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Dukla se drží v horních patrech tabulky
Prvoligoví hokejisté z krajského 

města v dosavadním průběhu letoš-
ního soutěžního ročníku předvádí vý-
kony, které jim ve vyrovnané tabulce 
zatím zajišťují po třiadvaceti kolech 
šesté místo.

Od posledního vydání Novin jihlav-
ské radnice sehráli svěřenci trenérů 
Josefa Augusty a Romana Mejzlíka 
devět utkání. V nich se z vítězství ra-
dovali čtyřikrát, dva zápasy skončily 
po šedesáti minutách nerozhodně, 
v obou případech Dukla následně v 
prodloužení prohrála a ve třech pří-
padech odcházeli jihlavští hokejisté z 
ledu se skloněnými hlavami.

V předposledním říjnovém zápase 
zajížděla Dukla 26. října na led seve-
ročeské Kadaně. Na začátku sice pro-
hrávala, ale poté se třikrát trefi l Da-
niel Hodek a dokonale otočil zápas. 
Domácí stihli snížit ve třetí třetině na 
jednogólový rozdíl, ale další branky 
již nepadly a Jihlava si tak dovezla ví-
tězství 2:3.

Hned o dva dny později začali ho-
kejisté odvetné zápasy. Ve středu 28. 
října zajížděli k derby Vysočiny do 
sousední Třebíče. Zápas se pro Duklu 
nevyvíjel dobře. Velmi brzy inkasova-
la, ale Čachotský stačil vyrovnat. Dal-
ší tři branky ještě do první přestávky 
však rozhodly zápas. Domácí přidali 
ve druhé části ještě jeden gól, takže 
druhý zásah Dukly ve 42. minutě na 
5:2 neměl na konečné skóre žádný 
vliv.

První listopadový domácí zápas s 
Hradcem Králové přinesl do tabulky 
další tři body. V zápase zvratů ved-
la Dukla v 10. minutě 2:0, ale hosté 
stihli do konce třetiny otočit na 2:3. 
Ve druhé třetině dominovali jihlavští 
hokejisté, kteří se dostali dvěma góly 
do vedení. V bezbrankové třetí části 
uhájila Jihlava vítězství 4:3.

7. listopadu zajížděli hokejisté z 
Vysočiny na severní Moravu, kde se 
střetli s nováčkem soutěže Šumper-

kem. Po nerozhodném stavu 5:5 v 
základní hrací době rozhodli domácí 
o bodu navíc v prodloužení. Prohra 
6:5 je se stejným soupeřem totožná 
jako na začátku soutěže v domácím 
utkání.

Třetí letošní domácí prohru museli 
hráči Dukly a její fanoušci strávit 11. 
listopadu po zápase s Benátkami nad 
Jizerou. Po doposud nejhorším pod-
zimním výkonu odešli hráči ve žlu-
točervených dresech z ledu s krutou 

prohrou 1:4.
Hned v dalším utkání na severní 

Moravě 14. listopadu hrála Dukla 
opět proti hůře postavenému celku 
v tabulce Havířovu. A také z tohoto 
duelu si body na Vysočinu nedovezla. 
Dvě trefy kapitána Bakuse, ke které-
mu se nikdo jiný z jihlavských hráčů 
nepřidal, znamenaly prohru 3:2.

Herní zlepšení přineslo až domácí 
utkání s Vrchlabím 18. listopadu. Jih-
lava téměř tradičně z kraje úvodní tře-
tiny inkasovala, ale dvě trefy ještě do 
první sirény otočily skóre. Ve druhé 
třetině padl na každé straně jeden gól,  
a protože ve třetí třetině měli střelci 
půst, museli se jihlavští hokejisté spo-
kojit s těsnou výhrou 3:2.

Také další domácí utkání, ze tří po 
sobě jdoucích, znamenalo přísun pl-
ného počtu bodů do tabulky. Posled-
ní celek soutěže Beroun sice kladl 
odpor, ale chybička v poslední třetině 
znamenala těsné vítězství žlutočerve-
ných 2:1.

