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JIHLAVA (vš, kra) - Přestože ka-
lendář hlásí teprve konec červen-
ce, jsou prvoligoví hokejisté Dukly 
Jihlava v plné předsezonní přípravě. 
Jihlavané už za sebou mají dokon-
ce první přípravný zápas proti vý-
běru Francie (skončilo po uzávěrce 
aktuálního vydání. 

Stále ještě nejúspěšnější klub 
československé hokejové historie 
Dukla Jihlava je společně s Horác-

kou Slavií Třebíč  pro nadcházející 
sezonu jedinými vysočinskými cel-
ky hrající druhou nejvyšší českou 
soutěž. Tým Havlíčkova Brodu, po 
sestupu z 1. ligy, bude hrát společ-
ně s týmem Moravských Budějovic, 
Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou v 
sezoně 2015/16 druholigovou sou-
těž.

Po náročné několikatýdenní su-
ché přípravě se hokejisté jihlavské 

Přípravné zápasy HC Dukla Jihlava
úterý    4. 8. 2015      Jihlava - Slavia Praha   18.00
čtvrtek    6. 8. 2015      Jihlava - Trenčín   18.00
čtvrtek  13. 8. 2015      Trenčín - Jihlava   19.00
pátek  14. 8. 2015      Banská Bystrica - Jihlava   16.00
sobota  15. 8. 2015      Nitra - Jihlava   13.00
RP úterý  18. 8. 2015      Jihlava - Třebíč   18.00
RP čtvrtek 20. 8. 2015      Kladno - Jihlava   18.00
RP úterý  25. 8. 2015      Jihlava - České Budějovice   18.00
RP čtvrtek  27. 8. 2015      Třebíč - Jihlava   17.30
RP úterý    1. 9. 2015      Jihlava - Kladno   18.00
RP čtvrtek    3. 9. 2015      České Budějovice - Jihlava   17.30

Duklu čeká v přípravě nejvíc přáteláků
Dukly sešli po třítýdenním volnu 
na ledě již 20. července a včera ab-
solvovali první zápasovou prověrka. 
A stejně tak, jak tomu bylo v před-
chozích čtyřech letech, je jejím té-
měř vždy prvním soupeřem repre-
zentační výběr Francie.

Letos se Francouzi připravují v 
České republice pod hlavičkou 
týmu do třiadvaceti let. Zápas Duk-
ly s Francií odstartoval na Horác-
kém zimním stadionu v Jihlavě dva-
náctizápasovou šňůru přípravných 
zápasů, které svému týmu naordi-
novali před novou sezonou trenéři 
Petr Vlk a František Zeman.

Všechny další domácí zápasy ode-
hraje Dukla od 18 hodin a jednotné 
vstupné na zápasy činí 50 Kč. Děti 
do výšky 130 cm v doprovodu do-
spělé osoby mají vstup zdarma. 
Ke vstupu na stadion budou urče-
ny pouze vstupy G naproti Vysoké 
škole polytechnické a B1 z nádvoří 

mezi halami.
Dvanáct zápasů OE, takovou porci 

mačů neodehraje v letošní přípravě 
žádný jiný prvoligový klub. České 
Budějovice, Třebíč, Havířov a Pros-
tějov odehrají jedenáct zápasů, deset 
utkání má naplánováno Kladno, Sla-
via Praha, Ústí nad Labem, Litomě-
řice a Kadaň. O jeden zápas méně 
odehraje -umperk a osm zápasů při-
pravili trenéři pro celky Benátky nad 
Jizerou a Přerova. Nejméně zápasů v 
přípravě OE sedm odehraje Most.

Zpestřením přípravy pro jihlav-
ské hokejisty bude účast na turnaji 
Rona Cup v Trenčíně, kde jí budou 
za soupeře extraligové slovenské 
celky Dukla Trenčín, Banská Bystri-
ca a Nitra.

V již zmíněném Regionálním po-
háru budou hrát tradiční účastníci 
Jihlava a Třebíč, loňský vítěz České 
Budějovice a nováčkem bude tým 
Kladna.

Fotbalisté Jihlavy vstoupili do 
nového ročníku Synot ligy na vý-
bornou. Proti Spartě uhráli bod, 
v sobotu se představí na půdě no-
váčka.  

