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Žákům skončila letní příprava

ZÁVĚR PŘÍPRAVY. Žáci ze všech hokejových sportovních tříd ZŠ Seifertova ab-
solvovali ke konci letní přípravy výstupní motorické testy. Testy se skládaly ze šesti 
disciplín: obratnostní dráhy, hloubky předklonu, šestiskoku, hodu dvoukilogramo-
vým míčem,  a běhů na 50 a 1500 metrů. Na snímku provádí páťák Jakub Novák 
za dohledu trenéra Martina Pykala (vlevo)  šestiskok.  Foto: Vladimír Šťastný

JIHLAVA – A-tým FC Vysočina 
vstoupil v neděli do letní přípravy 
na nový ročník druhé ligy. V pon-
dělí odjel na kondiční soustředění 
do Nového Města na Moravě, tuto 
neděli ho čeká turnaj v Tisu u Hav-
líčkova Brodu.

Krátká dovolená
Fotbalisté si moc volna neužili. 

Ještě 5. června hráli poslední utkání 
loňské sezony, ve kterém doma re-
mizovali 0:0 s Hradcem Králové, ví-
tězem soutěže. O týden dříve skon-
čil také nerozhodným výsledkem 
– 1:1 – jejich duel na půdě Duk-
ly Praha (branka vlastní - Šmíd). 
Nejen díky těmto dvěma bodům 
se Vysočina usadila na konečném 
čtvrtém místě tabulky (na podzim 
byla devátá).

„Jaro jsme měli skvělé, ale spokoje-
ni nejsme, protože Jihlava chtěla hrát 
o postup,“ řekl trenér Luboš Urban, 
jehož svěřenci byli po Hradci Krá-
lové druhým nejlepším týmem od-

vetné poloviny sezony (31 bodů), 
nastříleli nejvíce branek (57) a do 
letošního podzimu vstoupí s bilancí 
třinácti duelů bez porážky.

„Mohli jsme dosáhnout maximálně 
na čtvrtou příčku, a to jsme splnili. 
Dokonce jsme byli jednu chvíli třetí. 
Oproti podzimu jsme zlepšili obranu. 
Moc mě to těší, máme na co navazo-
vat,“ dodal Urban.

Krátká dovolená skončila hráčům 
v sobotu, o den později absolvova-
li úvodní lehký trénink. V součas-
nosti nabírají fyzickou kondici, již 
otestují na nedělním turnaji druho-
ligistů v Tisu. Jejich soupeřem bude 
Viktoria Žižkov a poté dle výsledků 
Sezimovo Ústí, nebo Vlašim. 

Staronové tváře
Na startu letní přípravy se hlásili 

prakticky všichni hráči, kteří jsou 
pod smlouvou, respektive přišli na 
testy. Chyběli jen zdravotně indis-
ponovaný brankář Matiášek a útoč-
ník Karel Franěk. Po trávníku nao-

SLUNCE pálí a fotbalisté FC Vysočina polykají tréninkové dávky. Letní dril nebude 
trvat dlouho. 30. července již startuje nový ročník druhé ligy.  Foto: Miroslav Fuks

Fotbalisté se potí. Začala příprava

JIHLAVA – Trenér hokejových 
brankářů Dukly Jihlava Petr Jaroš 
odlétá 10. července do běloruského 
Minsku, kde bude rok trénovat gól-
many Kontinentální hokejové ligy 
(KHL).   

Je pro vás angažmá v KHL velkou 
výzvou?

Jde o nejkvalitnější soutěž v Evro-
pě. Tuto nabídku beru jako velkou 
poctu. Hned jsem se díval na statis-
tiky gólmanů v posledních dvou se-
zonách. Přehled o brankářích, kte-
ří tam chytají, včetně zahraničních 
myslím mám. 

Vaším nadřízeným v Minsku bu-
de český trenér Marek Sýkora. To 
je velká výhoda jít do nového pro-

Petr Jaroš: KHL beru jako poctu

středí se známým člověkem…
Řekl bych s výborným člověkem, a 

navíc velkým odborníkem. Byli jsme 
spolu ve spojení prakticky celou loň-
skou sezonu, hodně věcí jsme kon-
zultovali. Jeho nabídka mě moc po-
těšila.

Měl jste na stole i jiné nabídky?
Ozvali se mi z Ameriky. Mohl jsem 

jít do juniorských, nebo univerzit-
ních soutěží. Zájem byl také ze stra-

Petr Jaroš

UŽ SE MONTUJÍ! Pracovníci specializované fi rmy provádí na přelomu června 
a července na Horáckém zimním stadionu montáž nových mantinelů. Mantinely 
jsou vyrobeny z ocelové konstrukce se žárově pozinkovaným povrchem, což zaru-
čuje dlouhou životnost kovu. Potah hrazení tvoří kvalitní plasty. Celý obvod man-
tinelů se skládá z přibližně devadesát i dvoumetrových segmentů. Součástí nových 
mantinelů bude také kompletní výměna zasklení a dodání trestné lavice a střída-
ček.  Foto: Vladimír Šťastný 

Zimák dostal nové mantinely

pak pobíhaly dvě staronové tváře, 
konkrétně záložník Lukáš Vaculík, 
jihlavský odchovanec, a forward 

Stanislav Tecl, jemuž skončilo hos-
tování ve Slavii Praha.

„Vaculík má od Viktorie Žižkov po-
volení trénovat s námi a hrát příprav-
né zápasy. O jeho působení v Jihlavě 
budeme jednat. Dále hledáme bran-
káře, univerzálního hráče do obrany a 
útočníka. Posily jsou v jednání, ale ta 
zatím váznou na stanoviscích mateř-
ských klubů,“ nechal se slyšet Josef 
Jinoch, sportovní manažer oddílu.

Jedna potencionální posila na 
Vysočinu dorazila. Jde o dvaadva-
cetiletého slovenského gólmana 
Dalibora Rožníka. Klub testoval 
fotbalistu během května a poté mu 
dal šanci poprat se v letní přípravě 
o angažmá. 188 cm vysoký Rožník 
je odchovancem Trenčína, jehož 
bránu hájil v Corgoň lize, nejvyšší 
slovenské soutěži, a první lize. Dále 
prošel mládežnickými reprezentace-
mi U17 – U20.

 -cio- 

ny českých klubů. Ale já nechtěl ni-
kam odejít. Kdyby se neozval pan 
Sýkora, zůstal bych v Jihlavě. Jsem tu 
doma.

Budete s vašimi asistenty v Duk-
le v pravidelném kontaktu?

Určitě. Chci mít přehled o tom, jak 
se jihlavským gólmanům daří, jak 
chytají, respektive jestli nepotřebu-
jí s něčím pomoci. Mám s Duklou 
smlouvu, po sezoně se vracím do 
Jihlavy a budu pokračovat ve své prá-
ci pro ni. Proto si chci pohlídat, aby 
vše fungovalo i během mé nepřítom-
nosti. -cio-    


