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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava pokračovali od konce října, 
naposledy jsme o zápasech Dukly 
informovali v listopadovém vydání 
Novin jihlavské radnice po utkání 
se Šumperkem (22. 10. 2011), na 
cestě druhou nejvyšší českou soutě-
ží se střídavými úspěchy.

O letošní domácí neporazitelnost 
přišli jihlavští hokejisté až v jede-
náctém zápase na Horáckém zim-
ním stadionu, a stalo se tak při der-
by s havlíčkobrodskými Rebely ve 
21. kole 9. listopadu. V období od 
posledního vydání Novin jihlavské 
radnice sehráli svěřenci trenérů Pe-
tra Vlka a Patrika Augusty do 26. 
listopadu dvanáct utkání. V nich 
dokázali šestkrát zvítězit v normální 
hrací době, jednou zvítězili po sa-
mostatných nájezdech, dvakrát pro-
hráli po samostatných nájezdech a 
třikrát odcházeli z ledu poraženi. 

Z celkových šestatřiceti možných 
získaných bodů si do tabulky připsa-
li dvacet dva bodů a patřila jim, s ná-
skokem šesti bodů na páté Benátky 
nad Jizerou, čtvrtá příčka. Na třetí 
Olomouc ztráceli po sedmadvaceti 
odehraných kolech tři body.

Vložené 16. kolo v pondělí 24. říj-
na jihlavským hokejistům mnoho 
štěstí nepřineslo. V Kadani velmi 
brzo inkasovali, a když v polovině 
první třetiny přidali domácí druhou 
branku a ke konci druhé části i tře-
tí gól, nevypadalo to s Duklou dob-
ře. Pět minut před koncem zápasu 
upravil Kolafa na konečných 3:1.

Chuť si hokejisté z krajského měs-
ta spravili o dva dny později, kdy 
hráli na domácím ledě s Litoměři-
cemi. Po první části sice prohrávali 
0:1, ale tři trefy ve dvou následných 
třetinách dopomohly Dukle k výhře 
3:1.

V sobotu 29. října se hrálo v Třebí-
či derby Vysočiny. Ve vyrovnaném 
duelu vedla Dukla, ale domácí poté 
převzali iniciativu a vyrovnali. Po 
šedesáti minutách byl stav 1:1 a ne-
rozhodlo se ani v prodloužení. Bod 
navíc si zajistili domácí v loterii sa-
mostatných nájezdů, a vyhráli tak 
2:1 sn.

Následovala tři utkání na domácím 
ledě. V tom prvním si 2. listopadu 
poradila Dukla s Pískem jednoznač-
ně 4:0, když k vítězství zavelel již 
v první třetině dvěma góly Michal 
Jeslínek. O tři dny později přijely 
na jihlavský stadion Benátky nad Ji-

JIHLAVA – Druholigovému A-tý-
mu FC Vysočina skončila podzimní 
část sezony, kterou sice velmi špatně 
zahájil, ovšem díky velmi dobrému 
fi niši zachránil.

Svěřenci trenéra Romana Pivarní-
ka přezimují na třetím místě tabul-
ky s minimální ztrátou na postupo-
vou příčku. Druzí Bohemians Praha 
profi tují při bodové rovnosti z lep-
šího skóre i vzájemného utkání, na 
vedoucí Ústí pak chybí Jihlavě šest 
bodů.

V listopadu sehrála Vysočina tři zá-
pasy, všechny vítězné. Doma porazi-

la v prestižním klání exligovou Zbro-
jovku Brno gólem Lukáše Vaculíka 
z úvodu střetnutí 1:0, poté jako vů-
bec první tým letošního podzimu 
uspěla na horské půdě Třince (1:3) 
a na závěr vypráskala v předehrávce 
prvního jarního kola Sezimovo Ústí 
4:0.

V posledním utkání chyběl v jih-
lavské sestavě útočník Stanislav Tecl, 
s pěti brankami zatím nejlepší kano-
nýr týmu, jenž obdržel po vylouče-
ní v Třinci stop na dva zápasy, a tak 
bude Pivarníkovi a spol. scházet také 
na startu jara. -cio- 

Fotbalisté dohnali začátek

JIHLAVA (cio) – Fotbalisté FC Vy-
sočina už znají harmonogram zimní 
přípravy. Během ní absolvují účast 
na tradičním turnaji Tipsport liga, 
sérii přípravných utkání s kvalitními 
soupeři, nebo soustředění v Itálii.

Letní dril začne svěřencům trené-
ra Romana Pivarníka 5. ledna. O tři 
dny později je čeká první vystoupe-
ní v brněnské skupině Tipsport ligy 
proti slovenským Zlatým Moravcům. 
Dalšími soupeři žlutomodrých v tur-
naji budou Slovácko, Znojmo, Sigma 
Olomouc a domácí Zbrojovka.

