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Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava vstoupi-
li ve druhé polovině února do závěrečně fáze 
soutěže – vyřazovacích bojů. Soupeřem jim 
je tým Orlů ze Znojma. První dva zápasy na 
domácím ledě zvládli svěřenci trenérů Petra 
Vlka a Patrika Augusty na jedničku, když si 
před zápasy na jihu Moravy zajistili dvouzá-
pasové vedení.

Ještě předtím, než začalo čtvrtfi nále play-
off , sehráli jihlavští hokejisté, od posledního 
vydání Novin jihlavské radnice, pět mistrov-
ských zápasů. V tom prvním, 26. ledna, hrá-
li na ledě aspiranta na postup do extraligy 
v Chomutově. S favoritem Jihlavští drželi 
krok dvě třetiny. Na rychlé vedení domácích 
odpověděl ke konci první části Bakus. 

Po bezbrankové druhé třetině udeřil Cho-
mutov ve třetí dvacetiminutovce a během 
dvanácti minut třikrát skóroval. Na koneč-
ných 4:2 upravil mladý Zeman. Po prohře v Cho-
mutově sehráli jihlavští hokejisté domácí utkání 
s dalším kandidátem na postup do nejvyšší soutěže 
s Ústeckými Lvy. Všechny branky v základní hrací 
době padly v první třetině. Domácí se ujali vede-
ní, ale Lvi dvěma góly otočili skóre, poté Čachot-
ský vyrovnal. O majiteli bodu navíc se rozhodlo až 
v samostatných nájezdech. V nich strhl vítězství na 
stranu domácích Padělek – 3:2 sn.

2. února zajížděla Dukla do Znojma a stejně jako 
na začátku soutěže na jihu Moravy neuspěla. Hosté 

sice v zápase dvakrát vedli, ale Orli stačili vždy vy-
rovnat a ve třetí třetině přidali rozhodující branku 
– 3:2. V předposledním kole základní části zajíž-
děli jihlavští hokejisté do Hradce Králové. Po zce-
la jednoznačném průběhu hry si zpět na Vysočinu 
přivezli všechny body za vysoké vítězství 1:6.

Na závěr základní části se Dukla utkala s nepří-
jemným soupeřem – Olomoucí, v přímém souboji 
o třetí příčku v tabulce. Na domácím ledě se Jihlavě 
dařilo a díky dvoubrankovému vedení z první třeti-
ny získala po šedesáti minutách vítězství 4:2.

V období, kdy se hrálo předkolo play-off , měli 

hráči Dukly zápasové volno a připravovali 
se na následné čtvrtfi nále. V něm se jim stali 
soupeřem Orli ze Znojma, kteří měli v letoš-
ní sezoně s Duklou aktivní bilanci tří výher 
a pouze jedné prohry.

Výhodu domácího prostředí měla v prv-
ních dvou duelech jihlavská Dukla. První 
mač se na Horáckém zimním stadionu ode-
hrál v pátek 18. února a do hlediště se přišlo 
na utkání podívat 4632 diváků. Jihlava byla 
po celé utkání lepším týmem, ale jejím hrá-
čům se dlouho nedařilo překonat výborně 
chytajícího juniora Kacetla.

Poprvé se to podařilo Jeslínkovi téměř na 
konci druhé části a podruhé Kalábovi pět 
minut před koncem základní hrací doby. 
Hosté udeřili v 59. minutě, kdy se jim poda-
řilo dvakrát překonat jihlavského gólmana 
Řehoře. V prodloužení rozhodlo v vítězství 

Dukly v 63. minutě Padělek – 3:2 sn.
Ve druhém duelu bylo utkání vyrovnanější, i když 

šli domácí do vedení již 1. minutě zápasu. Hosté 
poté v 11. minutě ve vlastním oslabení vyrovnali. 
Na rozhodující góly se čekalo až do poloviny třetí 
části, kdy se nejprve prosadil Bakus a krátce po něm 
přidal třetí branku Zeman. Dukla vyhrála 3:1.

