
Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly sehráli od posledního vydání Novin 
jihlavské radnice celkem osm utkání. 
A ačkoliv se to zdá téměř neuvěřitel-
né, dokázali ve všech zápasech naplno 
bodovat. To posunulo svěřence tre-
nérů Petra Vlka a Františka Zemana v 
tabulce WSM-Ligy na první místo.

Dukla Jihlava hostila na konci října 
jednoho z aspirantů na návrat do Ext-
raligy, Rytíře Kladno. Oba celky před-
váděly kvalitní hokej. Domácí se dosta-
li v polovině první třetiny do vedení, 
které ještě před koncem první části 
navýšili. Jenže hosté ještě v posled-
ní minutě úvodní dvacetiminutov-
ky snížili a během druhé části vyrov-
nali. Další góly padaly až v závěrečné 
periodě a dvakrát se radovala Dukla. 
Nejprve v 57. minutě strhl vedení na 
jihlavskou stranu Jícha a po něm se do 
prázdné branky při power play hostů 
trefi l Gríger. Dukla vyhrála 4:2.

Poslední říjnový den hrála Jihlava 
v Benátkách nad Jizerou. V zápase 
příliš gólů k vidění nebylo. Dukla šla v 
první části do vedení, a to ještě ve dru-
hé části navýšila. Hosté se v polovi-
ně třetí části dostali prvním gólem do 
hry, ale víc jim obrana týmu z vysočiny 
nedovolila, a tak Jihlavští vybojovali tři 
body za výhru 1:2.

Následovala téměř desetidenní repre-
zentační přestávka, kdy se odehrál tur-
naj Karjala cup. Po ní byl prvním sou-
peřem Dukly na domácím ledě celek 
Prostějova. A ani v tomto zápase příliš 
gólů nepadlo. Dukla vyhrála stejným 
výsledkem jako v předchozím duelu s 
Benátkami nad Jizerou. Hosté od kon-
ce první třetiny vedli o jeden gól, ale 
na začátku druhé části domácí vyrov-
nali, a ještě v téže třetině přidali druhý 
gól. A protože třetí část již skončila bez 

V listopadu hokejisté Dukly zářili

JEDNÍM z nejzkušenějších hráčů Dukly Jihlava je Marek Melenovský (v červe-
ném). Na snímku ze zápasu s Českými Budějovicemi.  Foto: Vladimír Šťastný

sobota 5. 12. Jihlava – Přerov 17.30 hod.
středa 9. 12. Jihlava – Benátky nad Jizerou 17.30 hod.
středa 16. 12. Jihlava – Slavia Praha 17.30 hod.
středa 30. 12. Jihlava – Třebíč 17.30 hod.

branek, brali domácí plný bodový zisk 
za výhru 2:1.

Po zápase s Prostějovem čekal na 
hokejisti Jihlavy další soupeř z katego-
rie nejtěžších. Se Slavií Praha, která v 
loňské sezóně sestoupila z Extraligy, 
hrála na stadionu v Edenu. A Dukla do 
třetice zvítězila stejným brankovým 
poměrem jako v předchozích dvou 
duelech. Hosté předvedli velmi pove-
denou první třetinu, kdy vstřelili dva 
góly. Ve druhé části se hrálo bez bra-
nek a když ve třetí třetině domácí ke 
konci základního hracího času snížili, 
bylo zaděláno na drama. Jenže hosté 
své těsné vedení udrželi a na Vysočinu 
přivezli z hlavního města tři body za 
výhru 2:1.

Jestliže v předchozích třech duelech 
mnoho branek nepadlo, tak v domá-
cím zápase s Kadaní bylo všechno 
jinak. Diváci viděli brankové hody a 
celkem dvanáct puků v sítích obou 
brankářů. Zápas začal pro domácí vel-
mi dobře a již v 9. minutě Dukla vedla 
o tři branky. Jenže hosté nesložili zbra-
ně a do konce první části vstřelili dva 
góly.

Ve druhé třetině však domácí vstřelili 
další dva góly a vedli již 5:2. S takovým 
výsledkem se šlo do třetí části, a poté 
se začaly dít věci. Dvěma rychlými góly 
hosté snížili na 5:4, domácí zareagovali 
dalším gólem, jenže Kadaň se opět při-
blížila na jednobrankový rozdíl. Defi -
nitivní pojistku v podobě sedmého gó-
lu vstřelil v 59. minutě Flek, a domácí 
se tak radovali z výhry 7:5.

Následovalo utkání v Třebíči. Der-
by Vysočiny sledovalo více než tři a 
půl tisíce diváků a bylo na co koukat. 
Domácí měli v první části více ze hry, 
ale gól nedali, naopak po náhodné akci 
šla do vedení Dukla. Těsný stav vydržel 

až do třetí třetiny. V ní nejprve domácí 
v přesilovce vyrovnali, ale poté přišly 
chvíle hostů. Dvěma góly šli do vede-
ní, ale snaha domácích v závěru zápasu 
přinesla snížení. V následném power 
play se hosté se štěstím ubránili a na 
své konto si připsali další plný bodový 
zisk za výhru 2:3.

