
STRANA     26 Sport NJR - DUBEN  2010

Primátor přivítal hokejové legendy

RA DOSLAV SVOBODA (vlevo) a Jan Hrbatý mladší si měli po setkání s 
primátorem na jihlavské radnici co říci.                               Foto: Vladimír Šťastný

Zcela mimořádná 
sportovní akce Den 
mistrů 1985 proběhla 
na Horáckém zimním 
stadionu 6. března. K 
přátelskému zápasu se 
sešli československé 
hokejové legendy 
osmdesátých let 
minulého století a hráči 
Dukly Jihlava z roku 1985.

Utkání na ledě předcházelo 
setkání hráčů v prostorách 
pivovarské  restaurace a společný 
oběd, po kterém zbyl čas na 
zavzpomínání na zlaté hokejové 
roky. Akce se totiž pořádala jako 
připomenutí zisku titulu mistrů světa 
reprezentaci Československa v Praze 
v roce 1985, zisku jedenáctého titulu 
mistrů republiky Duklou Jihlava 
v roce 1985 a 150. výročí založení 
Pivovaru Jihlava, jakožto generálního 
partnera jihlavského hokejového 
klubu.

Dvě hodiny po poledni 
přivítal hokejové legendy 

v prostorách starobylé 
radnice primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. V 
krátkém přivítacím 
projevu připomněl 

význam hokejového 
klubu pro novodobé 
dějiny Jihlavy a 
poděkoval všem 
hráčům, kteří 

Duklou prošli, za 
vzornou reprezentaci města.

Poté se hráči přesunuli na zimní 
stadion, kde na ně netrpělivě čekali 
fanoušci, lačnící po jejich podpisech. 
Na autogramiádu vyčleněná hodina 
nestačila, takže mnozí zájemci o 
podpisy legend přišli zkrátka.

Úderem sedmnácté hodiny na led 
začali vjíždět jednotliví hráči obou 
týmů. Více než čtyři tisíce diváků 
aplaudovalo po každém představení 
hráče. Nejbouřlivějšího  přivítání se 

dostalo legendě jihlavského hokeje 
Oldřichu Válkovi.

Po odeznění československé hym- 

ny v plném znění, i se slovenskou čás- 
tí, začal zápas. V dresu reprezentace 
se představili Milan Nový, Pavel 
Richter, Milan Chalupa, Richard 
Farda, Eduard Uvíra, Ladislav Svozil, 
Vincent Lukáč, Petr Bříza, Oldřich 
Svoboda a další hokejisté.

Ve žlutočerveném dresu Dukly, 
který byl stejně jako reprezentační 
dres vyroben speciálně pro Den 
Mistrů jako přesná replika tehdejších 
dresů, vyjeli na led Oldřich Válek, 
Petr Vlk, Jiří Šejba, Jaromír Šindel, 
Augustin Žák, Libor Dolana, 
nezapomenutelná trojice Petr Rosol, 
Petr Klíma, Vladimír Kameš a další.

Na ledě „staří páni“ dokazovali, 
že nic ze svého umění nezapomněli 
a svými kličkami a přesnými 
nahrávkami bavili zaplněné tribuny. 
„Myslím, že se akce vydařila a  do 
budoucna určitě něco zajímavého pro 
fanoušky připravíme,“ sdělil jednatel 
jihlavského klubu Bedřich Ščerban. 

-vš-

Hokejisté Dukly Jihlava získali pro 
novou sezonu nového trenéra. Stal 
se jím staronový kouč Petr Vlk, kte-
rý se do krajského města vrací po 
tříletém působení u olomouckých 
hokejistů.

Šestačtyřicetiletý trenér začne s 
kádrem jihlavských hokejistů v po-
lovině dubna letní přípravu. „Má-
me před sebou spoustu práce, jednak 
při suché přípravě, následně na ledě. 
Věřím, že se na novou sezonu připra-
víme dobře kondičně a vytvoříme tým, 
který bude schopen konkurovat nejsil-
nějším ligovým týmům,“ sdělil Petr 
Vlk.

Petr Vlk je novým trenérem Dukly

PODEPSÁNO! Za Duklu Jihlava stvrdil spolupráci s Petrem Vlkem svým podpi-
sem Bedřich Ščerban (vlevo).                                                 Foto: Vladimír Šťastný

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysoči-
nashromáždili v březnu kompletní 
sbírku výsledků. Na svém kontě měli 
výhru, remízu, porážku a jedno od-
ložené střetnutí. 

Zahajovací duel jara sehráli Jih-
lavané 5. března doma proti Zlínu, 
jednomu z hlavních aspirantů na po-
stup. I když byli lepším týmem (Dort 
orazítkoval v první půli břevno), díky 
smolnému odrazu míče prohráli 0:1 
„Úplně zbytečně. Za předvedený výkon 
se nemusíme stydět. Škoda, že dřina 
hráčů nebyla bodově ohodnocena,“ po-
znamenal trenér FCV Luboš Urban.

O týden později měli žluto-mod-
ří přivítat na svém stadionu Vlašim, 
ale utkání se nakonec nehrálo. Silné 
mrazy - ruku v ruce s bílou pokrýv-
kou – udělaly z trávníku “ledovku“. 
Terén byl nezpůsobilý. Duel se odlo-
žil na 28. duben. „Nejsem zastáncem 
odkládání zápasů. Pokud to jen trochu 
jde, mělo by se hrát. Ovšem v našem 
případě došlo k rapidnímu zhoršení 
terénu, který by ohrozil zdraví hráčů. 
Zvítězil zdravý rozum,“ dodal Urban.

K dalšímu mistrovskému klání za-
vítala jeho družina do Hlučína. Proti 

FOTBALISTY FC Vysočina vede na jaře nový kapitán. Po odchodu Michala Ka-
dlece převzal pásku Filip Dort (na snímku u míče).                 Foto: Michal Boček

Fotbalové jaro je v plném proudu
“farmě“ Slavie Praha sehrála vyrov-
naný part, čemuž odpovídal i výsle-
dek 1:1. Za hosty dorovnával skóre 
kapitán Dort, úspěšný exekutor po-
kutového kopu. „Dělba bodů je spra-
vedlivá. Uhrát remízu v Hlučíně není 
jednoduché. Přesvědčil se o tom napří-
klad Hradec Králové. Navíc se nám na 
tohoto soupeře příliš nedaří,“ pozna-
menal šéf vysočinské lavičky.

Teprve čtvrté jarní kolo přines-
lo jihlavským fotbalistům vítězství. 
Urbanovi svěřenci doma udolali 1:0 
Ústí nad Labem, do té doby vedoucí 
celek soutěže. Hosty “otrávili“ zejmé-
na bezchybnou prací v defenzivě. Se-
veročeši neměli za devadesát minut 
jedinou vyloženou šanci. Vítězný gól 
střelil po dohrání rohovém kopu sto-
per Šimáček.

„Nic pohledného, ale máme tři body. 
A ty se proti soupeři, který měl před vý-
kopem o dvaadvacet bodů více, počíta-
jí. Kluci zaslouží pochvalu, ubojovali 
to,“ glosoval spokojený kouč.

FC Vysočina tak fi guroval po dva-
cátém kole na osmé příčce tabulky 
se ziskem pětadvaceti bodů a jedním 
utkáním k dobru.                            -cio-

-vš-


