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JIHLAVA – Druhý rok bývá pro no-
váčka nejtěžší. Fotbalisté FC Vyso-
čina se o tomto rčení přesvědčují na 
vlastní kůži. V nové sezoně Gambri-
nus ligy čekají na první výhru.

Dva zápasy a nula bodů, taková je 
prozatímní bilance Jihlavy po dvou 
odehraných kolech. Žlutomodří pod-
lehli Spartě Praha (1:4) i Slovácku 
(1:2) a patří jim 14. místo tabulky.

Důvod k panice zatím není. „Ale 
musíme udělat všechno pro to, abychom 
se chytli a ten sešup zastavili. Začíná 
nám docházet, že druhý ročník mezi eli-
tou bude složitý,“ konstatoval vysočin-
ský trenér František Komňacký, jehož 
družina dnes přivítá neporaženého 
nováčka ze Znojma (18 hod.).

A jaké cíle si jihlavský klub vytyčil 
pro letošní sezonu? Tím hlavním je 
pohyb v klidném středu tabulky, da-
leko od sestupových vod. Dále chce 
vedení klást důraz na práci s talento-
vanými fotbalisty z řad vlastních od-
chovanců a nově příchozích tváří.

„V letošním kalendářním roce jsme 
utratili za posily nejvíce fi nancí v histo-
rii. Mužstvo bylo doplněno v rámci stra-
tegie většiny českých klubů tak, aby při-
šli kvalitní hráči s perspektivou, kteří by 
mohli založit svoji kariéru na velkých 

zkušenostech trenéra Komňackého,“ ře-
kl ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis. 
Výši částky za transfery neuvedl.

Klub vycházel při lovu na přestupo-
vém trhu z fi losofi e, že udrží zkušené 
jádro týmu a doplní ho čerstvou mla-
dou krví. „A právě mladší fotbalisté by 
měli zaručit Jihlavě perspektivu do bu-
doucnosti, protože my chceme dlouhodo-
bě působit v první lize a chceme se umís-
ťovat na vyšších příčkách,“ dodal Tulis.                                           

Výsledky - 1. kolo: JIHLAVA – 
SPARTA PRA HA 1:4 (branky: 43. 
Šimonek – 3. z pen. a 11. Lafata, 
32. Hušbauer, 56. Kadlec), 2. kolo: 
SLOVÁCKO – JIHLAVA 2:1 (bran-
ky: 45+2. Ondřejka, 87. Daníček - 33. 
Masopust).                                          -cio-

Podzimní los Jihlavy
 doma: Sparta Praha (odehráno), 

Znojmo (2. 8.), Dukla Praha (16. 8.), 
Slavia Praha (30. 8.), Plzeň (27. 9.), 
Jablonec (25. 10.), Ostrava (8. 11.), 
Slovácko (29. 11.).

 venku: Slovácko (odehráno), Li-
berec (10. 8.), Teplice (24. 8.), Sigma 
Olomouc (14. 9.), Mladá Boleslav 
(21. 9.), Bohemians 1905 (19. 10.), 
Brno (2. 11.), Příbram (23. 11.).

PREMIÉRA  před domácím publikem fotbalistům Jihlavy (ve žlutém stoper Pe-
tr Tlustý) nevyšla. Pražské Spartě podlehli 1:4. Povede se jim dnes proti Znoj-
mu lépe?                                                                                    Foto: Vladimír Šťastný

Jihlava utrácela za posily. Na výhru čeká

PRVNÍ ZÁPAS. Hned zahajovací přípravný zápas jihlavských hokejistů na 
novou sezonu byl pro fanoušky obzvláště atraktivní. Na Horácký zimní stadion 
přijely extraligové Pardubice. Dukla se předvedla velmi dobrým výkonem a svého 
soupeře porazila 5:2. Na snímku posila Jihlavy Michal Důras (v červeném) 
v souboji s obráncem Pardubic Ďalogou.  Foto: Vladimír Šťastný

Dukla se připravuje na ledě

Kádr FC Vysočina
Trenérský štáb

Pohyb hráčů


