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Tenistům slouží čtyři nové kurty
Primátor Jaroslav Vymazal přestřihl pásku se zastupitelem Tomášem Sedlákem

Vyznavači tenisu všech vě-
kových kategorií z Tenisového 
klubu Spartak Jihlava a rekre-
ační sportovci se dočkali. Čty-
ři nově zrekonstruované kurty 
byly uvedeny do provozu v po-
lovině května ve sportovním 
areálu Teniscentra Jihlava a.s. v 
Mostecké ulici.

„Již od vzniku společnosti řeší 
představenstvo nutnost rekon-
strukce, nebo oprav v tenisovém 
areálu. Nejpalčivějším problé-
mem je stav venkovních kurtů a 
provozní budovy,“ konstatuje 
výkonný ředitel společnosti Te-
niscentrum Jihlava a. s. Gustav 
Slavík.

Veškeré stavby a kurty v areá-
lu jsou staré desítky let a právě 
nově zrekonstruovaná čtveřice 
dvorců patřila k nejstarším a 
generálku potřebovala jako sůl.

„Na dvorcích se sice dříve pro-
váděla každoroční předsezonní 
příprava, tenisté na nich mohli 
odehrát svoje soutěže, ale kvalita 
kurtů přesto neodpovídala pod-

mínkám pro vrcholový sport. Ta-
ké oplocení nevyhovovalo a hrozi-
lo zranění hráčů,“ dodal Slavík.

Rekonstrukci antukových 
dvorců provedla specializovaná 
fi rma, která kromě opravy vlast-
ních kurtů zajistila též oplocení 
a novinku v areálu - automatic-
ké zavlažování nově zrekonstru-
ovaných kurtů.

Opravy v celkové výši 2,8 mil. 
se začaly po skončení sezony na 
podzim 2008 a skončily v dub-
nu 2009. V částce je započítáno 
též odvodnění kurtů, rekon-
strukce vodárny a zbudování 
nového chodníku okolo nich.

V úterý 19. května, kdy došlo 
ke slavnostnímu otevření kur-
tů, se na dvorcích jako první 
představili hráči Spartaku Jihla-
va. Wimbledonský vítěz z roku 
2001 ve smíšené čtyřhře Leoš 
Friedl sehrál společně s kapitá-
nem exraligového smíšeného 
týmu Spartaku Jihlava Kamilem 
Vondráčkem exibiční zápas.

                                                      -vš-

PRIMÁTOR města Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) slavnostně přestřihl pásku při otevře-
ní nově zrekonstruovaných kurtů za asistence předsedy představenstva Teniscentra a. s. To-
máše Sedláka.                                                                                                Foto: Vladimír Šťastný

Šance fotbalistů na přímý 
postup se limitně blíží nule

JIHLAVA - Místo postupové pohád-
ky jsou fanoušci FC Vysočina účast-
níky hororového snu. Dvě kola před 
koncem soutěže ztrácejí Markovi svě-
řenci na druhou příčku zaručující jíz-
denku do Gambrinus ligy plných pět 
bodů. O rozpoložení kádru nejlépe 
vypovídá debakl 0:5 na půdě Soko-
lova...

Šok, trapas, ostuda... Tato slova pa-
dala nejčastěji v souvislosti s výletem 
jihlavských fotbalistů na sever Čech. 
„Jedeme bojovat o tři body,“ znělo z 
kabiny FCV. Jenomže slovo bojovat 
nebylo vůbec namístě. Už v 9. minutě 
favorit prohrával 0:3! A do závěrečné-
ho hvizdu z bídy nevybředl...

„Hráči předvedli hrubou nekoncen-

trovanost a zlehčení herních situací. 
Zklamali v psychické odolnosti a spor-
tovních schopnostech,“ zlobil se slo-
venský lodivod.

Vysoká porážka byla logickým vyús-
těním jarní formy. Podzimní forma je 
ta tam. Z posledních osmi kol uhrála 
Vysočina jen jednu výhru a dvě remí-
zy. Hned pětkrát odešla z hrací plochy 
poražena. Neúspěch je o to bolestněj-
ší, že Jihlavané podlehli všem aspi-
rantům postupu. Doma 0:1 Bohemi-
ans 1905 (hosté slavili díky vítězství 
postup), na Dukle Praha a v Čáslavi 
shodně 1:2.

Přitom v obou posledně zmíněných 
zápasech hosté vedli. „Čáslav jsme 
měli na lopatě. Ale vlastními chybami 
jsme jí nabídli vítězství. Prohráli jsme 
si to sami,“ smutnil Marko. Vysočina 
dokonce podlehla na vlastní půdě i 
zachraňujícímu se Třinci (0:1) a ak-
tuálně je již tři zápasy v řadě bez bo-
dového zisku.

