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Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly si po osmi odehraných zápasech 
v říjnu, do uzávěrky vydání Novin 
jihlavské radnice 27. 10., připsali so-
lidní porci mistrovských bodů.

Svěřenci trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana odehráli osm zápasů. 
Z nich vyšli v pěti případech vítězně 
po základní hrací době, jednou vy-
hráli až po samostatných nájezdech a 
jen dvakrát odešli z ledu poraženi.

Hned 3. října se na Horáckém zim-
ním stadionu v Jihlavě odehrálo der-
by Vysočiny mezi Jihlavou a Tře-
bíčí. Dukla s mladým gólmanem 
Škarkem v brance si v první třetině 
zajistila dvoubrankové vedení, ale ve 
třetí části hosté snížili a zadělali na 
drama. V závěru zápasu hrála Třebíč 
přesilovku, kterou ještě zvýraznila 
power play, ale gól se hostům vstřelit 
nepodařilo, a tak Jihlava zvítězila těs-
ně 2:1.

O čtyři dny později hrála Dukla 
v Mostě. Po bezbarnkové první třeti-
ně se domácí ve druhé části ujali ve-
dení. Ve třetí třetině konečně začaly 
padat góly. Hosté otočili na 1:2, do-
mácí rychle vyrovnali. Poté, v polo-
vině hrací doby třetí třetiny, vstřelila 
Jihlava tři rychlé góly během dvou 
minut. Jenže vzápětí během tří mi-
nut předvedli domácí stejný kousek a 
třemi góly vyrovnali. Další gól nepa-
dl ani v prodloužení, takže se muse-

lo rozhodnout v loterii samostatných 
nájezdů, v nich uspěla Dukla a ze se-
veru Čech si přivezla dva body za vý-
hru 5:6 SN.

Následovalo těžké utkání v Čes-
kých Budějovicích. Hrál se vyrov-
naný zápas, ovšem góly se podařilo 
střílet domácím. Po dvou třetinách 
byl stav 2:1 a ve třetí části se dvakrát 
prosadil Motor, takže dokráčel ke 
třem bodům za výhru 4:1.

Následovala šňůra čtyř vítězných 
zápasů. Vše odstartovala hubená vý-
hra na domácím ledě proti Havířo-
vu. Domácí se prosadili jednou ve 
druhé a jednou ve třetí třetině, tak-
že do tabulky si připsali plný bodový 
zisk za hubenou výhru 2:0.

Vše se změnilo o dva dny později. 
To do Jihlavy přijel celek Litoměřic. 
Dukla začala kanonádu již v první 
části, kdy vstřelila čtyři góly a stejný 
počet branek přidala ve druhé perio- 
dě. Za rozhodnutého stavu 9:0 ve 
třetí části části vstřelili hosté čestný 
úspěch, ale gólové hody završila Jih-
lava desátou brankou, jejíž autorem 
byl Aleksejev. Jihlava zvítězila vyso-
ko 10:1.

Také v dalším zápase Dukla naplno 
bodovala. V Ústí nad Labem se vše 
vyvíjelo podle jejich not a po dvou 
třetinách svítil na časomíře stav 0:4. 
Jenže domácí nesložili zbraně a třemi 
góly dokonale zdramatizovali utkání. 

Dukle se v říjnu celkem dařilo

DESET gólů se Dukle podařilo vstřelit do branky Litoměřit. Na snímku zleva 
obránce Dukly Kalám, útočník Melenovský a útočník Litoměřic Krátoška. 
 Foto: Vladimír Šťastný

Těsnou výhru nakonec Dukla v závě-
ru utkání uhájila a zvítězila 3:4. 

Ve středu 21. října se v Jihlavě před-
stavil další celek ze spodku tabulky 
– Šumperk. Rozjetá Dukla nepone-
chala nic náhodě, a po dvou třetinách 
vedla 4:1. Hosté ve třetí části sníži-
li, domácí přidali další gól, jenomže 
Draci stihli snížit na 5:3 a měli i dal-
ší šance. Jenomže Dukla v závěru zá-
pasu přidala další dva góly a zvítězila 
poměrně přesvědčivě 7:3.

