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Pouze měsíc a deset dní od skon-
čení hokejové sezony 2014/15, 
kdy jihlavští hokejisté zakončili své 
působení ve druhé nejvyšší čes-
ké soutěži vyřazením v semifinále 
play off Chomutovem, začal kolo-
toč tréninků na novou sezonu na-
novo.

Od pondělí 27. dubna se pr-
voligoví hokejisté Dukly Jihlava 
pod vedením trenérů Petra Vlka a 
Františka Zemana připravují, nej-
prve při suché přípravě a později, 
ve druhé fázi přípravy i na ledě, na 
novou sezonu 2015/16.

První, zahajovací trénink, pro-
běhl za účasti devatenácti hráčů. 
Další hokejisté kvůli zdravotnímu 
stavu trénovali individuálně napří-
klad na kole, další si plnili školní 
povinnosti. 

Do přípravy se zapojila pětice 
mladých hokejistů z Karlových 
Varů i nová, výraznější posila kád-
ru – zkušený útočník Josef Skořepa 
z Benátek nad Jizerou.

První část přípravy na suchu bude 
trvat devět týdnů. Pro hokejisty 
velmi nepopulární období skončí 
poslední týden v červnu, poté po 
dovolené nastoupí na led.  

Jarní část Synot ligy se přehoupla 
do své poslední třetiny. Fotbalistům 
FC Vysočina po 25 odehraných zá-
pasech patří aktuálně osmá příčka 
se ztrátou pouhých dvou bodů na 
momentálně pátou Příbram.

„Teď nás čeká Brno, chtěli bychom 
odsud odvézt nějaké body,“ hlásí ak-
tuálně třígólový střelec Jihlavanů 
Haris Harba. Utkání začne v pá-
tek 1. května od 18 hodin a živě ho 
bude přenášet televizní stanice Slo-
vak Sport. 

Dosavadní zápasy podle serveru 
synotliga.cz vidělo dohromady už 
téměř 43 tisíc diváků. Průměrná 
návštěvnost zápasů Vysočiny se po-
hybuje těsně pod hranicí 3.300 di-
váků na jednou její soutěžní utkání.

Svěřenci trenéra Luďka Klusáčka 
v dosavadní sezoně viděli celkem 
43 žlutých karet. Společně s Tep-
licemi je Jihlava na vrcholu co do 
počtu inkasovaných červených ka-
ret, kterých obdrželi už celkem pět. 
Hráčů s kartou je v týmu aktuálně 

Zbývající zápasy Synot ligy
26. pá 1. 5.  Brno  - FC Vysočina 18.00 

27. so 9. 5.  FC Vysočina  - Teplice 16.00 

28. so 16. 5.  Plzeň  - FC Vysočina 17.00 

29. so 23. 5.  FC Vysočina  - Liberec 17.00 

30. so 30. 5.  Ml. Boleslav  - FC Vysočina 17.00

Hokejisté zahájili suchou přípravu

PRVNÍ trénink byl pro jihlavské hokejisty trochu „volnější“. Zleva Martin Ku-
řítko a Josef Skořepa provádí pod dohledem trenéra Petra Vlka cvičení s míčem. 
 Foto: Vladimír Šťastný

Liga jde do fi nále, na Vysočinu čeká
na jaře ještě pět mistrovských zápasů

AŽ na domácí prohru s pražskou Duklou se Jihlavanům v Synot lize daří. Mají 
jistou záchranu a reálně jsou ve hře o páté místo v konečné tabulce.
 Foto: David Kratochvíl

16 a nejdelší série bez napomenutí 
trvala v Jihlavě maximálně 160 mi-
nut. 

V průběhu soutěžního roční-
ku Jihlavané zahrávali tři penalty a 
střelu ze značky pokutového kopu 
zatím pokaždé dokázali proměnit. 
Navíc gólman Jan Hanuš už doká-
zal udržet dohromady sedm čistých 
kont, naposledy neinkasoval doma 
proti ostravskému Baníku.

Jihlavané mají ale o motivaci po-
staráno, sice už mají jistou záchra-
nu i pro příští soutěžní ročník, ale 
ve zbytku soutěže chtějí bojovat o 
co nejlepší umístění v konečné ta-
bulce. V pěti zápasech mohou zís-
kat maximálně patnáct bodů.

V domácím prostředí nastoupí 
Vysočina už jen dvakrát. V sobotu 
9. května proti Teplicím a v předpo-
sledním kole na vlastním stadionu 
vyzve Liberec. Naopak zajíždí do 
Brna, Plzně a sezonu 2014/2015 
uzavře v Mladé Boleslavi.  -kra-

Prvního tréninku se zúčastnili
Brankáři:Lukáš Sáblík a David 
Honzík 
Obránci: Filip Dundáček, Tomáš 

Kaláb, Tomáš Kvapil, Denis Šimek  a 
Vojtěch Zadražil
Útočníci: Tomáš Harkabus, David 
Březina, Michal Důras, Lukáš Jícha, 

Martin Kohout, Martin Kuřítko, 
Ondřej Malec, Marek Prokš, Patrik 
Přidal, Filip Seman, Jiří Severa a Jo-
sef Skořepa. –vš-

Již po jedenadvacáté proběhla v kraj-
ském městě soutěž v synchronizova-
ném bruslení Jihlavský ježek. Mezi té-
měř dvaceti zúčastněnými týmy ze tří 
evropských zemí se svými výkony ne-
ztratily ani čtyři dívčí družstva klubu 
Dukla Jihlava – mládež.

Nejmladším týmem byl začínající 
Gemini, vedený trenérkou Lindou Ha-
ferníkovou. V kategorii, ve které Gemi-
ni soutěžily, se představilo šest týmů. 
Začínající a velmi mladý jihlavský tým 
zatím na své soupeře nestačil a obsadil 
šesté místo.

Druhým jihlavským týmem, který se 
představil divákům, byl Ice Flowers, 
startující v kategorii Novice Basic. 
Děvčata vedená trenérkou Vlaďkou 
Pokornou dokončila závody na dru-
hém místě.

V kategorii Junior se představil již 
zkušený tým Starlets, vedený trenér-
kou Věrou Paulusovou. Starlets měly 
jen jednoho soupeře, a tím byl Orion 
z Pardubic. Na lednových závodech 
v Salzburku se Starlets umístily před 
Orionem, ale na domácích závodech 
jim Východočešky porážku z Rakous-
ka oplatily.

Posledním týmem z krajského města 
byl v kategorii Adults výběr bývalých 
jihlavských krasobruslařek N´Ice Age. 
Mezi třemi týmy dokázaly jihlavské 
ženy, že nic ze svého umění nezapo-
mněly, a v konkurenci tří týmů skonči-
ly druhé.  –vš-

Krasobruslařský 
ježek ve druhé 

dvacítce


