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Hokejisté Dukly Jihlava se zatím 
v dosavadním průběhu 1. ligy drží 
v horních patrech tabulky. Přestože 
je téměř od začátku sezony dopro-
vází řada drobnějších, ale i dlouho-
dobějších zranění, téměř pravidelně 
bodují. 

Na druhou Olomouc ztrácí k uzá-
věrce vydání Novin jihlavské rad-
nice ke dni 26. listopadu pouhé dva 
body, naopak čtvrtý Havlíčkův Brod 
zaostává za Jihlavou o jediný bod. Po 
odehrání pětadvaceti kol, tedy bez 
jediného zápasu v polovině základní 
hrací části, mají oproti loňské sezo-
ně o osm bodů více. Loni byla Dukla 
po stejném období na pátém místě 
tabulky.

Za období od posledního vydání 
NJR odehrála Dukla devět zápasů. 
V nich čtyřikrát dokázala zvítězit 
v základní hrací době, jednou zvítě-
zila po prodloužení, jednou prohrála 
po samostatných nájezdech a třikrát 
odešla ledu po základní hrací době 
poražena.

30. listopadu hrála na severu Čech 
v Ústí nad Labem a s týmem, který 
letos patří k největším zklamáním li-
gy, prohrála – 3:2. O tři dny pozdě-
ji se na Horáckém zimním stadionu 
představil lídr soutěže Mladá Bole-
slav. V pohledném zápase domino-
vali domácí. Od začátku zápasů ved-
li až 4:1 – konečný výsledek vyzněl 
jednoznačně pro Jihlavu – 5:2.

Hned v dalším kole zajížděla Jihla-
va do Olomouce, které patřila dru-
há příčka tabulky. Po dvou třetinách 
byl stav 1:1, ale Dukla se ve třetí čás-
ti prosadila třikrát a domácí pouze 

jednou. Konečný výsledek vyzněl 
tedy lépe pro hráče z Vysočiny – 4:2 
a Dukla se posunula na druhé místo 
v tabulce.

9. listopadu přijely do Jihlavy Čes-
ké Budějovice. Nejvyšší letošní ji-
hlavská návštěva 3. 112 diváků vi-
děla strhující boj o každý metr ledu. 
Nakonec se z těsného vítězství 2:1 
radovala Dukla. Následovaly dva zá-
pasy s regionálními soupeři.

Nejprve hrála Jihlava v Havlíčkově 
Brodě. Dukla po první části vedla 
1:0, ale domácí ve druhé části dvě-
ma góly obrátili skóre. Ve třetí části 
hosté vyrovnali a byli mírně lepším 
celkem. Jenže v předposlední minutě 
rozhodli zápas Rebelové a Dukla tak 
prohrála – 3:2.

Následovalo jihlavské derby s Tře-
bíčí. Hosté po dvou třetinách vedli 
2:0, Dukla ve třetí části vyrovnala 
a zápas pokračoval v prodloužení. 
V něm se nerozhodlo, takže došlo 
k samostaným nájezdům. V nich byli 
šťastnější hosté, kteří si z Jihlavy od-
vezli výhru – 3:2 SN.

Hořkou pilulku museli jihlavští ho-
kejisté spolknout v polovině listo-
padu v Šumperku. Na sever Moravy 
odjelo pouze šestnáct hráčů, v prů-
běhu hry trenérská dvojice Petr Vlk 
a František Zeman přišla o další tři 
hráče. Jihlava utrpěla zatím nejvyšší 
letošní prohru – 6:2.

Chuť si jihlavští hokejisté spravili 
o čtyři dny později v domácím zá-
pase s Kadaní. Po jednoznačném 
průběhu zápasu zvítězili vysoko - 
6:2.

V zatím posledním zápase hrála 

Dukla drží v tabulce třetí místo

V polovině ledna 2014 bude Kraj 
Vysočina hostit Hry VI. zimní olym-
piády dětí a mládeže. Jihlava bude 
spolu s Havlíčkovým Brodem dějiš-
těm ledního hokeje. 

„Volba byla jednoznačná. Mladí 
sportovci musí dostat příležitost zasou-
těžit si na profesionálních sportoviš-
tích. Jihlava i Havlíčkův Brod nabízí 
ideální podmínky nejen pro vrcholový 
sport, ale i pro odpočinek. Města jsou 
navíc blízko sebe a nehrozí tedy žádné 
časové prodlevy při přesunech,“ uvedl 
Milan Kastner, člen organizačního 
týmu olympiády, s tím, že Jihlava 
poskytla pro olympijské turnaje obě 
ledové plochy Horáckého zimního 
stadionu. 

Program a rozlosování jednotlivých 
turnajů bude k dispozici na konci ro-
ku na www.olympic.cz/odm2014. 
Na těchto webových stránkách bu-
dou postupně zveřejňovány olym-
pijské novinky. Vstup na všechna 
utkání je zdarma.

Hry olympiády dětí a mládeže ko-
pírují svým pojetím atmosféru tra-
dičních olympijských her. Talentova-
ní sportovci reprezentující vysílající 
kraje tak v lednu osobně zažijí nástup 
výprav na stadionu, složení olympij-
ského slibu, vztyčování vlajky včetně 
zapálení olympijského ohně. 

