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Vstup do nové druholigové sezo-
ny nezastihl fotbalisty FC Vysočina 
ve stoprocentní formě. Ve čtyřech 
dosud odehraných kolech posbírali 
Jihlavané stejný počet bodů a fi gu-
rují na dvanáctém místě tabulky.

Svěřence trenéra Romana Pivar-
níka zatím tlačí bota v domácím 
prostředí, kde nepodávají dvakrát 
oslnivé výkony. Hned v prvním ko-
le (hráno 5. 8.) přivítala Vysočina 
zkušeného nováčka Bohemians Pra-
ha, který šokoval diváky na stadio-
nu na Jiráskově ulici zaslouženou 
výhrou 0:3.

„Tak, jako se Bohemka nachystala 
na nás, jsme se nachystali my na ni. 
Ale připravenou taktiku jsme neplnili 
ani z deseti procent. Hráči dělali na 
hřišti jiné věci, než měli,“ ohodnotil 
Pivarník nemastné neslané vystou-
pení své družiny. „Neukázali jsme 
charakter,“ zlobil se.

V následujícím utkání na půdě Se-
zimova Ústí (13. 8.), kde vyhrála 
0:1, odvedla Jihlava mnohem lepší 
kus práce. Zejména druhá půle by-
la z její strany velice dobrá. Chybělo 
jen více vstřelených branek. 

„S výsledkem jsem velmi spokojený. 
Soupeři se povedl vstup do soutěže, 
má svoji kvalitu. Výhra nula jedna 
venku je pro psychiku týmu velice po-
zitivní a posouvá ho dál,“ konstatoval 
Roman Pivarník.

Další domácí zápas ukázal, jak 
moc se jeho svěřenci posunuli. V 
duelu proti exligovému Ústí nad 
Labem (19. 8.) jim nevyšlo s výjim-
kou gólu v první minutě prakticky 
nic, nač sáhli. Naopak Severoče-
chům spadlo do brány téměř všech-
no. Skóre 2:5 nepotřebovalo delší 
komentář.

„Takové nezodpovědné bránění ce-
lého mužstva, hlavně v šestnáctce, je 
neuvěřitelné. Zasloužená prohra. Tré-
nuji jedenáct let a nezažil jsem, abych 

Jihlavští fotbalisté zatím tápou

JIHLAVĚ to nejde. V úvodních čtyřech kolech vyválčila jedinou výhru, což je na tým s postupovými ambicemi málo.  
 Foto: Michal Boček

Nadcházející sezona prvoligo-
vých hokejistů se odehraje se čtr-
nácti účastníky a v základní části se 
všechny týmy střetnou systémem 
každý s každým čtyřkolově. Hoke-
jisté HC Dukla Jihlava začínají se-
zonu 14. září v Berouně. Na domá-
cím ledě se představí až ve třetím 
kole proti celku Kadaně. 

Hracími dny jsou středa a sobota, 
ale při základní dvaapadesátikolové 
části se odehraje osm kol i ve vlože-
ném pondělí. Všechny jihlavské zá-
pasy začínají na Horáckém zimním 
stadionu v tradiční čas v 17.30 hod.

3. kolo: Jihlava - Kadaň, pondělí 
19. 9. 2011, 5. kolo: Jihlava - Tře-
bíč, sobota 24. 9. 2011, 9. kolo: 
Jihlava – Chomutov, středa 5. 10. 
2011, 11. kolo: Jihlava - Most, pon-
dělí 10. 10. 2011, 13. kolo: Jihlava - 
Olomouc, sobota 15. 10. 2011, 14. 
kolo: Jihlava - Beroun, středa 19. 
10. 2011, 15. kolo: Jihlava - Šum-
perk, sobota 22. 10. 2011, 17. ko-
lo: Jihlava - Litoměřice, středa 26. 
10. 2011, 19. kolo: Jihlava - Písek, 

středa 2. 11. 2011, 20. kolo: Jihlava 
- Benátky nad Jizerou, sobota 5. 11. 
2011, 21. kolo: Jihlava - Havlíčkův 
Brod, středa 9. 11. 2011, 23. kolo: 
Jihlava - Ústí nad Labem, středa 16. 
11. 2011, 25. kolo: Jihlava - Hra-
dec Králové, pondělí 21. 11. 2011, 
29. kolo: Jihlava - Kadaň, sobota 
3. 12. 2011, 31. kolo: Jihlava - Tře-
bíč, sobota 10. 12. 2011, 33. kolo: 
Jihlava - Benátky nad Jizerou, stře-
da 14. 12. 2011, 35. kolo: Jihlava - 
Chomutov, středa 21. 12. 2011, 37. 
kolo: Jihlava - Most, sobota 7. 1. 
2012, 39. kolo: Jihlava - Olomouc, 
sobota 14. 1. 2012, 40. kolo: Jihla-
va - Beroun, středa 18. 1. 2012, 41. 
kolo: Jihlava - Šumperk, sobota 21. 
1. 2012, 43. kolo: Jihlava - Litomě-
řice, středa 25. 1. 2012, 45. kolo: 
Jihlava - Písek, středa 1. 2. 2012, 
47. kolo: Jihlava - Havlíčkův Brod, 
středa 8. 2. 2012, 49. kolo: Jihlava - 
Ústí nad Labem, středa 15. 2. 2012, 
51. kolo: Jihlava - Hradec Králové, 
pondělí 20. 2. 2012.  

 –vš-

Domácí zápasy HC Dukla 
Jihlava v sezoně 2011/12

SLUNCE A TEPLO DOVNITŘ NEMŮŽE. Novinkou na Horáckém zimním sta-
dionu v Jihlavě pro nadcházející sezonu je kromě nových sedaček i nainstalování 
dvou plastových fólií na kratších, prosklených stranách stadionu. „Rozhodli jsme 
se k tomu ze dvou důvodů. Za prvé: když zakryjeme prosklené plochy, ulevíme 
v teplejším období výrobě ledu, která je hodně energeticky náročná. S nadsázkou 
lze říci, že děláme led ve skleníku. Za druhé: využijeme velkých ploch na plach-
tách pro reklamní účely,“ sdělil jednatel Dukly Bedřich Ščerban. Plachtu na straně 
k vysoké škole přivítají i fanoušci, sedící a stojící na tribunách A směrem do dvora 
objektu. Ty v letních a podzimních měsících při sledování hokeje oslňovalo zapa-
dající slunce.  Foto: Vladimír Šťastný

Slunce už nebude oslňovat

dostal ve dvou zápasech osm branek, 
navíc doma,“ láteřil kouč.

A důvod kritizovat měl šéf vyso-
činské lavičky také po následují-
cí bezbrankové remíze v Čáslavi. 
„Mužstvo zatím hraje pod své mož-

nosti. Rozdíl v tréninku a při zápa-
sech je markantní.“ 

Kromě druhé ligy odehráli Jihlava-
né během prázdnin také dvě utkání 
českého poháru – Ondrášovka Cu-
pu – na hřištích soupeřů. V prvním 

kole (30. 7.) zdolali 5:0 divizní Vr-
chovinu, o pár dní později (10. 8.) 
vyřadili 3:0 třetiligový Hulín. V dal-
ší fázi turnaje přivítali Pivarník a 
spol. poslední srpnový den prvoli-
govou Sigmu Olomouc.  -cio-


