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Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly mají v nové sezoně odehráno ke 
dni 23. října patnáct kol a v tabulce 
jim patří lichotivé třetí místo. Zatím-
co na domácím ledě se svěřencům 
trenérů Petra Vlka a Patrika Augusty 
v doposud sedmi odehraných zápa-
sech dařilo stoprocentně, na ledech 
soupeřů již není bilance tak příznivá. 
Z osmi odehraných zápasů se Dukle 
podařilo vyhrát ve třech případech, 
pětkrát odešli hokejisté z krajského 
města se sklopenými hlavami.

Na konci září a první říjnový den 
sehráli Jihlavští šňůru tří utkání na 
ledech soupeřů. Nejprve se předsta-
vili v Písku. Vyšel jim skvěle vstup 
do zápasu, když vedli již v 1. minutě 
gólem Hodka a v první třetině při-
dali ještě dva góly. Na 4:0 zvyšoval 
v poslední minutě druhé třetiny Ča-
chotský. Domácím se v závěrečném 
dějství podařilo pouze zkorigovat na 
konečný stav 1:4.

Utkání v Písku bylo zatím posled-
ním pro útočníka Aleše Padělka, 
který od té doby laboruje s kolenem. 
S jeho návratem na led se však může 
počítat během několika dní. Posled-
ní utkání v září sehrála Dukla v Be-
nátkách nad Jizerou. V zápase chu-
dém na góly otevřel skóre domácí 
hráč až na konci druhé třetiny, Dukla 
sice ve 46. minutě vyrovnala Hubáč-
kem, ale poslední slovo měli domácí, 
kteří si tři body za výhru 2:1 zajistili 
v 58. minutě.

První říjnový den byl ve znamení 
derby s havlíčkobrodskými Rebely. 
V Kotlině se sešlo téměř 2.500 fa-
noušků, kteří viděli perfektní nástup 
do zápasu v podání domácích hrá-
čů. Ti v 16. minutě vedli 3:0, poté 

Dukla zatím drží domácí neporazitelnost

ve druhé části hosté snížili na 3:2, 
ale domácí opět odskočili na rozdíl 
dvou branek. Ve třetí třetině se již 
skóre nezměnilo, takže vítězem der-
by se díky výsledku 4:2 stali Rebelo-
vé.

V následném 9. kole přijeli na Ho-
rácký zimní stadion Piráti z Chomu-
tova. Dukla vedla velmi rychle 2:0, 
poté hosté snížili, ale ve druhé části 
zajistil dvoubrankové vedení Do-
min. Hosté stihli v poslední třetině 
pouze korigovat výsledek na koneč-
ných - 3:2.

O tři dny později hrála Dukla na 
ledě lídra soutěže v Ústí nad Labem. 
Zápas byl zcela v režii domácích ho-

kejistů, kteří celkem pohodlně do-
kráčeli k vítězství 6:1. Dukla si tak 
ze severu Čech dovezla zatím nej-
vyšší letošní prohru.

Hráči z Vysočiny si hned v násle-
dujícím domácím utkání s Mostem 
spravili náladu. Nováček soutěže 
z Mostu držel nadějné skóre až do 
poslední minuty první třetiny, kdy se 
trefi l Domin. Ve dvou následujících 
třetinách zatížili jihlavští hokejisté 
soupeřovo skóre vždy dvakrát, takže 
po šedesáti minutách svítil na světel-
né tabuli stav 5:0.

V dalším utkání se Dukle na vlast-
ním ledě postavil celek Hradce Krá-
lové. Také toto venkovní utkání se 

hráčům s ježkem na prsou nevyda-
řilo. Vyrovnané skóre 1:1 po první 
třetině změnili domácí v průběhu 
druhé části, kdy překonali Halmoši-
ho v jihlavské brance třikrát. Ve třetí 
části sice hosté snížili, ale Hradečtí 
dalším gólem potvrdili výhru 5:2.

Následovaly tři domácí zápasy. 
V nich Dukla třikrát vyhrála a dosáh-
la skóre 13:5.  Prvním z trojlístku do-
mácích zápasů byl duel s Olomoucí. 
V něm Dukla předvedla solidní výkon 
a vyhrála 3:0, když na vítězství zadě-
lala již v první třetině, kterou vyhrá-
la 2:0. Ve středu 19. října následoval 
duel s Berounskými Medvědy. Hou-
ževnatí hosté sice v průběhu druhé 
třetiny prohrávali 2:0, poté snížili na 
jednobrankový rozdíl, ale štírek Ča-
chotský stačil v polovině zápasu vrátit 
Dukle dvoubrankové vedení. Sníže-
ní na konečných 3:2 přišlo ze strany 
hostů až v 55. minutě a díky dobré 
obranné hře Dukly v závěru třetí části 
domácí nabyté vítězství udrželi.