 David Kratochvíl
 Jihlava 

Fotbalisté Jihlavy mají za sebou 
vydařený start do nové prvoligové 
sezony. S pražskou Spartou doma 
na úvod Synot ligy doma remizo-
vali 0:0. Největší šanci v zápase měl 
novopečený kapitán Tomáš Marek, 
který v prvním poločase orazítkoval 
břevno branky, kterou hájil gólman 
Bičík.

V týdnu před zápasem navíc Jih-
lavané představili zbrusu nové dre-
sy. Dosud dominantní žlutou barvu 
vystřídala žlutá. Na prestižní duel 
s Pražany ale nebylo vyprodáno. Na 
stadion v Jiráskově ulici dorazilo jen 
3.894 fanoušků. Aby byl plný dům, 
musel by hlasatel oznámit 4.155 di-
váků. 

Jinak ale prokletí Sparta v Jihlavě 
trvá dál. Vysočinský celek tým z Let-
né ještě nikdy v historii neporazil. 
Přesto byl kouč domácího výběru 
Luděk Kklusáček spokojený. Před 
dvěma lety v rámci zahajovacího zá-
pasu utrpěla Jihlava od Sparťanů de-
bakl 1:4.

„V prvním poločase se nám výbor-
ně dařilo dodržovat to, co jsme si před 
utkáním předsevzali. Chtěli jsme pře-
hustit prostor, a pokud se to podaří, tak 
podržet míč a vyrážet k brejkům. Díky 
tomu v prvním dějství nebyla převaha 
Sparty až tak výrazná. Možná jsme 
na šance i vyhráli. Ve druhém poločase 
se už karta obrátila. Sparta hodně do-
minovala, ovšem nám se soustředěnou 
obranou podařilo remízu uhrát. Tento 
bod je pro nás hodně cenný,“ řekl.

Tým se teď v rámci druhého kola 
v sobotu 1. srpna představí na půdě 
nováčka ze Zlína, kde bude moci vy-
užít služeb záložníka Adama Jánoše 
a snad už také uzdraveného Petera 
Šulka. V dalším domácím zápase se 
Jihlavané představí proti Jablonci. 

Jihlava má první bod, teď ji čeká Zlín

JIHLAVANÉ v nových modrých dresech uhráli se Spartou před týdnem remízu 0:0. Foto: David Kratochvíl

2. so 1.8. Zlín - FC Vysočina 17.00
3. po 10.8. FC Vysočina - Jablonec 19.00
4. so 15.8. Slavia - FC Vysočina 17.00
5. pá 21.8. FC Vysočina - Slovácko 18.00
6. so 12.9. Olomouc - FC Vysočina 17.00 
7. pá 18.9. FC Vysočina - Dukla Praha 18.00
8. so 26.9. Příbram - FC Vysočina 17.00
9. pá 2.10. FC Vysočina - Plzeň 18.00 
10. so 17.10. Teplice - FC Vysočina 17.00 
11. pá 23.10. FC Vysočina- Liberec 18.00 
12. so 31.10. Bohemians 1905 - FC Vysočina 17.00 
13. so 7.11. Ml. Boleslav - FC Vysočina 17:00 
14. pá 20.11. FC Vysočina - Brno 18.00 
15. so 28.11. Ostrava - FC Vysočina 17.00 
16. pá 4.12. FC Vysočina - Zlín 18:00 

Podzimní zápasy FC Vysočina Jihlava

* pozn.: hrací dny i časy se mohou změnit v závislosti na start soupeřů v ev-
ropských pohárech, potažmo kvůli požadavkům televizních stanic.

Pokud se chystáte na příští domá-
cí zápas jihlavských fotbalistů, tak 
vězte, že kvůli startu severočeského 
týmu v předkole Evropské ligy, se zá-
pas uskuteční oproti původnímu plá-
nu až v pondělí 10. srpna od 19 ho-
din. Informují o tom webové stránky 
jihlavského klubu. 

„Termínový posun a žádost Jablon-
ce má oporu v řádech a my jej musíme 
akceptovat. Nezastíráme, že je pro nás 
tato změna nepříjemná a s ohledem na 
narušení běžného tréninkového cyklu 
jsme se jí podvolili velice neradi. Mu-
síme se však přizpůsobit. Věříme, že 
favorita dokážeme zaskočit i v pondě-
lí. Veřejnost a naše fanoušky prosíme 
o pochopení této vynucené termínové 
změny,“ uvedl Zdeněk Tulis, ředitel 
FC Vysočina.   


