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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava sehráli v listopadu letošní-
ho roku do uzávěrky vydání Novin 
jihlavské radnice v pondělí 28. lis-
topadu celkem deset zápasů. Ze tři-
ceti možných bodů však dosáhli na 
zhruba polovinu – 16 bodů.

V tabulce soutěže tak svěřencům 
trenérů Petra Vlka a Františka Ze-
mana patří čtvrté místo, když na 
první České Budějovice ztrácí osm 
bodů.

První tři listopadové zápasy do-
padly pro Duklu vítězně. Nejprve 
hokejisté přivezli body z Litoměřic, 
kde vyhráli zásluhou velmi povede-
né druhé třetiny 2:4.

Poté čekalo Duklu derby Vysočiny 
v Třebíči. Před téměř třemi a půl ti-
síci diváky hrála Dukla velice dobře 
a postupně navyšovala skóre až ke 
konečné výhře 0:4. Následoval do-
mácí zápas s týmem Mostu. Dukla 
v každé třetině vstřelila jeden gól, a 
protože mladý gólman Jakub Škarek 
ani jednou neinkasoval, mohli se 
hokejisté z krajského města radovat 
z výhry 3:0.

Zisk bodů ze zápasu s Mostem byl 
na delší dobu posledním. Jihlavští 
hokejisté totiž v následujících pěti 
zápasech získali pouhý bod. Období 
bez výhry začal zápas v Kadani. Po 
vyrovnaném průběhu hry bylo ještě 
v 59. minutě skóre 2:2, a Dukla saha-
la minimálně po bodu. Poté však in-
kasovala, a ze severu Čech se vracela 
s prázdnou. Kadaň zvítězila 3:2.

Následovalo domácí utkání s no-

váčkem soutěže Frýdkem-Místkem. 
Dukla vstřelila jen jeden gól, stejně 
jako hosté, a tak šlo utkání do pro-
dloužení. V něm se podařilo zvrátit 
vedení na svou stranu hokejistům 
ze severní Moravy – 1:2 po pro-
dloužení.

V polovině měsíce čekal Duklu 
zápas v Ústí nad Labem. Hokejisté 
z Jihlavy podruhé v sezoně nevstře-
lili ani gól a na Vysočinu se vraceli s 
prázdnou po prohře 2:0. Následoval 
domácí zápas s týmem Zubr Přerov. 
Střelecká nemohoucnost Jihlavy po-
kračovala, Dukla vstřelila pouze je-
den gól, takže si hosté odvezli z Jih-
lavy všechny body za výhru 1:2.

Na začátku druhé dekády listopa-
du byla na programu předehrávka 
36. kola s Kadaní. Severočeši po-
druhé během deseti dnů našli re-
cept na jihlavskou obranu. Vstřelili 
dva góly, a protože jihlavští střelci 
byli asi stále na dovolené, brala Ka-
daň výhru 1:2.

Třetí domácí zápas v řadě již při-
nesl týmu z Vysočiny plný bodový 
zisk. Dukla vstřelila více než dva 
góly, což bylo v předchozích pěti 
zápasech maximum, a po zásluze se 
radovala z výhry nad celkem Pros-
tějova v poměru 4:2.

Zatím poslední zápas odehrála 
Dukla 26. listopadu v Českých Bu-
dějovicích. Na ledě současného líd-
ra soutěže zvítězila 2:1, do tabulky 
brala tři body a upevnila si čtvrté 
místo ve dvanáctičlenném pelotonu 
WSM-Ligy.  -vš-

Listopad se hokejistům
Dukly příliš nevydařil

JIHLAVA – Ani poslední na pod-
zim odehrané kolo, v němž hostí 
Liberec (3. 12., 15 hod.), nezmě-
ní nic na tom, že budou fotbalisté 
FC Vysočina v zimní přestávce na 
sestup. V první polovině letošního 
ročníku ePojisteni.cz ligy obsadí 
předposlední, nebo poslední místo 
tabulky.    

„Je to tak. Ani vítězství nad Liber-
cem nezmění nic na tom, že budeme 
hodnotit podzim jako neúspěšný,“ 
řekl hlavní kouč jihlavského cel-
ku Michal Bílek. Finanční postihy, 
které vedení klubu odvolá až ve 
chvíli, kdy mužstvo opustí sestupo-
vé příčky, tak vydrží minimálně do 
začátku jarní části. Pro hráče ani 
realizační tým nic příjemného…

Přitom to v jednu chvíli vypada-
lo, že se všechno obrací k lepšímu. 
Na konci října a začátku listopadu 
dokázali Bílkovi svěřenci bodovat 
třikrát v řadě. Na remízy s praž-
skou Duklou a Brnem navázali pře-
kvapující, ale zaslouženou domácí 
výhrou 2:1 nad Mladou Boleslaví, 
v té době druhým týmem tabulky.

„Ukázalo se, že v české lize může 
hrát každý s každým. Věřím, že se od 
tohoto utkání odrazíme. Tři body už 
jsme potřebovali jako sůl,“ konstato-
val středopolař Jozef Urblík, autor 
vítězné branky.

Následovala reprezentační pauza, 

Fotbalisté přezimují na sestupu
a po ní další domácí zápas, tento-
krát s ve formě hrajícím Zlínem. 
Vysočina otevřela skóre a držela 
s favoritem krok, jenomže tento-
krát se bodová odměna nekonala. 
Mimo jiné i kvůli fair play gestu 
stopera Antonína Rosy, jenž při-
znal gólovou teč hostující střely 
(rozhodčí původně odmával of-
sajd).

„Klobouk dolů, že se přiznal. Ve 
fotbale se to málokdy vidí. Věřím, že 
za to Jihlava dostane devět bodů a 
zachrání se. Byla by škoda, kdyby se-
stoupila, protože naše vzájemné zá-
pasy jsou parádní,“ glosoval zlínský 
trenér Bohumil Páník.   

Jeho protějšek Bílek hovořil 
sklesle. „Naše situace je těžší a těž-
ší,“ posteskl si. A nezlepšila se ani 
po nudné bezbrankové remíze na 
půdě poslední Příbrami. „Drží se 
nás i smůla. Musíme dohrát podzim, 
na všechno zapomenout, a co nejlépe 
se připravit na jaro. Pevně věřím, že 
ligu udržíme,“ podotkl záložník Pe-
ter Šulek. -cio-

FOTBALISTY Jihlavy (na snímku v modrém stoper Jiří Krejčí) čekají na jaře po-
řádné „hoňky“ za záchranou.  Foto: Michal Boček

Listopadové výsledky
Jihlava – Mladá Boleslav 2:1 (bran-

ky: 12. Rabušic, 67. Urblík – 18. Klo-
bása), Jihlava – Zlín 1:3 (16. Dvořák 
– 27. Vukadinovič, 53. vlastní Rosa, 
90. Jordan), Příbram – Jihlava 0:0.