V zatím předposledním zápase, kte-
rý sehráli jihlavští hokejisté před uzá-
věrkou vydání Novin jihlavské radnice, 
byl duel s Mostem. Hrálo se v Jihlavě 
a zápas domácí rozhodli dvěma góly 
během tří minut ve druhé třetině. Dal-
ších gólů se již diváci nedočkali a Duk-
la tak zvítězila nad soupeřem ze spod-
ních pater tabulky 2:0.

A poté přišel dlouho očekávaný zápas 
s Motorem České Budějovice. Zápas 
na stařičkém Horáckém zimním sta-
dionu vidělo pět tisíc diváků, z nichž 

Prosincové zápasy Dukly na 
Horáckém zimním stadionu

Odskočí v sobotu Vysočina v tabulce 
první ligy poslednímu Baníku?

Fotbalisté FC Vysočina mají 
před sebou poslední dva zápasy 
podzimní části sezony. Zajíždí do 
Ostravy a doma přivítají Zlín.

 David Kratochvíl
     Jihlava

Extrémně důležitou bitvu z pohle-
du prvoligového FC Vysočina jih-
lavští fotbalisté zvládli. Před týdnem 
v domácím utkání proti brněnské 
Zbrojovce dokázali zvítězit 2:0 a 
v tabulce Synot ligy mají na před-
posledním místě stejně bodů (12) 
jako Olomouc a třináctí Bohemians 
1905.

„S ohledem na to, v jaké jsme byli 
situaci, si dovolím říci, že to pro nás 
bylo zcela zásadní utkání podzimu,“ 
uvedl kouč Milan Bokša s tím, že  o 
duelu na Bohemce hovořil v tom 
duchu, že mělo jít o klíč k tomu, aby 
se v tabulce jeho svěřenci posunuli 
do vyšších pater. 

„Tento duel nám nevyšel, tudíž pro 
nás bylo páteční utkání obrovsky 
důležité. Případná prohra by hodně 
poznamenala mužstvo i naše představy 

KONEC v národním poháru přišel v osmifi nálovém dvojzápase s Olomoucí, kdy 
FC Vysočina (v bílém) nejprve padl doma 0:1 a na Hané uhrál jen remízu 2:2.
 Foto: David Kratochvíl
o tom, jak chceme pracovat dál. Jsem 
moc rád, že jsme toto utkání zvládli,“ 
pravil ke třetí ligové výhře v tomto 

soutěžním ročníku trenér jihlavské-
ho týmu Milan Bokša.  

Neméně důležité utkání tým z met-

ropole Vysočiny čeká už v sobotu 28. 
listopadu, kdy se Jihlavané představí 
na půdě posledního Baníku. K dob-
ru na něj mají náskok osmi bodů. 
A pokud se chtějí udržet na dostřel 
ostatním týmům bojujícím o záchra-
nu, musí na severu Moravy bodovat. 

„Do každého zápasu jdete přece s 
tím, že chcete vyhrát,“ míní trenér FC 
Vysočina před zápasem na Bazalech. 
Zatím platí jediné, pokud Vysočina 
udržela čisté konto, pokaždé v zápa-
se dokázala bodovat.

Podzimní část prvoligového roč-
níku uzavřou Jihlavané na domácím 
stadionu v Jiráskově ulici, kdy přiví-
tají v odvetném utkání Zlín. Ševcům 
mají co vracet, protože v úvodu sezo-
ny jim podlehli na jeho stadionu 0:1, 
když o výhře nováčka ligy rozhodl v 
desáté minutě kapitán Železník.

Vysočina v průběhu listopadové 
reprezentační pauzy vypadla také 
z národního poháru. Nad její síly 
byla Olomouc. Ve dvojzápase Jihla-
va doma prohrála 0:1 a na Hané jen 
remizovala 2:2, takže do čtvrtfi nále 
postoupili Olomoučtí.
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byla zhruba třetina z Českých Budějo-
vic. Dukla vedla od 14. minuty 1:0 a ve 
druhé části během čtyř minut přidali 
svěřenci trenérů Vlka a Zemana další 
dva zásahy. Hosté sice zakrátko sníži-
li, jenže jihlavský Skořepa na první gól 
hostů zareagoval o několik vteřin poz-
ději, když vrátil domácím třígólové 
vedení. 

Do konce druhé části stihli hosté 
vstřelit druhý gól. V závěrečné třetině 
si oba celky vypracovaly několik pří-
ležitostí ke skórování, ale další gól již 
nepadl a Dukla tak vyhrála 4:2.  -vš-


