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(Dokončení ze str. 11)
14. Lukáš Krpálek (bývalý člen 

SK Jihlava - oddíl juda - od listopadu 
2008 je Praze) - juniorský mistr světa 
i Evropy, v červnu 2009 1. místo na 
Světovém poháru kategorie mužů v 
Rumunsku

15. Květa Smutná (SK Jihlava - od-
díl juda) - mistryně republiky v kate-
gorii veteránů - září 2009 v Lanžhotě 
a úspěšná trenérka judistů SK Jihlava 

16. Robin Parkan a kuželkáři KK 
PSJ Jihlava - mistři republiky - du-
ben 2009, 

Robin Parkan - nejlepší kuželkář 
ČR (mistr ČR v jednotlivcích a vítěz 
Českého   poháru v družstvech - čer-
ven 2009)

17. Filip Reiterman - box (SK Jih-
lava) - mistr republiky v kategorii 
dorost (16-18 let) - obhájil titul (šes-
tinásobný mistr republiky) - duben 
2009 v Karviné

18. Karel Hájek - box (SK Jihlava) 
- mistr republiky v kategorii kadetů 
(14-16 let) - květen 2009 v Těmicích

19. Barbora Kratochvílová - zápas 

(SK Jihlava) - mistryně republiky v 
kat. juniorek (16 - 18 let) a 1. místo v 
kat. žen - březen 2009 v Jihlavě

20. Pavel Novák („ATLETIKA “ 
o.s., Jihlava) - nejlepší maratónec roku 
2009: první v celostátních tabulkách 
roku 2009 a 2008, 10 let mezi nejlep-
šími maratónci ČR

21. Tomáš Žák (DDM Jihlava) - le-
tecké modelářství -  mistr republiky 
v kategorii žáků    na mistrovství re-
publiky - volně létající modely - říjen 
2009 Senice u Olomouce

22. Barbora Chudíková - lyžařský 
orientační běh (Sportovní klub OK 
Jihlava) - 2. místo na klasické trati, 
3. místo štafety a 6. místo závodu na 
krátké trati na MS v Japonsku - bře-
zen 2009)

23. Jan Lauerman - lyžařský ori-
entační běh (Sportovní klub OK Jih-
lava) - 5. místo štafety, 11. místo zá-
vod na krátké trati na MS v Japonsku 
- březen 2009 a celkové 5. místo Ski - 
O Tour - 6 závodů v Rakousku, Itálii 
a Švýcarsku - leden 2009 

24. Renata Paulíčková - orientační 

závody na horských kolech (Sportov-
ní klub OK Jihlava) - 4. místo v závo-
dě štafet na MS v Izraeli - srpen 2009, 
5. místo v závodě štafet na klasické 
trati na ME v Dánsku - červen 2009

25. Mgr. Tomáš Šárik - silový troj-
boj -  v r. 2009 mistr ČR v trojboji do 
125 kg, květen 2009 - 5. místo na ME 
ve Finsku v trojboji do 125 kg, listo-
pad 2009 - 5. místo ve stejné kategorii 
na MS v Indii - zde dosáhla na 2 české 
rekordy: 960 kg v trojboji a 375 kg v 
dřepu. Na MS i ME startovalo 13 fi -
nalistů, z nichž každý musí splnit ur-
čitá výkonnostní kritéria přes národní 
svazy, tudíž 5. místa jsou obrovským 
úspěchem

26. Sabina Solničková - tanec 
(členka Tanečního klubu Street Bus-
ters Jihlava o.s.) - kategorie junioři A 
- nejlepší jednotlivec klubu - v lednu 
2009 - 1. místo na celostátní soutěži 
v Ostravě, v únoru 2009 - 3. místo na 
MČR Street batt le v Brně, v listopadu 
2009 - 1. místo na celorepublikové 
soutěži v Táboře.                                -lm- 

Známe naše nejlepší sportovce Jihlavy?

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava se-
hráli od posledního vydání Novin jih-
lavské radnice do středy 27. ledna de-
vět soutěžních utkání, v nichž čtyřikrát 
vyhráli a v pěti případech byl úspěšněj-
ší soupeř.

V tomto období paradoxně Dukle 
nesvědčila výhoda domácího prostře-
dí, neboť v pěti zápasech sehraných na 
ledě Horáckého zimního stadionu by-
li svěřenci trenérů Romana Mejzlíka a 
Patrika Augusty úspěšní pouze jednou 
a ve čtyřech případech odcházeli z le-
du za nelibosti jihlavských fanoušků.

