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Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava 
sehráli od posledního vydání Novin 
jihlavské radnice deset mistrovských 
zápasů, v nichž třikrát vyhráli v zá-
kladním čase, čtyřikrát vyhráli v pro-
dloužení nebo na samostatné nájez-
dy, dvakrát prohráli v základním hrací 
době a jednou prohráli v prodlouže-
ní.

A právě v těchto utkáních jihlavští 
hráči nastupovali pod vedením nové 
trenérské dvojice. Bývalý hlavní tre-
nér Josef Augusta totiž přesně v den 
svých 63. narozenin, 24. listopadu, 
oznámil ukončení činnosti u A týmu. 
Na uvolněné trenérské místo se po-
sunul jeho dosavadní asistent Roman 
Mejzlík, který si za „parťáka“ na stří-
dačku vybral Patrika Augustu.

Hned první zápas se Dukle pod 
vedením nové trenérské dvojice 25. 
listopadu vydařil. Na ledě nováčka 
soutěže v Táboře sice od 3. minu-
ty prohrávala po brance z trestného 
střílení, ale ještě do první přestávky 
stačil vyrovnat Staněk. V polovině 
zápasu zařídil domácím vedení jihlav-
ský odchovanec Ivan Padělek. Dukla 
odpověděla ve třetí třetině brankou 
Čachotského, v následujícím pro-
dloužení se nerozhodlo, takže ke slo-
vu přišly samostatné nájezdy, v nichž 
bod navíc pro Jihlavu zajistil kapitán 
Hodek - 2:3 sn.

O tři dny později sehráli hokejis-
té Jihlavy zápas na domácím ledě s 

Chrudimí. V utkání chudém na bran-
ky vedli po úvodní dvacetiminutovce 
domácí zásluhou Haluzy, ale na kon-
ci druhé části hosté vyrovnali a tento 
stav vydržel do konce základní hrací 
doby. Stejně jako v Táboře se rozho-
dovalo až v samostatných nájezdech, 
ve kterých byli po brance Chvátala 
opět šťastnější hráči Dukly - 1:2 sn.

Druhý prosincový den zajížděli 
svěřenci trenérů Mejzlíka a Augusty 
do Znojma, kde zopakovali výsledek 
z utkání s Chrudimí. Góly padly v 
Hostan aréně v prvních třech minu-
tách a poté se na výsledkové rozuzlení 
čekalo až do samostatných nájezdů. V 
nich byli do třetice spokojenější Jih-
lavští, když rozhodující branku zna-
menající zisk dvou bodů vstřelil 
Čachotský - 2:1 sn.

Svátek hokeje nastal na Horáckém 
zimním stadionu na mikulášskou so-
botu 5. prosince, kdy na Vysočinu 
přijel druhý celek tabulky Chomutov. 
Zápas měl zajímavý vývoj. Hosté v 
polovině první třetiny vedli, ale Kot-
lík o dvě minuty později vyrovnal. 
Během druhé části se trefi li do černé-
ho Chvátal a Polcar, a když ve 48. mi-
nutě zvýšil Čachotský na 4:1 zdálo se, 
že je o vítězi utkání rozhodnuto.

Jenže opak byl pravdou. Hosté bě-
hem čtyř minut vyrovnali a začínalo 
se od nuly. Naštěstí přidal v 54. mi-
nutě svou druhou branku Čachotský, 
a zařídil tak pro Duklu důležité tři 

body - 5:4.
Jihlava posilněna vítězstvím nad 

Chomutovem cestovala 9. prosin-
ce do Ústí nad Labem. Zde měla s 
lídrem soutěže pramalou šanci na 
úspěch. Domácí se v průběhu zápasu 
dostali do čtyřgólového vedení, kte-
ré změnili jihlavští hráči Čachotský a 
Hodek až v závěru utkání. V poslední 
minutě upravili ústečtí Lvi na ko-
nečných - 5:2.

