
STRANA     25 Sport NJR - LEDEN  2012

Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava odehráli do konce letošního 
kalendářního roku zatím pětatřicet 
zápasů. V nich se jim podařilo dva-
cetkrát naplno bodovat a dvanáct-
krát odešli z ledu poraženi v základ-
ním hracím čase. Pouze tři zápasy 
Dukly skončily po šedesáti minutách 
hry nerozhodně, takže o bodu navíc 
rozhodovalo prodloužení či samo-
statné nájezdy.

V nich se Jihlavským podařilo jed-
nou otočit výhru na svou stranu, 
dvakrát na bod navíc svěřenci tre-
nérů Petra Vlka a Patrika Augusty 
nedosáhli. Ve srovnání s loňským 
rokem si hokejisté z krajského měs-
ta vedou o něco lépe. Po 35 ode-
hraných kolech měla Dukla loni na 
svém kontě 60 bodů, letos jich má za 
stejné období o čtyři více.

Od posledního ohlédnutí za zápasy 
historicky nejslavnějšího klubu Čes-
koslovenska, odehrál jihlavský klub 
osm mistrovských zápasů, z toho 
dvě derby Vysočiny. V nich čtyřikrát 
vyhrál a čtyřikrát prohrál.

Poslední listopadový den cestovala 
Dukla na sever Moravy, kde se střet-
la s Draky ze Šumperka. Utkání se 
vyvíjelo pro hráče z Vysočiny velmi 
dobře, když po necelých deseti mi-
nutách vedli 0:2 a když hned na za-
čátku druhé třetiny připojil Padělek 
třetí gól, začalo se rýsovat cenné ví-
tězství na ledě týmu, který na svém 
stadionu často neprohrává.

Smrtící úder zasadila Dukla Dra-
kům, v rozmezí tří minut od 45. do 
47. minuty, kdy se postupně trefi li 
Polcar, Čachotský a Hodek. Za sta-
vu 0:6 již hosté polevili, výsledkem 
toho byly dva góly v síti Novotného 
– 2:6.

3. prosince se hrálo na Horáckém 
zimním stadionu a soupeřem Duk-
ly byl celek z Kadaně. V brance Se-
veročechů nastoupil Milan Řehoř, 
dlouholetý strážce svatyně jihlavské-
ho týmu, který před letošní sezonou 
odešel do Chomutova, odkud vypo-
máhá sesterské Kadani.

Po bezbrankové první dvacetimi-

Hokejisté Dukly Jihlava přivítají 
nový rok na čtvrtém místě tabulky

DAVID RITT ICH – devatenáctiletý gólman Dukly Jihlava si v zápase s Piráty z Chomutova odbyl seniorskou mistrovskou premié-
ru. Podal solidní výkon, ale tváří v tvář zkušeným hráčům Chomutova kapituloval v šesti případech.  Foto: Vladimír Šťastný

nutovce začaly padat góly ve druhé 
části. Na úvodní gól Čachotského 
stačili hosté zareagovat snížením, 
jenže do druhé přestávky přidali do-
mácí další dva góly. Na začátku třetí 
třetiny snížili hosté na 3:2, jenže to 
bylo z jejich strany vše. V následují-
cích minutách se trefi l Jeslínek a stře-
lecký agilní Hodek přidal během de-
seti minut čistý hatt rick, čímž upravil 
stav na konečných 7:2.

Po dvou vysokých výhrách nesta-
čila Dukla na Stadion Litoměřice. 
7. prosince se v Kalich aréně dostali 
domácí v první třetině do třígólové-
ho trháku, který ještě do první pře-
stávky zmírnil Hodek. Jenže ve bez-
brankové druhé třetině se v polovině 
třetí části dostali domácí opět do tří-
brankového vedení. Na konečných 
4:2 snížil Jeslínek.

