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Dívky ze ZŠ Jihlava, E. Rošické-
ho, dosáhly velkého sportovního 
úspěchu. V konkurenci téměř 200 
škol nenašly přemožitelky a zvítězi-
ly v česko-slovenském superfi nále 
Coca-Cola Cupu.

Coca-Cola Cup je oblíbený fot-
balový turnaj mezi školami v České 
a Slovenské republice. Probíhá jak 
mezi chlapci, tak mezi děvčaty.

Cesta do velkého fi nále nebyla jed-
noduchá. 

„Holky absolvovaly několik kol, kde 
nesměly zaváhat, aby se dostaly na zá-
věrečný turnaj,“ popsal úspěch svých 
žaček František Svoboda, ředitel 
školy. 

Světlá nad Sázavou, Chotěboř, 
Hustopeč, Čáslav a Týn nad Vltavou, 
poté Pardubice, Plzeň a Klenovice 
na Hané - ti všichni se museli sklonit 
před jihlavskými fotbalistkami. 

Závěrečný turnaj 4 nejlepších týmů 
(dva z ČR a dva ze SR) se poprvé 
v historii odehrál na slovenské půdě, 
v Dubnici nad Váhom. „Systém je na-
stavený tak, aby fi nále bylo česko-slo-
venské, takže jsme se střetli s Klenovi-
cemi na Hané o postup do zápasu o 1. 
místo. Zápas byl přehlídkou krásných 
branek, a hlavně díky kapitánce An-
dree Holé jsme zvítězili 5:3 (Andrea 
vsítila všechny branky našeho týmu),“ 
nadšeně popsal ředitel školy. 

„Ve fi nále jsme se utkali s favorizova-
nou školou z Bardějova, která dispo-
novala jedenácti fotbalistkami. Holky 
však předvedly vynikající týmový vý-
kon a dokázaly zvítězit 2:0. Opět se 
trefi la dvakrát Andrea Holá, která byla 
vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje,“ 
přiblížil František Svoboda. 

Fotbal je týmová hra, a družstvo 
ZŠ Rošického disponovalo třemi 
nadstandartními hráčkami – Andre-
ou Holou, a Anetou a Adélou Toma-
novými. S fotbalem měly zkušenost 
ještě tři další dívky – Nela Šefčíková, 
Tereza Klvaňová a Tereza Lancová. 
Ostatní děvčata fotbal nikdy nehrála, 
ale skvěle doplnila celý tým a doká-
zala se zlepšovat zápas od zápasu.

„Chtěl bych poděkovat všem hráčkám 

DUKLA Jihlava má nové logo.
 Repro: archiv MMJ

Mladé fotbalistky zazářily

VÍTĚZNÝ tým mladých fotbalistek ve složení Tereza Lancová, Tereza Klvaňo-
vá, Andrea Holá (C), Aneta Tomanová, Adéla Tomanová, Nela Šefčíková, Lenka 
Pojezná, Natálie Dvořáková, Natálie Synková, Vanessa Partlová, Natálie Nová-
ková, Simona Kitt lerová, Eliška Kuchyňová, Natálie Neradová, Tereza Vítková, s 
trenéry Jonatanem Hánou a Pavlem Tvarůžkem, skvěle reprezentoval Jihlavu.
 Foto: archiv MMJ

Dukla do extraligy 
s modernizovaným 

logem
Do nové sezony vstoupí Dukla Jih-

lava s modernizovaným tradičním 
logem a zcela novým sekundárním 
logem. Ježek, vylézající zpoza písme-
ne D, ale i J v jednom typografi ckém 
znaku, odráží bojovnost a chytrost.

 -tz-

za skvělou reprezentaci školy a týmový 
výkon, podložený výbornými individu-
álními výkony“, řekl trenér a učitel Jo-
natan Hána.

Kromě pohárů a medailí holky vy-

hrály 4denní zájezd do Monaka, kde 
mimo jiné proběhl trénink s legen-
dou českého fotbalu – Janem Kolle-
rem. -lm-

Od poloviny května pracuje nově 
na radnici Ivana Jelínková. Zapojila 
se do odboru školství, kultury a tělo-
výchovy. Na starosti má naplňování 
Strategie pro kulturu, volný čas a ces-
tovní ruch, která byla ve spolupráci s 
pořadateli kulturních akcí a hybateli 
volného času sestavena v loňském 
roce pro období 2017 až 2024. 

Hlavním úkolem je zajištění pružné 
spolupráce mezi pořadateli a vede-
ním města, koordinace jednotlivých 
akcí, podpora kultury a cestovního 
ruchu a realizace projektů, například 
koncepce rozvoje Stříbrného údo-
lí podél řek Jihlavy a Jihlávky nebo 
spolupráce s uměleckými školami a 
dalšími kulturními institucemi.  -lm-

Manažerka kultury

MANAŽERKA  kultury Ivana Jelín-
ková. Foto: archiv MMJ

JIHLAVA – Prvoligoví fotbalisté 
FC Vysočina mají nového hlavní-
ho kouče. Je jím sedmačtyřicetile-
tý Ivan Kopecký, jenž letos na jaře 
senzačně zachránil ve druhé lize 
Vítkovice. Jihlavskému týmu se 
představil na startu letní přípravy 
(19. 6.).

„Nabídka mě velice potěšila, a vá-
žím si jí. Angažmá na Vysočině vní-
mám jako velikou výzvu,“ řekl Ko-
pecký po svém jmenování. K ruce 
mu budou Michal Kadlec s Micha-
lem Zachem a trenér brankářů Lu-
boš Přibyl.

Kopecký, jmenovec slavného fotba-

Fotbalisty trénuje Kopecký

lového kouče, působil v nejvyšší čes-
ké soutěži jako asistent v Teplicích a 
Jablonci. O patro níže prošel kabina-
mi Čáslavi, Varnsdorfu a zmíněných 
Vítkovic. Na Slovensku dělal asisten-
ta v Ružomberoku. -cio- 

Ivan
Kopecký