Posledním zápasem před uzávěr-
kou vydání Novin jihlavské radni-
ce byl duel s nováčkem soutěže ze 
Šumperka. Úvodní část vyšla domá-
cím, když se dvakrát trefi l nový muž 
v dresu Dukly – útočník Pavel Mrňa, 
který má v Jihlavě vyřízeny střídavé 
starty z Plzně. Naděje svitla hostům 
ve 20. minutě, kdy snížili.

Na začátku druhé části domácí zvý-
šili na 3:1 a zdálo se, že Dukla dosáh-
ne dalšího snadného vítězství. Jen-
že hosté dvěma góly zdramatizovali 
utkání. Ve třetí části za stavu 3:3 byla 
herně lepší Dukla a díky využitým 
přesilovkám a dokonce gólem v osla-
bení dotáhla utkání k vítězství 7:3. 

 -vš-

JIHLAVA – Také v říjnu pokračovali 
fotbalisté FC Vysočina v dobrých vý-
konech, pravidelně bodovali a drželi 
se v těsném závěru za špicí tabulky.

Září zakončili Jihlavané domácí 
výhrou 3:1 nad ambiciózní Opavou 
(30. 9.). Druhé utkání za Vysočinu 
odehrál hostující záložník Marek 
Jungr a opět skóroval, když v posled-
ní minutě řádné hrací doby za stavu 
2:1 sebral hostům poslední zbytky 
nadějí na vyrovnání.

Další významnou stopu zanechal 
Jungr v následujícím zápase na pů-
dě Zlína (8. 10.). Při jeho střele do 
odkryté brány v 50. minutě zastavil 
jeden z obránců letící balon rukou 
a sudí nařídil pokutový kop. Penaltu 
bezpečně proměnil Lukáš Vaculík a 
jediným gólem v utkání zařídil hos-
tům čtvrté vítězství v řadě. To však 
bylo vykoupeno přísným vylouče-
ním zmíněného Jungra po dvou žlu-
tých kartách.

Ofenzivní středopolař Vysočině ci-
telně chyběl v duelu proti Karvinou 
(14. 10). Ten měli žlutomodří vý-
borně rozehraný, když vedli od 25. 
minuty zásluhou Gabriela. Skóre 1:0 
svítilo na tabuli ještě osm minut před 
koncem. Jenomže poté vyrobila jih-
lavská defenziva jedinou výraznější 
chybu, kterou bleskově potrestal Ci-

ku, a tak se body mezi soupeře dělily.
Domácí doplatili na koncovku. Vy-

pracovali si několik vyložených šan-
cí, třikrát dokonce trefi li brankovou 
konstrukci. Dvě velké příležitosti 
zbrkle spálil mladík Tomáš Kučera, 
jenž nahradil vykartovaného Jungra.

Svěřenci trenéra Romana Pivarníka 
chtěli odčinil remízu v dalším kole 
na hřišti předposledního Mostu (23. 
10.), kde do té doby ani jednou ne-
vyhráli. Bohužel, tato statistika trvá 
i po desátém zápase na severu Čech. 
Hosté sice byli aktivnější, dostali se 
do několika zajímavých šancí, ovšem 
branku nevstřelili. A protože také 
domácí fotbalisté neměli správně se-
řízená mířidla, diváci se gólu nedo-
čkali.

Bezbrankové skóre představova-
lo ztrátu spíše pro Most, který spálil 
minimálně pět ložených tutovek.

Po dvanácti odehraných kolech fi -
guroval FC Vysočina na třetí příčce 
tabulky s tříbodovým mankem na 
vedoucí dvojici Bohemians Praha - 
Ústí nad Labem. -cio-

Vysočina je v závěsu za špicí tabulky

FOTBALISTÉ Jihlavy, na snímku ve 
žlutém útočník Tomáš Sedláček, za-
znamenali během září a října sérii šesti 
utkání v řadě bez porážky. 
 Foto: archiv JL

ADAM ZEMAN (v červeném), centr druhého útoku jihlavské Dukly v souboji 
s obráncem Havířem ve vítězném utkání proti Chomutovu. 
 Foto: Vladimír Šťastný


