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Fotbalisté FCV v září „honili“ skóre
JIHLAVA - Fotbalistům FC Vyso-
čina stoupla v měsíci září forma. Ze 
čtyř utkání vytěžili sedm bodů, po-
sunuli se v tabulce na pátou příčku, 
ale hlavně rozstříleli Karvinou a Vik-
torii Žižkov. 

Pět ran do klobouku
V 6. kole zavítali svěřenci kouče 

Luboše Urbana do Ústí nad Labem, 
tedy na půdu překvapivého lídra 
soutěže. Podle očekávání neuspě-
li, domů odjížděli s porážkou 1:0. 
Hned vzápětí si ale fanoušky udob-
řili vysokou domácí výhrou 5:3 nad 
Karvinou.

A byl to zápas jako řemen. Po se-
dmadvaceti minutách vedla Jihla-
va 4:0 (Veselý, Krutý, Tecl, Vydra), 
jenomže poločasový náskok (4:1) 
málem prohospodařila. Hosté po 
přestávce snížili na 4:3, ovšem pět 
minut před koncem proměnil kapi-
tán FCV Kadlec penaltu a srazil je 
defi nitivně do kolen.

„Ze čtyř střel na bránu v první půli 
jsme dali čtyři góly. Byli jsme nesku-
tečně produktivní,“ nestačil se divit 
lodivod Urban. To zdaleka netušil, 
co předvedou hráči v dalším kole v 
Praze.

Viktoria Žižkov, jejíž lavičce šéfuje 
renomovaný stratég Vlastimil Petr-
žela, patřila před sezonou k hlavním 
adeptům postupu. Jenomže exprvo-
ligový celek v začátku ligy zaspal a 
ze špatného snu se neprobudil ani v 
duelu s Vysočinou, která byla znovu 
neuvěřitelně produktivní a zvítězila 

1:5 (Šisler, Veselý, Caha, Tecl, Vyd-
ra). Do brány jí spadlo prakticky vše,  
do čeho kopla.

„Pomohl nám brzký vedoucí gól ze 
druhé minuty. Náročným presingem 
jsme dělali soupeři problémy, hráči pl-

nili naše pokyny. Po brance na dva nu-
la jsme utkání kontrolovali. Domácí 
byli zmrazení,“ podotkl Urban.

Jihlavané chtěli potvrdit střeleckou 
formu i proti Opavě. Bohužel, pro-
ti jedné z nejlepších obran soutěže 
uhráli v domácím prostředí jen bez-
brankovou remízu. Nepomohla jim 
ani přesilová hra, jíž měli k dispozi-
ci v závěrečných devíti minutách po 
protivníkově vyloučení.

„Soupeře jsme přestříleli devatenáct 
ku sedmi, ale gól jsme nedali. Je to o tr-
pělivosti, dobývání soupeře a otevření 
ho jedním gólem. Finální fázi jsme ne-
řešili dobře, byla zbrklá. Když nedáte 
branku, nemůžete vyhrát. Remíza je 
spravedlivá, ale netěší mě,“ glosoval 
průběh střetnutí Luboš Urban.

Posily dorazily
Čtvrtým kolem počínaje konečně 

dorazilo do jihlavské kabiny něko-
lik posil, po kterých Luboš Urban 
nahlas volal. Jako prvního ulovilo 
vedení středopolaře Jiřího Šislera z 
Bohemians 1905. Po něm následo-
val příchod záložníka Jiřího Grubera 
z Českých Budějovic, který loni pů-
sobil v polském prvoligovém celku 
Odra Wodzidlaw.

Pevnější základy dostala také de-
fenzivní linie, do níž zapadli navrá-
tilec a odchovanec Jihlavy Robert 
Caha s příbramským urostlým sto-
perem Janem Pencem. Šišler, Gruber 
a Penc jsou v FCV na hostování. Do 
„sbírky“ chybí už jenom šikovný gó-
lový útočník.                                    -cio-

ÚTOČNÍK FC Vysočina Stanislav Tecl (ve žlutém) se výrazně podílel na kano-
nádě v zápasech s Karvinou a Viktorií Žižkov. Oběma soupeřům vstřelil branku.