Projekt ODM se stal praktickou 
demonstrací olympismu a skuteč-
ným svátkem sportu mladých spor-
tovců. 

Kromě hokeje proběhnou v rám-
ci Her soutěžní klání v těchto spor-
tech: alpské lyžování, běžecké ly-
žování, biatlon, lyžařský orientační 
běh, krasobruslení, rychlobruslení, 
snowboard. Umělecky zaměření žáci 
se poměří v korespondenční výtvar-
né soutěži a ve hře na akordeon.

Mladí sportovci dostanou příleži-
tost zasoutěžit si  např. ve Vysočina 
Areně v Novém Městě na Moravě 
(běžecké lyžování, biatlon, lyžařský 
orientační běh), kde úspěšně pro-
běhlo mistrovství světa v biatlonu, 
na Fajtově kopci ve Velkém Mezi-
říčí (alpské lyžování, snowboard) a 
nebo na zimním stadionu ve Žďáře 
nad Sázavou (rychlobruslení, kraso-
bruslení) a Havlíčkově Brodě (lední 
hokej). -lm-

Kdy? 
19. ledna 2014. 

Kde? 
V Havlíčkově Brodě. 

Hry VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže

Pětice prvoligových fotbalistů FC 
Vysočina – Tomáš Josl, Lukáš Ma-
sopust, Karol Karlík, Tomáš Marek a 
Haris Harba – v doprovodu tiskové-
ho mluvčí Miroslava Fukse navštívila 
v listopadu Základní školu Jungman-
nova v Jihlavě.

Tělocvična školy zaplněná žáky, je-
jich pedagogy a asistenty se rozezně-
la hymnou FC Vysočina a roztles-
kávačky školy se ujaly zahájení akce. 

Následovala více než hodinová bese-
da. Žáci byli zvídaví, pokládali hrá-
čům mnoho dotazů. Ti jim ochotně 
na všechny odpovídali. 

Po besedě následovala intenzivní 
autogramiáda fotbalistů. Hráči měli 
připravené svoje kartičky a plakáty 
mužstva, na které se podepisovali. 

Závěr celé velmi zdařilé akce byl 
věnován fotografování jednotlivců i 
tříd s fotbalisty. -lm-

Fotbalisté besedovali ve škole

FOTBALISTÉ FC Vysočina zavítali na ZŠ Jungmannova a hodinu odpovídali 
na dotazy dětí. Foto: archiv MMJ

MICHAL DŮRA S v červeném patří v letošní sezoně k posilám jihlavského týmu. 
Na svém kontě má zatím čtrnáct kanadských bodů za tři góly a jedenáct asistencí. 
 Foto: Vladimír Šťastný

Dukla na severu Čech proti silným 
Litoměřicím. Ještě tři minuty před 
koncem Jihlava vedla 1:0, ale domácí 

stihli v závěru vyrovnat. V prodlou-
žení získala Dukla bod navíc záslu-
hou Veleckého – 2:1 pp.   –vš-

Konec podzimní části letošního roč-
níku Gambrinus ligy fotbalistům FC 
Vysočina hrubě nevyšel. Ve třech dů-
ležitých listopadových utkáních proti 
Brnu, Ostravě a Příbrami, tedy konku-
renci v boji o záchranu, získali jediný 
bod a klesli na poslední místo tabulky.

Výkon Jihlavanů ve zmíněných 
zápasech měl k optimální podobě 
hodně daleko. Herní a výsledková 
krize navíc vyvrcholila ostudným de-
baklem 0:5 v Příbrami. „Nerozumím 
tomu. Na hřišti se dělo něco úplně jiné-
ho, než na co jsme se připravovali a co 
jsme chtěli hrát. Mám z toho velmi špat-
ný pocit,“ řekl vysočinský trenér Fran-
tišek Komňacký, jehož dva dny po 
výprasku vedení klubu poslalo (odvo-
lalo) do 2. prosince na dovolenou. 

„Hlavou se mi honí všelijaké myšlen-
ky. Může se stát, že budu odvolán, ale 
já sám v tomto okamžiku nehodlám 
utíkat z boje,“ podotkl bezprostřed-
ně po utkání Komňacký, po jehož 
boku skončil rovněž asistent Josef 
Vrzáček. „Obdrželi domácí úkol, aby 
vypracovali analýzy výkonů mužstva 
plus jednotlivých hráčů,“ dodal tisko-
vý mluvčí klubu Miroslav Fuks.

V posledním utkání podzimu na 
domácí půdě proti Slovácku (29. 11. 
od 18 hod. – vstup zdarma) povede 
A-tým FC Vysočina v roli hlavního 
kouče Petra Rady. 

Listopadové výsledky: Brno – 
Ji hlava 1:0 (0:0), Jihlava – Ostra-
va 0:0, Příbram – Jihlava 5:0 (3:0)  
 -cio-

Jihlava padla na chvost 
a vyměnila kouče 


