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Vysočina zahájí podzim
doma, Urbana los potěšil
Pátek 30. července, 18.00, stadion v Jiráskově ulici.
Datum, čas i místo úvodního zápasu podzimní části
další druholigové sezony už jihlavští fotbalisté znají.
Tajenkou však zůstává jméno soupeře.

FAKTA

Podzimní los II. ligy
v podání FC Vysočina
30. 7. Jihlava – Ovčáry/Varnsdorf
7. 8.
Dukla Praha – Jihlava
13. 8.
Jihlava – Znojmo
21. 8.
Sezimovo Ústí – Jihlava
27. 8.
Jihlava – Sokolov
4. 9.
Zlín – Jihlava
10. 9.
Jihlava – Čáslav
18. 9.
Sparta Praha B – Jihlava
24. 9.
Jihlava – Kladno
1. 10.
Jihlava – Žižkov
9. 10.
Třinec – Jihlava
15. 10.
Jihlava – Most
23. 10.
Hlučín – Jihlava
29. 10.
Jihlava – Vlašim
6. 11.
Karviná – Jihlava

lého ročníku, Dukly Praha, poté ji
však opět čekají souboje s druholigovými nováčky.
Ve druhém domácím zápase
hostí v pátek 13. srpna vítěze
MSFL ze Znojma, o týden později
se představí v Sezimově Ústí.
„Na třetí kolo se těším, budeme
hrát derby,“ uvedl před duelem
s tradičním soupeřem třetiligové
jihlavské rezervy Urban.
Během podzimu pak Vysočina
před vlastními fanoušky přivítá ještě Sokolov (27. 8.), Čáslav (10. 9.),
exligové Kladno (24. 9.), Žižkov
(1. 10.), Most (15. 10.) a Vlašim
(29. 10.).
Všechny domácí duely se budou hrát na stadionu v Jiráskově
ulici tradičně v pátek, vždy
od 18 hodin.
Jan Salichov

JIHLAVA Tři ze čtyř úvodních zápasů proti druholigovým nováčkům.
Papírově snadný start do nového
ročníku II. ligy přiřkl čtvrteční los
fotbalistům FC Vysočina.
„Jsem spokojen, první kolo jsem
chtěl hrát doma,“ hlásil ze své dovolené v Egyptě jihlavský kouč Luboš Urban.
Přání zkušeného trenéra bylo
splněno. I když FC Vysočina zatím
stále neví, s kým se v pátek 30. července vlastně utká. Poté, co licenci
na druhou ligu nezískal sestupují-

cí celek Bohemians Praha, bude
ve druhé nejvyšší soutěži nahrazen jedním z předních týmů ČFL,
Ovčáry nebo Varnsdorfem. O definitivním složení šestnáctičlenné
druhé ligy licenční tribunál rozhodne až příští týden.
„S kým budeme hrát zatím nerozlišuji. My se musíme dívat hlavně na sebe, na náš výkon. A pravidelně bodovat,“ uvedl Urban.
Ve druhém kole se sice Jihlava
7. srpna představí na půdě třetího
nejlepšího celku jarní části uplynu-

Žďár stále může
myslet na MSFL

Suk: Dukla se už dlouho neozvala

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (rtd) Přesto,
že fotbalisté Žďáru nad Sázavou
obsadili v divizní skupině D až třetí místo, stále mohou pomýšlet
na postup do MSFL.
Třetí nejvyšší domácí soutěž totiž dobrovolně opouštějí Mutěnice, zájem o postup nemá ani jakubčovický tým Hájek a synové. Dvě
místa v MSFL tak budou nabídnuta Slovácku B (druhému z divize D) a Hulínu (třetímu celku skupiny E). Pokud jeden z nich odmítne, je na řadě právě Žďár.

JIHLAVA Příchod zkušeného hokejového útočníka Aleše Padělka
do Jihlavy uvízl na mrtvém bodě.
Alespoň to vyplývá ze slov generálního manažera extraligové Mladé
Boleslavi Cyrila Suka.
„S vedením Dukly jsme teď dlouho nekomunikovali. Myslím, že poslední hovor se uskutečnil tak tři
týdny zpátky,“ prozradil MF DNES
šéf středočeského klubu.
Ten zároveň uvedl, že Mladá Boleslav předložila Jihlavě několik návrhů a nyní čeká na její vyjádření.
„My jsme samozřejmě nechtěli Ale-

šovi ubližovat tím, že bychom mu
bránili trénovat s Duklou, to měl
povolené. Nicméně jak říkám,
k dalšímu jednání dosud nedošlo,“
hlásil Suk včera odpoledne.
Podle něj má být ve hře jak varianta prodeje hráče, tak i případné
hostování. „Ano, obě tyto možnosti v našich návrzích figurovaly,“ potvrdil. „Teď je na tahu Jihlava.“
Jenže Dukla se pořád ještě nerozhodla. A brzdou jsou finance.
„Nepohnulo se to žádným směrem. Cena hráče je pro mě součtem smlouvy plus částka, kterou

musíme za přestup či hostování
Aleše zaplatit. A zatím jsme s Mladou Boleslaví nedošli ke shodě,“
přiznal začátkem týdne v rozhovoru pro Deník jednatel jihlavských
hokejistů Bedřich Ščerban.
Padělek tak zatím stále netuší,
kde stráví nadcházející sezonu.
„Nic nového bohužel nevím,“ krčil
rameny. „Můžu jen zopakovat, že
se zároveň poohlížím i jinde,
abych pak v srpnu nekoukal. Každopádně Jihlava pro mě zůstává
prioritou,“ ujišťoval včera jihlavský rodák.
Eva Streichsbierová

Bukáčková získala republikový titul, uspěla i v družstvech

Šermíři z Bystřice vybojovali dvě medaile
Hned dvě medaile vybojovala na víkendovém mistrovství republiky
žáků a žaček ve fleretu závodnice pořádajícího oddílu Sokol Bystřice
nad Pernštejnem Zuzana Bukáčková. Ta nejprve v domácím prostředí ovládla individuální závod, poté společně s Veronikou Šikulovou
a Andreou Víchovou získaly stříbro v závodě družstev.
Mistrovství ČR ve fleretu žáků a žaček, Bystřice nad Pernštejnem
Foto: iborna.rajce.net

tři magazíny každý týden
• v pondělí s magazínem ONA DNES • ve čtvrtek s magazínem DNES+TV • v sobotu s magazínem Víkend DNES

