
Hokejisté v říjnu nenavázali na zářijové úspěchy
    Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava
měli v září výtečný vstup do nové
sezony, který se ovšem nepodařilo v
následujícím měsíci potvrdit.
    Zatímco za sedm zářijových zápasů
získali svěřenci trenérů Karla Dvořáka
a Romana Mejzlíka čtrnáct bodů za
čtyři vítězství v základní hrací době a
jedno vítězství v prodloužení, v říjnu
se museli spokojit (do 28. října − pozn.
redakce) s pouhými jedenácti body z
deseti utkání za tři vítězství v základní
hrací době a jedno vítězství v pro-
dloužení.
    Ještě v prvním říjnovém zápase na
domácím ledě přehráli hokejisté Ji-
hlavy největšího aspiranta na postup
do extraligy Ústecké Lvy po dobrém
výkonu 3:1. Po první třetině sice Ji-
hlavští prohrávali 0:1 a pouze se brá-
nili, ale v průběhu druhé a třetí části
otočili výsledek ve svůj prospěch.
    V rámci 9. kola zajížděla Dukla na
Hanou do Olomouce, kde se postavila
místním Kohoutům, vedených exji-
hlavskou trenérskou dvojicí Vlk − Fia-
la. Po raketovém vstupu do zápasu
hosté sice vedli 0:1, ale z konečného
výsledku 3:2 se radovali domácí ho-
kejisté.
    Desátý letošní zápas sehrála Dukla
na vlastním ledě s hokejisty z Mostu.
Domácí se postupně dostali do třígó-
lového vedení, ale čisté konto gólman
Řehoř nakonec neudržel. Na koneč-
ných 3:1 snížil v 54. minutě Bauer.
    Jedenácté kolo proti sobě postavilo
dva celky z Vysočiny. V havlíčko-
brodské Kotlině se potvrdil fakt, že
se jihlavským hokejistům proti Rebe-
lům dlouhodobě nedaří. V celkem vy-
rovnaném utkání se počtvrté za sebou
ve vzájemných zápasech radovali z
vítězství 3:2 brodští hokejisté.
    Hokejová slavnost zavítala na Vy-
sočinu v sobotu 11. října v podobě
Komety Brno. Na skvěle režírovaný
soubor trenéra Kýhose domácí nesta-

čili v žádné herní činnosti a až za
stavu 0:4 korigovali výsledek na ko-
nečných a přijatelných 2:4.
    13. kolo se stalo pro jihlavské ho-
kejisty noční můrou. Po ostudném
výkonu se z ledu letošního nováčka
soutěže − Chrudimi - vraceli s největší
letošní prohrou v poměru 6:2. Na hru
svých kolegů v poli se nemohl dívat
ani gólman Řehoř, kterého nechávali
spoluhráči často na holičkách, a ne-
chal se po druhé třetině vystřídat do-
rostencem Jiřím Š�astným.
    Dva důležité body získali jihlavští
hokejisté v sobotu 18. října na HZS
při zápase s Hradcem Králové. Ve dru-

hé třetině se Dukla ujala vedení a na-
ději na tři body držela do 56. minuty,
kdy se hostům podařilo vyrovnat. Pré-
miový bod zařídil v poslední minutě
prodloužení kapitán Bakus − 2:1.
    Hned druhý den, v neděli 19. října,
se na HZS hrálo opět. V předehrávce
se představil jihlavskému publiku dal-
ší z favoritů na postup do extraligy,
celek Chomutova. Domácí nehráli
špatně - po dvě třetiny byli lepším
týmem, ale góly stříleli hosté. Koneč-
ný výsledek − 3:4.
    V 16. kole zajížděli hokejisté z Vy-
sočiny do podhůří Krkonoš do Vrchla-
bí, kde se střetli s místními "elektro-

montéry". Ani zlepšený výkon na bo-
dy nestačil. Po vyrovnání na začátku
poslední minuty zápasu Hodkem se
k odpovědi dostali ještě domácí. Na
konečných 4:3 upravil 13 vteřin před
koncem Koma.
    Poslední říjnový zápas před uzá-
věrkou vydání Novin JR sehráli Ji-
hlavští v sobotu 25. října na HZS proti
Panterům z Havířova. Po slabém vý-
konu v první třetině se zlepšenou
hrou ve druhé a zejména ve třetí části
radovali hráči ve žlutočervených dre-
sech po vítězství 4: 1 a sedmizápaso-
vém půstu bez plného bodového zis-
ku ze tří bodů. Vladimír ŠŤASTNÝ

