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Přípravné zápasy Dukly Jihlava před sezonou 2010/2011

Domácí zápasy
Datum Zápas  Čas
10. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - JKH GKS Jastrzębie  17 hod.
12. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - SK Horácká Slavia Třebíč 17 hod.
19. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - HK 36 Skalica 17 hod. 
26. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - Orli Znojmo 17 hod.
31. 8. 2010 HC Dukla Jihlava - HC Rebel Havlíčkův Brod 17 hod.
  7. 9. 2010  HC Dukla Jihlava - HC Tábor 17 hod.

Venkovní zápasy
Datum Zápas  Čas
  5. 8. 2010 Orli Znojmo - HC Dukla Jihlava 17.30 hod.
17. 8. 2010 HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Dukla Jihlava 18 hod.
20. 8. 2010 HC Tábor - HC Dukla Jihlava 18 hod
24. 8. 2010 HK 36 Skalica -  HC Dukla Jihlava 17 hod.
  2. 9. 2010 SK Horácká Slavia Třebíč - HC Dukla Jihlava 17 hod.   ZAČALI V NOVÉM. Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali v pondělí 

26. července poslední část přípravy na nadcházející sezonu. Na červencový led 
Horáckého zimního stadionu vjeli pod vedením trenérské dvojice Petr Vlk a Patrik 
Augusta mezi zbrusu nové mantinely a pod novým osvětlením. První přípravný 
zápas na jubilejní pětapadesátou sezonu sehrají hráči ve žlutočervených dresech 
na domácím ledě v úterý 10. srpna proti polskému celku JKH GKS Jastrzębie. 
Na snímku posila týmu Aleš Padělek (vpravo) při prvních minutách úvodního 
tréninku při lehkém rozbruslení.  Foto: Vladimír Šťastný 

Hokejisté Dukly Jihlava vstoupili 
do poslední fáze přípravy

JIHLAVA – A-tým FC Vysoči-
na klopýtl hned v prvním ostrém 
utkání nového ročníku. V 1. kole 
Ondrášovka Cupu (českého pohá-
ru) prohrál na penalty s divizní Vr-
chovinou a vypadl ze soutěže.

„Při vší úctě k soupeři, pro nás jde 
o ostudu. Mohli jsme doma přivítat 
prvoligové soupeře a místo toho jsme 
vyklidili pole,“ zlobil se trenér Jihla-
vy Luboš Urban.

Přitom jeho družina měla vý-
tečný start. Ve 2. minutě potrestal 
kapitán Dort faul na Krutého stře-
lou ze standardní situace k levé ty-
či – 0:1. Jenomže domácí se rychle 
oklepali a profesorsky hrajícího fa-
vorita řádně pozlobili. Ve 33. mi-
nutě po rohovém kopu vyrovnal 
hlavou Lukáš Smetana – 1:1.

„Soupeře jsme zbytečně pustili do 
řady standardek, ze kterých vyrov-
nal. Potvrdil, že je silný ve vzduchu,“ 
shrnul úvodní dějství kouč Urban.

Zlepšený výkon Vysočiny nepři-
nesla ani domluva v kabině. Žlu-
to-modří sice měli územní převa-
hu, ovšem z platonického tlaku 
nic nevytěžili. Zmohli se pouze na 

dvě kloudné akce. Outsider hrál na 
krev, šetřil čas a dotáhl zápas k pe-
naltovému rozstřelu, v němž cítil 
šanci.

Ve čtvrté sérii trefil domácí Buch-
ta jen břevno, ale vzápětí hostující 
Zelinka nevyzrál na Adamce. Roz-
hodnutí padlo v první sérii náh-
lé smrti. Poul se štěstím prostřelil 
Uvarenka, jenž si sáhl na balon, 
zatímco Gabriel nechal vyniknout 
Adamce a podtrhl tím matný vý-
kon svého týmu.

