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V plném proudu je letní příprava 
fotbalistů FC Vysočina na nový prvo-
ligový ročník. A nový bude i kádr jih-
lavského celku, jenž opustilo několik 
fotbalistů. Na druhou stranu logicky 
dorazilo pár nových tváří.

„Je to tak. Náš kádr prochází výraznou 
obměnou,“ řekl sportovní manažer FC 
Vysočina Milan Bokša s tím, že minu-
lý týden klub dotáhl ke zdárnému kon-
ci jednání o příchodu posil. Dres FC 
Vysočina tak nově obléknou mimo 
jiné stoper Antonín Rosa (Ružombe-
rok), střední záložník Lukáš Zoubele 
(Brno) nebo lotyšský útočník Davis 
Inaunieks (FK Liepaja).

Posledně jmenovaný hráč se do pří-
pravy ještě nezapojil. „Po dohodě s dru-
hou stranou odehraje za Liepaju ještě 
předkolo Ligy mistrů,“ vysvětlil Bokša. 
Nejen on si od mládežnického, a nyní 
již i dospělého reprezentanta Lotyšska 
hodně slibuje.

„Přichází na půlroční hostování s opcí 
na přestup. Věříme, že v české lize rozvine 
svůj talent a přednosti, k nimž patří rych-
lost, schopnost zakončit oběma nohama, 
slušná technika a hra hlavou. Jde o fyzic-
ky dobře vybaveného hrotového útočníka, 
který může nastoupit na více ofenzivních 
postech,“ přidal Bokša fotbalistovu cha-
rakteristiku.   

Pro která jména naopak jihlavské 
angažmá skončilo? Po dohodě s vede-
ním nebyla prodloužena smlouvy sto-
peru Ondřeji Šourkovi, defenzivně 
laděnému Tomáši Markovi a zálož-
níkovi Marku Jungrovi. Obránce či 

záložník Vladimír Kukoľ pro změnu 
vyslyšel vábení slovenské Myjavy.

Změny doznal i realizační tým, 
v němž trenéra brankářů Jaromíra 
Blažka nahradil Stanislav Vahala. 

A jak zatím příprava probíhá? „Tré-
nujeme v těch nejlepších podmínkách. 
Máme k dispozici výborně připravené 
plochy. Prvních pár dní přípravy bylo ná-
běhových. Od diagnostických a funkčních 
testů jsme se odrazili do každodenních 
dvoufázových tréninků. Specifi ckými pro-
středky jsme se snažili rozvíjet všeobecnou 
vytrvalost plus silové a rychlostní schop-
nosti hráčů,“ vylíčil hlavní kouč Michal 
Hipp.

Pečlivá příprava přijde jeho svě-
řencům vhod. Do nové sezony totiž 
vstoupí domácím utkáním s mistrov-
skou Plzní (30. 7.).

 Změny v kádru A-týmu FC 
Vysočina

Příchody: Zvonimir Blaič (Zrinjski 
Mostar), Antonín Rosa (Ružombe-
rok), Jan Záviška (Sparta Praha), Jozef 
Urblík Nitra), Lukáš Zoubele (Brno), 
Rostislav Šamánek (Znojmo), Haris 
Harba (konec hostování FK Sarajevo), 
Davis Ikaunieks (hostování FK Liepa-
ja)

Odchody: Josef Bazal, Radek Voltr 
(oba konec hostování Slavia Pra-
ha), Tomáš Kučera (konec hostování 
Plzeň), Ondřej Šourek, Tomáš Marek, 
Marek Jungr (všichni konec smlou-
vy), Vladimír Kukoľ (Myjava), Patrik 
Demeter (hostování Znojmo).  -cio-

Kádr fotbalistů prochází obměnou

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihla-
va v současné době pilně trénují na 
novou sezonu. V rámci letní suché 
přípravy se trenéři Petr Vlka Franti-
šek Zeman pro letošek rozhodli pro 
zcela jinou formu přípravy. Všech 
šest týdnů přípravy prožijí hokejisté 
v posilovně.

Po ukončení suché přípravy 
nastoupí hokejisté Dukly na dovo-
lenou, s tím, že ke konci července 
začne další fáze přípravy na ledě, a s 
tím spojené přípravné zápasy během 
měsíce srpna.

Oproti loňským přípravným zápa-
sům, kterých Dukla sehrála celkem 
dvanáct, dochází i v tomto ohledu 
k radikální změně. Svěřenci trené-
rů Vlka a Zemana mají naplánován 
oproti loňsku pouze poloviční počet 
zápasů – šest. Letos se nebude hrát 
tradiční Regionální pohár, nicméně 
fanoušci si přijdou i přesto na své.

Dukla v letošním roce totiž slaví 
šedesáté výročí založení klubu a v 
rámci oslav připravilo vedení klubu 
atraktivní turnaj pod názvem Duk-
la Cup. V něm se Dukla střetne na 
domácím ledě se dvěma českými ext-
raligovými celky – Olomoucí a Kar-
lovými Vary a jedním zahraničním 
týmem, účastníkem Kontinentál-
ní hokejové ligy - Torpedem Nižnij 
Novgorod.

V rámci tohoto turnaje předehraje 
Dukla zápas s Olomoucí již 2. srpna, 

vlastní turnaj se uskuteční na Horác-
kém zimním stadionu v týdnu od 
15. do 19. srpna. Na programu bude 
každý den od 18 hodin jeden zápas, 
poslední zápas turnaje mezi Duklou 
a Torpedem bude začínat již v 16.30 
hod. (Rozpis zápasů je uveden ved-
le tohoto článku v inzerátu – pozn. 
redakce.)

V rámci dalších přípravných zápa-
sů sehraje Dukla utkání v Třebíči a v 
Trenčíně, poslední zápas sehraje na 
domácím ledě jako odvetu s Horác-
kou Slavií Třebíč. Hrací dny a začát-
ky přípravných zápasů přineseme v 
dalším vydání NJR.  -vš-

HOKEJISTÉ Dukly se letos připravují 
v rámci suché přípravy pouze v posilov-
ně. Na snímku obránce Jiří Dobrovolný 
při posilování s činkami.  
 Foto: Zdeněk Drla

Hokejisty Dukly v přípravě 
prověří extraligisté i tým KHL

SOUČÁSTÍ přípravy na novou sezonu jsou i přátelská utkání. V tom prvním 
fotbalisté Jihlavy (ve žlutém Jakub Fulnek) porazili 3:0 druholigové Táborsko. 
 Foto: Michal Boček