To druhá Čáslav v pohodě míří za 
překvapivým postupem. I když v pří-
padě uhájení druhého místa by zřej-
mě prodala licenci. Zenit mohl defi ni-
tivně pohřbít jihlavské naděje výhrou 
nad Ústím nad Labem, jenomže duel 
skončil bezbrankovou remízou. A to 
Čáslav zahodila penaltu!

Dvě kola před koncem je situace 
jasná. Zenitu stačí k jistotě uhrát jedi-
ný bod, zatímco Jihlava musí dvakrát 
zvítězit a spoléhat na to, že Středočeši 
obě utkání prohrají. „Situace není pří-
jemná, ale z boje se neutíká,“ burcoval 
hráče ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Fanoušci ale mají jasno. Jejich mi-
láčci ani se na třetí pokus do první li-
gy nevrátí...

Zbývající program FC Vysočina: 
neděle 31. května: Jihlava - Sparta 
Praha B (16 hod.), sobota 6. červ-
na: Fulnek - Jihlava (15 hod.).   -cio-

JE TO V PYTLI. Výraz trenéra FC 
Vysočina Karola Marka hovoří za vše. 
V úterý zasedalo představenstvo klubu 
a rozhodovalo mimo jiné i o osudu slo-
venského kouče.    Foto: Michal Boček

Hokejisté Dukly znají své trenéry

Hráči všech týmů Dukly Jihlava, 
počínaje seniory a konče první tří-
dou, již znají jména trenérů a asisten-
tů pro nadcházející sezonu, se který-
mi během května a června absolvují 
letní suchou přípravu.

Trenérem seniorského týmu zů-
stal Josef Augusta a jeho asistentem 
Roman Mejzlík. Trenérem gólmanů 
„A“ týmu a zároveň všech brankářů 
Dukly Jihlava napříč věkovými kate-
goriemi je Petr Jaroš.

Extraligové juniory povede, stejně 
jako loni při úspěšném návratu me-
zi juniorskou elitu, Aleš Tott er spo-
lečně s Petrem Kuchyňou, bývalým 
obráncem Dukly, který se vrátil z an-
gažmá v Pelhřimově. Zásadní změ-
nou prošla dorostenecká kategorie. 
Od nadcházející sezony se hraje v 
kategorii mladší a starší dorost, při-

čemž mladší dorost nahrazuje býva-
lou 8. - 9. třídu.

Starší dorost povede v extraligové 
sezoně Luboš Sláma, loňský asistent 
prvoligových mužů Třebíče, jemuž 
bude pravou rukou Luboš Pěška. Ex-
traligový mladší dorost povede loň-
ský trenér 8. a 9. třídy Jiří Jungwirth 
společně s asistentem Jiřím Cihlá-
řem, bývalým útočníkem Dukly, kte-
rý je na trenérském postu mládeže 
nováčkem.

Šéfem sedmé a osmé třídy, která 
bude hrát žákovskou ligu, bude Pe-
tr Svoboda, asistentem u sedmáků 
mu bude bývalý trenér dorostenců 
František Zeman. Ten navíc od květ-
na zastává funkci sekretáře klubu a je 
skautem mládeže. Asistentem Svo-
body u osmé třídy bude Aleš Tott er. 
Šestou a pátou třídu má od května 
pod palcem Martin Pykal, který se 
stejnými kluky pracoval již v uplynu-
lé sezoně. Asistentem u pětky a šest-
ky, jež v sezoně 2009 - 2010 bude 
hrát žákovskou ligu, mu bude Petr 
Svoboda.

Trenérem čtvrté třídy, která v loň-
ské sezoně hrávala krajskou soutěž 
přípravek a v nadcházející bude hrát 
dlouhodobou soutěž krajů nebo re-
gionů, je Jiří Cihlář s asistentem Ji-
řím Jungwirthem. Zásadním herní 
změna ve čtvrté třídě spočívá v tom, 
že se výsledky zápasů nezapočítávají 
do tabulky. Stejnou trenérskou dvo-
jici „vyfasovala“ taktéž třetí třída, 
která bude hrát dlouhodobou sou-
těž v minihokeji s jednou změnou. V 
poli bude nastupovat pouze trojice 
hráčů místo stávajících čtyřech.

Hlavním trenérem 1. a 2. třídy je 
Josef Kolda. Také pro hráče z dru-
hých tříd je pro nadcházející ročník 
jedna zásadní změna. Druháci sehra-
jí pravidelně jednou měsíčně turnaj 
v minihokeji se čtyřmi hráči v poli, 
čímž se zvýší inspirace pro nábory a 
kurzy bruslení pro děti.                   -vš-

ALEŠE TOTT ERA  čeká na lavičce ex-
traligových juniorů v nadcházející se-
zoně nelehká práce při obhajobě účasti 
v nejvyšší juniorské soutěži.                 

Foto: Vladimír Šťastný


