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TANEČNÍ ŠAMPIONI Z JIHLAVY. Jihlava má skvělou taneční repre-
zentaci. Pár Petra a Jaroslav Zemanovi od loňska vedou ranking ČSTS v katego-
rii standardních tanců „Senior 3“. V březnu se jihlavský taneční pár vypraví na 
mistrovství České republiky, dva měsíce na to budou Zemanovi o co nejlepší umís-
tění bojovat na mistrovství světa, které letos proběhne v České republice.
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Dává hlavu na špalek. Dobře ví, jak 
často se trenéři v FC Vysočina točí, a 
přesto se třiačtyřicetiletý Martin Svě-
dík pokusí zachránit jihlavský klub 
mezi elitou. „Nabídka mě dostatečně 
zaujala,“ řekl bývalý trenér Pardubic, 
Ostravy, nebo Mladé Boleslavi.

Svědík uvedl, že důležitou roli hrá-
ly při rozhodování o přesunu na Vy-
sočinu sportovní věci. „Myslím tím 
možnost pracovat jak s prvním tý-
mem, tak s mladými hráči, a návaz-
nost na akademie. Tyto věci jsou pro 
mě velice důležité,“ upřesnil nový lo-
divod, jenž se podle svých slov těší, 
mimo jiné, na spolupráci se sportov-
ním manažerem Josefem Jinochem.

Tito dva pánové, plus lidé z klubo-
vého vedení, dávají dohromady kádr, 

který čeká nesmírně náročné prvo-
ligové jaro. Do kolonky posil přiby-
lo několik zajímavých jmen. Jde o 
brankáře Romana Valeše (hostová-
ní Jablonec), obránce Petra Buchtu 
(hostování Bohemians 1905) a Tilla 
Schumachera (Borussia Dortmund) 
a záložníky Kamso Maru (hostová-
ní Vlašim) s Vladislavem Levinem 
(Mladá Boleslav).

„Kádr budeme tvořit za pochodu,“ 
dodal Svědík s tím, že chce co nej-
dříve zlepšit defenzivní činnost muž-
stva. „Podíváme-li se na tabulku, a na 
obdržené branky, je jasné, na čem je 
potřeba zapracovat,“ konstatoval.

FC Vysočina vstoupí do jarní část 
HET ligy 17. února domácím utkání 
s pražskou Slavií.  -cio-

Novým trenérem je Svědík

Po dlouhé době konečně opusti-
li poslední místo tabulky. Hokejisté 
jihlavské Dukly jsou jako parta váleč-
níku, která se nikdy nevzdává. I když 
je play out (a podle mnohých i baráž) 
na devětadevadesát procent nemine, 
rvou se o každý bod. „Budeme bojo-
vat až do konce,“ slíbil kapitán muž-
stva Tomáš Čachotský. 

Po 44 odehraných utkáních ztrácel 
nováček z krajského města Vysočina 
na mimobarážové příčky 12 bodů, a 
měl dva zápasy k dobru.  Manko je to 
velké, ale reálně ho pořád lze dohnat. 
Z tohoto pohledu Duklu hodně mrzí 
těsná porážka 1:2 ve Zlíně, jíž před-
cházely, poprvé v sezoně, dvě vítěz-
ství v řadě za tři body, a to v Litvínově 

(3:1) a doma s Chomutovem (3:2).
„Je škoda, že jsme ve Zlíně nebo-

dovali, ale nedá se nic dělat. Není to 
konec. Jdeme dál. Každý si musí plnit 
svoje povinnost, a musí udělat všech-
no, co umí, ve prospěch týmu. Na 
ledě je potřeba to odbojovat, odbrá-
nit a odjezdit, jako v Litvínově. To se 
cesta k úspěchu,“ řekl Čachotský. 

Utkání na severu Čech patřilo k 
tomu nejlepšímu, co Jihlavané po 
návratu do extraligy předvedli. Dvě 
třetiny soupeře k ničemu nepusti-
la. „Takové výkony musíme podá-
vat v dalších zápasech, a musíme se 
snažit stahovat bodovou díru mezi 
námi, a dalšími soupeři,“ ví dobře 
Čachotský. -cio-

Čachotský: Bojujeme až do konce


