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Jihlavská 24 MTB je v cíli, Kozák první

VÍTĚZ jihlavské 24 MTB Tomáš Kozák si Jihlavu oblíbil, a zvítězil i popáté.
Foto: archiv MMJ
Na tři stovky startujících přivítal nivému počasí, závod nedokončila.
osmý ročník vytrvalostního závo- „Asi deset lidí skončilo závod předčasdu horských kol Jihlavská 24 MTB, ně, po pádu,“ podivoval se Holoukterý se v krajském městě Vysočiny bek. „Když jsme o tom přemýšleli a
jel o uplynulém víkendu. Vítězem ptali se na to závodníků, bylo to tím,
se stal již popáté Tomáš Kozák. že trať byla suchá, rychlá, a řada lidí
Tento jezdec nemá v Česku konku- přecenila svoje možnosti. Ne, že by
renta.
se s někým srazili, ale spíš někde ne„Tomáš vyhrál způsobem start – cíl, dobrzdili před stromem, nebo před
a svůj triumf si zkušeně hlídal před zatáčkou na trati. Několik pádů jsme
svými stíhači, druhým Ondřejem zaznamenali na obávaných schodech
Krejčíkem a třetím Martinem Ho- z hradebního parkánu. V případě jedvancem,“ popsal ředitel závodu Jiří noho závodníka dokonce v úplně poHoloubek, který byl s průběhem sledním kole,“ dodal Holoubek.
letošního ročníku spokojen. „Letos
Fenomenální výkon předvedl nejzávod proběhl naprosto v klidu a bez starší závodník, letos sedmdesátilevýrazných komplikací.“
tý Zdeněk Kříž, který ujel 23 okruVítězný Kozák absolvoval okruh hů, tj. 202 km!
49x, celkově za 24 hodin ujel 431
Dobré reference byly i na páteční
kilometrů. „Mám trať v Jihlavě rád a rockový festival, který Jihlavskou
rád se sem vracím. Vyhrávat v Jihlavě 24 MTB už tradičně předchází. „Vyse neomrzí, na trati je vždy skvělá ná- stupující kapely, i diváci v publiku byli
lada, a diváci i pořadatelé povzbuzují spokojeni.“
neúnavně celých 24 hodin,“ usmíval
„Teď ještě uklidit sklad, vyúčtovat, a
se spokojený Kozák. Druhý Krejčík můžeme se naplno vrhnout do příprav
projel okruh 48x a ujel 422 km, třetí další akce, Jihlavského půlmaratonu.
Hovanec 47x a ujel 413 km.
Na ten zveme běžce 10. září,“ uzavřel
Řada bikerů však, navzdory příz- Holoubek.
-tz-

Dukle začala příprava
JIHLAVA - Hokejisté jihlavské Dukly
zahájili první fázi přípravy na novou
extraligovou sezonu. Ta, stejně jako
v loňském roce, potrvá šest týdnů a
proběhne z velké části v posilovně.
„Rozhodli jsme se pro stejný model jako
loni, ale chceme ho posunout dál, takže
v něčem můžeme přidat. Uvidíme, jak
to kluci zvládnou,“ nastínil hlavní kouč
Petr Vlk, jemuž se na úvod hlásilo 17
hráčů do pole. Brankářů se tradičně
ujal kouč Petr Jaroš. „Mají vlastní plán
přípravy,“ dodal Vlk.
Mezi zmíněnou sedmnáctkou hokejistů nechyběly posily, jmenovitě
obránci Jakub Suchánek, Petr Ulrych a
Jan Zdráhal, respektive útočník Lukáš
Žálčík. Kromě nich Dukla ulovila v
norských vodách dva reprezentanty se
zkušenostmi z mistrovství světa. Jde o
gólmana Larse Voldena a obránce Nicolaie Bryhnisveena.
Pochopitelně došlo i na odchody.
Barážový maskovaný hrdina Miroslav
Svoboda se vrátil do Třince, odkud
zamířil do Plzně. Produktivnímu zadákovi Jiřímu Říhovi skončilo hostování
z Liberce, a posílil Mladou Boleslav.
Útočníkovi Michalu Důrasovi skon-

