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A-tým FC Vysočina je v plné pří-
pravě na jarní část druhé ligy. Tré-
ninkový dril proložili fotbalisté 
účastí v zimním turnaji Tipsport 
liga. Ve čtyřech utkáních brněnské 
(umělá tráva v Ivanovicích) základ-
ní skupiny zaznamenali jednu vý-
hru, dvě remízy a jednu porážku.

Jihlavané vstoupili do turnaje 
utkáním proti Znojmu (8. 1.), své-
mu druholigovému soupeři. Hráči 
z města okurek brzy otevřeli skóre, 
ovšem Vysočina srovnala do pře-
stávky krok a po změně stran převá-
žila misky vah na svoji stranu. Sou-
peř stihl v závěru jen snížit. Kouč 
vítězů Josef Vrzáček poskládal se-
stavu převážně z mladých hráčů, 
včetně dvou testovaných Bosňanů 
Madžuky a Šejka. „Jsem rád, že náš 
mladý kádr prokázal po náročném 
týdnu kondiční přípravy kvalitu, vůli 
a touhu po vítězství,“ řekl Vrzáček.   

V pořadí druhým soupeřem Jih-
lavy byla Dubnica nad Váhom (15. 
1.), účastník slovenské Corgoň ligy. 
Přestože český tým dvakrát vedl, a 
měl převahu, skončil duel remízou. 
Slováci dokázali potrestat velké in-
dividuální chyby. „Rozladilo mě to, 
protože tento zápas jsme měli mini-
málně o gól vyhrát,“ poznamenal Vr-
záček.

Dělením bodů skončilo také střet-
nutí Vysočiny s prvoligovou Sig-
mou Olomouc (19. 1.). Navzdory 
dobrým šancím na obou stranách, 

Hanáci jich měli více,  branka ne-
padla. Nejblíže k ní měla v závěru, 
kdy nastřelila tyč, Olomouc. „Těší 
mě, že jsme po čtyřech brankách in-
kasovaných v předchozích zápasech 
udrželi proti kvalitnímu soupeři čisté 
konto,“ glosoval jihlavský lodivod, 
jenž zapracoval do sestavy testova-
ného záložníka Jana Šilingera.

Na závěr skupiny čekalo Jihlavany 
prvoligové Brno (22. 1.). Vrzáčkovi 
svěřenci měli více ze hry, vypraco-
vali si několik stoprocentních mož-
ností, ovšem brněnského gólmana 
nepřekonali.

Sami naopak ve druhé půli dva-
krát inkasovali. „Škoda, že jsme na-
ši herní převahu nedokázali zúročit. 
Každopádně šlo o cennou herní pro-
věrku našeho kádru,“ podotkl Josef 
Vrzáček.

FC Vysočina obsadil v základní 
skupině třetí místo. 

Výsledky – skupina C: Znojmo 
– Jihlava 2:3 (1:1), branky: 6. Yo-
nov, 85. Kováč – 45. Karlík, 62. T. 
Kučera, 73. Kosak. Jihlava – Dub-
nica 2:2 (1:0), branky: 56. F. Va-
vrík, 84. Augustíni – 13. Görner, 
64. Kopic. Jihlava – Olomouc 0:0. 
Brno – Jihlava 2:0 (0:0), branky: 
56. Kalabiška, 81. Rabušic.

Pořadí: 1. Olomouc (10 bodů), 2. 
Brno (7), 3. Jihlava (5), 4. Znojmo 
(4), 5. Dubnica nad Váhom (1).

-cio-    

Fotbalisté Jihlavy obstáli
v zimní Tipsport lize

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava 
se stále drží ve vrchních patrech ta-
bulky. Od posledního vydání Novin 
jihlavské radnice sehráli svěřenci 
trenérů Petra Vlka a Patrika Augus-
ty ke dni 26. ledna osm mistrov-
ských utkání.

V nich se z vítězství v základní 
hrací době radovali čtyřikrát, jed-
nou zvítězili až po samostatných 
nájezdech a třikrát odešli z ledu 
s prohrami. V posledním zápase 
v kalendářním roce 2010 se odehrá-
lo 29. prosince v havlíčkobrodském 
sportovním areálu Kotlina třetí der-
by Vysočiny.

Dukla vstoupila do zápasu, před 
velmi dobrou diváckou kulisou té-
měř tří tisícovek diváků, dobře a 
díky brankám Bakuse a Čachotské-
ho brzy vedla 0:2. Domácí stačili 
do první přestávky snížit. Rebelům 
vyšel vstup do druhé dvacetiminu-
tovky, kdy se dvěma slepenými góly 
dostali do vedení. Remízový stav po 
dvou třetinách zařídil Bakus.

Domácí ovládli alespoň branko-
vě třetí třetinu, když ve 46. minutě 
poslal Rebely do vedení Němec, a 
v 60. minutě připojil pátou branku 
střelou do opuštěné jihlavské klece 
Holec – 5:3. V derby nevyhrál lep-
ší celek, ale šťastnější. Hráči Dukly 
si vypracovali velké množství i těch 
nejvyloženějších příležitostí, ale do-
mácí branka byla pro ně zakletá.

