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Vedení fotbalistů před jarem překopalo
kádr, přišlo deset nových hráčů
JIHLAVA (cio) – V pátek 6. března
startuje FC Vysočina jarní část druhé ligy (doma přivítá Zlín). Vedení
jihlavského klubu udělalo během
zimní přestávky v mužstvu radikální
řez, aby zabránilo opakování špatných výsledků i výkonů z první poloviny sezony. Přestavbu kádru odnesli
také zkušení borci Michal Kadlec s
Michalem Lovětínským.
„Proměna mužstva koresponduje se
záměry akcionářů etablovat klub v co
nejkratší možné době v Gambrinus
lize. Chceme vytvořit perspektivní a
stabilní kádr. Věříme, že kostra budoucího prvoligového týmu vznikla v aktuálním zimním období. Tomu odpovídá
historicky absolutně nejvyšší finanční
suma uvolněná na přestupy,“ řekl ředitel FCV Zdeněk Tulis.
Sportovní management FCV během zimního přestupového okna

nelenil a přivedl do kabiny A-týmu
osm nových tváří. Konkrétně jde o
brankáře Uvarenka (Lotyš), obránce
Šimáčka, Gavriče (Chorvat), záložníky Dolejše, Dorta, Görnera a útočníky Fraňka se Zelinkou. Z juniorky
byl přeřazen gólman Martin Matiášek, respektive stoper Petr Filip.
Dále klub usiloval o brazilského
krajního zadáka či záložníka Eltona
Liru, ovšem jednání s Brnem ztroskotalo na výši přestupové částky. „O
hostování jsme neměli zájem,“ sdělil
Josef Jinoch, sportovní manažer jihlavského celku, jemuž se naopak povedlo protáhnout hostování bosenského kanonýra Murise Mešanoviče
z Jablonce.
Počet fotbalistů, kteří dali druholigové soupisce sbohem, je mnohem
vyšší. Celkem zmizelo čtrnáct jmen.
Připomeňme si čtyři nejdůležitější.

Stoper Kadlec skončil
JIHLAVA (cio) – Stoper Michal
Kadlec opouští minimálně pro jarní
polovinu sezony kabinu FC Vysočina. Formou hostování posílí divizní
Žďár nad Sázavou, který má po podzimu postupové ambice.
„Bylo mi řečeno, že na základě podzimních výkonů a mé další perspektivy
v týmu nebudu dostávat na jaře tolik
příležitostí a moje herní minutáž se
sníží. Bylo mi jasné, že se mnou trenéři
nepočítají. Ve svém věku potřebuji pravidelně hrát, proto je výhodnější odejít
na půlroční hostování,“ nechal se slyšet vytáhlý zadák.
Michal Kadlec odložil žluto-modrý dres Jihlavy po dlouhých dvanácti
letech. Patřil mezi ikony klubu a podílel se na obou největších úspěších
novodobé éry jihlavské kopané: postupu do Gambrinus ligy (2005),
respektive semifinále Poháru ČMFS
(2004).
Od března hodlá pomoci svými
zkušenostmi Žďáru, kde v minulosti

působil, k co nejlepšímu umístění v
divizi.
„S vedením klubu se znám, navíc tam
působí řada kluků, s nimiž jsem hrál v
Jihlavě. O ambicích jsme se zatím nebavili. Budeme se maximálně soustředit na každé utkání, a na konci sezony
uvidíme, na co to stačilo,“ dodal třiatřicetiletý fotbalista, jenž zvažoval
i nabídky od jiných celků. „Pár jich
bylo. Ale mám rodinu a nechci cestovat
do větších vzdáleností.“
Po konci hostování by se měl Michal Kadlec vrátit na jihlavskou půdu. Tedy pokud o něho vedení FCV
projeví zájem. V tuto chvíli se zdá, že
opak je pravdou. Tak či tak má uzavřenou smlouvu do konce letošního
června. „Poté buď zvážím nové angažmá, nebo si najdu zaměstnání. Chci si
dodělat trenérskou licenci a dostudovat
vysokou školu.“
Kadlecova bilance v FC Vysočina – 1. liga: 29 utkání/0 branek. 2.
liga: 221/13.

FC Vysočina před startem jara
Soupiska - brankáři: Martin
Matiášek (ročník 1991), Maksims
Uvarenko (1987), Václav Winter
(1976). Obránci: Robert Caha
(1976), Tomáš Cihlář (1987), Petr
Filip (1989), Gabriel (1987), Peter
Gavrič (1986), Karol Karlík (1986),
Jan Šimáček (1982), Petr Tlustý (1986). Záložníci: Petr Dolejš
(1986), Filip Dort (1980), Jiří Gába (1980), Radek Görner (1983),
Peter Krutý (1984), Michal Veselý (1980). Útočníci: Karel Franěk
(1983), Muris Mešanovič (1990),
Pavel Simr (1983), Karel Zelinka
(1987).
Příchody: Matiášek (B-tým), Uvarenko (Liberec), Filip (B-tým), Gavrič (HASK Záhřeb/Chorvatsko),
Šimáček (Slovácko), Dolejš (České
Budějovice), Dort (Příbram), Görner (hostování Slovácko), Franěk
(hostování Most), Zelinka (hostová-

