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Změny v kádru
Příchody: Marcel Krajíček (B, 

hostování Bystrc), Petr Tulis (B, 
konec hostování Grün-Weiß Wol-
fen), Václav Winter (B, hostování 
Bohemians Praha), Robert Caha 
(O, příchod v jednání), Jiří Gába 
(Z, Sigma Olomouc), Karol Karlík 
(Z, Nitra), David Korčián (Z), Pe-
ter Krutý (Z, oba HFK Olomouc), 
Michal Vyskočil (Z, hostování Ful-
nek), Vladimír Peška (Ú, konec 
hostování Grün-Weiß Wolfen).

Odchody: Jan Vojáček (B), Mi-
chal Vepřek (O, oba konec hosto-
vání Sigma Olomouc), Pavel Mareš 
(O, Viktoria Žižkov), Martin Dupal 
(Z, odchod v jednání), Jan Štohanzl 
(Z, konec hostování Teplice), Ru-
dolf Urban (Z), Petr Faldyna (Ú, 
Senica), Tomáš Kaplan (Ú, Polná), 
Rostislav Šamánek (Ú, odchod v 
jednání).                                          -cio-

Fotbalistům začíná podzim. Jaký bude?
JIHLAVA - Už v neděli zahájí fotba-
listé FC Vysočina podzimní část no-
vé druholigové sezony. K úvodnímu 
klání zajíždějí do Hradce Králové.

Cíl pro první polovinu soutěžního 
ročníku je jasný: atakovat horní pa-
tra tabulky. „Chceme být po podzimu 
ve hře o postup, to znamená uhrát se-
dmadvacet bodů a víc. V zimě nás čeká 
tříměsíční pauza. To je dost dlouhá do-
ba, během které lze udělat s mužstvem 
velký kus práce,“ řekl hlavní trenér 
Luboš Urban.

Šéfovi jihlavské lavičky zatím při-

dělává vrásky na čele otázka posil. 
Chce-li Jihlava reálně pomýšlet na 
návrat mezi elitu, potřebuje zkva-
litnit kádr. A vytipovaní fotbalisté z 
první ligy zatím nedorazili.

„Není to vůbec jednoduché. V Pra-
ze není problém sehnat hráče. V Jihla-
vě je to složitější. Některé hráče máme 
rozpracované, ale jednání zatím nejsou 
dotažena. Pevně věřím, že nakonec při-
jdou. Největší problém nám dělá post 
konstruktivního záložníka. Abychom 
mohli realizovat svoji vizi: cíl bojovat 
o špici, musíme zkvalitnit kádr,“ podo-

Školu vede Ken Moyseyev
Ken Moyseyev - Američan ruského 

původu zaštítil, pořádání 1. ročníku 
Letní hokejové školy, kterou posled-
ní červencový týden pořádá Občan-
ské sdružení Dukla Jihlava mládež na 
ledě Horáckého zimního stadionu.

Mladí hokejisté od osmi do šest-
nácti let ze čtrnácti klubů z celé re-
publiky se pod dohledem jihlavských 
trenérů mládeže zdokonalí přede-
vším v bruslení a v práci s holí.

Kouč Moyseyev je specialistou 
právě na výuku práce s holí, zdoko-
nalování střelby a využívaní hole k 
odebírání puku. Má bohaté poznat-
ky o evropském a zámořském hokeji, 

působí v severoamerické lize NAHL. 
Moyseyev spolupracuje také s týmy 
NHL. U celku Los Angeles Kings se 
podílel na přípravě nováčků.

„Jsme velmi rádi, že se nám Kena po-
dařilo na hokejovou školu angažovat. 
Má za sebou téměř 150 absolvovaných 
kempů a rád nám poskytne své poznat-
ky při práci s mládeží,“ sdělil jednatel 
Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Na Letní hokejovou školu se do 
Jihlavy sjelo padesát osm hokejistů, 
z toho třináct brankářů, které má na 
starost kouč gólmanů Dukly Jihlava 
Petr Jaroš.                                            -vš-

Hokejistům začala příprava 
Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali v pondělí večer na ledě Horáckého 

zimního stadionu přípravu na nadcházející sezonu a již dnes večer sehrají v 
Třebíči první přátelský zápas s místní Horáckou Slavií.

Domácím fanouškům se hokejisté Dukly představí v pondělí 3. srpna. Do 
Jihlavy přijede k přátelskému zápasu věhlasný tým - Spartak Moskva. Účast-
ník Kontinentální hokejové ligy se pod vedením českého trenéra Miloše Ří-
hy připravuje na novou sezonu ve sportovním areálu Kotlina v Havlíčkově 
Brodě a utkáním s Duklou si zpestří náročný program.

