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JIHLAVA – Fotbalistům A-týmu 
FC Vysočina pomalu končí dovo-
lená. V úterý 4. ledna zahájí zimní 
přípravu na jarní část druhé ligy. 

Nad tréninkovým drilem bude do-
hlížet z pozice hlavního trenéra Jo-
sef Vrzáček, jenž pokračuje ve funk-
ci do konce sezony. Společně s ním 
zůstávají na lavičce asistent Tomáš 
Jansa, respektive sportovní manažer 
Josef Jinoch.

„O působení v Jihlavě stála řada 
známých trenérských jmen, ale my 
jsme rozhodli dát důvěru odchovanci 
klubu, velmi perspektivnímu a pra-
covitému kouči. Jsme přesvědčeni, že 
tento realizační tým splňuje všechny 
předpoklady k tomu, aby naplnil náš 
cíl,“ řekl Jiří Pech, předseda předsta-
venstva FC Vysočina.

Vrzáček převzal hlavní mužstvo 
po 12. podzimním kole jako dočas-
ná náhrada za odvolaného Luboše 
Urbana. Nyní je řízení kabiny plně 
v jeho kompetenci. „Nejen v zimní 
přípravě nás čeká množství náročné 
a tvrdé práce. Chceme více pracovat 
než mluvit. Hráči musejí vnímat od-
povědnost za výsledky, ale nechceme 
je svazovat přílišným tlakem,“ uvedl 
po svém jmenování.

Čtyři dny po startu přípravy se-
hrají jeho svěřenci úvodní střetnutí 
brněnské skupiny zimní Tipsport 
ligy proti Znojmu. Dalšími soupeři 
Vysočiny v turnaji budou slovenská 
Dubnica (15. 1.), Sigma Olomouc 

Příprava pod Vrzáčkovým vedením

(19. 1.) a domácí Zbrojovka (22. 
1.).

V přípravných utkáních Jihlavany 
prověří Česká Lípa (26. 1.), Písek 
(29. 1.), Slovácko (2. 2.), Čáslav 
(5. 2.), opět Zbrojovka Brno (8. 2.) 
a Vlašim (13. 2.). Generálkou na 
druholigové jaro bude utkání s ra-
kouským Hornem (26. 2.).

Vrzáčkova družina absolvuje ta-
ké dvojí soustředění. Kondiční se 
uskuteční v Břízkách u Jablonce 
nad Nisou (23. – 26. 1.), herní pro-
běhne v Blšanech (13. – 16. 2.).

Ani jednoho se nezúčastní ofen-
zivní záložník Karel Zelinka, kte-
rému skončilo hostování ze Slavie 
Praha.

Trenér naopak počítá do přípra-
vy s defenzivně laděným Tomášem 
Cihlářem, jenž hostoval na podzim 
v Třinci, respektive mladým stře-
dopolařem Janem Kopicem, který 
vypomáhal stejnou formou Čáslavi. 
Náročnost tréninků okusí rovněž 
“béčkaři“ stoper František Ptáček a 
záložník Tomáš Kučera.  -cio-

Průběh letošní prvoligové sezony 
je pro hokejisty z krajského města 
zatím celkem úspěšný. Po odehrání 
třiceti kol základní části a úvodní-
ho mače nadstavbové skupiny (do 
uzávěrky vydání  NJR 28. prosince – 
pozn. redakce) se drží na třetí příčce 
tabulky, se ztrátou šesti bodů na dru-
hý Chomutov a s náskokem tří bodů 
na čtvrtý Hradec Králové.

V období od posledního ohlédnu-
tí za výsledky Dukly sehráli jihlavští 
hokejisté pod vedením trenérů Pet-
ra Vlka a Patrika Augusty osm mis-
trovských utkání, v nichž třikrát od-
cházeli z ledu s vítězstvím v základní 
hrací době a jednou zvítězili po sa-
mostatných nájezdech.

Ve třech případech se museli sklo-
nit před uměním svých soupeřů, 
když prohráli v základní hrací době a 
jednou přišli o body po prohře až po 
samostatných nájezdech. 