STRKANICE před bránou v utkání Jihlava − Čáslav. Hostující zadáci neuhlídali domácího snipera Petra
Faldynu (číslo 10), který po rohovém kopu chladnokrevně hlavičkoval do sítě. Foto: Michal Boček
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ROSTISLAV MALENA (ve žlutém), obránce, který podle většiny fanoušků zatím nehraje tak, jak se od něj očekávalo.
Čísla statistik však mluví jinou řečí. V kanadském bodování obránců první ligy patří Malenovi čtvrtá pozice s devíti
body za dva góly a sedm asistencí. Foto: Vladimír Š�astný

Fotbalisté stále atakují postupové příčky
JIHLAVA − Trápení z předchozích dvou sezon bu-
diž zapomenuto. Fotbalisté FC Vysočina atakovali
nejvyšší příčky tabulky i v měsíci říjnu a několikrát
ji dokonce vedli. Bohužel, po nedělní porážce na
půdě Bohemians 1905 se propadli na třetí příčku.
    Markova družina vstoupila do října jako druhý
nejlepší tým ligy. A hned po prvním utkání v měsíci
byla nejlepší. Jihlavané doma porazili exligový
Most 1:0. Na výhru se ale pořádně nadřeli. Až v
90. minutě prolomil obranný val soupeře, který
dohrával po vyloučení o deseti, kanonýr Petr Fal-
dyna.
    Následovala cesta do Holice, předměstí Olomou-
ce. Vysočina odtud odvezla bezbrankovou remízu
(v tabulce klesla na druhé místo) a protáhla čekání
na tříbodový zisk z této "metropole", který trvá
pět let!
    17. října se hrál na stadionu v Jiráskově ulici
duel podzimu. Přijela vedoucí Čáslav, navíc proti
sobě stanuli nejlepší střelci soutěže. Na straně do-
mácích již zmíněný Faldyna, na straně hostů
Strnad. O vítězi klání, které doprovázela výtečná
divácká kulisa, rozhodl jediný gól. Souboj pistolní-
ků vyhrál Faldyna, jehož trefa přišla deset minut
před koncem.
    V čele se ovšem Markovi svěřenci znovu ohřáli
pouze jedno kolo. Jak bylo řečeno v úvodu, v neděli
podlehli ve vršovickém Ďolíčku před zraky více
než sedmi tisícovek fanoušků domácím Bohemians
1905 výsledkem 0:2, když inkasovali v prvních pěti
minutách po začátku druhé půle.

    A−tým FC Vysočina pod vedením slovenského
stratéga rozkvétá. Vypadá to, že kabinu na cestě
za úspěchem nic nerozhodí. Zářným příkladem
budiž absence gólmana Jana Vojáčka, který se ne-
chal v Třinci zbytečně vyloučit a do brány tak na
záskok nastoupil 20letý Martin Štěpanovský.
    Jednička třetiligového béčka vychytala důležitou
výhru nad Mostem a podržela spoluhráče i v po-

hárovém klání s prvoligovým Zlínem, které nakonec
FCV prohrál po penaltovém rozstřelu (v normální
hrací době skončil zápas remízou 1:1, gól Kaplan).
    Vypadnutí týmu ve 3. kole Poháru ČMFS ale
fanoušky mrzet nemusí. Mnohem důležitější je fakt,
že se Jihlava drží s minimálním odstupem postu-
pových příček a má slušně zaděláno na co nejlepší
odrazový můstek do jarní poloviny sezony. −cio−
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