V posledním zápase před uzávěrkou 
Novin jihlavské radnice přijel na Ho-
rácký zimní stadion celek Olomouce 
vedený exjihlavskou trenérskou dvo-
jicí Vlk - Fiala. Po nevydařené první 
třetině Dukla prohrávala 0:2. V každé 
následující třetině se domácím poda-
řilo vsítit jednu branku, takže zápas 
dospěl do prodloužení. V něm Jihlava 
inkasovala při hře 3 na 4 a na prémio-
vý bod tak po prohře 2:3 nedosáhla.                            

-vš-

Vysočina přezimuje ve středu tabulky
JIHLAVA - Druholigový fotbalový 
podzim skončil. Do historie FC Vy-
sočina bude zapsán jako nepovedený. 
Celek s ambicemi na postup skončil 
na deváté příčce tabulky s mankem 
třinácti, respektive devatenácti bodů 
na postup. „V zimě nás čeká hodně prá-
ce,“ nechal se slyšet hlavní trenér Lu-
boš Urban.

Infarktové přestřelky
Měsíc říjen zakončili Jihlavané bez-

brankovou remízou v Třinci a během 
listopadu odehráli poslední dva pod-
zimní duely. V nich shodně podlehli 
Dukle Praha (doma) i Mostu (ven-
ku) 3:4. Zápasy probíhaly jako přes 
kopírák. Vysočina třikrát dorovnala 
náskok soupeře, jenomže díky děravé 
defenzivě pokaždé inkasovala čtvrtý 
rozhodující úder. V jarní předehrávce 
s Mostem se navíc vykartoval kapitán 
Kadlec, pilíř obranných řad.

„Ukázalo se, že jsme silní směrem do-
předu, ale naše defenziva je velmi špat-
ná. Musíme na ní radikálně zapracovat. 
Přes zimu nás čeká hodně práce,“ podo-
tkl kouč, jehož družina obdržela dru-
hý nejvyšší příděl (30). „Báli jsme se, 
kdo vepředu nahradí kanonýra Faldy-
nu. A vidíte... My měli problémy s obra-
nou, která patřila k nejhorším v soutěži. 
Poslední dva zápasy to byla tragédie. To 
se mi vůbec nelíbí.“

Ostré náboje
Je paradoxní, že Vysočina patři-

la mezi nejhůře bránící týmy, ale na 
druhou stranu nikdo z konkurence 

nedokázal nastřílet více branek než 
Urbanovi svěřenci (32). Po zmíně-
ném odchodu Faldyny si hráči rov-
noměrně rozdělili ofenzivní úkoly. 
Do střelecké listiny se zapsalo celkem 
čtrnáct fotbalistů. Obránci a záložníci 
skórovali devětkrát, forwardi nastřá-
dali čtrnáct gólů. Nejlepším kano-
nýrem byl bosenský host z Jablonce 
Muris Mešanovič, autor šesti zásahů 

v sedmi utkáních.
„Muris potvrdil svoje kvality. Je to gó-

lový útočník silný na míči. V zimě mu 
končí hostování, uvidíme, co bude dál,“ 
poznamenal šéf lavičky.

Gólové hody
Jihlavští i příznivci soupeřů chodili 

na zápasy Jihlavy rádi. Důvod? Neče-
kané střelecké hody. V šestnácti utká-

ních Vysočiny padlo celkem dvaaše-
desát branek, což je průměr více než 
tří a půl gólu na utkání. Fanoušci si 
mnohdy připadali jako na hokeji. Nej-
divočejší podívanou přinesly výhry 
nad Karvinou (5:3), Viktorií Žižkov a 
Čáslaví (shodně 5:1), respektive po-
rážky od Sokolova (1:5) a zmíněných 
celků Dukly Praha s Mostem (3:4).

Michal BOČEK

BRA NKU FC Vysočina hájili na podzim hned tři gólmani: Václav Winter (na snímku), Marcel Krajíček a Martin Štěpa-
novský. Ovšem za propustnou defenzivou toho moc nezmohli.                                                                  Foto: Michal Boček

DANIEL HODEK společně s Oldřichem Bakusem (oba ve žlutém) patří k úder-
né síle Dukly. Bohužel pro Bakuse po zranění (zlomené zápěstí) v utkání s Benát-
kami pravděpodobně sezona skončila.                                  Foto: Vladimír Šťastný