První prosincový den sehrála Duk-
la domácí utkání s nováčkem soutěže 
Pískem. Domácí měli po celý průběh 
utkání více ze hry, ale výtečný gól-
man Písku Jágr jim dovolil skórovat 
až na začátku druhé třetiny. Hosté 
stihli do druhé přestávky vyrovnat, 
takže se rozhodovalo až v závěreč-
ném dějství. 

V něm se nejprve třikrát trefi li do-
mácí hráči a vypracovali si dosta-
tečný náskok pro následnou výhru. 
Hosté měli v zápase poslední slovo 
a brankou v poslední minutě upravili 
na konečných  - 4:2.

Hned o tři dny později hostili jih-

Hokejisté Dukly drží třetí pozici

lavští hokejisté na domácím ledě 
celek Olomouce. Hanáci pod vede-
ním bývalého kouče Dukly Petra Fi-
aly předvedli dobrý výkon a dvěma 
vstřelenými góly ve druhé třetině si 
z Vysočiny odvezli výhru  - 0:2.

Trojici domácích utkání zakončila 
Dukla mačem s Chrudimí. Celek ze 
spodní části tabulky překonal gól-
mana Jihlavy Řehoře v první třeti-
ně třikrát a zajistil si tak dostatečný 
náskok do dalšího průběhu zápasu. 
Domácím se podařilo vsítit čestný 
úspěch až v závěru utkání, takže po-

druhé v řadě odcházeli jihlavští ho-
kejisté z ledu s prohrou, tentokráte 
v poměru - 1:4.

Další nováček čekal svěřence trené-
rů Vlka a Augusty 11. prosince v Li-
toměřicích. V utkání hosté po první 
třetině vedli nejtěsnějším rozdílem, 
ale domácí během dvou minut ve 
druhé třetině otočili skóre.

Čachotský sice stačil v polovině 
zápasu z trestného střílení vyrov-
nat, ale Litoměřice šly během krátké 
chvilky opět do vedení. Dukla se do-
stala dvěma góly ve třetí třetině do 

vedení, ale domácí opět brzo vyrov-
nali. Bod navíc po samostatných ná-
jezdech zařídil obránce Dukly Dob-
rovolný – 4:5 sn. 

Tři body z domácího ledu získa-
la Dukla 15. prosince, když porazila 
houževnatého soupeře z Kadaně až 
třemi góly v závěrečné části – 4:1.

V sobotu 18. prosince se hrálo 
v Třebíči derby Vysočiny. Jihlava 
se ujala vedení ve druhé polovině 
prostřední třetiny, ale náskok hráči 
s ježkem na prsou neudrželi. Ještě ve 
druhé části domácí vyrovnali a další 
branku přidali v polovině třetí čás-
ti. Defi nitivní podobu dostalo skóre 
v 60. minutě, když se trefi l do prázd-
né jihlavské klece Nahodil – 3:1.

O dva dny později se hrálo další 
derby. Do Jihlavy přijeli Rebelové 
z Havlíčkova Brodu. Ve vyrovnaném 
utkání a před velmi pěknou diváckou 
kulisou stačil jediný gól Jihlavy z prv-
ní třetiny na konečné vítězství – 1:0.

První zápas po Vánocích se odehrál 
27. prosince a jednalo se již o utká-
ní nadstavbové části. Dukla přivítala 
nepříjemného soupeře – berounské 
Medvědy. Po vyrovnané první tře-
tině, kdy padl gól na obou stranách 
hřiště, se diváci dočkali další trefy do 
berounské branky až v 50. minutě. 

Vítězství ale nebylo v tomto utká-
ní Dukle souzeno. Vyrovnání hostů 
přišlo v 58. minutě a po prodloužení, 
kdy rozhodnutí nepadlo, zajistil dru-
hý bod pro Beroun v samostaných 
nájezdech zkušený obránce Nedvěd 
2:3 sn. –vš-

TRENÉR Josef Vrzáček vybojoval se svými svěřenci ve třech podzimních zápasech šest bodů. Kolik jich Jihlavané získají na 
jaře?  Foto: Michal Boček

OLDŘICH BAKUS, kapitán Dukly Jihlava (v červeném) vyhrál kanadské bodo-
vání základní části prvoligové hokejové soutěže. Ve třiceti utkáních nastřádal 36 
bodů za 17 gólů a 19 nahrávek.  Foto: Vladimír Šťastný


