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Sportovní klub Jihlava – SK Jihlava, oddíl FLORBAL opět nabírá děvčata a 
chlapce od deseti let věku. Na základě kvalitní práce všech v klubu je věková 
kategorie pro ty nejmenší (přípravka) již tento rok obsazená.

Florbalový oddíl má již osm družstev od nejmenších až po dospělé. Všech-
ny kategorie jsou pod vedením licencovaných trenérů fl orbalu. Klub se zamě-
řuje nejen na fl orbalové dovednosti, ale i na celkovou průpravu pro zdraví 
hráčů, zároveň dbá na morální hodnoty ve výchově členů. Často organizuje 
otevřené turnaje pro rodiče a děti, i pro širokou veřejnost.

Kontakt: Jan Šmarda, tel.: 603 524 623, facebook: FLORBAL SK JIHLA-
VA, web www.fl orbaljihlava.cz.

FLORBAL v ESKÁČKU 
nabírá nové členy

Prvoligoví hokejisté Dukly Jih-
lava nevstoupili do nové sezony 
WSM-Ligy nejlépe. Po šesti ode-
hraných kolech – Dukla jich ale 
odehrála pouze pět, protože zápas 
2. kola České Budějovice – Jihla-
va byl přeložen až na 19. prosin-
ce, jí patří dvanáctá příčka tabulky 
se ziskem pouhých pěti bodů (do 
doby uzávěrky novin Jihlavské rad-
nice 23. září).

Hned v úvodním kole hrála Duk-
la na domácím ledě a porazila Pro-
stějov až po prodloužení 4:3 (1:1, 
2:2, 0:0 – 1:0). V zápase vždy ved-
li hosté o jeden gól, Jihlava stači-
la třikrát vyrovnat a v prodloužení 
rozhodl o bodu navíc Seman.

Také druhý zápas sezony ode-
hráli svěřenci trenérů Petra Vlka 
a Františka Zemana na domá-
cím ledě. Soupeřem jim byl mla-
dý tým Benátek nad Jizerou. Prv-
ní branky se dočkali diváci až ve 
40. minutě, kdy šla Dukla do vede-
ní. Jenže ve třetí části přišel nápor 
Benátek, které vstřelily tři góly a 
otočily vývoj skóre. Domácí pou-
ze v poslední minutě stihli snížit. 
Benátky nad Jizerou tak v Jihlavě 
zvítězily 3:2  (0:0, 1:0, 1:3).

První venkovní zápas odehrála 

Dukla v Havířově a hned z toho 
byl plný bodový zisk. Hosté si 
vypracovali čtyřgólový náskok, 
domácí ve třetí části pouze jedním 
gólem kosmeticky vylepšili skóre 
na konečných 1:4  (0:2, 0:1, 0:1) 
pro Jihlavu.

K dalšímu domácímu utkání 
přijel do Jihlavy silný tým Klad-
na. Dukla v zápase nebyla horším 
týmem, ale hráči selhávali v kon-
covce. Jihlava vedla 1:0, hosté ješ-
tě v první třetině vyrovnali. Dal-
ší góly padaly až v závěru utkání. 
Kladno šlo do vedení po trestném 
střílení a v poslední minutě přidalo 
další branku do prázdné jihlavské 
klece při power play Dukly. Jihla-
va tak podlehla Kladnu 1:3 (1:1, 
0:0, 0:2).

Zatím poslední utkání sehrála 
Dukla v pražském Edenu se Sla-
vií Praha.  Na góly se čekalo až do 
konce druhé periody, kdy domácí 
v krátkém časovém sledu překo-
nali dvakrát jihlavského brankáře. 
Snaha o snížení přišla ve třetí čás-
ti vniveč a domácí v předposlední 
minutě vstřelili do prázdné jihlav-
ské branky třetí gól. Dukla prohrá-
la se Slavií Praha  3:0 (0:0, 2:0, 
1:0).  -vš-

Říjnové domácí zápasy Dukly Jihlava
sobota 1. října  Jihlava - Kadaň   17.30 hod.
středa 5. října  Jihlava - Ústí nad Labem  17.30 hod.
sobota 15. října  Jihlava - České Budějovice  17.30 hod.
sobota 22. října  Jihlava - Havířov   17.30 hod. 
sobota 29. října  Jihlava - Slavia Praha  17.30 hod.

Hokejisté Dukly na začátku 
sezony výsledkově tápou

Bez vítězství byli po prvních šesti 
kolech letošního ročníku fotbalové 
ePojisteni.cz ligy hráči FC Vysoči-
na. Vedení jihlavského klubu pro-
to přistoupilo (již poněkolikáté) k 
výměně hlavního kouče. Slováka 
Michala Hippa, jenž se přesunul 
do role asistenta, nahradil Michal 
Bílek.

Exreprezentační lodivod, jenž 
má v rejstříku mimo jiné účast na 
EURO 2012 v Polsku a na Ukraji-
ně, převzal vysočinský A-tým po 
porážce 0:3 na půdě karvinského 
nováčka.

„Dostal jsem do fotbalu opět velkou 
chuť. U národního týmu jsem skon-
čil před třemi roky, což je dostatečně 
dlouhá doba na odpočinek. Nabídka 
od Jihlavy mě potěšila. Do ligy jsem 
se vrátil rád a jsem potěšen, že mohu 
být u zabydlování tohoto klubu v 
nejvyšší soutěži,“ řekl Bílek, jenž 
zahájil své nové angažmá domácí 
remízou 1:1 s Jabloncem.

Ono zabydlování zatím není 
na pořadu dne. Pohled na tabul-
ku hovoří jasně. FC Vysočina byl 
po osmi kolech na předposledním 

místě s pouhými třemi body. Zno-
vu ho tak čeká spíše boj o záchra-
nu než proplouvání klidným stře-
dem tabulky.

„Naší největší bolestí je koncovka. 
Na to, kolik si vypracujeme naděj-
ných příležitostí, dáváme hroz-
ně málo branek. Jinak herní pro-
jev mužstva nebyl špatný,“ glosoval 
Bílek.

Fotbalovou veřejnost překvapilo 
setrvání Bílkova předchůdce Hip-
pa na lavičce. 

„Jedna z prvních myšlenek po 
nabídce od Jihlavy byla, aby zde 
Michal zůstal. Znám ho dlouhá léta, 
hrál jsem s ním ještě  za federální 
reprezentaci a mám zmapovanou 
jeho trenérskou kariéru. Je to zkuše-
ný kouč. Byla by věčná škoda, kdy-
by u mužstva definitivně skončil,“ 
vysvětlil Bílek.  -cio-

Po Karviné převzal Bílek FC Vysočina.
Dostal jsem do fotbalu velkou chuť, říká

MICHAL BÍLEK je historicky osmým prvoligovým koučem FC Vysočina. 
 Foto: Michal Boček

Zářijové výsledky
 1. liga:  Karviná – Jihlava 3:0,
 Jihlava – Jablonec 1:1
 Pohár:  Pardubice – Jihlava 1:3


