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FC Vysočina sbírá bod po bodíku
JIHLAVA – Fotbalisté Jihlavy vstoupili do nové prvoligové sezony málo vídaným způsobem.
V pěti dosud odehraných kolech nováček z Vysočiny pětkrát remizoval, z toho čtyřikrát uhrál výsledek 1:1, a zůstává bez porážky.
„Pět remíz v řadě, to je neuvěřitelné. Co nejdříve
to chceme zlomit. Třeba už v příštím utkání v Mladé Boleslavi,“ konstatoval jihlavský záložník Marek
Jungr.
FC Vysočina aktuálně figuruje na lichotivém
desátém místě tabulky se ziskem pěti bodů. Mohla však mít daleko lepší postavení. Stačilo jediné:
dotáhnout do úspěšného konce dobře rozehrané
zápasy na půdě pražské Slavie a Liberce.
Na Slavii hosté vedli po první půli už 0:3, ovšem
po přestávce neustáli drtivý finiš domácích a Vošahlík v poslední minutě vyrovnal na konečných
3:3. Ještě větší hořkost měla pro Jihlavu plichta
1:1 s mistrovským Libercem. Favoritovi zachránil
Šural alespoň bod až ve třetí minutě nastaveného
času!
„My jsme tovaryši a učedníci. Chceme se dobře učit,
abychom příští utkání zvládli ještě lépe. Bod po bodíku, to jde pomalu. Na druhou stranu musím říci,
že se potkáváme s mužstvy, která jsou svými kádry
a podmínkami trošku jinde, než je zatím FC Vysočina,“ připomenul hlavní trenér nováčka František
Komňacký.
-cio-

Výsledky
 זSLAVIA PRAHA – JIHLAVA 3:3 (0:3)
Branky: Vošahlík 2, Kisel – Vaculík, Koloušek,
Tecl z pen.
 זJIHLAVA – PLZEŇ 1:1 (1:1)
Branky: Karlík – Kolář.
 זHRADEC KRÁLOVÉ – JIHLAVA 1:1 (1:1)

Branky: Šisler – Tecl.

 זLIBEREC – JIHLAVA 1:1 (0:1)
Branky: Šural – Jungr.
 זJIHLAVA – OLOMOUC 1:1 (0:1)

Branky: Tecl – Doležal.

FC VYSOČINA absolvoval obnovenou premiéru v české nejvyšší soutěži proti tuzemskému gigantovi z Plzně.
V utkání došlo na souboj generací mezi domácím talentovaným mladíkem Lukášem Masopustem (ve žlutém)
a velezkušeným kapitánem hostů Pavlem Horváthem (v červeném).
Foto: Michal Boček

Dukla v přípravě se střídavými výsledky
Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jihlava jsou v současném období v plné přípravě na nadcházející sezonu
2012/2013. V pravidelném rytmu
dvou zápasů týdně pilují formu s převážně prvoligovými týmy. Výjimkou
byl výběr Francie, druholigový Žďár
nad Sázavou a znojemští Orli, hrající
mezinárodní hokejovou EBEL ligu.
V úvodním zápase se na začátku
srpna představil na Horáckém zimním stadionu reprezentační výběr
Francie. Vedení se sice ujali domácí,
ale s přibývajícími minutami odskočili hosté až na tříbrankový náskok.
Ten nakonec svěřenci trenérů Petra
Vlka a Patrika Augusty zkorigovali na 3:4 ve prospěch hráčů ze země
galského kohouta.
Remízou 3:3 skončil souboj s Královskými lvy z Hradce Králové, hraný 7. srpna v Pardubicích. Jihlavští
sice vedli na začátku třetí třetiny již
3:0, ale mocný finiš východočechů
znamenal konečnou remízu.
O dva dny později se Dukla představila v sousední Třebíči. Utkání
bylo hrané v rámci letního Regionálního poháru, v němž kromě Jihlavy a Třebíče bojují o putovní pohár ještě celky Olomouce, Znojma
a Písku. Diváci se dočkali za šedesát

FILIP NOVOTNÝ (vlevo) – brankář Dukly v domácím souboji s týmem Olomouce. Soupeřova útočníka (v červeném) brání slovinský obránce v barvách Jihlavy Miha Štebich.
Foto: Vladimír Šťastný
minut hry pouze jediné branky a to
do sítě Jihlavy – 1:0.
Další utkání Regionálního poháru
čekalo na hokejisty Dukly 14. srpna.
Soupeřem jim byl na domácím ledě
tým Písku. O vítězství Jihlavy 3:1
se rozhodlo prakticky v první dva-

cetiminutovce, kdy se domácí střelci trefili dvakrát. Další góly padly až
v závěrečném dějství a oba týmy byly úspěšné jednou.
Těžký souboj čekal Jihlavské o dva
dny později na jihu Moravy, kde sehráli zápas Regionálního poháru

proti Orlům Znojmo. Do druhé třetiny se nastupovalo za stavu 1:1, ale
poté předvedli hráči Znojma brankovou smršť a jihlavského gólmana
překonali šestkrát. Ve třetí třetině se
za rozhodnutého stavu pouze stanovil výsledek na konečných 8:4.
Další domácí utkání 21. srpna hokejisté Dukly nezvládli. V Jihlavě se
představil tým Olomouce a utkání se
hrálo v rámci poháru. Po dvou třetinách svítil na světelné tabuli stav 1:1.
Rozhodovalo se v závěrečné dvacetiminutovce. V ní se trefili hosté a na
Hanou si odvezli tři body za výhru
1:2.
Zatím poslední přípravné utkání
před uzávěrkou vydání Novin jihlavské radnice sehrála Dukla 23. 8. ve
Žďáře nad Sázavou. V dramatickém
a velmi vyrovnaném zápase se jihlavští hokejisté prosadili až ve druhé
polovině třetí části, kdy dvěma góly
rozhodli o výhře 4:3.
Po uzávěrce vydání do začátku prvoligové soutěže 12. září mají jihlavští hokejisté v plánu sehrát ještě
čtyři duely, všechny v rámci Regionálního poháru. V Jihlavě se hraje
pouze jednou a to 4. září, kdy se od
17. hodin sehraje odveta proti Znojmu.
–vš-

