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FC Vysočina má za sebou třetinu podzimu
Fotbalisté FC Vysočina mají za
sebou třetinu podzimních zápasů
v Synot lize. Svěřenci trenéra Luďka Klusáčka zatím tápou v koncovce.
 זDavid Kratochvíl
Pět odehraných zápasů, čtyři body
v tabulce za jedno vítězství a remízu,
průběžně 14. místo v tabulce, doprovázené hrozivým skóre 2:7. Tak
přesně takováhle je bilance jihlavských fotbalistů po třetině odehraného podzimu v Synot lize.
Jihlavané vstoupili do sezony parádně. V prvním utkání na domácí
půdě, před téměř vyprodaným hledištěm, dokázali vybojovat velmi
cennou remízu proti pražské Spartě
(0:0). Pak sice prohráli na hřišti nováčka první ligy ze Zlína (0:1), ale
hned o kolo později si vyšlápli před
vlastními fanoušky na dalšího favorita – Jablonec (1:0).
Jenže venku se družině kolem trenéra Luďka Klusáčka zatím vůbec
nedaří. Nezískali tam ještě ani bod,
což demonstroval další zápas, tentokrát na Slavii, kde přitom Jihlavané
neměli vůbec špatnou bilanci. Celek
z Vršovic je na vlastním moderním
stadionu ještě nikdy nepřemohl.
Až teď vyhrál suverénně 4:0, a Vysočina se domů vracela opět s nepořízenou. Druhá porážka v řadě přišla
v sobotu, doma, se Slováckem (1:2).
Zatímco v domácím prostředí šlo

o první zápas bez bodového zisku,
v cizím prostředí se FC Vysočina nejenže nedokáže zatím prosadit bodově, ale ani gólově. Na branku venku
čeká v této sezoně už 180 minut.
Další pokus o prolomení obou
negativních prozatímních bilancí
budou mít fotbalisté za dva týdny,
konkrétně 12. září, kdy se od 17 hodin představí na Andrově stadionu,
tedy na půdě dalšího nováčka,
z Olomouce.
Nyní má totiž liga kvůli reprezentační přestávce dva týdny volno,
ale trenér aktuálně 14. týmu Synot ligy by byl raději, kdyby jeho
svěřenci pokračovali. „Na druhé
straně, díky té pauze budeme mít
k dispozici doléčené hráče,“ předesílá. Hlavně absence defenzivního
buldoka Adama Jánoše a obránce
Petra Tlustého je na týmu z metropole Vysočiny znát.
Přece jen si ale modří repre pauzu vyplnili mistrovským zápasem,
ale ne o body do prvoligové tabulky, nýbrž v rámci 2. kola MOL
cupu, kde se ve středu představili na půdě divizní Staré Říše, ta si
souboj s prvoligovým celkem vybojovala po suverénní výhře nad
účastníkem MSFL z Třebíče (4:0).
Souboj Jihlavanů s celkem z malé
vísky na Telčsku ale skončil až po
uzávěrce aktuálního vydání NJR.
I když Vysočina prohrála dva zápasy v řadě, měl její kouč pro své

PRVNÍM střelcem branky FC Vysočina v nové sezoně první ligy byl záložník Marek Jungr (v modrém), jenž rozhodl domácí utkání proti Jablonci.
Foto: David Kratochvíl
svěřence po utkání se Slavií a Slováckem slova chvály. „Pokud budeme pokračovat v takovém stylu hry,
tak body přijdou. Za výkon kluky
musím pochválit. Chybí tomu větší
produktivita. To nejsou věci, za které
bych je měl kárat. Na koncovce musíme dál usilovně pracovat, branky

časem přijdou,“ uvedl ve svém komentáři po utkání s Jihomoravany
kouč Klusáček.
Jediné zářijové utkání sehraje FC
Vysočina na domácím hřišti 18. 9.
s Duklou Praha. Začátek zápasu
bude upřesněn podle možných požadavků televizní společnosti.