Druhý domácí zápas sehraje Dukla Jihlava následující den v úterý 4. srpna 
s prvoligovým celkem HC Chrudim. Začátky všech zápasů Dukly na HZS 
jsou od 18 hodin.                                                                                                            -vš-

Mladí tenisté vybojovali postup

MLADŠÍ ŽÁCI TK Spartak Jihlava „A“. 
Horní řada zleva: David Holub, Marek 
Rychetský, Vít Bartes, Filip Rampír. Dolní 
řada zleva: Kristýna Kovačková, Kristýna 
Pacalová.            Foto: archiv TK Jihlava

Mladší žáci Tenisového klubu 
Spartak Jihlava skvěle reprezen-
tovali město a klub v dlouhodobé 
soutěži, když v sedmi odehraných 
zápasech nepoznali porážku.

Svěřenci trenéra Kamila Von-
dráčka hráli druhou nejvyšší kraj-
skou soutěž I. třídu a začali na 
počátku května dvěma vysokými 
výhrami 9:0 nad Tišnovem a Zno-
jmem B. Také další dva zápasy 
skončily stejným poměrem, když 
jihlavští tenisté porazili TK Natali 
Mostkovice u Prostějova a TC Br-
no B 7:2.

V červnových zápasech nejpr-
ve zvítězili na domácích kurtech 
6:3 nad ŽLTC Brno a v Kroměří-
ži vysoko 7:2. Rozhodující zápas 
o postup do nejvyšší krajské sou-
těže - 1. ligy čekal mladé tenisty 
poslední červnovou neděli na jih-
lavských kurtech. Po nejtěsnějším ví-
tězství 5:4 nad TC MJ-BLTC Brno B 
si mladší žáci Spartaku Jihlava vybo-

jovali právo účasti v nejvyšší krajské 
tenisové soutěži pro příští sezonu.                                      

-vš-

tkl Urban.
Lodivod si hodně slibuje od dvo-

jice Krutý - Korčián, která dorazila 
na Vysočinu na přestup z HFK Olo-
mouc, konkurenci zvýší také gólman 
Marcel Krajíček z Bystrce a na spad-
nutí je návrat odchovance Roberta 
Cahy.

„Mrzí mě, že jsem nepřišel k muž-
stvu dříve. Udělal bych všechno pro to, 
aby tu zůstal Petr Faldyna. Když vám 
někdo dá přes čtyřicet gólů za tři sezo-
ny, je to kanonýr a drží vás nad vodou. 
Ofenzivu budeme muset rozložit na ví-
ce hráčů. Byli bychom rádi, kdyby Fal-
dynu nahradil David Korčián.“

Urbanova ideální představa o slo-
žení soupisky je osmnáct hráčů do 
pole plus tři brankáři. „Myslím si, že v 
minulé sezoně tu bylo až moc fotbalis-
tů. Já raději budu pracovat s méně hrá-
či, ale kvalitativně lepšími. Nechceme 
průměr, chceme kvalitu.“

Michal BOČEK

STANISLAV TECL (ve žlutém) byl nejlepším střelcem FC Vysočina v letní pří-
pravě (celkem 4 branky). Skóroval i minulý víkend ve Velkém Meziříčí, kde Jihla-
vané zvítězili 2:0 a postoupili do druhého kola poháru.         Foto: Michal Boček

pátek      
pondělí       
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pátek          
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čtvrtek     
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neděle      
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31. 7. 2009
3. 8. 2009
4. 8. 2009
7. 8. 2009

11. 8. 2009
13. 8. 2009
18. 8. 2009
23. 8. 2009
28. 8. 2009

1. 9. 2009
4. 9. 2009

SK Horácká Slavia Třebíč - HC Dukla Jihlava 
HC Dukla Jihlava  - Spartak Moskva 
HC Dukla Jihlava - HC Chrudim 
HC Moeller Pardubice  - HC Dukla Jihlava 
HC Dukla Jihlava - HC Vrchlabí 
HC Slavia Praha  - HC Dukla Jihlava   
HC Dukla Jihlava - HC GEUS OKNA Kladno 
HC Dukla Jihlava  - Vídeň 
HC Rebel Havlíčkův Brod  - HC Dukla Jihlava 
HC Chrudim  - HC Dukla Jihlava 
HK 36 Skalica - HC Dukla Jihlava 

Přehled přípravných utkání Dukly Jihlava před sezonou 2009 /10

j08-duz

Los FC Vysočina - podzim 2009
2. srpna: Hradec Králové, 7. srpna: Most, 15. srpna: Zlín, 22. srpna: Vla-

šim, 28. srpna: Hlučín, 2. září: Znojmo (pohár), 6. září: Ústí nad Labem, 
11. září: Karviná, 20. září: Viktoria Žižkov, 25. září: Opava, 2. října: Vítko-
vice, 9. října: Sparta Praha B, 17. října: Sokolov, 23. října: Čáslav, 31. října: 
Třinec, 6. listopadu: Dukla Praha, 14. listopadu: Most.

Pozn.: Tučně vytištěné datum značí domácí utkání. Hracím dnem Jihlavy 
je pátek.