čila smlouva, novou nedostal, a tak se
vydal na zkušenou do Francie.
Ještě před startem tréninkového drilu
se hráči dozvěděli jména soupeřů pro
přípravné zápasy. Odehrají jich celkem
šest, a výhradně s extraligovými konkurenty. Na úvod pojedou 1. srpna do
Olomouce. O týden později přivítají
mistrovské Brno. Generálku na ligu
obstará 29. 8. domácí zápas se Zlínem.
Změny v kádru
Příchody: Lars Volden (Trenčín),
Nicolai Bryhnisveen (Tingsryds/
Švédsko), Jakub Suchánek (České Budějovice), Petr Ulrych (Liberec), Jan
Zdráhal (Třebíč), Lukáš Žálčík (Prostějov).
Odchody: Lukáš Sáblík (konec kariéry), Miroslav Svoboda (konec hostování Třinec), Patrik Danišovský, Aleš
Jergl (oba konec hostování Olomouc),
Jiří Dobrovolný (konec smlouvy), Filip Dundáček, Jiří Říha (konec hostování Liberec), Tomáš Kaláb (Třebíč),
Šimon Szathmáry (konec hostování
Chomutov), David Březina, Michal
Důras (Štrasburk/Francie), Lukáš Jícha.
-cio-

SJÍŽDĚNÍ schodů na hradebním parkánu patří k nejatraktivnějším místům na
trati Jihlavské 24 MTB.
Foto: Michal Boček

FC Vysočina se v lize zachránil
JIHLAVA – Krajské město Vysočiny o nejvyšší fotbalovou soutěž
nepřišlo. Fotbalisté Jihlavy dotáhli
boj o záchranu ePojisteni.cz ligy ke
zdárnému konci. Jistotu setrvání
mezi elitou jim dala domácí remíza 1:1 s Příbramí v předposledním
kole.
„Cítím velkou úlevu. Byla to nesmírně náročná a těžká sezona. Po
porážce na Bohemians jsme byli už
skoro mrtví, ale neuvěřitelně jsme se
zvedli. Nikdo nepočítal s tím, že porazíme Spartu. Tím jsme se nastartovali,“ řekl kapitán mužstva Lukáš
Vaculík.
Vysočině vyšla sázka na druhou
trenérskou výměnu v letošním
ročníku, kdy Michala Bílka nahradil sedm kol před koncem Josef Jinoch. Ten při svojí premiéře v roli
hlavního kouče náročný úkol zvládl. Posbíral s týmem deset bodů,
což nakonec na záchranu stačilo.
„Chtěl jsem jich udělat jednadvacet,“ smál se Jinoch. „Jsem pochopitelně rád, že liga zůstává v Jihlavě.
Všechno to ze mě spadlo. Cítím únavu, ovšem ta práce mě hrozně bavila,“ dodal již s vážnou tváří.
Jenomže u trenérského kormidla

Josef Jinoch nezůstane. „Měli jsme
dohodu, že povede mužstvo pouze do
konce ročníku. Tak to je, a platí,“ vysvětlil šéf klubu František Vaculík,
jenž pověřil vedení hledáním nového lodivoda. Spekuluje se o někom
z dvojice Radim Kučera (Znojmo)
– Bohumil Páník (Zlín).
 זKvětnové výsledky: Mladá
Boleslav – Jihlava 3:1 (1:1), Zlín
– Jihlava 0:3 (0:1), Jihlava – Příbram 1:1 (1:0), Plzeň – Jihlava 2:0
(1:0).
-cioKonečná tabulka

1. Slavia
2. Plzeň
3. Sparta
4. Ml. Boleslav
5. Teplice
6. Zlín
7. Dukla
8. Jablonec
9. Liberec
10. Karviná
11. Slovácko
12. Brno
13. Bohemians
14. Jihlava
15. Hr. Králové
16. Příbram
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31:28
39:49
29:38
32:45
22:39
26:47
29:51
29:61

Pozn.: Hradec Králové a Příbram nahradí mezi elitou
Olomouc a Ostrava.
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