V sobotu 12. prosince zažila hav-
líčkobrodská Kotlina další derby 
Vysočiny. Jihlavští hokejisté před-
vedli solidní výkon, dostali se do 
dvoubrankového vedení a měli prů-
běh zápasu pod kontrolou. Ještě v 58. 
minutě vedla Dukla 1:3, aby během 
několika vteřin přišla o vypracovaný 
náskok. Na rozuzlení se čekalo v pro-
dloužení velmi krátkou dobu. V 62. 
minutě vstřelil útočník Dukly Haluza 
svůj třetí gól v zápase a dva body tak 
jeho zásluhou putovaly do krajské-
ho města 3:4 p.

Po derby přivítali hokejisté Dukly 
na svém ledě severočeskou Kadaň. 
V polovině zápasu zařídil hostům 
vedení Ton. Jednobrankový náskok 
drželi hosté až do poslední minuty 
třetí třetiny, kdy Dukla zásluhou kapi-
tána Hodka v power play vyrovnala. 
V prodloužení ujel v 64. minutě hos-
tující Balász a rozesmutněl jihlavské 
příznivce na tribunách Horáckého 
zimního stadionu - 1:2 p.

Los nadstavbové části, kdy se muž-
stva umístěná po základní části na su-
dých místech utkají s lichými týmy, 
svedl ke vzájemnému zápasu opět 
dvojici Kadaň - Jihlava. Utkání se 
hrálo 14. prosince v Kadani a Jihlava 
vrátila Severočechům předcházející 
prohru i s úroky. Dukla plně ovlád-
la zápas a v samém závěru vedla již 
0:4. Čisté konto se gólmanu Bendovi 
udržet nepodařilo. V 58. minutě ho 
překonal Charousek, a upravil tak 
na konečných - 1:4.

Nejhorší utkání se zároveň nejhor-
ším výsledkem se podařilo hráčům 
Dukly sehrát v posledním předvá-
nočním zápase na domácím ledě se 
Znojmem. Bleskový nástup hostů 
znamenal ve 4. minutě vedení 0:3, 
čímž bylo v podstatě rozhodnuto. 
Čestný úspěch se podařilo domá-
cím hráčům vstřelit až v 52. minutě 
za stavu 0:5 díky Marešovi, čímž dal 
zápasu konečnou výsledkovou po-
dobu - 1:5.

V posledním utkání před uzávěrkou 
vydání tohoto čísla Novin jihlavské 
radnice zajížděla Dukla do Vrchlabí. 
Jihlavští byli od začátku lepším tý-
mem, ale v první třetině přesto jed-
nou inkasovali. V dalším průběhu 
hry se podařilo postupně skórovat 
Hodkovi, Takáčovi a Haluzovi, tak-
že po odehrání šedesáti minut se z 
vítězství radovali hráči z Vysočiny 
- 1:3.                                                          -vš-

Dukla svými výkony v prosinci nezklamala

V přípravě s mistrovskou Slavií
JIHLAVA - Druholigoví fotbalisté FC 
Vysočina znají soupeře pro přátelská 
utkání zimní přípravy. Mimo jiné změ-
ří síly s českou prvoligovou špičkou - 
mistrovskou Slavií Praha, Libercem a 
Mladou Boleslaví.

Vánoční dovolená končí hráčům 
třetího ledna. O den později, na star-
tu zimní přípravy, se poprvé v novém 
roce ohlásí trenérské dvojici Luboš 
Urban - Daniel Šmejkal. 9. ledna čeká 
Vysočinu první přípravné utkání proti 
slovenské Senici. Půjde o zahajovací 
duel bratislavské skupiny Tipsport ligy, 
zimního turnaje na umělé trávě. Další-
mi soupeři Jihlavy jsou Trenčín a Petr-
žalka.

Po konci účinkování v turnaji če-
ká FCV série přátelských utkáních s 
českými celky. Kromě výše zmíněné 

trojice Slavia Praha, Liberec, Mladá 
Boleslav změří Urbanovi svěřenci síly 
také s prvoligovými Bohemians Pra-
ha, respektive Českými Budějovicemi. 
Generálku na jarní polovinu druhé li-
gy obstará duel s třetiligovou rezervou 
pražské Slavie.