ní Slavia Praha).
Odchody: Krajíček (konec hostování Bystrc), Štěpanovský, Tulis (oba
B-tým), Kadlec (hostování Žďár nad
Sázavou), Penc (konec hostování
Příbram), Drábek (hostování Vítkovice), Gruber (konec hostování České Budějovice), Lovětínský (B-tým),
Šisler (konec hostování Bohemians
1905), Vyskočil (konec hostování
Fulnek), Korčián (hostování Opava), Peška (B-tým), Tecl (hostování
Slavia Praha), Vydra (Baník Ostrava).
Domácí zápasy – 5. března: Zlín
(18.00 hod.), 12. března: Vlašim
(18.00), 26. března: Ústí nad Labem (18.00), 9. dubna: Viktoria
Žižkov (19.00), 23. dubna: Vítkovice (19.00), 7. května: Sokolov
(19.00), 21. května: Třinec (19.00),
5. června: Hradec Králové (17.00).

FOTBALISTÉ FC Vysočina přivítají v úvodním jarním kole (5. března) ambiciózní Zlín.
Foto: archiv JL
V lednu uvolnila Vysočina talentované a ofenzivně laděné mladíky Stanislava Tecla (hostování Slavia Praha)
s Matějem Vydrou (Baník Ostrava),
během února se rozloučila s ostřílenými borci Michalem Kadlecem
a Michalem Lovětínským. Zatímco

Nominace jednotlivců
Caha Jan (TJ Třebíč) – kulturistika
Fučík Tomáš (JPK Axis Jihlava) – plavání
Gerlová Iveta (TK Spartak Jihlava) – tenis
Hajn David (Croquet Club Dynamo Telč)
– kroket
Chudíková Barbora (OK Jihlava)
– orientační běh
Janoušková Radka (TJ Nové Město na
Moravě) – atletika
Kratochvílová Barbora (SK Jihlava) – zápas
Kriegsmannová Lucie (TK Spartak Jihlava)
– tenis
Kourek Lukáš (TJ Nové Město na Moravě)
– atletika
Lauerman Jan (OK Jihlava) – orientační běh
Lupač David (Telč) – silový sport
Munduchová Iveta (Fitness Factory
Jihlava) – bodyitness
Parkan Robin (KK PSJ Jihlava) – kuželky
Pojerová Martina (Fitness Factory Jihlava)
– bodyitness
Prokop Martin (Jipocar Racing Team)
– motorismus
Reiterman Filip (Boxing Gauner Club
Jihlava) – box
Sáblíková Martina (NOVIS Team)
– rychlobruslení
Sobotka Ondřej (TJ Spartak Třebíč)
– atletika
Šárik Tomáš (KTS Jihlava) – silový trojboj
Šitková Jitka (TJ Velké Meziříčí) – skicross
Šůstek David (TJ Sokol Nové Veselí)
– házená
Topinka Lukáš (Pro Life Fitness Telč)
– kulturistika
Tosecký Michal (SC Kaze Telč)
– kulturistika

obránce Kadlec odešel hostovat do
divizního Velkého Meziříčí, středopolař Lovětínský byl přeřazen do
juniorky, kde má za úkol předávat
zkušenost mladším hráčům a být
trenérovou prodlouženou rukou na
trávníku.

Nominace kolektivů
Atletika Jihlava – atletika
BC Vysočina (U18) – basketbal
Boxing Gauner Club Jihlava – box
Croquet Club Dynamo Telč – kroket
FC Vysočina (A-tým) – fotbal
FC Vysočina (starší dorost) – fotbal
FK Pelhřimov – fotbal
Gloxi club TJ Sokol Bedřichov
– sportovní akrobacie
GymBeam Jihlava – rokenrol
HC Dukla Jihlava – lední hokej
HC Rebel – Havlíčkův Brod
Ježek Team – rafting
JPK Axis Jihlava – plavání
KK PSJ Jihlava (A-tým) – kuželky
RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov
– rokenrol
Savada Judo Polná – judo
SDH Nevcehle – požární útok
SK Jihlava (ženy) – lorbal
SK Jihlava (A-tým) – hokejbal
SK Jihlava – moderní gymnastika
SK Judo Jihlava – judo
SK Nové Město na Moravě – běh na lyžích
SK SVP Trojan Jihlava (dorost) – lorbal
SK Taekwondo Lacek Humpolec
– taekwondo
Sokol Jihlava – judo
Spartak Pelhřimov (A-tým) – lorbal
Spartak Velké Meziříčí (junioři) – volejbal
SRC Fanatic Havlíčkův Brod – itness
aerobic
ŠSK Demlova Jihlava (kadetky) – volejbal
Taneční klub Street Busters – tanec
(street dance)
TJ BOPO Třebíč – sportovní gymnastika
TJ Sokol Nové Veselí (A-tým) – házená
TJ Spartak Třebíč (muži) – atletika
TK Spartak Jihlava – tenis

Hlasujte na webových stránkách:

www. jihlavske-listy.cz nebo www.sportoveckrajevysocina.cz

