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Primátor Jaroslav Vymazal si
na Jizerce polepšil o 245 míst

    Jihlavský primátor Jaroslav Vyma-
zal se počátkem ledna opět zúčastnil
populárního lyžařského maratonu Ji-
zerská padesátka. Byl to jeho šestý
start a letos si Jaroslav Vymazal "spra-
vil chu�", dojel na 800. místě, což je
o 245 míst lepší výsledek než v před-
chozím ročníku.
    Závod se odehrával za slunečného
počasí a skvělé atmosféry, kterou vy-
tvořilo několik stovek diváků a 3.284
závodníků, což je v historii závodu
dosud nejvyšší počet. Start a cíl 42.
ročníku závodu byl v lyžařském areá-
lu Bedřichov v Jizerských horách. Zá-
vodu se samozřejmě účastnili i další
závodníci z Jihlavy, někteří startovali
sami, jiní např. za Sokol Jihlava.
    "Jelo se skvěle. Lyže jely dobře, at-
mosféra a počasí je perfektní, organi-
zace závodu bez chyby," pochvaloval
si v cíli Jaroslav Vymazal, který dojel

v čase 3:36:38, což je asi o 11 minut
lepší čas než před rokem. Jihlavský
primátor si v minulosti vyzkoušel ma-
raton, triatlon a také závod Železný
muž, je známý jako příznivec cyklis-
tiky, v poslední době také in−line
bruslení, hrál a trénoval tenis.
    Závod není určen jen pro kondiční
sportovce, pravidelně do stopy vyjíždí
přední světoví lyžaři. Letošním vítě-
zem se stal Ital Marco Cattaneo, druhý
byl Jerry Ahrlin ze Švédska, další dvě
příčky patří Čechům Stanislavu Ře-
záčovi a Petru Novákovi. Jizerská pa-
desátka je také společenskou událostí,
ceny vítězům předávali prezident ČR
Václav Klaus či předseda Senátu ČR
Přemysl Sobotka, prezidentka orga-
nizačního výboru mistrovství světa v
lyžování v Liberci Kateřina Neuma-
nová a náměstci libereckého primá-
tora. −lm−

PRIMÁTOR Jihlavy je ve formě! Potvrdil to na letošní "Jizerce".
Foto: archiv NJR

Augusta začal na střídačce pěkně zostra
    Člen dozorčí rady Dukly, bývalý
hokejista Jihlavy, reprezentant a re-
prezentační trenér Josef Augusta se
na začátku roku nabídl, že do konce
letošní sezony vypomůže jako trenér
u A mužstva a umožní tak Bedřichu
Ščerbanovi věnovat se pouze své práci
jednatele. Ten působil jako trenér u
týmu od začátku listopadu po odcho-
du Karla Dvořáka.
    A hned prvním zápasem bylo pro
Augustu a jeho svěřence derby v Ha-
vlíčkově Brodě 10. ledna. V předchá-
zejících osmi vzájemných mistrov-
ských zápasech nedokázali červenož-
lutí Rebely porazit, ale s Augustou
na střídačce se prokletí podařilo zlo-
mit dokonce na ledě soupeře po ví-
tězství 0:4. Další zápas se Dukle ne-
povedl, na domácím ledě podlehla
Hradci Králové 2:4.
    Jihlavským hokejistům však v po-
slední době svědčilo venkovní pro-
středí. Dalším zápasem, kde Dukla
vybojovala alespoň bod za remízu v
základním hracím čase byl souboj v
Chomutově. Po prohře na severu Čech

v základní části 6:1 dokázali jihlavští
v nadstavbovém souboji v Chomutově
zabrat a uhrát výsledek 3:2 po sa-
mostatných nájezdech.
    Ani další zápas v domácím pro-
středí Dukle nevyšel. Po velmi dob-
rém výkonu proti lídru soutěže Ústí
nad Labem odcházeli svěřenci trenéra
Augusty z ledu po prohře 2:4, když
dva rozhodující góly soupeře padly v
60. minutě.
    Na ledě poslední Poruby dokázala
Dukla zvítězit vysoko 0:6. Šest branek
se jihlavským v letošní sezoně pod-
ařilo vsítit pouze ve třech případech
(doma s Chrudimí 6:3 a s Kadaní 6:7
sn). Vysoké vítězství na severu Mo-
ravy zvedlo hráčům Dukly sebevědo-
mí a dopomohlo k domácímu vítězství
v derby s Třebíčí 24. ledna. V něm se
rozhodlo v první třetině, kterou Dukla
vyhrála 3:1. Hostům se na konečných
3: 2 podařilo snížit až dvě vteřiny
před koncem zápasu.
    Poslední zápas nadstavbové části
se hrál v Olomouci ve středu 28. ledna
po uzávěrce vydání NJR. −vš−
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JIHLAVA − V plném proudu je zimní
příprava druholigových fotbalistů FC
Vysočina. Tréninkový dril odstartoval
v pondělí 5. ledna a jeho náplň je
prakticky shodná s rok starým mo-
delem, který nastartoval mužstvo k
výborným výkonům v kalendářním
roce 2008.
    Na úvodním setkání přivítal tre-
nérský tandem Karol Marko − Josef
Vrzáček hned půltucet (staro)nových
tváří. Mezi úplné nováčky patří slo-
venský brankář Mário Michalík (na-
posledy Příbram), záložník Martin
Vyskočil (Fulnek) a bulharský uni-
verzál Lubomir Bogdanov (Most), za-
tímco středopolař Jan Štohanzl (Tep-
lice) i forward Pavel Simr už v Jihlavě
v minulosti působili.
    Dorazil i defenzivně ladění Jaroslav
Procházka zrViktorie Žižkov, který
ale o svých kvalitách nepřesvědčil a
vrátil se zpět. Mnohem více si klub
slibuje od zadáka Karola Karlíka (od-
chovanec Nitry), zespektive česko-

budějovického defenzivního páložní-
ka Michala Skopalíka, o jejichž ří-
padném angažmá by se mělo brzy
rozhodnout.
    Co se zápasové přípravy týče, se-
hrála doposud Vysočina (středeční
duel s Bystrcí se hrál po uzávěrce
NJR − pozn. red.) pět utkání. Ve všech
bohužel prohrála. Na úvod možná
trochu překvapivě nestačila doma na
třetiligové Znojmo (1:2), poté po-
dlehla ve venkovním dvojzápase
pražské Spartě (0:2 a 0:3) a o víkendu
prohrála shodným výsledkem 1:2 ve
Vídni s Rapidem, respektive v Čes-
kých Budějovicích.
    Ovšem jak velí sportovní rčení: vý-
sledky přípravy je třeba brát s rezer-
vou. "Zápasy nám ukazují, na čem
je potřeba zapracovat, a prověřily tes-
tované hráče. Jednoznačně splnily
svůj účel. Byly vhodným doplněním
kondičního bloku," nechal se slyšet
kouč Marko. −cio−

FOTBALISTÉ FC Vysočina Martin Dupal (vlevo) a Lubomir Bogdanov neza-
bránili na úvod zápasové přípravy porážce od Znojma. Foto: Michal Boček
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KOUČ SE VRÁTIL. Dvaašedasátiletý trenér Josef Augusta se vrátil na trenérský
post po třech letech. Naposledy působil ve Slovanu Bratislava.

Foto: Vladimír Š�astný

Fotbalisté pilně trénují na důležité jarní boje
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