V harmonogramu přípravy zatím 
chybí jména soupeřů v týdnu od 15. 
do 21. února.

Program zimní přípravy FC Vyso-
čina - Tipsport liga: 9. ledna: Senica, 
13. ledna: Trenčín, 16. ledna: Petržal-
ka. Přátelská utkání (místa konání 
budou upřesněna): 20. ledna: Libe-
rec, 23. ledna: Bohemians Praha, 30. 
ledna: Bohemians Praha, 3. února: 
České Budějovice, 6. února: Hradec 
Králové, 10. února: Mladá Boleslav, 
27. února: Slavia Praha B.               -cio-

O mladé útočníky je zájem

JIHLAVA - I když na tuzemské fot-
balové scéně panuje klid, sportovní 
managementy jednotlivých klubů ne-
zahálejí. Výjimkou není ani FC Vy-
sočina. Start zimní přípravy se blíží, 
proto vedení sleduje vhodné hráče pro 
doplnění kádru, a zároveň registruje 
nabídky na vlastní kmenové fotbalisty, 
konkrétně útočníky Stanislava Tecla s 
Matějem Vydrou.

„Budou probíjat určitá jednání. Ale 
rozhodně nejsme v situaci, že bychom 
hráče museli prodávat. Stejně tak žádná 

z jednání neiniciujeme,“ řekl František 
Vaculík, zástupce majoritního vlastní-
ka klubu.

Pokud by mladíci z Vysočiny přesto 
zmizeli, platí varianta, že budou uvol-
něni pouze do špičkových českých či 
zahraničních celků. „V případě nabídky, 
která bude atraktivní a perspektivní pro 
hráče i klub, lze uvažovat o dohodě. V 
současné době (minulý týden - pozn. red.) 
není žádný transfer mezi kluby uzavřen a 
schválen,“ snaží se Vaculík předejít spe-
kulacím fanoušků či médií.              -cio-

ÚTOČNÍK Stanislav Tecl (ve žlutém) patřil na podzim k oporám A-týmu FC 
Vysočina. Bude oblékat jihlavský dres i na jaře?                       Foto: Michal Boček

Kádr fotbalistů prochází změnami
JIHLAVA - Sportovní management 
FC Vysočina zareagoval na nepo-
vedený podzim A-týmu hráčskými 
změnami. Po skončení první polovi-
ny sezony se vedení rozhodlo nejed-
nat o prodloužení hostování brankáře 
Marcela Krajíčka (Bystrc), stopera Ja-
na Pence (Příbram) a záložníků Jiřího 
Šislera (Bohemians 1905) s Micha-
lem Vyskočilem (Fulnek).

Další dva fotbalisté, středopolař Jiří 
Malínek s útočníkem Tomášem Kap-
lanem, odešli posílit formou přestupu 
celky, ve kterých na podzim hostova-
li. Konkrétně jde o Žďár nad Sázavou 
(divize) a Polnou (krajský přebor Vy-
sočiny). Oba hráči patřili v minulosti 
k oporám FCV a stáli u historického 
postupu oddílu do Gambrinus ligy 

(jaro 2005 - pozn. red.).
Jihlavskou kabinu prozatím opouš-

tějí také záložníci Michal Drábek s 
Martinem Dupalem. Prvně jmeno-
vaný bude na jaře hostovat v Bystrci, 
druhý v Líšni. „Dále intenzivně jedná-
me o posílení kádru. Zejména v obraně 
a na postu brankáře. Máme zájem o 
prodloužení hostování středního zálož-
níka Jana Grubera (České Budějovice - 
pozn. red.),“ dodal sportovní manažer 
klubu Josef Jinoch.

V hledáčku vysočinských posil fi gu-
rovala jména hned šesti zahraničních 
fotbalistů, konkrétně tří Slováků, jed-
noho Chorvata, Slovince a Američa-
na. Vedení tyto hráče otestovalo. O 
jejich případném angažmá rozhodne 
na startu zimní přípravy.                 -cio-


