
Základní část
I. ligy končí

    Základní část první hokejové
ligy nezadržitelně spěje do svého
finále. Dukle zbývá odehrát už
jen tři duely. Doma se přitom
představí pouze jednou, a to v
sobotu 29. listopadu, kdy přivítá
Chrudim (17.30 hodin). Poté již
v prosinci odcestuje postupně na
led Hradce Králové (3. 12.) a Cho-
mutova (6. 12.). Poté se rozlosuje
nadstavbová část. Týmy, které v
tabulce skončí na lichých mís-
tech, se střetnou s těmi, které se
po 30 odehraných kolech umístí
na sudých pozicích. Hraje se
dvoukolově systémem doma −
venku. Celkem kluby odehrají
dalších 16 zápasů.      −kra− HOKEJISTÉ Dukly změřili v listopadu síly na domácím ledě mimo jiné i s Ostravou. Tým ze severu Moravy odjel z

Jihlavy bez bodu.     Foto: Vladimír Š�astný
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OBRÁNCE Petr Tlustý (ve žlutém)
patřil ve výběru trenéra Karola Marka
k základním stavebním kamenům
vysočinského tažení podzimní sezo-
nou fotbalové druhé ligy. Vysočina
nakonec skončila druhá, bod za ve-
doucím Bohemians 1905.

    Foto: Michal Boček
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Š: 150.06 / V: 110.0

FC Vysočina přezimuje na postupové příčce

Prokletí trvá. Dukla na Rebely neumí
JIHLAVA − Fanoušci hokejové Duk-
ly trpí. Více než dvouleté prokletí
borců v červenožlutých dresech po-
kračuje dál.
    Jihlavané totiž doma v rámci 26.
kola první ligy opět podlehli Ha-
vlíčkovu Brodu. Jednoho z hlavních
regionálních rivalů dokázal soubor
kolem kapitána Oldřicha Bakuse
skolit naposledy 16. října 2006.
    "Chtěl bych se omluvit divákům,
že jsme čekání na výhru nad Rebely
zase prodloužili," sypal si popel na
hlavu asistent hlavního kouče Aleš
Totter na pozápasové tiskové kon-
ferenci. Uznal, že soupeř měl po
dvě třetiny utkání více ze hry.
    "My jsme do té doby měli jen devět

střel na branku. Výsledek 1:2 odpo-
vídá. Vyrovnání by asi nebylo spra-
vedlivé," svěřil se novinářům se svý-
mi pocity z poslední části hry.
    Jinak Jihlavané mohou být s účin-
kováním v soutěži celkem spokoje-
ni, alespoň co se týče zápasů v lis-
topadu (Utkání s Kometou Brno
skončilo po uzávěrce vydání − pozn.
aut.).

    Z osmi odehraných duelů vyvál-
čili pět výher, třikrát odbruslili z
ledu se sklopenou hlavou. Prohráli
v Berouně (3:2), v Ústí na Labem
(8:1) a doma s Havlíčkovým Brodem
1:2. V konečném účtování jim tak
patří sedmá pozice se tříbodovou
ztrátou na pátou Chrudim.
    Dukla v zápasech, ve kterých ne-
získala ani bod, nepropadla. S vý-

jimkou utkání na severu Čech. Tam-
ním Lvi ji ve své aréně porazili roz-
dílem třídy o již zmíněných sedm
branek. "Na tomhle zápase nic po-
zitivního nenajdu. Není vlastně ani
co hodnotit. Dneska jsme tady ne-
byli," nešetřil kritikou do řad svých
svěřenců jednatel a v současné době
i hlavní trenér Jihlavy Bedřich Ščer-
ban.     David KRATOCHVÍL
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    Loni na podzim by na FC Vyso-
čina nikdo nevsadil zlámanou greš-
li... Desátá příčka (zisk pouhých
sedmnácti bodů) znamenala nej-
horší první polovinu sezony ve dru-
holigové historii.
    Uběhl rok a všechno je jinak.
Jihlava přezimuje na druhé pozici
a dává klubovým funkcionářům i
fanouškům naději, že návrat do
Gambrinus ligy může vybojovat už
následující jaro, a nikoli až v hori-
zontu tří let, jak si vymezilo me-
morandum.
    "Zpětně se ukazuje, že angažo-
vání trenéra Marka bylo velmi dob-
rým tahem. I když týmu ordinoval
nepříliš atraktivní styl založený na
precizním plnění taktických poky-
nů, začal na tomto základu dosa-
hovat nejen bodových zisků, ale po-

stupně i atraktivního herního pro-
jevu," řekl Zdeněk Tulis, ředitel FC
Vysočina.
    Původní plán skončit nejhůře do
pátého místa s minimálním bodo-
vým odstupem byl překonán o sto
procent. Markovi svěřenci dokázali
naplno bodovat, až na výjimky, se
všemi favority. Bodová bilance při-
tom byla prakticky vyrovnaná. Do-
ma uhrál FCV 17 bodů, venku 14.
    Úvodním kláním s Fulnekem po-
čínaje se Jihlavané usadili na špici
tabulky a předháněli se s Čáslaví,
respektive Bohemians 1905 ve ve-
dení. A stíhací jízdu lze očekávat i
na jaře. "V zimní přestávce inten-
zivně zvážíme kroky vedoucí k udr-
žení aktuálního postavení," doplnil
Tulis.
    Ovšem pozor. I přes dobré vý-
sledky zůstává Karol Marko noha-
ma na zemi. Ne všechno totiž bylo
úplně růžové. "Trochu nespokojený
jsem s proměňováním šancí. Ně-
které zápasy jsme kvůli tomu ne-
zvládli. A jsou tam i jiné chybičky,
které nás nemohou nechat v klidu
spát," přiznal vládce lavičky. −cio−