Foto: Michal Boček

Dukla Jihlava začala novou sezonu 
se střídavými výsledky doma i venku

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali 12. zá-
ří další, v pořadí již desátou, sezonu ve druhé nej-
vyšší hokejové soutěži.

K úvodnímu duelu přijel na Horácký zimní sta-
dion tradiční soupeř - Horácká Slavia Třebíč. Do-
mácí hráče uklidnil rychlý gól Juraje Minčáka ve 
2. minutě, a když v polovině první třetiny přidal 
druhou branku další Slovák v jihlavském dresu - 
Takáč, šla Dukla na přestávku s dvougólovým ná-
skokem.

Ve druhé části nejprve Třebíč zdramatizovala zá-
pas gólem Hrbáčka, ale Dukla postupně navyšo-
vala skóre až do stavu 6:1 ve 44. minutě. Do kon-
ce zápasu přidaly oba týmy po jednom gólu, takže 
konečné skóre derby vyznělo jednoznačně pro 
domácí - 7:2.

Ke druhému zápasu vyjeli svěřenci trenéra Jose-
fa Augusty 16. září do Hradce Králové. Na stadi-
onu, odkud se body často nevozí, sehrála Dukla 
dobrý zápas. Díky velmi dobrému výkonu gólma-
na Milana Řehoře a slušné střelecké potenci útoč-
níků odcházeli po šedesáti odehraných minutách 
z ledu se vztyčenou hlavou jihlavští hokejisté s ví-
tězstvím - 1:5.

Druhý domácí zápas se v sobotu 19. září Dukle 
nevyvedl. Po jedenadvaceti měsících se na Horác-
kém zimním stadionu představil, po roční anabázi 
ve druhé lize, celek ze Šumperka. Ještě ve 20. mi-
nutě zápasu vedli hosté 0:2, ale gól kapitána Baku-
se sedmnáct vteřin před první sirénou vylepšil 
skóre.

Ve druhé části jihlavští hráči pohodlně třemi tre-
fami otočili skóre a před poslední dvacetiminu-
tovkou nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít 

na ledě k dramatu. Opak byl pravdou. 
Na dvě branky Šumperka ještě stačili 
domácí zareagovat gólem Bakuse, ale 
na dvě další trefy hostů v závěrečné 
desetiminutovce již ne - 5:6.

Následující zápas ve středu 23. září 
odehrála Dukla v Benátkách nad Jize-
rou. Teprve podruhé v historii sehrála 
Dukla duel v Benátkách. Při premiéře 
před více než rokem zvítězili žluto-
červení 3:4, ale v posledním souboji 
na body nedosáhli. Po dvou třetinách 
svítilo na časomíře skóre 2:1 a Jihlav-
ští měli naději na solidní výsledek.

Sedm vteřin po zahájení třetí části 
zvýšili domácí z trestného střílení a 
defi nitivní podobu výsledku stanovil 
gól z 53. minuty - 4: 1.

Napravit dva výsledkově nepove-
dené zápasy měla Dukla možnost 
v 5. kole, kdy se v sobotu 26. září na 
jihlavském ledě představili havířovští 
Panteři. Hosté šli zase rychle do ve-
dení ve 2. minutě, ale to bylo z jejich 
strany na dlouhé minuty vše. Otěže 
zápasu pevně třímala Dukla a ve dru-
hé části si vypracovala dvoubrankový 
náskok.

Když na začátku třetí třetiny zvýšil 
Bakus na 4:1, mohlo se na HZS slavit. 
Hosté sice za dvě minuty po Bakuso-
vě gólu snížili, ale domácí již žádné 
drama nepovolili - 4:2.

Poslední zářijový zápas sehráli hokejisté Dukly 
Jihlava ve středu 30. září po uzávěrce vydání NJR 
ve Vrchlabí.                                                                   -vš-

ÚVODNÍMU ZÁPASU sezony předcházelo loučení s dlouhole-
tým doktorem Dukly Jihlava Milanem Kartůskem, který defi nitivně 
u hokejového týmu skončil.                            Foto: Vladimír Šťastný