Týmy zvučných jmen čekají na Jih-
lavu také v další fázi přípravy, kdy 
změří síly například s Trenkwalder 
Admirou Wacker Mödling, lídrem 
rakouské nejvyšší soutěže, Spar-
takem Trvana, vedoucím celkem 
tamní Corgoň ligy, nebo prvoligo-

 8. ledna: Zlaté Moravce, 11. led-
na: Slovácko, 15. ledna: Znojmo, 18. 
ledna: Sigma Olomouc, 21. ledna: 
Trenkwalder Admira Wacker Mödling, 
25. ledna: Zbrojovka Brno, 28. led-
na: Hradec Králové, 1. a 7. února: 
soupeři v jednání, 11. února: Pardu-
bice, 18. února: Spartak Trnava, 21. 
a 23. února: soupeři v jednání,
3. března: Sezimovo Ústí.  

Vysočina v zimě nebude zahálet
Příprava A-týmu

vým Hradcem Králové. V týdnu od 
20. do 24. února zamíří Pivarníko-
va družina na soustředění do Itálie, 
v rámci něhož sehraje dva přípravné 
zápasy.

Generálku před startem jarní části 
druhé ligy (10. 3.) obstará 3. března 
duel proti Sezimovu Ústí.       

zerou. Jednalo se o souboj čtvrtého 
s pátým celkem tabulky. Jenže na 
ledě to vypadalo zcela jinak. O ví-
tězství Jihlavy nebylo pochyb již po 
dvaceti minutách hry, kdy domácí 
vedli 4:1, a v dalších dvou třetinách 
přidali hráči s ježkem na prsou ještě 
dva góly a radovali se z vítězství 6:1.

Ve středu 9. listopadu se hrálo na 
Horáckém zimním stadionu dal-
ší derby, tentokráte s Havlíčkovým 
Brodem. Rebelové vedeni poprvé 
novou trenérskou dvojicí Dvořák – 
Chalupa, která nahradila duo Novák 
– Benák, se nenechali zaskočit rych-
lou brankou Dukly ve 2. minutě, a 
odpověděli vyrovnáním o dvě minu-
ty později. V 10. minutě šli dokonce 
do vedení. Bod zachránil ve 45. mi-
nutě Mrňa, ale v samostatných ná-
jezdech byli úspěšnější hosté, a při-
chystali tak domácím po výhře 2:3 
sn první domácí prohru.

Překvapivou výhru si jihlavští 
hokejisté přivezli ze severu Čech 
- z Chomutova 12. listopadu. Po 
gólech Hodka a Krupky a čistému 
kontu gólmana Novotného zvítě-
zili 0:2. V následujícím kole přijel 
do Jihlavy 16. listopadu lídr soutěže 
Ústí nad Labem. Severočeši nepo-

nechali nic náhodě, vstřelili rychlou 
branku již v 1. minutě, do přestávky 
přidali druhý gól a předvedli, kdo je 
pánem prvoligové soutěže. Výhru 
0:2 si uhlídali až do konce zápasu.

V sobotu 19. listopadu si Dukla 
zajela pro tři body k nováčkovi sou-
těže do Mostu, ale výhra se nerodi-
la lehce. Poprvé překonal bývalého 
gólmana Dukly Bendu, toho času 
ve službách mosteckého týmu až 
ve 40. minutě Kolafa a druhý gól na 
konečných 0:2 přidal v poslední mi-
nutě Čachotský.

V pondělí 21. listopadu se na Ho-
ráckém zimním stadionu hrálo utká-
ní 25. kola a do Jihlavy přijel celek 
z Hradce Králové. Jihlavští udeřili 
dvakrát v první třetině a v polovině 
utkání přidal třetí branku po trest-
ném střílení Hubáček. Tříbrankový 
náskok si Dukla udržela až do závě-
rečného hvizdu rozhodčího a popá-
té na domácím ledě letos neinkaso-
vala - 3:0.

Poslední utkání první poloviny zá-
kladní části odehrála Dukla na ledě 
třetího týmu tabulky v Olomouci. 
Po remíze v základní hrací době 1:1 
se rozhodlo o vítězi v samostatných 
nájezdech. S bodem navíc byli spo-
kojenější Jihlavští – 1:2 sn. Porci 
třetích vzájemných utkání začala 
Jihlava v Berouně. Po dvou před-
chozích výhrách se třetího skalpu 
Berounských Medvědů Dukla ne-
dočkala a v utkání chudém na góly 
podlehla 2:1.

V prosinci se Dukla Jihlava před-
staví na domácím ledě čtyřikrát. 
V sobotu 3. prosince hraje s Kadaní, 
o týden později je na programu der-
by s Třebíčí, ve středu 14. prosince 
přijede celek Benátek nad Jizerou a 
v pondělí 19. prosince Dukla přede-
hraje doma zápas s Piráty z Chomu-
tova. Po vánoční pauze pokračuje 1. 
liga hokeje 4. ledna a Dukla zajíždí 
do Ústí nad Labem. –vš-

PETR HUBÁČEK (v červeném) odehrál v letošní sezoně v dresu Dukly Jihlavy doposud všech sedmadvacet zápasů. V nich 
zatížil konta soupeřových gólmanů šesti góly a na stejný počet branek přispěl jako asistent.  Foto: Vladimír Šťastný

Hokejisté okupují horní patra tabulky


