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Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jih-
lava končili kalendářní rok 2011 na 
čtvrtém místě tabulky se ziskem 64 
bodů. O měsíc později, na konci led-
na 2012, jim sice čtvrtá příčka stále 
patřila, ovšem na jejich kontě bylo jen 
o deset bodů více. A přitom se v deví-
ti lednových mačích hrálo o sedma-
dvacet bodů.

Vstup do nového roku se svěřencům 
trenérů Petra Vlka a Patrika Augusty 
příliš nevydařil. Z devíti utkání pouze 
třikrát vyhráli, jednou získali bodík za 
remízu po základní hrací době a v pě-
ti případech odcházeli z ledu s poráž-
kou.

Hned v prvním utkání v novém ro-
ce zajížděla Dukla 4. ledna na led líd-
ra soutěže do Ústí nad Labem. Místní 
Lvi byli nad jejich síly a po šedesáti 
minutách hry se hráči z krajského 
města vraceli na Vysočinu s prohrou 
– 3:7.

O tři dny později následovalo domá-
cí utkání s posledním celkem tabul-
ky Mostem. Jihlavští hokejisté utká-
ní nezvládli a prohráli těsně – 2:3. 
O čtyři dny později, 11. ledna, hrála 
Dukla v Hradci Králové se sousedem 
v tabulce. Jenže na ledě vyrovnanost 
celků nebyla vůbec znát. Hradec po 
vyrovnané první třetině rozhodl utká-
ní ve druhé části, kdy skóroval čtyři-
krát. Konečný výsledek – 6:1.

Další těžký soupeř čekal na jihlavský 

tým 14. ledna na domácím ledě. Přijel 
třetí tým tabulky HC Olomouc. Prů-
běh zápasu nasvědčoval tomu, že se 
hráčům s ježkem na dresu vrací ztra-
cená forma. Ve druhé třetině již ved-
li 5:2, ale hostům se ve třetí třetině 
podařilo vyrovnat a bod navíc získali 
v samostatných nájezdech – 2:3 sn.

Plný bodový zisk brala Dukla v ná-
sledujících dvou domácích zápa-
sech. Nejprve se 18. ledna střetla 
s Berounskými Medvědy a po zod-
povědném výkonu vyhrála – 5:2. Za 
tři dny následovalo utkání se Šum-
perkem. Ve vyrovnaném mači roz-
hodli svěřenci trenéra Vlka o zisku 
tří bodů až dvěma brankami ve třetí 
třetině - 4:1.

Potvrdit zlepšenou formu jeli hoke-
jisté z Vysočiny 23. ledna do Kadaně. 
Jenže proti houževnatému soupeři 
neuspěli, nepodařilo se jim ani jed-
nou překonat soupeřova gólmana, a 
naopak třikrát inkasovali – 3:0.

Předposlední lednové utkání se-
hrála Dukla na domácím ledě 25. 
ledna proti Litoměřicím. V průměr-
ném utkání byl po dvou třetinách 
nerozhodný stav 1:1. Deset minut 
před koncem utkání se trefi l nejlepší 
střelec Jihlavy Daniel Hodek, a zajis-
til tak tři důležité body – 2:1.

S koncem ledna přišlo derby Vy-
sočiny v Třebíči. V sobotu 28. ledna 
se na něj na zimní stadion v Třebíči 

V lednu se Dukle příliš nedařilo

JIHLAVA - FC Vysočina ulovil pro 
jarní druholigové boje velkou posilu. 
Na půlroční smlouvě s možností pro-
dloužení po vzájemné domluvě se s 
klubem dohodl bývalý brankář Sparty 
Praha Jaromír Blažek.

„V mém rozhodování hrála velkou roli 
chuť ještě něco ve fotbale dokázat. Jsem 
zdravý, v dobré kondici, a po odchodu 
ze Sparty mám opravdu velkou motiva-
ci ještě se vrátit do nejvyšší soutěže. Jsem 
připraven pomoci svému novému za-
městnavateli v jeho ambicích,“ řekl 39le-
tý sedminásobný mistr Gambrinus 
ligy, účastník tří mistrovství Evropy a 

jednoho mistrovství světa.
Vedení FC Vysočina si příchod zvuč-

ného jména pochvaluje. „Cítím z pana 
Blažka velké odhodlání a chuť k tréninku 
i zápasům. Jsem rád, že přijal naši výzvu 
prodloužit si v Jihlavě fotbalovou kariéru 
a usilovat o postup,“ nechal se slyšet ře-
ditel klubu Zdeněk Tulis.

Potěšení z hráčova angažmá neskrý-
val ani hlavní trenér Roman Pivarník. 
„Je to velmi kvalitní brankář, který náš 
kádr nesporně zkvalitní. V devadesátých 
letech jsme byli soupeři na hřišti, nyní se 
velmi těším na vzájemnou spolupráci.“ 
 -cio-

FC Vysočina ulovila Blažka
JIHLAVA – Fotbalisté Jihlavy se sta-
li překvapivými šampióny 15. roční-
ku lednového přípravného turnaje 
Tipsport liga. Pohár pro vítěze a fi -
nanční prémii 300.000 Kč vybojova-
li bez jediné porážky.

