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Vstup do nadcházející sezony se 
svěřencům trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana celkem vydařil. Od za-
hájení ligy v pondělí 8. září, do uzá-
věrky vydání Novin jihlavské radnice, 
sehráli hokejisté s ježkem na dresech 
celkem osm utkání.

Na domácím ledě se představili jih-
lavskému publiku čtyřikrát a stejný 
počet zápasů odehráli na venkovních 
stadionech. Z osmi utkání čtyřikrát 
vyhráli v základní hrací době, jednou 
zvítězili v prodloužení, jednou pro-
hráli až po samostatných nájezdech a 
dvakrát odešli z ledu s porážkou. Ve 
čtrnáctičlenné tabulce jim po osmi 
odehraných kolech patří - se ziskem 
patnácti bodů - třetí místo.

Hned v úvodním duelu jim byl v té-
měř zaplněné Budvar aréně soupeřem 
tým ČEZ Motor České Budějovice. 
Cestu do hlediště si našlo více než pět 
tisícovek diváků. Jihlavští hokejisté 
vstoupili do nové sezony správnou 
nohou. Po velmi dobrém výkonu si 
z jižních Čech zpět na Vysočinu do-
vezli plný bodový zisk. 

Úvodní branku nové sezony pro 
tým Dukly obstaral obránce Čáp již 
v první třetině. Domácí sice hned po 
přestávce vyrovnali, ale krátce nato šla 
Dukla opět do vedení. Ve třetí třetině 
pak tým z Vysočiny přidal další dva 
góly a radoval se z výhry 4:1.

O dva dny později – 10. září - se 
Dukla představila domácímu publiku. 
Do Jihlavy přijel nováček soutěže Jes-
třábi Prostějov, který se do druhé nej-
vyšší české hokejové soutěže probo-
joval po pěti sezonách, strávených ve 
2. lize.

Dukla neponechala nic náhodě a 
dvěma góly během úvodních dvanácti 
minut získala dvoubrankový náskok. 
Na další gól se na Horáckém zimním 
stadionu čekalo až do 56. minuty. 
Trefi l se jihlavský Seman a završil tak 
brankový účet na konečných 3:0.

Sobota 13. září a 3. kolo soutěže ne-
přinesly Dukle štěstí. Soupeřem v li-

Letošní prvoligová sezona je v pl-
ném proudu, ale ve srovnání se srp-
nem se ani v září fotbalistům Jihlavy 
příliš nedařilo. Svěřenci trenéra Pe-
tra Rady nastoupili celkem ke čty-
řem zápasům, z kterých ale dokázali 
vydolovat jen čtyři body za výhru 
v Hradci Králové (3:0) a bod za 
bezbrankovou remízu doma, proti 
nováčkovi soutěže z Českých Budě-
jovic.

Poté zástupce Vysočiny v nej-
vyšší profesionální fotbalové sou-
těži v Česku padl před vlastními fa-
noušky překvapivě s Příbramí (0:1), 
a zářijovou pouť SYNOT ligou Jihla-
vané zakončili porážkou v Praze, kde 
Na Julisce podlehli Dukle Praha 1:4. 
Výsledkem herního i výsledkového 
zmaru jsou v září po celkem devíti 
odehraných kolech jen čtyři body 
v tabulce. 

Fotbalisté Vysočiny proto celou 
tabulku uzavírají. Aktuálně mají po 

Hradci druhý nejhorší útok v sou-
těži, protože prozatím dokázali vstře-
lit jen pět branek. Co se týče defen-
zivní činnosti, inkasovali Jihlavané 
celkem 15krát. V tomto ohledu jsou 
horší už jen oba nováčkové soutěže, 
Hradec Králové a České Budějovice, 
a také středočeská Příbram.

Na nepovedený vstup do sezony 
vedení klubu reagovalo okysličením 
kádru. Nejvýraznější posilou je be-
zesporu levý obránce Sparty Matěj 
Hybš, který z Letné na Vysočinu 
dorazil na roční hostování. Nutno 
zmínit také fakt, že zatím nejlepším 
střelcem klubu v probíhajícím sou-
těžním ročníku je dvougólový Haris 
Harba. 

Zlými muži jsou v kádru žlutomod-
rých zatím mladý záložník Tomáš 
Kučera, který do konce září nasbíral 
prozatím čtyři žluté karty. Musel už 
tak odpykat jednozápasový discipli-
nární trest.                                        -kra-

Trenér Petr Rada končí na lavičce prvoligových fotbalistů FC Vysočina. 
Klubová generalita se po dlouhých pondělních jednáních rozhodla přistou-
pit ke změně ve vedení zatím posledního týmu tabulky. Počínaje úterým 30. 
září odvolala nejen hlavního kouče Petra Radu, ale i asistenta Zdeňka Kluc-
kého, a zodpovědností za ligové „áčko“ pověřilo dlouholetého trenéra mlá-
dežnických týmů FC Vysočina Romana Kučeru. 