Dukla v přípravě se střídavými úspěchy
Prvoligoví hokejisté HC Dukla
Jihlava se připravují na nadcházející sezonu, která začíná 1. soutěžním
kolem již 9. září. V přípravném období na ledě sehráli zatím devět zápasů. Ve třech z nich dokázali vyhrát
v základní hrací době a jedno utkání
dotáhli k výhře po samostatných nájezdech. Naproti tomu čtyřikrát prohráli v základní hrací době a jednou
prohráli po samostatných nájezdech.
Hned v prvním zápase na konci
července přivítali jihlavští hokejisté na domácím ledě výběr Francie
do 23 let. Domácí předvedli velmi
solidní hru a svého soupeře porazili
4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Dvě branky Jihlavy zaznamenal Kohout, po jedné
přidali Březina a Harkabus.
Prvním českým soupeřem v přípravném období byl 4. srpna na ledě
Horáckého zimního stadionu exextraligový celek Slavie Praha. Díky
střelecké potenci v první třetině, kdy
domácí vstřelili tři góly, zvítězila Jihlava až po samostatných nájezdech 4:3
(3:0, 0:3, 0:0 – 1:0). Branky Jihlavy
stříleli Flek, Skořepa, Severa a v rozhodujícím nájezdu se prosadil Prokš.
Hned o dva dny později hrála Dukla na domácím ledě potřetí v řadě.
Jejím soupeřem byla jmenovkyně ze
Slovenska – Dukla Trenčín. Slovenský extraligový celek byl nad síly domácích a zvítězil 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).
O branky Dukly se podělili Harkabus a Kohout.
Ke zpestření přípravy sloužil následný mezinárodní turnaj na Slovensku. V Trenčíně se Dukla střetla

se třemi extraligovými celky. Prvním
soupeřem na turnaji byla Dukla
Trenčín. Hráči z Vysočiny sehráli
vyrovnanější partii, než při předchozím zápase s Trenčínem na domácím
ledě, přesto na body do turnajové tabulky nedosáhli, když prohráli 3:0
(1:0, 1:0, 1:0).
Hned druhý den je čekal další extraligový soupeř, a to tým Banské
Bystrice. V utkání diváci příliš branek neviděli, přesto se jihlavští hokejisté po výhře 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
radovali z prvních bodů. Góly za Jihlavu vstřelili Skořepa a Harkabus.
V posledním utkání turnaje zvítězila jihlavská Dukla nad celkem Nitry
4:1 (2:0, 1:1, 1:0), když dvě branky
zaznamenal Flek a po jedné připojili
Harkabus a Kohout. Na turnaji, kterého se zúčastnilo šest týmů, obsadila Dukla pěkné třetí místo.
Po návratu ze Slovenska se rozehrály zápasy Regionálního poháru, kterého se kromě Jihlavy účastní také
týmy Třebíče, Českých Budějovic
a Kladna. Prvním soupeřem Dukly
byla ve vysočinském derby Třebíč.
Hrálo se 18. srpna v Jihlavě, a Dukla
vysoko prohrála 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).
Jediný gól se podařilo vsítit ruskému
hráči, který je v Jihlavě na zkoušku,
Aleksejevovi. Dukla nebyla v zápase
herně horším týmem, ale hosté proměnili téměř každou šanci, která se
jim naskytla, zatímco domácí nemohli soupeřova gólmana překonat ani
z těch nejlepších příležitostí.
Další utkání Poháru sehrála Jihlava
v Kladně, a prohrála opět vysoko 6:2

HNED ve druhém přípravném utkání byl soupeřem Dukly exextraligový celek
Slavie Praha. Jihlavští hokejisté (ve žlutém) vyhráli až po samostatných nájezdech.
Foto: Vladimír Šťastný
(2:0, 3:0, 1:2). Hned v úvodu se zranil po prvním inkasovaném gólu gólman Dukly Honzík, a do klece se tak
poprvé v kariéře postavil za seniorský
tým junior Jan Brož. Ten čelil mnoha pokusům kladenských Rytířů, ale
v pěti případech, zejména z dorážek,
nemohl zamezit přechodu puku za
svou brankovou čáru. Dukla kosmeticky vylepšila skóre až v závěrečné
třetině, kdy se do černého trefili Flek
a Skořepa.
Zatím poslední utkání sehráli jihlavští hokejisté na domácím ledě 25. srpna. Soupeřem jim byl tým Českých
Budějovic. Hrálo se v solidním tempu s množstvím šancí, ale oba gólmani předváděli výtečné výkony. Zvláště

jihlavský Jakub Škarek, teprve patnáctiletý gólman staršího dorostu, který
si v zápase odbyl seniorskou premiéru, předvedl několik solidních zákroků. Dukla prohrála po samostatných
nájezdech 2:1 (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0).
Dukla sehraje v přípravě na novou
sezonu již jen jedno domácí utkání,
a to v pondělí 1. září, kdy se v Jihlavě
představí Rytíři Kladno. Samotná prvoligová soutěž začne 9. září. Jihlava
se na svém ledě představí 12. 9., kdy
hostí Ústí nad Labem, 16. 9. přivítá
nováčka soutěže Přerov, a 23. 9. sehraje utkání s Benátkami nad Jizerou.
Poslední zářijové utkání sehraje 28.
9. na domácím ledě s exextraligovým
celkem Slavie Praha.
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