„Každá výhra se pozitivně projevuje 
na atmosféře v kabině a přístupu hráčů 
k tréninku. Zápasy turnaje představo-
valy pro všechny týmy jen zimní pří-
pravu, do které šly z plného zatížení. 
Nejinak tomu bylo u nás,“ zůstal tre-
nér FC Vysočina Roman Pivarník 
nohama na zemi.

Jeho svěřenci sehráli v soutěži cel-
kem sedm utkání s bilancí šesti vý-
her (včetně penaltové loterie v se-
mifi nále) a jedné remízy. Ve fi nálové 
části byla Jihlava jediným zástupcem 
druhé ligy. „Je potěšující, že jsme se 

v zápasech prosazovali svým herním 
stylem a hráči si více fi xovali určité ná-
vyky. Dokázali jsme si vypracovat hod-
ně šancí, byli jsme střelecky produktivní 
a naproti tomu jsme málo inkasovali,“ 
pokračoval Pivarník v hodnocení pro 
ofi ciální internetové stránky klubu.

Vítězné turnajové vysvědčení FC 
Vysočina je kolektivním dílem všech 
hráčů, kteří do Tipsport ligy zasáhli. 
Nejvýrazněji na sebe upozornil útoč-
ník Stanislav Tecl, s osmi brankami 
král střeleců. „Před začátkem turnaje 
bych tuto cenu rozhodně nečekal. Snad 
mi pomůže ke zvýšení herního a střelec-
kého sebevědomí v jarní části druholigo-
vé soutěže,“ nechal se slyšet kanonýr.

Další individuální trofej pro Jihlavu 
ukořistil Jaromír Blažek, jenž byl vy-
hlášen nejlepším gólmanem. -cio-

FC Vysočina triumfoval 
v Tipsport lize

LIBEREC – JIHLAVA 1:3 - Branky: 28. z pen. Janů – 54. z pen. a 72. Tecl, 8. 
Kolařík.

Skupina
ZLATÉ MORAVCE – JIHLAVA 0:1 -  Branka: 86. Sedláček
SLOVÁCKO – JIHLAVA 0:1 -  Branka: 88. Tecl
ZNOJMO – JIHLAVA 1:2 - Branky: 12. Zifčák – 2. Kliment, 82. Karlík.
OLOMOUC – JIHLAVA 2:2 - Branky: 34. Klesnil, 72. Varadi – 3. a 13. Tecl.
BRNO – JIHLAVA 0:2 - Branky: 59. z pen. a 90+4. z pen. Tecl.
Semifi nále

Finále

HRADEC KRÁLOVÉ – JIHLAVA 2:2, na penalty 1:4 - Branky: 4. Poděbradský, 87. 
Pávek – 65. Obert, 68. Tecl, rozhodující penalta Halama.

přišlo podívat téměř tři a půl tisíce 
diváků. Ti viděli do poslední minuty 
hry pouze jednu branku v síti Jihlavy. 
V závěrečné hře bez brankáře poté 
Dukla inkasovala do prázdné branky 
podruhé – 2:0.

Prvoligová soutěž pokračuje do 22. 
února, kdy se odehraje poslední 52. 
kolo základní části. Poté se prvních 

osm celků střetne vyřazovacím způ-
sobem v play-off  o vítěze 1. ligy. Tý-
my na 9. až 14. místě sehrají dvouko-
lově každý s každým deset zápasů o 
konečné umístění. Dva nejhorší cel-
ky na 13. a 14. místě čeká na závěr 
sezony baráž s vítězi tří skupin druhé 
ligy o dvě místa v 1. lize pro sezonu 
2012/13.   –vš-

(Pokračování ze str. 23)

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie - 100.000 Kč

na realizaci projektu: Koncertní 
činnost JSPS Melodie - 7 koncertů v 
Jihlavě

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci, na autorské 
poplatky (OSA, apod.).

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – hudba 
ostatní na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

Ing. Milan Kolář - 100.000 Kč
na realizaci projektu: Folk v Jihlavě 

2012
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

AlternativaPro, občanské sdruže-
ní - 100.000 Kč

na realizaci projektu: Koncert bez 
hranic

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem.

AlternativaPro, občanské sdružení 
- 30.000 Kč

na realizaci projektu: AlternativaPro 
PRIZE 2012

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem.

AlternativaPro, občanské sdružení 
- 65.000 Kč

na realizaci projektu: Přijďte na kon-
cert, pomůžete 2012

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na propagaci.

Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava

- 4.600 Kč
na realizaci projektu: Jihlavští senio-

ři a dechovka
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem, na propagaci.

FABES s.r.o. -61.390 Kč
na realizaci projektu: Jazz do Jihlavy
na úhradu nákladů na služby v rám-

ci technického zajištění,
na honoráře i náklady na dopravu 

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, apod.).

 (Dokončení v příštím čísle)

Zastupitelé rozdali granty pro rok 2012


