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FC Vysočina čeká klíčový závěr podzimu

Fotbalisté Jihlavy zůstávají čtyři kola 
před koncem podzimní části Gambri-
nus ligy nebezpečně blízko sestupo-
vým břehům. Z tohoto pohledu je do 
konce listopadu čekají možná nejdů-
ležitější utkání letošního ročníku pro-
ti rovnocenným soupeřům. Pokud je 
žlutomodří nezvládnou, jejich staros-
ti se záchranou ještě vzrostou.

Představitelé klubu z krajského 
města Vysočiny věří, že k naplnění 
černého scénáře nedojde. Jihlavané 
navíc udělali v říjnových zápasech vý-
konnostní krok za lepšími zítřky, když 
doma potrápili mistrovskou Plzeň – 
účastníka hlavní fáze letošní Ligy mi-
strů (prohra 1:2), vyhráli vysoko 4:0 
na půdě olomoucké Sigmy v prvním 
osmifi nále Poháru České pošty (od-
veta byla na programu 30. 10. – po 
uzávěrce NJR) a bezbrankovou remí-
zou v Ďolíčku, sídle pražských Bohe-

mians 1905, ukořistili první venkovní 
bodík v letošní sezoně.

V zatím posledním soutěžním zá-
pase FC Vysočina zdolal před svý-
mi fanoušky 3:2 ambiciózní Jablo-
nec, účastníka předkola Evropské 
ligy. „Vítězství si velmi cením, protože 
jsme porazili ohromně silného sou-
peře, který by měl prohánět celky ze 
špice tabulky,“ řekl jihlavský trenér 

František Komňacký, jehož svěřen-
ci sice tahali za kratší konec, ale dí-
ky bojovnosti a kvalitní koncovce 
nakonec favorita udolali.

„Do zbývajících utkání podzimu, 
kdy nás čekají soupeři zhruba naší 
úrovně, bezesporu máme co zlepšovat. 
Abychom v těchto zápasech o šest bodů 
uspěli, musíme hru výrazně zlepšit,“ 
zdůraznil Komňacký.  -cio-

Los FC Vysočina v závěru podzimu

2. 11. Brno – Jihlava

8. 11. Jihlava – Ostrava (18 hod.)

23. 11. Příbram – Jihlava

29. 11. Jihlava – Slovácko (18 hod.)

Pozn.: Termíny utkání mohou být změněny 
na základě televizních přenosů.

POZDRA VY fotbalistů Jihlavy a Jablonce před vzájemným utkáním provázely úsměvy. Po devadesáti minutách hostům 
úsměv na rtech zmrznul.   Foto: Michal Boček

Prvoligoví hokejisté z krajské-
ho města předvádí v letošní sezoně 
dobré výkony, po kterých jim patří 
po šestnácti odehraných kolech do 
26. října výborné druhé místo ve čtr-
náctičlenné tabulce 1. ligy.

Od posledního vydání Novin jih-
lavské radnice sehráli svěřenci tre-
nérské dvojice Petr Vlk a František 
Zeman devět mistrovských zápasů. 
Přestože tým sužuje od počátku se-
zony větší množství zranění a nemo-
cí, dokázali v nich osmkrát zvítězit. 

Z toho čtyřikrát v základním hracím 
čase, jednou po prodloužení a třikrát 
získali bod navíc až po loterii samo-
statných nájezdů. Jen jednou odchá-
zeli z ledu po prohře a to v domácím 
derby z havlíčkobrodskými Rebely.

Derby se hrálo hned druhý říjnový 
den. Jihlava byla v zápase lepším tý-
mem, jenže góly střílel, většinou po 
chybách domácích, soupeř. Ten si 
zejména po velmi dobrém výkonu 
gólmana Kacetla odvážel do okresní-
ho města tři body za výhru – 1:3.

O tři dny později následovalo další 
derby Vysočiny v Třebíči. Domácí se 
sice zkraje utkání ujali vedení, ale po-
té se taktovky zápasu chopila Dukla. 
Byla jasně lepším týmem a v šedesáti 
minutách hry nasázela domácím osm 
branek. Konečný stav derby vyzněl 
přesvědčivě pro Jihlavu – 2:8.