„Na penalty můžete prohrát s kaž-
dým, ale nejvíce mi vadilo, že nedo-
kážeme porazit divizního soupeře v 
řádné hrací době. Navíc jsme si vy-
tvořili při územní převaze minimum 
šancí,“ podotkl Luboš Urban.

Dnes odpoledne chtějí hráči slo-
žit reparát a omluvit se fanouš-
kům za ostudnou porážku. V za-
hajovacím duelu 2. ligy přivítají 
Varnsdorf, nováčka soutěže. „Přes 
všechna negativa je třeba říci, že liga 
je naší absolutní prioritou. Věřím, že 
ji zahájíme vítězstvím,“ uzavřel Lu-
boš Urban.  -cio-

Fotbalisté zahájili 
letošní sezonu blamáží

JIHLAVA - Fotbalový ročník 2010-
2011 nabídne fanouškům FC Vy-
sočina několik speciálních akcí, 
nabídek a soutěží. Některé budou 
jednorázové, jiné přinesou návštěv-
níkům stadionu v Jiráskově ulici 
dlouhodobý efekt.

Například všichni registrovaní čle-
nové sdružení Malá kopaná Jihlava 
budou mít možnost zakoupit vstu-
penku na utkání za pouhých 40 Kč. 
K tomu je potřeba prokázat se plat-
nou registrační kartou MK Jihlava s 
reálnou fotografi í. Půjde o vstupen-
ky výhradně do sektoru B5.

Dále klub opětovně zavádí rodinné 
vstupné. V případě, že na domácí zá-
pas dorazí dva dospělí ve společnosti 
dvou dětí do 15 let, obdrží čtyři líst-
ky do sektoru B5 za pouhých 100 
Kč. V sektoru navíc na děti budou 
čekat dárečky v podobě samolepek, 
plakátů či balónků.

Během každé poločasové přestávky 
budou na hrací ploše probíhat divác-

ké soutěže ve střílení penalt, fotba-
lové „čáře“, netradičním curlingu či 
střelbě na cíl. Příjemnou výhrou bu-
dou kupóny na konzumaci v některé 
z jihlavských restaurací. Do soutě-
ží budou vylosováni pouze členové 
Fanklubu či majitelé permanentních 
vstupenek.

Vedení FC Vysočina si je vědomo 
faktu, že klub nemá fanoušky pouze 
v Jihlavě, ale v celém regionu. Z to-
ho důvodu jsme se rozhodli spustit 
projekt svozů příznivců z měst či ob-
cí zdarma. Zájemci mohou přihlásit 
město či obec na e-mail fuks@psj.
cz. Podmínkou je příslušnost obce 
do bývalého okresu Jihlava a garance 
zaplnění třiceti míst v autobusu. Pro 
každý domácí duel počínaje střetnu-
tím proti Znojmu (13. srpna) bude 
z přihlášených obcí vždy v pondělí 
vylosována jedna šťastná. Více in-
formací sdělí marketingový mana-
žer klubu Miroslav Fuks (mobil: 607 
628 868). -cio-

Sezona přinese řadu akcí a slev

30. července: Varnsdorf, 6. srpna: Dukla Praha, 13. srpna: Znojmo, 21. 
srpna: Sezimovo Ústí, 27. srpna: Sokolov, 4. září: Zlín, 10. září: Čáslav, 18. 
září: Sparta Praha B, 24. září: Kladno, 1. října: Viktoria Žižkov, 9. října: 
Třinec, 15. října: Most, 23. října: Hlučín, 29. října: Vlašim, 7. listopadu: 
Karviná.

Pozn.: Tučně jsou označena domácí utkání (pátek, 18 hod.).

Los FC Vysočina – podzim 2010

FOTBALISTÉ FC Vysočina dnes vstoupí do nové druholigové sezony, na jejímž 
konci by se rádi radovali z postupu do Gambrinus ligy. Kapitánem žluto-modré 
posádky bude opět Filip Dort (na snímku uprostřed).  Foto: Michal Boček