Zatím poslední říjnové utkání ode-
hrála Jihlava na ledě nováčka soutěže 

v Přerově. Zubři obrali Duklu o dva 
body již v prvním vzájemném letoš-
ním zápase  v Jihlavě a plný bodový 
zisk brali i na domácím ledě. V utká-
ní, ve kterém měla více ze hry Dukly, 
byl pro jihlavské hráče téměř nepře-
konatelnou překážkou domácí gól-
man Klimeš. Domácí dvakrát využili 
dvojnásobnou přesilovku a dokráčeli 
k výhře 3:2. V tabulce patřilo Jihlavě 
v době uzávěrky Novin jihlavské rad-
nice po 17. kole páté místo a na ve-
doucí České Budějovice ztrácela osm 
bodů.  -vš-

Fotbalisty FC Vysočina Jihlava 
čeká klíčová pětice zápasů podzi-
mu. Střetne se hlavně s konkuren-
ty v boji o sestup.

 David Kratochvíl
     Jihlava

Fotbalisty Jihlavy čeká v rámci pod-
zimní části Synot ligy posledních pět 
zápasů, a to dost klíčových, protože 
hned ve čtyřech z nich svede souboj 
s adepty na sestup do druhé ligy. Na 
hřišti aktuálně leží celkem 15 bodů, 
pokud chce Vysočina prožít relativ-
ně klidnou zimní pauzu, musí nejen v 
domácích soubojích bodovat naplno, 
ale přivést i nějaké body z venku.

Nejlépe už hned v sobotu, kdy se 31. 
října od 17 hodin představí v  pražských 
Vršovicích proti Bohemians 1905. Ti 
jsou v tabulce zatím předposlední. „Pro 
každé mužstvo je každé utkání těžké. Ví-
me, že potřebujeme získat body, ale totéž 
platí i o Bohemians,“ říká k tomu trenér 
Jihlavanů Milan Bokša.

Vysočina ale půjde do zápasu v nej-
lepším možném rozpoložení od za-
čátku soutěžního ročníku. V lize dva-
krát po sobě bodovala a připsala si 
čtyři body, kdežto Pražané prohráli 
0:3 se Spartou a navíc přišli o vykar-
tovaného Davida Barteka.

Pokud to Vysočina se záchranou 
myslí opravdu vážně, snad jen pro-
ti ve formě hrající Mladé Boleslavi, 
by měla potvrdit roli favorita. Doma 
hostí Brno a zaváhání si před vlast-
ním publikem svěřenci trenéra Bokši 
už zkrátka nemohou dovolit. 

Ostrava je posledním týmem ta-
bulky a má jen čtyři body. Poslední 

12. so 31. 10. Bohemians 1905 - FC Vysočina 17.00
13. so 7. 11.  Ml. Boleslav - FC Vysočina 20.15
14. pá 20. 11.  FC Vysočina - Brno 18.00*
15. so 28. 11.  Ostrava - FC Vysočina 17.00*
16. pá 4. 12.  FC Vysočina - Zlín 18.00*

FC Vysočina čeká klíčová část sezony

zápas podzimu hraje Jihlava doma 
se Zlínem, kterému bude chtít vrátit 
porážku, po které se pakoval tehdejší 
hlavní kouč Luděk Klusáček.

První půlrok Klusáčkova působení 
přitom podle majitele klubu Fran-
tiška Vaculíka probíhal dle očeká-
vání vedení. „V létě jsme naplnili jeho 
představy o podobě realizačního týmu 
a doplnění hráčského kádru, kde kladl 
důraz na udržení Jánoše a angažování 
levého obránce,“ vrátil se o pár měsíců 
do minulosti.

Vaculík také podotkl, že dříve klu-
bové vedení splnilo návrhy trenéra na 

přestupy středopolaře Nerada a útoč-
níka Dvořáka. „Před startem soutěže 
nám prezentoval spokojenost s podo-
bou kádru, ovšem v průběhu přípravy 

a během podzimu svůj názor změnil. S 
tím jsem se nemohl ztotožnit,“ vysvět-
lil k tomu majitel aktuálně 14. týmu 
Synot ligy. 

Pozn: Termíny zápasů označené hvězdičkou se ještě mohou změnit.

Co ještě na podzim čeká FC Vysočina?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ období podzimní sezóny pro fotbalisty FC Vysočina začíná v sobotu 31. 10. duelem proti Bohemians. 
 Foto: David Kratochvíl


