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JIHLAVA - Jako den a noc se lišily 
výsledky druholigových fotbalistů FC 
Vysočina v měsíci říjnu. Ve čtyřech 
utkáních dvakrát zvítězili, zazname-
nali stejný počet porážek a shodné 
skóre jedenáct ku jedenácti.

Venkovní ostuda
Jihlavané zahajovali říjen duelem na 

půdě posledních Vítkovic. Po před-
cházející domácí bezgólové remíze s 
Opavou šlo o ideální šanci získat zpět 
ztracené body. Jenomže Severomora-
vané překvapili snad všechny tuzem-
ské fotbalové sázkaře, když favorita z 
Vysočiny, kterému se na tamní půdě 
dlouhodobě nedaří, přehráli 3:2. „Ne-
omluvitelná a zbytečná prohra,“ zlobil 
se trenér Luboš Urban.

Lodivod FCV nebyl spokojen s vý-
konem svěřenců ani v následném 
domácím vítězném mači s juniorkou 
Sparty Praha (3:2). Vysočina dva-
krát vedla rozdílem dvou branek, ale 

nakonec se strachovala o výsledek. 
„Bláznivý zápas, který se líbil divákům, 
ale mně ne. Udělali jsme dvě zbytečné 
chyby. Měli jsme s noblesou vyhrát roz-
dílem dvou tří gólů,“ dodal kouč.

To Luboš Urban zdaleka netušil, co 
čeká jeho družinu na sokolovském 
trávníku. Letos na jaře si tam Jihlava 
prakticky prohrála postup do nejvyš-
ší soutěže, když ještě pod taktovkou 
Slováka Karola Marka utrpěla debakl 
0:5. Podzimní výsledek bohužel ne-
byl o moc milosrdnější. Fotbalisté ve 
žluto-modrých dresech podali ostud-
ný výkon a odvezli si výprask 1:5.

„Za výkon by se měli hráči stydět a 
omluvit se všem lidem, kteří jihlavský 
fotbal fi nancují, podporují a fandí mu,“ 
nebral si trenér servítky.

Vedení klubu logicky reagovalo po-
kutami, respektive důraznými poho-
vory se všemi členy kabiny, včetně re-
alizačního týmu. „Měl jsem pohovor s 
trenérem i sportovním manažerem (Jo-

sef Jinoch - pozn. red.). Dostali za úkol 
udělat maximum pro to, aby A-tým na-
sbíral ve zbývajících podzimních utká-
ních maximální počet bodů,“ nechal se 
slyšet ředitel FCV Zdeněk Tulis.

Důrazné domluvy měly okamžitý 
efekt. Vysočina vzápětí doma rozstří-
lela poměrem 5:1 Čáslav, loňskou šti-
ku druhé ligy. „Znovu jsme měli špatný 
začátek, ale naštěstí zbývalo do konce 
utkání dost času na obrat. Jsem spoko-
jen. Byli jsme silní ve vzduchu,“ reago-
val Urban.

Bosenský kanón
Těšně před zářijovým koncem pře-

stupního termínu dorazila do krajské-
ho města Vysočiny avizovaná ofen-
zivní posila, devatenáctiletý bosenský 
forward Muris Mešanovič. Host z 
Jablonce se uvedl náramně. Vítko-
vicím i rezervě Sparty nastřílel po 
dvou brankách a jednou se trefi l i do 
čáslavské sítě. Ve čtyřech soutěžních 

mačích tak nasbíral úctyhodných pět 
zásahů.

„Je to zásluha spoluhráčů. Dostávám 
výborné přihrávky. Jsem v Jihlavě spoko-
jený, kluci a lidé z vedení mě bez problé-
mů přijali mezi sebe,“ řekl Mešanovič.

Výměna stráží
Už tři gólmani strážili na podzim 

jihlavskou bránu. Do zmíněného 
střetnutí ve Vítkovicích byl neotřesi-
telnou jedničkou Václav Winter. To-
ho ale vyřadilo zranění, a tak musel 
mezi tyče náhradník Marcel Krajíček. 
Ovšem v základu vydržel jen dvě ko-
la. Od Sparty a Sokolova inkasoval 
dohromady sedm gólů, tudíž násle-
dovala druhá změna: proti Čáslavi 
chytal Martin Štěpanovský, opora tře-
tiligové zálohy.

Sázka na mládí přinesla kouči Ur-
banovi ovoce. Štěpanovský přispěl k 
vysokému vítězství několika jistými 
zákroky.                      Michal BOČEK

Fotbalový říjen připomínal houpačku

Dukla kráčí ligou se střídavými úspěchy
Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava sehráli od kon-

ce září do uzávěrky vydání Novin jihlavské radnice 
devět zápasů, v nichž ve čtyřech zvítězili a v pěti 
případech odešli z ledu poraženi.

Poslední utkání v září zavedlo v 5. kole svěřence 
trenérů Josefa Augusty a Romana Mejzlíka do pod-
hůří Krkonoš do Vrchlabí. S nepříjemným soupe-
řem hráli v první třetině opatrný hokej s minimem 
příležitostí. Ve druhé části se začal hrát pohlednější 
hokej, ale více ze hry měli domácí hráči. Pouze vý-
tečný výkon gólmana Bendy držel do poslední tře-
tiny naději na obstojný výsledek.

