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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava sehráli od posledního vydání 
Novin jihlavské radnice sedm sou-
těžních utkání. V nich se jim příliš 
nedařilo. Získali v nich pouze pět bo-
dů a to za dvě výhry po prodloužení 
či samostatných nájezdech a jednu 
remízu v základní hrací době.

V tabulce soutěže jim patří po 32. 
kolech základní části sedmá příčka 
se ziskem 47 bodů. Oproti loňskému 
ročníku jde o manko čtrnácti bodů a 
propad v tabulce o tři místa.

V posledním listopadovém zápase 
hostila družina trenérů Petra Vlka a 
Patrika Augusty letošní překvapení – 
tým Kadaně. Severočeši jsou farmou 
extraligového Chomutova a v sesta-
vě disponují množstvím hráčů právě 
z loňského kádru Pirátů z Chomuto-
va.

Hosté vedli gólem z konce první 
třetiny, ale mladíček Malec na začát-
ku druhé části vyrovnal. Do závěreč-
né dvacetiminutovky tak vstupovaly 
oba celky za nerozhodného stavu. 
Ten vydržel do 47. minuty, kdy šli 
hosté podruhé v zápase do vedení. 
Domácí se snažili vyrovnat, ale ne-
podařilo se jim to ani v závěrečné 
power play, kdy naopak Severoče-
ši pečetili výhru gólem do prázdné 
branky – 1:3.

První prosincový den začala třetí 
čtvrtina dlouhodobé části. Na Ho-
ráckém zimním stadionu se předsta-
vil celek Královských lvů z Hradce 
Králové. Po bezbrankové první tře-
tině začaly padat góly ve druhé části. 
Domácí si vypracovali tříbrankový 
náskok, ale hosté krátce před druhou 
přestávku snížili. Výpadek domácích 
ve třetí části znamenal dvě branky 
v jihlavské kleci a muselo se prodlu-
žovat. V nastaveném čase rozhodl o 
zisku bodu navíc obránce Zadražil – 
4:3 p.

Třetím domácím zápasem v řadě 
bylo derby Vysočiny s Horáckou Sla-

JIHLAVA – Prvoligoví fotbalisté FC 
Vysočina znají jízdní řád zimní pří-
pravy. Po konci aktuální dovolené je 
čeká tvrdá práce. Ladění formy na 
jarní část Gambrinus ligy bude krát-
ké, ale velmi intenzivní a nahuštěné.

Do tréninku se hráči vrhnou už po 
Vánocích, kdy nasadí sportt estery a 
do 2. ledna budou plnit individuál-
ní plán. Všichni členové kádru by tak 
měli být perfektně připraveni na ost-
rý start zimního drilu, který 3. ledna 
odstartují diagnostickými a funkční-
mi testy na FTVS v Praze. Následu-
jící den je na programu první trénin-
ková jednotka a postupně se rozjede 
kolotoč dvoufázových tréninků a pří-
pravných utkání.

V tréninkovém procesu hodlá tre-
nérský štáb využívat haly, posilovny, 
lesních terénů, tartanového oválu a 
umělé trávy v areálu Na Stoupách, 
respektive v Lukách na Jihlavou. Nej-
větší kondiční dávky čekají fotbalisty 
v druhém týdnu přípravy v rámci 
soustředění (7. – 11. 1.). To proběh-
ne netradičně přímo v Jihlavě. Na 
druhé únorové zimní soustředění (2. 

Fotbalisty čeká náročná příprava

Hokejistům Dukly se příliš nedaří

MICHAL VELECKÝ se vrátil do sestavy Dukly po několikatýdenní pauze zaviněné zraněním v domácím utkání s Pískem. 
 Foto: Vladimír Šťastný

vií Třebíč. Utkání se vyvíjelo podob-
ně jako předchozí duel. Dukla vedla 
po dvou třetinách nejtěsnějším roz-
dílem 1:0. Ve třetí třetině se hostům 
podařilo vyrovnat a v závěru využili 
přesilovou hru ke vstřelení rozhodu-
jícího gólu. Dukle na vyrovnání již 
nezbyl čas – 1:2.