Třetí a čtvrté utkání čtvrtfi nálové série se hrálo po 
uzávěrce vydání Novin jihlavské radnice v úterý 22. 
února a ve středu 23. února v Hostan aréně ve Zno-
jmě.  –vš-

Dukla začala čtvrtfi nále play-off dobře

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
i jejich fanoušci odpočítávají posled-
ní dny do startu jarní části druhé li-
gy. Jihlavané, po podzimu třetí tým 
tabulky, do něj vstoupí příští neděli 
utkáním ve Varnsdorfu.

Svěřenci trenéra Josefa Vrzáčka 
ztrácejí na postupovou příčku pou-
hý bod a půjdou do odvetné polovi-
ny sezony v roli velkého favorita na 
vstupenku do Gambrinus ligy. Tomu 
odpovídají dobré výsledky v příprav-
ných zápasech, i když na ty nelze brát 
stoprocentní ohled.

Po sympatickém lednovém vystou-
pení v Tipsport lize najela Vysočina 
v únoru na sérii přátelských utkání, 
kterou zahájila dvojzápasem proti 
prvoligovému Slovácku (2. 2.). Prv-
ní duel vyhrál soupeř 2:0, naopak 
v odvetě se radovali Jihlavané po vý-
sledku 0:1.

Poté se Vysočina poprvé představi-
la v rámci přípravy domácímu publi-
ku proti ligovému sokovi z Čáslavi, 
jehož přehrála hubeným skóre 1:0. 
O týden později (13. 2.) se v Jihlavě 
odehrál pikantní souboj druholigis-
tů (třetího celku tabulky s druhým). 
Domácí hostili Vlašim a soupeř od-
jel s prohrou 2:0.

Po tomto střetnutí měli Vrzáček a 
spol. na programu herní soustředění 
na přírodní trávě v Blšanech (14. – 
16. 2.). Z toho ale sešlo, jelikož tam-
ní areál zasypala sněhová pokrývka. 
Náhradní program obstaralo utkání 
proti třetiligové juniorce brněnské 
Zbrojovky (16. 2.). Hosté si odvezli 
zpod Špilberku hladké vítězství 0:3.

Posledními soupeři Vysočiny v pří-
pravě jsou druholigová Viktoria Žiž-
kov, respektive rakouský Horn. Proti 
Žižkovu nastoupili Jihlavané v úterý 
(po uzávěrce NJR), generálku s Hor-
nem sehrají zítra v Rakousku. -cio-

DŮLEŽITÁ zpráva pro trenéra Josefa Vrzáčka. Bosenský kanonýr Muris Mešanovič (na snímku ve žlutém), navrátilec a 
velká zimní posila, se dostává před startem jara do dobré formy.  Foto: Michal Boček

Fotbalové jaro klepe na dveře

Domácí utkání FC Vysočina – jaro 2011: 11. 3. Dukla Praha (18 hod.), 25. 3. Sezimovo Ústí (18 hod.), 10. 4. 
Zlín (17 hod.), 22. 4. Sparta Praha B (18 hod.), 13. 5. Třinec (18 hod.), 27. 5. Hlučín (18 hod.), 11. 6. Karviná 
(17 hod.).

Aktuální kádr – brankáři: Martin Matiášek (1991), Dalibor Rožník (1988), Martin Svoboda (1975), Maksims 
Uvarenko (1987). Obránci: Tomáš Cihlář (1987), Gabriel (1987), Petar Gavrič (1986), Jan Halama (1988), Ka-
rol Karlík (1986), Jan Šilinger (1988), Jan Šimáček (1982), Petr Tlustý (1986), Michal Veselý (1980). Záložní-
ci: Petr Dolejš (1986), Filip Dort (1980), Jiří Gába (1980), Radek Görner (1983), Jan Kopic (1990), Jan Kosak 
(1992), Peter Krutý (1984), Tomáš Kučera (1991), Lukáš Vaculík (1983). Útočníci: Martin Bača (1985), Muris 
Mešanovič (1990), Arnold Šimonek (1990), Stanislav Tecl (1990).   

PŘEKVAPIVÝ ZAČÁTEK mělo úvodní utkání čtvrtfi nále play-off  prv-
ní hokejové ligy. Při nástupu vítalo oba celky podařené choreo domácího 
kotle, sestavené z pyrotechnických efektů.  Foto: Vladimír Šťastný