Na začátku třetí části se Dukle podařilo svého 
soupeře zaskočit dvěma rychlými brankami. Po-
slední tři minuty hosté odolávali velkému tlaku 
Vrchlabí, ale jediná branka padla až patnáct vte-
řin před koncem třetí třetiny - 1:2. Po vítězství ve 
Vrchlabí si jela Dukla spravit chuť v 6. kole na led 
do té doby posledního Berouna. Medvědi měli na 
svém kontě po šesti odehraných kolech pouhých 
šest nastřílených gólů, ale proti celku z Vysočiny si 
zvýšili průměr.

Po úvodní brance v poslední minutě první třetiny 
zvýšili v polovině zápasu domácí na 2:0, ale vzápětí 
snížil Bakus. Jenže ze strany jihlavského celku to by-
lo vše. Ještě ve druhé třetině zvýšil Beroun na rozdíl 
dvou gólů, a protože ve třetí dvacetiminutovce další 
branka nepadla, odjížděla Dukla ze středních Čech 
s prázdnou - 3:1.

Kolečko na stadionech soupeřů zakončila Dukla 
v 8. kole v Olomouci. Ani zde hokejisté v červeno-
žlutých dresech nebodovali. Od první třetiny vedli 
domácí 1:0 a tento hubený stav vydržel do posled-
ní desetiminutovky poslední třetiny. Ladislav Ryt-
nauer stačil vyrovnat, ale domácí velmi brzo odpo-
věděli druhou brankou v síti Milana Řehoře.

Defi nitivní podobu dostalo skóre v 60. minutě 
utkání, kdy si Olomoučtí třetím gólem do prázdné 
branky při power play zajistili všechny body - 3:1. 
Na konci první říjnové dekády přijeli do Jihlavy k 
utkání 9. kola a k vůbec prvnímu vzájemnému sou-
těžnímu utkání hokejisté z Tábora. První branku ze 
svých tří zápasových tref vstřelil Oldřich Bakus v 
první třetině, ale na přestávku se šlo za remízového 
stavu.

Ve druhé třetině předvedla Dukla kanonádu, kte-
rou diváci na Horáckém zimním stadionu neviděli 
několik let. Pěti přesnými zásahy rozhodla o vyso-
kém vítězství. Hosté v závěrečné dvacetiminutovce 
pouze kosmeticky vylepšili skóre - 6:2.

V 10. kole zajížděli jihlavští hokejisté do Chru-
dimi. Zde se, stejně jako ve Vrchlabí, hrálo po dvě 

třetiny bez branek. O vítězství domácích se roz-
hodlo během několika vteřin. V rozmezí 53. až 
55. minuty vyrobili zadáci Dukly dvě chyby, které 
zkušení útočníci Východočechů pohotově potres-
tali - 2:0.

Staronový účastník 1. ligy hokeje a ještě loni ex-
traligový celek ze Znojma se v Jihlavě představil v 
11. kole. Dukla koncentrovaným výkonem šla za 
vítězstvím od prvních minut. Po dvou třetinách 
vedla 2:0, ale ve třetí třetině se pokusil zápas zdra-
matizovat Hradecký, který hrál ještě loni v Jihlavě.

Červenožlutí však odpověděli dalšími dvěma 
góly a po šedesáti minutách se mohli radovat ze 
zisku tří potřebných bodů - 4:1. Ve 12. kole zajíž-
děla Dukla na horký led do Chomutova, který za-
tím do té doby ztratil pouhý bod za remízu v zá-
kladní hrací době proti Chrudimi.

Celý zápas byl plně v režii domácích hokejistů a 
pouze výtečný výkon gólmana Milana Řehoře za-
bránil dalším gólům v jihlavské brance. Dvě trefy 
ve druhé a jedna ve třetí třetině znamenala další 

prohru na venkovním ledě - 3:0. Hned v násle-
dujícím 13. kole přijeli na Horácký zimní stadion 
Ústečtí Lvi.

Dvě třetiny držela Dukla s favoritem krok a ob-
čas se dostala do příležitostí, ale výtečný nástup 
hostů do třetí dvacetiminutovky znamenal dvou-
brankové vedení, které zkušení hosté ještě navý-
šili. Čestný úspěch Dukly zaznamenal pět minut 
před koncem zápasu Rytnauer - 1:3.

V pondělí 26. října se na HZS odehrálo v rám-
ci 14. kola derby Jihlava - Havlíčkův Brod. Zápas 
sledovalo téměř 2500 diváků a začalo se pěkně 
zostra. Hosté šli velmi brzo do vedení, ale Dukla 
díky dvěma přesilovkám pět na tři dokázala oto-
čit skóre a na první přestávku šla s dvoubranko-
vým náskokem.

Po vyrovnané a bezbrankové druhé třetině při-
dali domácí v nervózním závěru čtvrtou branku 
do prázdné branky a stali se tak po vítězství v 1. 
kole nad Třebíčí dosavadním hokejovým králem 
Vysočiny.                                                                       -vš-

DERBY JAK ŘEMEN! Vzájemný souboj Jihlavy a Havlíčkova Brodu přinesl napínavou podívanou, při které 
nemohly chybět ani vzájemné potyčky hráčů. Kromě pěstního souboje domácího Rytnauera s brodským On-
dráčkem v závěru utkání došlo ve třetí třetině k rozmíšce u střídačky Dukly.                  Foto: Vladimír Šťastný


