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Na Masarykově náměstí se poslední 
prázdninový pátek konal fanoušky vel-
mi oblíbený Fans Day jihlavské Dukly. 

Malí i velcí fanoušci ledního hoke-
je se v odpoledních hodinách začali 
srocovat na Masarykově náměstí a 
netrpělivě očekávali příchod svých 
oblíbenců.

Na úvod byla představena kom-
pletní sestava A týmu Dukly Jihlava 
a následoval dlouho očekávaný oka-
mžik - představení nových dresů.

Sezóna už klepe na dveře, a tak 
byli všichni zvědaví, v čem hokejisté 
vyjedou na led. 

Kmotry dresu, který se logem na 
hrudi vrací „ke kořenům“, se sta-
li hejtman Kraje Vysočina Vítězslav 

Schrek, primátorka Jihlavy Karolí-
na Koubová, jednatel Dukly Bedřich 
Ščerban a legenda nejen jihlavské-
ho, ale také českého hokeje, Oldřich 
Válek.

Na dres se však nelilo šampaňské, 
jak bývá na křtech zvykem, ale tema-
ticky teklo proudem po červeno-žlu-
tých barvách pivo Ježek. 

„Ať jsou to dresy mistrů,“ popřál do 
nové sezóny hokejistům hejtman.

Dukle se v přípravných zápasech 
převážně daří a soupeře již něko-
likrát rozdrtila s velkým gólovým 
náskokem.

První zápas Chance ligy hokejisty 
čeká na domácím ledě proti Vsetínu 
a to 15. září. -vd-

Fanoušci amerického fotbalu jása-
jí. Jihlavský tým Vysočina Gladiators 
poprvé ve své historii zabojuje o titul. 
Pět výher v základní části Kittfort 
ligy jim zajistilo vstupenku do Czech 
Bowlu. 

„Glads“ okusili hořkou chuť porážky 
tuto sezónu jen jednou, a to s pražský-
mi Lions. 

Na druhou stranu hned v dalším 
zápase s Ostrava Steelers nedovolili 
soupeři ani jednou skórovat. 

Napínavý zůstal i poslední zápas 
základního kola s Brno Alligators, 
který se na stadionu v Jiráskově ulici 

odehrál 29. srpna.
I ten byl naštěstí pro domácí vítěz-

ným, ačkoliv tentokrát opravdu těsně.
Brňáci zvládli Jihlavu ve skóre 

dorovnat, a tak následovala dvě pro-
dloužení. Ve druhém Glads zabojova-
li a nakonec zvítězili těsně 42:35.

První Czech Bowl v historii odehra-
jí Gladiátoři na domácí půdě právě 
proti Prague Lions, kteří mají na kon-
tě stejný počet vítězných zápasů, jako 
právě Jihlava. 

Přijďte je podpořit na stadion 
v Jiráskově ulici 11. září od 18 hodin.
 -vd-

O vítězi posledního zápasu základního kola Kittfort ligy rozhodlo až druhé 
prodloužení. Foto: Facebook Vysočina Gladiators

Gladiators zabojují 
o historicky první titul

NOvÝ dres s logem, které je návratem ke kořenům Foto: Veronika Dawidowicz

Dukla pokřtila nové dresy


