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JIHLAVA – Po velmi špatném startu do sezony se u 
druholigových fotbalistů FC Vysočina snad blýská na 
lepší časy. Svěřenci trenéra Romana Pivarníka vystou-
pali do první poloviny tabulky (6. místo) a na postu-
pové příčky ztrácejí čtyři body.

Do měsíce září vstupovali Jihlavané s bilancí jedné 
výhry, jedné remízy a dvou porážek. Navíc byli vyřa-
zeni z domácího poháru prvoligovou Olomoucí (1:2). 
V úvodním zářijovém utkání se Znojmem na domácí 
půdě si na malou chvíli udobřili fanoušky výhrou 2:0. 
Obě branky vstřelil ve druhé půli útočník Tomáš Sed-
láček. Hrdinou duelu byl však gólman Uvarenko, jenž 
zlikvidoval hostům pokutový kop.

V tomto zápase, stejně jako v poháru proti Olo-
mouci, se musela Vysočina obejít bez kapitána Filipa 
Dorta. Špílmachr týmu totiž zabředl do osobních a 
zdravotních problémů a dostal od vedení klubu mini-
málně do konce podzimu volno. „Dohodli jsme se, že 
mu umožníme tuto situaci řešit a na určitou dobu ukon-
číme naši spolupráci. Filip dál zůstává naším hráčem. Má 
platnou smlouvu do 30. června,“ řekl ředitel klubu Zde-
něk Tulis.

Problémy, konkrétně herní, padly v utkání ve Varn-
sdorfu také na Dortovy spoluhráče, kteří vyfasovali od 
v té době posledního celku tabulky výprask 4:0. „Sou-
peř byl po všech stránkách lepší. Hráči by se nad sebou 
měli zamyslet,“ glosoval výstižně kouč Pivarník.

Následující dva mistrovské zápasy zvládla jeho dru-
žina podstatně lépe. Doma zdolala 2:0 Vlašim, z praž-
ských Horních Počernic přivezla tři body za výhru 1:2 
nad juniorkou tamní Sparty. V tomto duelu za Vyso-
činu poprvé nastoupil ofenzivní záložník Marek Jungr, 
posila hostující do konce roku z prvoligových Teplic, a 
hned zaznamenal svoji premiérovou jihlavskou trefu.

Konec podzimního přestupního termínu se však ne-
týkal pouze Jungra. Kabinu Vysočiny opustil útočník 
Martin Bača, jenž zamířil zpět do druholigového Zlí-
na. Z prvoligových Českých Budějovic naopak přišel 
hostovat do konce sezony navrátilec na pozici stopera 
Jan Halama, který oblékal žlutomodré barvy už v loň-
ské sezoně.

Doplňme, že již dříve zamířila hostovat do divizního 
Velkého Meziříčí jihlavská dvojice Radek Görner – Pa-
vel Simr.    -cio-

Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jih-
lava začali v polovině září další sezo-
nu. Prvnímu utkání však předcházela 
náročná letní příprava, v níž se zabý-
vali mimo jiné nabíráním dlouhodo-
bé vytrvalosti, k čemuž jim  sloužily 
běhy, posilovna i jízda na kole. Hoke-
jisté využívali  k přípravě tělocvičnu, 
ale i volnou přírodu v okolí Zborné 
a Čeřínku.

Do své dvanácté prvoligové sezony 
vstoupili jihlavští hokejisté 14. září 
zápasem v Berouně. Hokejisté Duk-
ly začali velmi dobře a v polovině 
utkání vedli 0:2. Poté přišlo snížení 
stavu domácími hráči, ale defi nitivní 
podobu skóre určilo až power play 
Berounských medvědů v závěru třetí 
části, v němž Hodek trefi l prázdnou 
klec – 1:3.

Také druhé letošní utkání odehráli 
jihlavští hokejisté vedeni trenéry Pe-
trem Vlkem a Patrikem Augustou na 
ledě soupeře. V sobotu 17. září po-
měřili síly s nováčkem ze Šumperka. 
Šumperští Draci neprohráli na svém 
ledě před duelem s Duklou devěta-
třicetkrát a neprohráli ani po čtyři-
cáté. Domácí vedli po dvou třetinách 
2:0, poté obránce Drtina vstřelil svůj 
premiérový gól v dresu Dukly, ale 
vzápětí draci kontrovali a získali tři 

Fotbalisté se po mizerném startu zvedli

Jihlavští hokejisté nezačali špatně

ALEŠ PADĚLEK (v červeném) se stal hlavní postavou prvního hokejového derby 
Vysočiny Jihlava – Třebíč. K jedné trefě do černého přidal pět asistencí, čím zao-
krouhlil letošní bodový zisk po pěti kolech na deset bodů a vyhoupl se na čelo ka-
nadského bodování celé soutěže.  Foto: Vladimír Šťastný

body za vítězství - 3:1.
První domácí zápas sehráli hoke-

jisté Dukly v pondělí 19. září s Ka-
daní. Hosté urputně bránili a po dvě 
třetiny dokázali držet bezbrankový 
stav. Ve třetí části se v rozmezí sed-

mi minut prosadili Hodek, Hubá-
ček a Domin, čímž zařídili vítězství 
- 3:0. Mladý gólman Dukly Halmoši 
vychytal v dresu s ježkem na prsou 
svou první nulu.

Ve 4. kole zajížděli Jihlavští do Lito-

měřic. Po šedesáti minutách odchá-
zeli z ledu s vysokou výhrou – 7:2. 
„Hráči odehráli utkání velice dobře 
z pohledu důslednosti, zodpovědnosti a 
pracovitosti. Tím se dostávali do šancí, 
které dokázali i využít,“ řekl po zápa-
se jihlavský kouč Petr Vlk.

Hned 5. soutěžní kolo nabídlo di-
vákům na Vysočině první derby. Do 
Jihlavy přijel celek Horácké Slavie 
Třebíč. Na zápas se přišlo podívat 
více než tři tisíce diváků, z toho při-
bližně dvě stovky příznivců Třebíče. 
Ti o sobě dávali znát již v průběhu 
druhé třetiny, kdy na stadionu odpá-
lili několik petard a světlic.

Na ledě mezitím dominovala jih-
lavská Dukla, která ve 22. minutě 
vedla již 4:1. Poté domácí polevili 
a hosté korigovali výsledek, přesto 
v 51. minutě svítil na časomíře stav - 
6:5. Poté hosté dvěma rychlými góly 
zdramatizovali utkání, ale vyrovnat 
se jim nepodařilo.

Ke konci utkání neudrželi nervy 
na uzdě fanoušci Třebíče, kteří za-
mořili stadion třemi dýmovnicemi. 
Pořádek museli zjednat až přivolaní 
policisté – těžkooděnci, kteří vytla-
čili fandy Třebíče z tribuny stadionu 
k autobusům.  –vš-

ÚTOČNÍK Jihlavy Muris Mešanovič (na snímku ve žlutém) protrhl proti juniorce Sparty střelecké trápe-
ní a zaznamenal vítězný gól.  Foto: Michal Boček