K prvnímu utkání roku 2011 přijel 
do Jihlavy 5. ledna silný celek Cho-
mutova. Jihlavští hráči předvedli 
v první třetině střelecký koncert a 
soupeřova gólmana překonali bě-
hem jedenácti minut třikrát. 

Hosté v polovině utkání snížili a 
postupně navyšovali tlak, který vy-
ústil ve druhou branku v power-play 
v 60. minutě. Na vyrovnání jim ale 
nezbyl čas – 3:2.

Hned o tři dny později narazili ho-
kejisté Dukly na dalšího kandidáta 
na postup do nejvyšší hokejové sou-
těže – Ústecké Lvy na jejich ledě. Po 
bezbrankové první dvacetiminutov-
ce se dostala Dukla do vedení ve 26. 
minutě, domácím se podařilo vy-
rovnat šest minut před skončením 
druhé třetiny.

Klíčový pro vývoj utkání byly dvě 
slepené branky domácích na začát-
ku třetí části a v 51. minutě čtvrtá 
branka v síti Milana Řehoře. Na při-
jatelný stav upravil pět minut před 
koncem Hodek – 4:2.

V pondělí 10. ledna přijeli na Ho-
rácký zimní stadion Orli ze Znojma. 
Domácí se ujali vedení v 9. minutě 
Padělkem, ale hosté stačili v první 
třetině zásluhou bývalého jihlavské-
ho hráče Říhy v 15. minutě vyrov-
nat. Po bezbrankové druhé části se 
Dukla ujala vedení ve 48. minutě a 
zdálo se, že vedení udrží. Opak byl 
pravdou. Orli za tři minuty vyrov-
nali a za další dvě minuty využili 
přesilovku 4 na 3 ke vstřelení vítěz-
né branky – 2:3.

O dva dny později přijel do Jihlavy 
Hradec Králové. Domácím hokejis-
tům zápas vyšel zejména střelecky, 
když soupeřova gólmana překonali 
hned sedmkrát. Hosté sice již v 10. 
minutě vedli 0:2, ale branka Paděl-
ka v 19. minutě dávala do druhé tře-
tiny naději na možný zvrat. A ten ta-

Dvě derby vidělo sedm tisíc diváků

PETER SOJČÍK (ve žlutém) se stal na konci loňského roku další posilou jihlavské 
Dukly. V doposud devíti odehraných utkáních vstřelil jeden gól a připsal si též jed-
nu asistenci.                                                                                Foto: Vladimír Šťastný

ké přišel. Na začátku druhé části se 
trefi li Bakus a Krupka, a otočili tak 
nepříznivý stav.

Hradec stačil do přestávky vyrov-
nat, ale čtyři zásahy domácích ve 
třetí třetině zajistily Dukle vyso-
ké vítězství a tři body do tabulky – 
7:3.

Po vysokém vítězství proti Hradci 
zajížděli svěřenci trenéra Vlka a Au-
gusty do Olomouce. Proti nepříjem-
nému soupeři se Dukle příliš nedaří 
a bylo tomu tak i v sobotu 15. ledna. 
Po bezbrankové první třetině šli do 
vedení domácí, ale v polovině zápa-
su srovnal Čachotský. Také ve třetí 
třetině se Olomouc ujala vedení ve 
44. minutě, ale hosté i podruhé v zá-
pase dokázali vyrovnat. V 59. minu-
tě se trefi l opět Čachotský.

Po bezbrankovém prodloužení 
přišly na řadu samostatné nájezdy, 
v nichž se trefi l pouze jediný hoke-
jista Padělek, a rozhodl tak o bodu 
navíc pro Jihlava – 2:3 sn. 

Odvetné zápasy nadstavbové čás-
ti začala Dukla na ledě Berouna. 
Hosté šli cílevědomě za vítězstvím 
a brankami Škumáta, Hodka a Ča-
chotského dosáhli vítězství. Gól-
man Marek Benda vychytal v Be-
rouně první nulu v jihlavském dresu 
– 0:3.

Poslední utkání před uzávěrkou 
vydání Novin jihlavské radnice ode-
hráli jihlavští hokejisté na domácím 
ledě a soupeřem jim byl Rebel Hav-
líčkův Brod. Na stadion si našlo ces-
tu téměř 4.500 diváků, kteří viděli 
první gól do branky hostů již v 1. 
minutě. Ve druhé části se Dukla do-
stala do trháku a po čtyřiceti minu-
tách svítil na časomíře stav 3:0.

Poslední slovo měli v derby Rebe-
lové, kteří vsítili čestný úspěch do-
konce ve vlastním oslabení – 3:1. 
Dvě poslední derby Vysočiny zhléd-
lo v Havlíčkově Brodě a Jihlavě do-
hromady 7.208 diváků. 


