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Jihlavští hokejisté odehráli do uzá-
věrky vydání Novin jihlavské radnice 
(27. listopadu – pozn. redakce) pěta-
dvacet zápasů z předepsaných dvaa-
padesáti v základní části soutěže. Jsou 
tedy v polovině sezony 2012/13.

V listopadu odehráli osm zápasů. Na 
domácím ledě na Horáckém zimním 
stadionu se představili čtyřikrát, stejný 
počet utkání odehráli na ledech sou-
peřů. Svěřenci trenérů Petra Vlka a 
Patrika Augusty v nich pětkrát vyhráli 
v základní hrací době, jedno dvoubo-
dové vítězství si připsali až po samo-
statných nájezdech a pouze dvakrát se 
z ledů soupeřů vraceli s prázdnou.

První listopadový den se v Jihlavě 
představil dosavadní lídr soutěže, ext-
raligová Mladá Boleslav. Diváci celých 
šedesát minut čekali na gól marně, ne-
rozhodlo se ani v pětiminutovém pro-
dloužení, takže o bodu navíc musela 
rozhodnout loterie samostatných ná-
jezdů. Za domácí byl úspěšný Tomáš 
Čachotský a Adam Zeman, hosté si 
na skvěle chytajícím Novotném vylá-
mali zuby – 1:0 sn.

Hned další soutěžní kolo naopak Jih-
lavští hráli na ledě posledního týmu 
tabulky v Písku. Domácí se sice v 1. 
minutě ujali vedení, ale poté stříleli jen 
hokejisté z Vysočiny. Ke dvěma bran-
kám v první třetině přidali v závěrečné 
dvacetiminutovce čtyři přesné zásahy, 
takže se vraceli s vysokou výhrou - 1:6.

V dalším domácím zápase hostila 
Dukla další celek ze spodních pater 
tabulky. Bývalý trenér Jihlavy Aleš 
Tott er se v krajském městě předvedl 
s Medvědy Beroun. Po celý zápas ho-
kejisté Dukly předváděli, kdo je pá-
nem ledu. Postupně navyšovali skó-
re, které se zastavilo až na stavu 8:3. 
Dukla v tomto zápase nastřílela dopo-
sud nejvíce branek v této sezoně.

V sobotu 10. listopadu se ve spor-

Prvoligoví hokejisté jihlavské Dukly 
jsou v polovině základní části

tovním areálu Kotlina v Havlíčkově 
Brodě hrálo derby Vysočiny. Dukla 
převedla velmi dobrý výkon a navá-
zala na výhru v předchozím derby 
v Třebíči. Přestože za stavu 0:3 po 
dvou třetinách domácí snížili a snažili 
se zdramatizovat průběh derby, hos-
té odpověděli čtvrtou brankou, která 
byla nakonec konečná – 1:4.

O čtyři dny později přijel na Ho-
rácký zimní stadion další soupeř, pa-
třící k těm slabším – HC Most. Od 
začátku zápasu tahali hosté za kratší 
konec provazu, takže nebylo divu, že 
po dvou odehraných třetinách ved-
la Dukla 6:0. V poslední části se oba 
celky trefi ly jednou, čímž se stanovil 
konečný stav zápasu – 7:1.

Po pěti výhrách v řadě přišla 17. lis-

topadu porážka na ledě Litoměřic. 
Domácí byli v zápase mírně aktivněj-
ší a podařilo se jim třikrát překonat 
gólmana Novotného, zatímco jihlav-
ští střelci si po střeleckých hodech 
v předchozích zápasech vybrali půst a 
skórovali pouze jednou – 3:1.

Zatím posledním domácím sou-
peřem Dukly byl 21. listopadu celek 
Šumperka. Úvod utkání vyšel lépe 
hostům a po dvaceti minutách vedli 
0:2. Dukla poté ve druhé části zabra-
la a srovnala na 2:2, a přestože ve třetí 
třetině šli opět do vedení hosté, nako-
nec se z výhry 4:3 radovali domácí.

V posledním mači před uzávěrkou 
vydání zajeli jihlavští hokejisté do Be-
nátek nad Jizerou. Proti farmě extrali-
gového Liberce odehráli dobré utkání, 

ale opět je zklamala koncovka. Po pro-
hře 3:2 se na Vysočinu vraceli bez bo-
dového zisku.

Po 25. kole soutěže patří Dukle Jihla-
va se ziskem 42 bodů pátá příčka. Nej-
lépe střílejícím hráčem týmu je zatím 
Michal Jeslínek, který nastřílel 11 bra-
nek, v těsném závěsu za ním je Tomáš 
Čachotský a Adam Zeman, kteří zatí-
žili konta soupeřových gólmanů deseti 
zásahy.

V kanadském bodování zatím ve-
de veterán Daniel Hodek s 23 body 
(9+14), následovaný Michalem Jes-
línkem. Na jeho kontě je 22 bodů 
(11+11). Mezi obránci je nejlepším 
střelcem Tomáš Kolafa s pěti góly. Ko-
lafa zároveň vede kanadské bodování 
obránců s 18 body (5+13).  -vš-

JIHLAVA – Fotbalová Gambrinus liga zatáhla 
podzimní oponu. Hráči a fanoušci FC Vysočina 
mohou být s první polovinou sezony spokojeni. 
Nováček přinesl mezi českou elitu čerstvý svěží 
vítr a přezimuje na desátém místě prvoligové ta-
bulky.

