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Jihlavští fotbalisté míří na soustředění 
do Turecka, v teple chtějí ladit formu

DOMA v rámci zimní přípravy odehráli fotbalisté FC Vysočina v lednu dva přátelské duely. Nejprve přivítali Znojmo a 
posléze také Brno (na snímku hráč v červeném). Oba zápasy skončily svorně remízou 1:1. Foto: David Kratochvíl

Fotbalisté prvoligového FC Vyso-
čina v sobotu 31. ledna odletí z Víd-
ně na herní soustředění do Turecka. 
V Antalyi stráví celkem osm dnů, 
během nichž sehrají trojici příprav-
ných zápasů proti zahraničním sou-
peřům. 

Na úvod to bude 2. února FK Ill-
jičivec Mariupol, jemuž po podzimu 
náleží poslední 14. příčka ukrajin-
ské ligy. O dva dny později Jihlava 
změří síly s osmým celkem dánské 
Superligy - Esbjerg f B. Na sobotu                  
7. února je pak naplánovaný duel 
proti sedmému celku rumunské ligy 
FC Botosani. 

Oba celky na sebe v Turecku narazí 
po roce, když vloni Vysočina zvítězi-
la 2:0 díky brankám Karlíka a Meša-
noviće. Do Turecka už odcestoval 
kádr, se kterým realizační tým včet-
ně hlavního lodivoda Luďka Klusáč-
ka počítá pro jarní boje v odvetné 
části letošního ročníku Synot ligy.

V době uzávěrky aktuálního vydání 
měli Jihlavané za sebou dva příprav-
né zápasy. Oba odehráli na umělé 
trávě jihlavského sportovního areálu 
Na Stoupách, kde remizovali nejpr-
ve 1:1 s druholigovým celkem Zno-
jma a minulý týden totožný výsle-
dek zaznamenali také proti brněnské 
Zbrojovce.

O víkendu ještě žlutomodré pro-
věřila pohárovými ambicemi moti-
vovaná Mladá Boleslav a ve středu 
se A-tým vydal na pražský Strahov, 

Prvoligovým hokejistům se 
v novém kalendářním roce zatím 
daří na jedničku. Z osmi odehraných 
zápasů prohráli svěřenci trenérů Pet-
ra Vlka a Františka Zemana jen jed-
nou. V ostatních případech vždy zís-
kali body a v tabulce soutěže k 24. 
lednu vystoupali na pátou příčku.

Ze zmíněných osmi zápasů pro-
hrála Dukla v základním hra-
cím čase jednou, dvakrát zvítězila 
v prodloužení a v pěti zbývajících 
případech hokejisté brali všechny 
body za výhru v základní hrací době.

Hned po Novém roce, v sobotu 
3. ledna, se hrál v Jihlavě výjimeč-
ný zápas. Na Horáckém zimním sta-
dionu se představil Motor České 
Budějovice, který přijelo podpořit 
více než dva tisíce fanoušků z jižních 
Čech.

Zápas se hrál v retrodresech z doby 
připomínající největší slávu obou 
klubů. Bouřlivá atmosféra šesti a půl 
tisícovky diváků však domácím příliš 
štěstí nepřinesla. Hosté hned úvod-
ní minutě šli do vedení a krátce před 
odchodem do kabin přidali druhý 
gól. 

Na další branky se čekalo až do 
třetí třetiny. Hosté nejprve navýšili 
vedení na tříbrankový náskok, poté 
pět minut před koncem třetí třeti-
ny snížil Prokš, ale poslední slovo 

měli krátce před koncem třetiny hos-
té, kteří si tak z Vysočiny odvezli tři 
body za výhru 1:4.

Následující zápas sehráli jihlavští 
hokejisté na Hané, kde jim byl sou-
peřem celek ze spodních pater tabul-
ky, Prostějov. Zápas se pro Jihlavu 
vyvíjel jako ve zlém snu. Po dvaceti 
minutách prohrávali 3:0. Ve druhé 
třetině potom čtyřmi góly Dukla oto-
čila skóre a v závěrečné periodě při-
dali svěřenci trenérů Vlka a Zemana 
pátou pojišťovací branku. Z Hané se 
Dukla vracela z výhrou 5:3.

Otočení nepříznivě se vyvíjejícího 
zápasu v Prostějově jako by změni-
lo tým z Vysočiny k lepšímu. Tře-
tí zápas roku 2015 sehrála Dukla 
na domácím ledě s nebezpečnými 
Litoměřicemi. Domácí si vypra-
covali v úvodní části dvoubrankový 
náskok, o který bohužel v rozmezí tří 
minut prostřední periody přišli. Dva 
slepené góly ve třetí části však zajisti-
li Dukle po výhře 4:2 všechny body. 

Při vloženém pondělním kole 
12. ledna přijel do Jihlavy lídr sou-
těže Chomutov. Dukla vstoupila 
do zápasu aktivně a odměnou jí byl 
vedoucí gól. Jenže Chomutov sti-
hl v poslední minutě úvodní části 
vyrovnat. Po bezbrankové prostřední 
části se diváci dočkali gólu až ve 46. 
minutě, ale radovali se hosté. Domá-

kde v tamním tréninkovém centru 
poměřil síly s aktuálním mistrem 
prvoligové scény, pražskou Spartou. 
Oba tyto zápasy se ale hrály až po 
uzávěrce tohoto vydání.

Ze základních stavebních kamenů 
sestavy FC Vysočina pro jaro vypadl 
záložník Lukáš Masopust, jenž pře-

stoupil do Jablonce, a defenzivního 
univerzála si z Jihlavy po podzimní 
části stáhla zpět z hostování pražská 
Sparta. 

Do této chvíle nebylo přitom jas-
né, jestli talentovaný fotbalista bude 
na jaře pokračovat ve svém mateř-
ském klubu,  nebo i odvetnou část 

sezony odehraje ve žlutomodrém 
dresu jihlavského klubu. 

Ze severu Čech přišel na hosto-
vání z Jablonce mladý a talentova-
ný defenzivní hráč Vojtěch Kubis-
ta, pomoci v útočné činnosti by měl 
forvard z Ekvádoru Augusto Batioja.
 -kra-

V novém roce se jihlavské Dukle daří
cím se ještě do konce řádné hrací 
doby podařilo vyrovnat a v posled-
ní minutě prodloužení vyvolal eufó-
rii na tribunách svým gólem kapitán 
Dukly Čachotský. Jihlava porazila 
nejsilnějšího soupeře 3:2 po pro-
dloužení.

Hned o dva dny později se hrá-
lo v Třebíči derby Vysočiny. Před-
chozí tři duely vždy vyhrála Horác-
ká Slavia Třebíč, ale čtvrtý zápas byl 

naprosto jiný. Hosté šli do vedení, 
ale domácí velmi rychle odpověděli 
vyrovnáním, jenže to bylo brankově 
ze strany Třebíče v derby vše. Zato 
hokejisté Dukly překonali domácího 
gólmana ještě pětkrát a z Třebíče si 
odvezli zaslouženou výhru 6:1.

Následovalo další derby Vysočiny, 
když na jihlavský les přijel poslední 
celek tabulky Havlíčkův Brod.

–vš-

V POSLEDNÍCH zápasech vypomáhal Dukle mladý gólman David Ritt ich. 
Jihlavský odchovanec působí v letošní sezoně v extraligovém klubu BK Mladá      
Boleslav.  Foto: Vladimír Šťastný