9. října se hrálo v Jihlavě a sou-
peřem Dukly byl Šumperk. Domá-
cí byli opět lepší ve všech herních 

činnostech, v každé třetině zvítězili 
a nakonec nasázeli soupeři, stejně 
jako v předchozím duelu s Třebíčí 
osm gólů. Konečný výsledek – 8:4.

Rozjetá Dukla hrála další zápas na 
severu Čech, kde je čekal houževna-
tý tým Kadaně, vyznačující se dob-
rým bráněním. A zápas tuto skuteč-
nost potvrdil. Po základní části byl 
stav 1:1, nerozhodlo se ani v pro-
dloužení, takže o bodu navíc se roz-

hodlo až v samostatných nájezdech. 
V nich zařídil výhru Dukly kapitán 
Čachotský – 1:2 SN.

V polovině října se na Horáckém 
zimním stadionu představil celek 
Litoměřic. Domácí sice byli lepším 
týmem, ale nedokázali se prosazo-
vat střelecky. O vítězství rozhodli až 
v poslední pětiminutovce třetí třeti-
ny, kdy se trefi li do černého dvakrát 
a celkově vyhráli – 3:1.

Následovala šňůra tří venkovních 
zápasů, z nichž první bylo utkání v Be-
rouně. Místní Medvědi jsou zatím nej-
větším překvapením ligy, když sedm 
prvních kol neprohráli a vedli tabulku. 
V den zápasu v Berouně byla Jihlava 
druhá a domácí, kteří několikrát od 7. 
kola zaváhali, okupovali třetí příčku 
tabulky. Ve vyrovnaném utkání Dukla 
vedla 2:0, ale domácí srovnali stav ve 
třetí třetině. Rozhodovalo se opět až 
v samostatných nájezdech a zase byl 
rozhodujícím hráčem kapitán Dukly 
Čachotský, který tak zařídil hostům 
bod navíc – 2:3 SN.

Ve druhém venkovním utkání hrála 
Jihlava na ledě nováčka soutěže v Ha-
vířově. Těžký zápas hráči z Vysočiny 
zvládli a ze severu Moravy dovezli tři 
body za výhru – 3:5. Třetí venkovní 
zápas v řadě hrála Dukla 23. října na 
ledě posledního týmu tabulky v Be-
nátkách nad Jizerou. Dukla po celý 
zápas vždy dotahovala vedení do-
mácích, po šedesáti minutách svítil 
na časomíře nerozhodný stav 3:3. 
V prodloužení rozhodl o výhře Dukly 
obránce Dobrovolný – 3:4 pp.

Zatím poslední utkání před uzá-
věrkou vydání NJR sehrála Dukla na 
domácím ledě 26. října s Mostem. 
Domácí vedli po dvou třetinách již 
3:1, ale hosté využili ve třetí části 
dvě přesilovky a vyrovnali. Rozho-
dovalo se opět až v samostatných ná-
jezdech. V nich si vítězný gól připsal 
jihlavský Důras – 4:3 SN.   –vš-

Hokejová Dukla drží v tabulce druhé místo 

RA DEK HUBÁČEK v červeném v souboji s hráčem Litoměřic. Útočník Dukly  
zatím letos odehrál čtrnáct zápasů, v nich se trefi l do černého čtyřikrát a sedmkrát 
na gól svým spoluhráčům přihrál.  Foto: Vladimír Šťastný

1. Sparta 12 10 2 0 31:7 32
2. Teplice 12 8 2 2 33:13 26
3. Plzeň 12 7 4 1 24:9 25
4. Liberec 12 7 2 3 14:15 23
5. Ml. Boleslav 12 6 4 2 25:12 22
6. Dukla 12 4 5 3 14:11 17
7. Jablonec 12 4 4 4 20:19 16
8. Olomouc 12 4 3 5 22:24 15
9. Slovácko 12 3 4 5 19:23 13
10. Ostrava 12 3 3 6 13:26 12
11. Jihlava 12 3 2 7 19:24 11
12. Příbram 12 3 2 7 13:25 11
13. Bohemians 12 3 2 7 11:23 11
14. Slavia 12 3 2 7 10:24 11
15. Brno 12 3 1 8 16:22 10
16. Znojmo 12 2 4 6 12:19 10