„Jsem přesvědčen, že Jihlava nebude mít se záchra-
nou problémy. Z pohledu herního projevu a kvality 
patří k velkým překvapením soutěže,“ pochválil žlu-
tomodré barvy trenér Plzně Pavel Vrba. Z úst kou-
če vedoucího týmu a účastníka evropských pohá-
rů tato slova hřejí dvojnásob.

FC Vysočina si je bezpochyby zaslouží. Mno-
hými fotbalovými odborníky hlavní aspirant na 
sestup v prvních sedmi kolech neprohrál a ještě 
po devátém kole měl na dohled samotnou špici 
tabulky. Teprve začátkem října dolehla na muž-
stvo jakási výsledková krize. Ze zbývajících sedmi 
utkání nováček vytěžil pouze pět bodů.

Na vině byla zranění klíčových opor ofenzivy, 
jmenovitě záložníka Václava Kolouška s útoční-
kem Stanislavem Teclem. Ještě po domácím zápa-
se proti pražské Spartě vedl druhý jmenovaný fot-
balista tabulku kanonýrů s deseti brankami. Pak 
lékaři objevili v Teclově kotníku natržené vazy a 
střelecký objev Gambrinus ligy přišel, stejně jako 
kolega Koloušek, o zbytek podzimu.

Trenér František Komňacký však počítal více 
ztrát. Forward Mešanovič podstoupil operaci zlo-
mené holenní kosti, další hráči se střídali v trestu 
za čtyři žluté karty. „Nejsme v jednoduché situaci. 
Ve fotbale ovšem k takovým situacím občas dochází. 
Musíme se s tím poprat,“ prohlásil Komňacký před 
listopadovým utkáním podzimu s Českými Budě-
jovicemi.

Střetnutí mělo pro domácí Jihlavu punc nejvyš-
ší důležitosti. Sestupem ohrožení Jihočeši totiž 
ztráceli na nováčka pouhý jeden bod. „Byl by vel-
ký rozdíl, kdybychom po polovině soutěže měli šest-
náct, nebo devatenáct bodů,“ poznamenal František 
Komňacký.

První z klíčových bitev sezony jeho svěřenci 
zvládli, i když na poslední chvíli. Vítězství 1:0 tre-
fi l v předposlední minutě mladý záložník Tomáš 
Kučera.

„Paráda. Tohle byl zápas o šest bodů a zvládli jsme 
ho. V kabině jsme cítili, jak moc je důležitý. Pano-
vala tam nervozita, ale zároveň jsme byli natěšení,“ 
řekl Kučera, který zaznamenal premiérovou trefu 
v Gambrinus lize.

Lodivod Komňacký byl pochopitelně spoko-
jený. „Za výhru jsme velice šťastní. V tabulce máme 
krásných devatenáct bodů. Díky tomu budeme mít 
relativně klidnější přezimování.“

Podzimní výsledky
Doma: Jihlava - Plzeň 1:1 (1:1), Sigma Olo-

mouc 1:1 (0:1), Ostrava 3:2 (2:2), Příbram 2:1 
(1:0), Sparta Praha 1:1 (1:1), Jablonec 0:1 (0:0), 
České Budějovice 1:0 (0:0).

Venku: Jihlava - Slavia Praha 3:3 (3:0), Hradec 
Králové 1:1 (1:1), Liberec 1:1 (1:0), Mladá Bole-
slav 3:1 (2:1), Brno 1:5 (0:2), Teplice 1:3 (1:1), 
Dukla Praha 2:2 (1:1), Slovácko 0:3 (0:1), Plzeň 
0:1 (0:1).  -cio-

Fotbalisty čeká relativně klidná zima

HOKEJISTÉ Dukly Jihlava porazili na domácím ledě na začátku listopadu lídra soutěže Mladou Boleslav. 
 Foto: Vladimír Šťastný 

  1. Plzeň   16  10 4  2  27:11 34
  2. Jablonec   16  9 5  2 29:16 32
  3. Sparta   16  9 4  3 23:12 31
  4. Olomouc   16  7 6  3 24:15 27
  5. Ml. Boleslav   16  7 3  6 19:20 24
  6. Dukla   16  5 7  4 26:22 22
  7. Brno   16  6 3  7 20:27 21
  8. Slovácko   16  5 5  6 21:20 20
  9. Liberec   16  5 4  7 22:25 19
10. Jihlava   16  4 7  5 21:27 19
11. Slavia   16  4 6  6 19:19 18
12. Ostrava   16  4 5  7 22:28 17
13. Hr. Králové   16  3 7  6 17:20 16
14. Teplice   16  4 4  8 17:25 16
15. Č. Budějovice  16  4 3  9 15:23 15
16. Příbram   16  2 7  7 12:24 13