Další těžký soupeř čekal na jihlav-
ské hokejisty na severu Čech, kam 
zajížděli 5. prosince k duelu s Ústím 
nad Labem. Zápas se pro hráče z Vy-
sočiny nevyvíjel špatně. Na první gól 
Ústí zareagoval vyrovnáním Peká-
rek, ale domácí do první přestávky 
přidali druhý gól. Tento stav vydržel 
i v následujících dvou částech, Dukla 
nepomohla k vyrovnání ani závěreč-
ná power play – 2:1.

O tři dny později se v Jihlavě před-
stavil třetí celek tabulky Olomouc. 
Domácí nezačali zle, po první dvace-

timinutovce vedli 1:0, ale ve druhé 
části za hosty vyrovnal jihlavský od-
chovanec Řípa. Vše se mělo rozhod-
nout ve třetí části. Hned po jejím za-
hájení zvrátili vedení na svou stranu 
hosté, domácí zachraňovali remízu 
gólem čtyři minuty před koncem 
třetí třetiny. V prodloužení se neroz-
hodlo, takže o bodu navíc rozhodla 
loterie samostatných nájezdů. V nich 
byla zásluhou Čachotského úspěš-
nější Dukla – 3:2 sn.

Další zápas odehráli jihlavští ho-
kejisté na ledě lídra soutěže v Mladé 
Boleslavi. Bezbrankový stav vydržel 
až do 24. minuty. V ní domácí otevře-
li skóre a během druhé třetiny přidali 
další dva góly. Ve třetí třetině přida-
li rozjetí domácí další dva góly, čímž 
dosáhli vysokého vítězství – 5:0.

Zatím posledním utkáním před 
uzávěrkou vydání Novin jihlavské 

radnice byl mač s posledním týmem 
tabulky Pískem. Domácí se trápili. 
Na první gól Písku odpověděl ještě 
v první třetině Jeslínek. Další bran-
ky padly až v závěrečné části. Hosté 
šli opět do vedení, osm minut před 
koncem vyrovnal Hodek. Zdálo se, 
že Dukla přidá vítězný gól, ale nesta-
lo se tak. Dvě vteřiny před koncem 
prodloužení vsítil vítězný gól hostů 
veterán Šperger – 2:3 p.

V kanadském bodování jihlavských 
hráčů vede po 32. odehraných ko-
lech Daniel Hodek se ziskem 27 
bodů za 13 gólů a 14 asistencí, ná-
sledován Michalem Jeslínkem 25 
(12+13) a Tomášem Čachotským 
24 (11+13). Mezi obránci dominuje  
Tomáš Kolafa 21 (5+16), s velkou 
ztrátou za ním je druhý Marek Drti-
na 9 (2+7) a třetí Matic Podlipník 8 
(1+7).   –vš-

FOTBALISTY neoblíbená zimní příprava pomalu klepe na dveře. Vstoupí do 
ní FC Vysočina se svým kapitánem Stanislavem Teclem (ve žlutém s páskou)? O 
jednoho z nejlepších podzimních kanonýrů je totiž na české fotbalové scéně velký 
zájem.  Foto: Michal Boček

– 13. 2.) naopak prvoligový nováček 
poprvé v historii klubu odcestuje do 
zahraničí. Ideální počasí a terény mu 
má poskytnout Turecko.

Nezbytnou součástí přípravného 
bloku FC Vysočina pochopitelně bu-
dou přípravné zápasy. Minimálně pět 
jich žlutomodří odehrají coby obháj-
ci prvenství v lednové Tipsport lize. 
V brněnské základní skupině změří 
síly s domácí Zbrojovkou, Zlínem, 
Slováckem a Znojmem. Pátý duel se 
uskuteční během fi nálového víkendu 
turnaje a týká se i celků, které nepo-
stoupí do semifi nále.

Před odletem do Turecka čekají 
Jihlavu dvě utkání s prozatím nezná-
mými soupeři. Naopak znám je pře-
hled zápasů na soustředění. Svěřenci 
trenéra Františka Komňackého se 
postaví srbskému Bělehradu, ukra-
jinskému Rihu, polskému Bialystoku 
a maďarskému Paksi.

Generálku na jarní část Gambrinus 
ligy podstoupí FC Vysočina pravdě-
podobně v rámci odvety osmifi nále 
Poháru České pošty na půdě Sparty 
Praha. -cio-