V předposledním utkání roku 2009 
se 28. prosince hrálo v Jihlavě derby 
Vysočiny. Dukla přivítala tým ze sou-
sední Třebíče a po šedesáti odehra-
ných minutách se z hubeného vítězství 
- 1:2 radovali hráči Horácké Slavie.

Do konce kalendářního roku 2009 
byl na programu prvoligové soutěže 
ještě jeden zápas. Jihlavští cestovali do 
Hradce Králové k zápasu se soupeřem, 
se kterým v předchozích dvou duelech 
naplno bodovali. Na východě Čech si 
však domácí hokejisté nenechali vítěz-
ství uniknout a po závěrečném hvizdu 
hlavního rozhodčího odcházeli z ledu 
se třemi body za vítězství - 4:1.

Hned druhý lednový den se Dukla 
střetla doma s jedním s aspirantů na 
postup do Extraligy - Chomutovem. 

V dramatickém souboji hosté dvakrát 
,3edli, ale domácím se vždy podařilo 
vyrovnat a v polovině druhé třetiny 
dokonce vedli 3:2. Chomutov stačil 
do druhé přestávky vyrovnat a ve třetí 
části přidali Severočeši ještě jeden gól, 
takže z Vysočiny odjížděli s vítězstvím 
- 3:4.

6. ledna zajížděla Dukla na sever Mo-
ravy, kde poměřila síly s nováčkem 
soutěže Šumperkem. Zápas se svěřen-
cům trenéra Mejzlíka mimořádně vy-
dařil, do tabulky si po třízápasové pau-
ze připsali tři body za vysoké vítězství 
- 0:6.

Jenže hned v dalším kole přijel do 
Jihlavy druhý nováček první ligy a 
Dukla se opět na domácím ledě trápi-
la. Sice se velmi brzy ujala vedení, když 
se trefi l již ve 2. minutě Staněk, ale po 
zbývající čas zápasu již žádný hráč síť-
ku za gólmanem Tábora nerozvlnil, a 
protože se hosté trefi li dvakrát, brali 
všechny body za výhru - 1:2.

O čtyři dny později - 13. ledna mohla 
Jihlava využít opět výhodu domácího 
prostředí, jenže Kadaň zasadila Dukle 
lekci z produktivity a po šedesáti mi-
nutách odjížděla z ledu pěkně zvesela 
po vítězství - 2:6.

Zlom ve špatných výsledcích přišel 
se začínající druhou polovinou led-
na, kdy hrála Jihlava ve Znojmě. Zde 

Dukle se v lednu doma vůbec nedařilo
na rozdíl od předcházejícího utkání s 
Kadaní vyšlo hokejistům Jihlavy vše 
a nasázeli odevzdanému soupeři šest 
branek - 1:6.

20. ledna přišlo po dlouhé době do-
mácí vítězství v základní hrací době. Z 
něho se Dukla radovala naposledy 5. 
prosince po vítězství nad Chomuto-
vem. Obětním beránkem byli hokejis-
té Vrchlabí, kteří podlehli lépe hrající 

Jihlavě - 4:2.
Také v posledním zápase před uzá-

věrkou vydání NJR Dukla vyhrála. A 
bylo to cenné vítězství, které se zrodilo 
na ledě dávného rivala v Třebíči. Dukla 
již vedla po dvou třetinách 0:3, domá-
cím se podařilo dvěma góly zdramati-
zovat zápas, ale aktivně hrající Hodek 
čtvrtou brankou pojistil vítězství - 2:4.

-vš-

Mistři světa v ledním hokeji z Pra-
hy 1985 a držitelé Československého 
mistrovského titulu ze stejného roku - 
bývalí hráči Dukly Jihlava - se sejdou v 
Jihlavě v exhibičním utkání.

Vedení hokejového klubu Dukla Jih-
lava pořádá společně s pivovarem Je-
žek 6. března na Horáckém zimním 
stadionu Den mistrů, v jehož rámci 
se sehraje utkání, ve kterém proti so-
bě nastoupí hráči Dukly Jihlava z roku 
1985 a veteráni národního týmu z let 
1980-90.

