
STRANA 25 Sport NJR – SRPEN 2017

JIHLAVA – Fotbaloví fanoušci se 
dočkali. Poslední červencový víkend 
startuje HET liga, nejvyšší česká sou-
těž. Pošesté v řadě nechybí na startov-
ní čáře FC Vysočina. „Věřím, že jsme 
se z loňského ročníku poučili. Chceme 
bavit diváky fotbalem a přilákat je na 
stadion,“ řekl ředitel jihlavského klubu 
Jan Staněk. O čem dalším se hovořilo 
na předsezonní tiskové konferenci?

O cílech… 
Hlavní úkol je jasný. Vysočina by 

ráda konečně absolvovala soutěžní 
ročník bez sestupových starostí. „Pev-
ně věřím, že budeme hrát v lize důstoj-
nou roli. Přál bych si, aby naše výkon-
nost šla strmě nahoru a byla konstantní. 
Nechceme opět všechno dohánět na 
jaře,“ podotkl Staněk.

Jihlavu povede do těžkých prvoli-
gových bitev Ivan Kopecký, nováček 
mezi prvoligovými kouči. „Po pár 
týdnech přípravy si uvědomuji možnos-
ti týmu. Pracujeme na herním stylu, se 
kterým, jak doufám, budeme úspěšní. 
Chceme se prezentovat kombinačním 
fotbalem, ovšem nyní jsou důležité před-
poklady mužstva a typologie hráčů,“ 
uvedl trenér.

O hráčském kádru…
K velkému třesku nedošlo. Vysočin-

ská soupiska nedoznala výraznějších 
změn. „Nechceme přivádět hráče jen 
kvůli tomu, že nám je někdo doporučí. 
Hledáme fotbalisty, kteří oživí hru a za-
padnou do týmu. To je případ Nikolase 
Daníčka,“ vysvětlil Jan Staněk.

Trenér věří, že mužstvo využije zku-

šeností, nabraných v posledních dvou 
náročných sezonách. Neznamená 
to ale, že by se bránil příchodu další 
posily. „Takový hráč musí mít nadstan-
dardní výkonnost. Zároveň je důležité 
respektovat fi nanční možnosti klubu. 
Aktuálně tedy vycházíme z kádru, jejž 
máme k dispozici,“ pravil Kopecký.

Klub udržel lotyšského kanonýra 
Davise Ikauniekse a středopolaře Pe-
tre Hronka, na něž se vyptávala kon-
kurence. „Na Davise nepřišla žádná 
konkrétní nabídka. Jednalo se o dotazy, 
kolik bychom za něj chtěli. Pro českou 
ligu je to nadstandardní hráč, a my 
chceme, aby výkonnostně rostl v Jihlavě. 
Podobné je to s Hronkem,“ nastínil Sta-
něk situaci.

O atraktivitě ligy…
Letošní ročník české nejvyšší soutě-

že ještě nezačal, a už se těší nebývale 
velkému zájmu ze strany veřejnosti a 
médií. Může za to fakt, že jeho vítěz 
velmi pravděpodobně postoupí pří-
mo do základní skupiny Ligy mistrů. 
Pražské velkokluby, Slavie a Sparta, 
proto nakupovaly zvučné posily ve 
velkém.

„Můj názor je ten, že sledovanost ligy 
stoupne tak o třicet procent. Ale nás to 
nemusí až tak zajímat. Tyto kluby jsou 
totiž ve všech ohledech jinde než my,“ 
reagoval Jan Staněk.

„Je to okysličení pro diváky. My se 
ovšem staráme o sebe. Chceme, aby to 
fungovalo tady. Momentálně řešíme jen 
Karvinou, která je naším prvním soupe-
řem,“ navázal na ředitelova slova kouč 
Ivan Kopecký. -cio-

Kádr Jihlavy
 Brankáři: Jan Hanuš (ročník 1988), Marej Rakovan (1990), Pavel Soukup (1995).
 Obránci: Jiří Krejčí (1986), Lukáš Kryštůfek (1992), Milan Mišůn (1990), Martin 

Nový (1993), Michal Pecháček (1996), Antonín Rosa (1986), Petr Tlustý (oba 1986).
 Záložníci: Nikolas Daníček (1991), Jakub Fulnek (1994), Petr Hronek (1993), Pe-

tr Nerad (1994), Filip Novotný (1995), Marin Popovič (1994), David Štěpánek (1997), 
Jozef Urblík (1996), Lukáš Vaculík (1983), Jan Záviška (1995), Lukáš Zoubele (1985).

 Útočníci: Tomáš Duba (1996), Pavel Dvořák (1989), Davis Ikaunieks (1994), Jiří 
Klíma (1997), Michael Rabušic (1989).

 Trenérský štáb: Ivan Kopecký (hlavní kouč), Michal Kadlec, Michal Zach (asistenti 
trenéra), Luboš Přibyl (trenér brankářů).

Podzimní domácí utkání
 Slovácko (6. 8.), Plzeň (19. 8.), Dukla Praha (9. 9.), Ostrava (23. 9.), Olomouc 

(30. 9.), Bohemians 1905 (21. 10.), Liberec (4. 11.), Brno (25. 11.). Termíny mohou 
být změněny.

Fotbalistům začíná nový ročník

Hokejistům jihlavské Dukly skonči-
la dovolená. Včera dopoledne zahájili 
druhou část přípravy na novou extra-
ligovou sezonu. Prvního tréninku na 
ledě se zúčastnilo 24 hráčů, včetně tro-
jice brankářů.

Trenérům a novým spoluhráčům se 
poprvé předvedla v akci trojice opor 
ze Skandinávie, brankář Lars Volden 
a obránci Nicolai Bryhnisveen (oba 
Norsko), s Erikem de la Rose (Švéd-
sko). Zdravotní důvody naopak ne-
dovolily obout brusle bekovi Petru 
Šidlíkovi a slovenskému útočníkovi 
Radovanu Pulišovi. Gólman Josef Ko-
řenář, plnící reprezentační povinnosti, 
se připojí k mužstvu později.

Před úvodní tréninkovou jednotkou 
nafasovali hokejisté Dukly nejen nové 
tréninkové dresy s modernizovaným 
logem na hrudi, ale i přilby a rukavice 

(obojí v barvě bordó).
Přesně za týden (1. srpna) nastou-

pí svěřenci hlavního kouče Petra Vlka 
k prvnímu přípravnému utkání v Olo-
mouci. -cio-

Kádr Dukly na prvním 
tréninku

 Brankáři: Jan Brož, Jakub Škarek, 
Lars Volden.

 Obránci: Nicolai Bryhnisveen, Erik de 
la Rose, David Kajínek, Ladislav Pospíchal, 
Václav Půža, Jakub Suchánek, Petr Ulrych, 
David Váňa, Jan Zdráhal.

 Útočníci: Lukáš Anděl, Tomáš Čachot-
ský, David Čermák, Richard Diviš, Radek 
Hubáček, Tomáš Jiránek, Anatolij Prota-
senja, Filip Seman, Josef Skořepa, Adam 
Zeman, Lukáš Žálčík.

Dukla zahájila přípravu na ledě

KOUČ brankářů jihlavské Dukly Petr Jaroš si vzal na prvním tréninku „do parády“ jak 
Jakuba Škarka, tak norskou posilu Larse Voldena (uprostřed).  Foto: Michal Boček

LOTYŠSKÝ REPREZENTANT Davis Ikaunieks byl v minulém ročníku nejlepším 
střelcem Jihlavy. Zaznamená opět minimálně devět branek?  Foto: Michal Boček


