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Pondělí 25. července byl první den, 
kdy se na ledové ploše Horáckého 
zimního stadionu sešli hokejisté HC 
Dukla Jihlava k prvnímu tréninku.

Pod vedením trenérské dvojice Pe-
tr Vlk – Patrik Augusta se do posled-
ní fáze přípravy na nadcházející sezo-
nu 2011/2012 zapojilo třicet hráčů a 
tři gólmani.

Právě trio mužů s gólmanskou 
maskou je oproti loňské sezoně zce-
la jiné, ale dva z nich mají k Dukle 
silnější pouto. Mladý brankář David 
Ritt ich prošel jihlavským klubem 
od žákovských let a stejně je na tom 
i Filip Novotný. Ten prošel mládež-
nickými kluby až do dorosteneckého 
věku. Poté se stal hráčem Sparty Pra-
ha, což mu nezabránilo, aby v několi-
ka zápasech v sezoně 2008/2009 za 
seniorský tým Jihlavy nastoupil.

Zcela novým hráčem mezi třemi 
tyčemi je Dominik Halmoši, který 
bude v Dukle hostovat z Plzně. No-
vými tvářemi mezi obránci se stali 
Rus e Samvel Mnatsyan a Robert 
Krejnus z Pardubic, kteří přišli do 
Jihlavy na zkoušku.

Z domácích hráčů na tréninku chy-
běli mladíci Ondřej Malec, Martin Vy-
sloužil a Martin Kuřítko, kteří zkoušeli 
štěstí v tréninkovém kempu juniorky 
Popradu – zálohy klubu Kontinentál-
ní hokejové ligy Lvu Poprad a útočník 
Anatolij Protasenja, který je v příprav-
ném kempu Dynama Minsk. 

Přestože se jednalo v pondělí o 
první trénink, který je určen spí-
še k seznamování s novou výstrojí a 

Hokejisté Dukly Jihlava vyjeli na led

ROSTISLAV MALENA (s pukem), nejstarší jihlavský obránce vstoupil na prvním tréninku do čtvrté sezony v řadě v jihlav-
ském dresu.  Foto: Vladimír Šťastný

zajíždění nových bruslí, trenéři hrá-
če nešetřili a od druhé poloviny tré-
ninku se se svými svěřenci věnovali 
nácviku herních situací. K prvnímu 
přípravnému utkání nastoupí hoke-
jisté Dukly Jihlava v pátek 5. srpna, 
kdy na domácím ledě přivítají repre-
zentační výběr Francie. –vš-

JIHLAVA – Fanoušci a hráči FC 
Vysočina odškrtávají v kalendáři po-
slední dny před začátkem nové dru-
holigové sezony, do které jihlavský 
klub vstoupí v pátek 5. srpna domá-
cím utkáním proti Bohemians Praha. 
První soutěžní duel sehrají svěřen-
ci trenéra Romana Pivarníka už 30. 
července, kdy zavítají v rámci 1. kola 
Ondrášovka Cupu (českého poháru) 
na trávník divizní Vrchoviny.

Loni stejný soupeř v úvodním kole 
turnaje Vysočinu překvapivě vyřadil 
po penaltovém rozstřelu. Letos favo-
rit nehodlá připustit další senzaci a 
bere postup do 2. kola jako odrazový 
můstek pro co nejlepší výkony a vý-

Příprava končí, začíná sezona
sledky v nadcházejícím ročníku, na 
jehož konci chtějí Jihlavané konečně 
otevřít brány Gambrinus ligy.

Druholigová sezona 2011/2012 
slibuje atraktivní boj o nejvyšší patra 
tabulky. Z nejvyšší soutěže sestupují-
cí Brno a Ústí nad Labem se budou 
chtít co nejrychleji vrátit mezi elitu. 
Postupové ambice mají FC Vysoči-
na, Karviná, Třinec a také Sokolov, 
ze spodních tabulkových vod chce 
vystoupat Zlín. Zapomínat nesmíme 
na oba nováčky, exligové celky Bohe-
mians Praha a Opavu.

Pro splnění postupové mise přived-
lo vedení jihlavského klubu kouči Pi-
varníkovi trojici zajímavých posil se 
zkušenostmi z Gambrinus ligy i za-
hraničí. Konkurenci mezi stopery má 
zvednout šestadvacetiletý Martin Ko-
márek, jehož posledním chlebodár-
cem byla slovenská Senica. Do středu 
zálohy trenér počítá s defenzivně la-
děným Stanislavem Velickým. Třice-
tiletý středopolař naposledy působil v 
kyperském týmu AE Paphos. Posled-
ní novou akvizicí je útočník Tomáš 
Sedláček z Českých Budějovic, hostu-
jící na jaře v Čáslavi.

Vysočinský dres by mohl znovu 
obléknout testovaný záložník Fran-
tišek Schneider, který hrál za Jihlavu 
po celý kalendářní rok 2008 a patřil 
k platným členům základní sestavy. 
Před začátkem letní přípravy naopak 
jihlavskou kabinu opustili středopo-
laři Jiří Gába, Radek Görner (oběma 
skončila smlouva) a talentovaný Jan 
Kopic (přestup do Jablonce). -cio-

Turnaj – Tis: Bohemians Praha – 
Jihlava 2:1 (2:0), Vlašim – Jihlava 
2:3 (1:1). Hluboká: České Budějovi-
ce – Jihlava 3:1 (1:0), Sezimovo Ús-
tí – Jihlava 1:1 (0:1), na penalty 1:4. 
Přípravné zápasy: Liberec – Jihlava 
5:3 (2:1), Dukla Praha – Jihlava 1:0 
(0:0), Varnsdorf – Jihlava 3:3 (1:1), 
Sparta Praha – Jihlava 2:1 (2:0), Jih-
lava – Třebíč 9:1 (3:1).

Domácí zápasy FC Vysočina – 
podzim 2011

5. srpna: Bohemians Praha 
(19.00), 19. srpna: Ústí nad Labem 
(18.00), 2. září: Znojmo (18.00), 
16. září: Vlašim (18.00), 30. zá-
ří: Opava (18.00), 14. října: Kar-
viná (18.00), 4. listopadu: Brno 
(18.00), 18. listopadu: Sezimovo 
Ústí (18.00).

FC Vysočina v číslech

FOTBALISTÉ Jihlavy změřili v rámci 
letní přípravy síly i s prvoligovou Spar-
tou Praha. Letenští zvítězili na domácí 
půdě těsně 2:1.  Foto: Michal Boček

1. Ročník srazu a závodu histo-
rických vozidel na Bílokámenském 
okruhu se koná 20. srpna 2011. Pre-
zentace vozidel od 9. hodin.        -lm-