„Oslavíme tak 25. výročí zisku titulu 
mistrů světa v hokeji, 25. výročí zisku je-
denáctého titulu mistra republiky a záro-
veň 150 let od založení jihlavského pivo-
varu Ježek,“ sdělil jednatel jihlavského 

Blíží se Den mistrů!

JIHLAVA - Sportovní management 
FC Vysočina přebudovává kádr. „Po 
neúspěších z předchozích sezon dochá-
zí k přestavbě týmu a tvorbě nové osy 
mužstva. Přebudovaný tým by měl mít 
předpoklad zvládnout v horizontu roku 
a půl náš hlavní cíl v podobě postupu do 
první ligy,“ řekl František Vaculík, ge-
nerální ředitel společnosti PSJ, která 
je majoritním vlastníkem klubu.

Na týdenní soustředění do Břízek u 
Jablonce nad Nisou odjelo jedenáct 
nových borců. Jde o brankáře Martina 
Matiáška (B-tým) s Lotyšem Maxi-
mem Uvarenkem (Liberec), obránce 
Petra Filipa (B-tým), Chorvata Pete-
ra Gavriče a Jana Šimáčka (Slovácko), 
záložníky Robina Demetera (B-tým), 
Petra Dolejše (České Budějovice), Fi-
lipa Dorta (Příbram) a Radka Görne-
ra (Slovácko) a útočníky Karla Fraň-
ka (Most) s Karlem Zelinkou (Slavia 
Praha).

Z potencionálních posil je nejzná-
mější tváří středopolař Filip Dort. Ně-
kdejší velký objev tuzemské nejvyšší 
soutěže odehrál v Gambrinus lize za 
Opavu, Blšany, Liberec, Teplice a Pří-
bram celkem 145 utkání s bilancí 24 
vstřelených branek. Dále vedení FCV 
dotáhlo ke zdárnému konci setrvání 
bosenského kanonýra Murise Meša-
noviče, hosta z Jablonce.

„U nových hráčů se soustředíme na 
přestupové řešení či na hostování s pře-
stupovou opcí,“ dodal sportovní mana-
žer FCV Josef Jinoch, který přivedl na 

Tipsport liga - skupina Bratisla-
va: Senica - FC Vysočina 1:0, Trenčín 
- FC Vysočina 4:1 (Filip), Petržalka 
- FC Vysočina 2:1 (Lovětínský). Pří-
pravná utkání: Liberec - FC Vyso-
čina 6:0, Slavia Praha - FC Vysočina 
4:1 (Franěk).

JIHLAVA - FC Vysočina přišel o ta-
lentované reprezentanty a členy zá-
kladní sestavy A-týmu Matěje Vydru se 
Stanislavem Teclem. Prvně jmenovaný 
hráč přestoupil do prvoligového Baní-
ku Ostrava, druhý odešel na hostování 
s opci na přestup do mistrovské Slavie 
Praha. Podmínky transferu žádný z 
klubů nezveřejnil, ovšem odchod Vy-
dry považují fotbaloví odborníci za tr-
hák přestupového období.               -cio-

Management tvoří novou osu

Příprava FC 
Vysočina v číslech

Vydra = přestupový 
trhák zimy

testy další tři fotbalisty z Bosny. „Tý-
den se budou připravovat s juniorkou. 
Poté jejich případné angažmá vyhodno-
tíme.“

Kabinou Jihlavy prošlo také několik 
hráčů, kteří o svých kvalitách nepře-
svědčili. Konkrétně se odchod týkal 
chorvatského gólmana Marko Šimiče, 
zadáků Lukáše Doška, Mário Križana 
a Jaroslava Nesvadby, respektive zá-
ložníka Petra Kobylíka.                    -cio-

ÚTOČNÍK Muris Mešanovič zatím 
zůstává v FC Vysočina.

Foto: Michal Boček
klubu Bedřich Ščerban.

Kromě exhibičního zápasu se na 
ledové ploše představí i jihlavské žá-
kovské hokejové týmy. Během celo-
odpoledního programu čekají na ná-
vštěvníky doprovodné a kulturní akce 
ve velkokapacitním vyhřívaném stanu. 
Součástí programu jsou také autogra-
miády juniorského mistra světa v rally 
Martina Prokopa a paralympijského 
vítěze a mistra světa v cyklistice Jiřího 
Ježka.

Výtěžek akce bude věnován na pod-
poru mládežnického hokeje na Vysoči-
ně.                                                                  -vš-