„Cítíme, že tým potřebuje okamžitý impuls, ke kterému jsme se rozhodli přistou-
pit,“ uvedl Jiří Pech, předseda představenstva FC Vysočina, který dále dopl-
nil: „Příchod trenéra Romana Kučery představuje dočasné řešení maximálně do 
konce podzimní sezóny. Vnímáme u něj zodpovědnost za další vývoj klubu a velké 
odhodlání pomoci FC Vysočina ve složité situaci. Zároveň tak získáváme prostor 
k nalezení trenérské osobnosti, která bude zárukou dlouhodobé koncepční práce s 
týmem.“ 

Prvoligoví hokejisté Dukly začali 
novou sezonu dobře

Vysočina v září uhrála 4 body

Rada u fotbalistů Jihlavy 
končí, nahradí ho Kučera

HNED osm hráčů se sjelo do závaru před jihlavskou brankou v prvním utkání Dukly na domácím ledě v nové sezoně. Sou-
peřem Dukly byl nováček z Prostějova, a z krajského města odjel s prohrou 3:0.                                    Foto: Vladimír Šťastný

toměřické Kalich aréně jim byl celek 
Stadionu Litoměřice. Dukla inkaso-
vala již v 9. minutě, a fotbalový stav 
vydržel až do třetí třetiny. V ní Lito-
měřice skórovaly dvakrát a postaraly 
se - po výsledku 3:0 - o první prohru 
Jihlavy v nové sezoně.

Hned v dalším kole zajižděla Dukla 
opět na sever Čech, do Chomutova, 
kde je čekal ještě v loňské sezoně 
extraligový celek Piráti Chomutov. 
V první části padly čtyři branky, dvě 
na každé straně hřiště. Domácí šli 
dvakrát do vedení, ale hosté vždy na 
vedoucí gól dokázali odpovědět. Ve 
druhé části se trefi l do černého jihlav-
ský Štěpánek, takže Dukla šla do závě-
rečné periody s nadějným náskokem. 

Ke konci základní hrací doby hrála 
Dukla v oslabení, domácí začali hrát 
navíc power play, a ve dvojnásobné 

přesilovce se jim podařilo vyrovnat. 
V prodloužení se nerozhodlo, takže se 
o bodu navíc rozhodlo až v loterii sa-
mostatných nájezdů. Tuto disciplínu 
zvládli lépe domácí a radovali se z vý-
hry 4:3 po samostatných nájezdech.

V 5. kole se hrálo první vysočinské 
derby. Do Jihlavy přijela Horácká Sla-
via Třebíč. Hosté se předvedli velmi 
dobrou hrou a po dvou třetinách vedli 
3:0. Na začátku třetí části domácí 
v rychlém sledu dvakrát skórovali, a 
dále se snažili o vyrovnání. Jenže se 
jim to nepodařilo ani v závěrečném 
power play, kdy hráli dokonce v po-
četní výhodě 6 na 3, protože trestnou 
lavici v té době zahřívali dva třebíčští 
hráči. Hosté v poslední minutě vy-
píchli jihlavským obráncům puk a za-
věsili počtvrté do opuštěné jihlavské 
branky. První derby ovládla po výhře 
4:2 Třebíč.

Hned v následujícím kole se hrálo 
další derby, a to na ledě havlíčkobrod-
ských Rebelů. Celku z okresního 
města se zatím v nové sezoně vůbec 
nedaří, po osmi odehraných kolech 
jsou se ziskem pouhého bodu na po-
sledním místě tabulky, a nedařilo se 

jim ani proti Dukle. V derby padlo 
celkem deset gólů, a vpředu byla vždy 
o jeden gól Dukla. Ve třetí třetině se 
poprvé v zápase dostala Jihlava do tr-
háku o dvě branky (5:3), ale domácí 
opět snížili. Poslední gól Dukly padl 
tři vteřiny před koncem třetí třetina a 
jeho autorem byl Melenovský. Dukla 
z derby odjížděla s výhrou 6:4.

V 7. kole přijel na jihlavský zimní 
stadion celek Šumperka, kterému 
se úvod sezony taktéž vyvedl. V zá-
pase dominovali oba brankáři. První 
gól padl až na začátku třetí části, a do 
vedení šli domácí. Ti o několik oka-
mžiků později přidali druhou branku 
a dvoubrankové vedení drželi do 53. 
minuty. V ní hosté snížili, a v poslední 
minutě z trestného střílení vyrovnali. 
O výhru 3:2 se postaral ke konci pro-
dloužení domácí Zeman.

Zatím poslední utkání sehrála Dukla 
na domácím ledě proti exextraligo-
vému celku Rytíři Kladno. Dukla zví-
tězila zejména dík produktivní první 
třetině, ve které dokázala skórovat tři-
krát. Jediný gól hostů zaznamenal až 
v 50. minutě Pitule, v přesilovce 5 na 
3. Jihlava zvítězila 3:1.                       -vš-