Sobota 10. prosince byla v Jihlavě 
ve znamení derby Vysočiny. Soupe-
řem Dukly byl tým Třebíče. Utkání 
se pro domácí vyvíjelo velmi dobře. 
V 9. minutě otevřel skóre Hubáček, 

JIHLAVA – V kádru A-týmu FC Vy-
sočina došlo před koncem letošního 
roku k prvnímu pohybu. Kabinu Jih-
lavy opustili záložníci Peter Krutý s 
Jusufi  Plumbem, opačným směrem 
míří ofenzivně laděný středopolař 
staršího dorostu Jan Kliment. Přícho-
dy dalších posil jsou v jednání.

„Předpokládáme, že tým posílí dva až 
čtyři noví hráči. Dále jednáme s Tepli-
cemi o prodloužení působení záložníka 
Marka Jungra, a registrujeme nabídky 
na obránce Tomáše Cihláře,“ řekl spor-
tovní manažer FC Vysočina Josef Ji-
noch.

Odchod dvojice Krutý – Plumb 
není pro jihlavské fanoušky příliš vel-
kým překvapením. Oba fotbalisté na 
podzim převážně vysedávali na dru-
holigové lavičce, respektive nastupo-
vali na třetiligovou juniorku.

„Po oboustranné dohodě se sportov-
ním vedením jsme dospěli ke konci mé-
ho angažmá. Děkuji klubu za dva a půl 
roku, které jsem mohl na Vysočině strá-
vit,“ vzkázal Krutý, vytříbený exeku-
tor standardních situací, jeho druho-
ligová bilance ve žlutomodrém dresu 
čítá 52 utkání a 9 branek.

Naopak mladík Jan Kliment (roč-
ník 1993) má s působením v hlavním 
týmu FC Vysočina prakticky nulové 
zkušenosti. V zimní přípravě však do-
stane prostor prokázat svůj talent a 
poprat se o druholigový trikot.

Kliment odehrál velmi vydařenou 
podzimní část sezony v kádru starší-
ho dorostu, respektive reprezentace 
U19, s níž postoupil do další fáze kva-
lifi kace EURO. Tento levonohý krajní 
středopolař může v případě potřeby 
nastoupit také v útoku. -cio-

Pohnula se fotbalová škatulata

jenže v následujících třech minu-
tách otočili hosté vývoj zápasu tře-
mi přesnými zásahy, čímž vyhnali 
z branky gólmana Halmošiho.

V polovině utkání přidala Třebíč 
čtvrtou branku. V závěrečné dvaceti-
minutovce sice domácí snížili na 2:4, 
ale poslední slovo měli v 59. minu-
tě hosté, kteří upravil na konečných 
2:5, a postarali se tak o velké překva-
pení kola.

V dalším zápase na jihu Čech si jih-
lavští hokejisté připsali do tabulky za 
výhru tři body, jako náhradu za ztra-
cený zisk v domácím derby s Třebíčí. 
Celek Písku dokázal odpovědět na 
rychlou branku Bezděka ze 2. mi-
nuty, ale to bylo ze strany domácích 
vše. Po bezbrankové druhé třetině se 
ve třetí části prosadili Kolafa a Ča-
chotský, kteří upravili na konečných 
1:3.

O dva dny později následoval do-
mácí zápas se sousedem v tabulce, 
Benátkami nad Jizerou. Na Horác-
kém zimním stadionu šli do vedení 
hosté, kteří si jednobrankový ná-
skok z první třetiny udrželi pouze 
do začátku druhé části, kdy vyrov-
nal Kolafa. Za nerozhodného stavu 
se nastupovalo do třetí části. V ní se 
postupně trefi li Maliník, Hodek a 
Čachotský, kteří upravili na koneč-
ných 4:1.

V sobotu 17. prosince se hrálo 
v havlíčkobrodské Kotlině další 
derby Vysočiny. Jenže místo derby 

se jednalo o velký propadák Duk-
ly. Svěřenci trenéra Vlka inkasova-
li v první třetině pětkrát a o osudu 
utkání tím pádem bylo rozhodnuto. 
Další tři branky přidali domácí ve 
třetí třetině, kdy rozvlnili síť za jih-
lavským gólmanem třikrát. Skóre se 
zastavilo na, pro Duklu, hrozivých 
8:0.

Poslední utkání v kalendářním ro-
ce 2011 sehrála Dukla na domácím 
ledě v pondělí 19. prosince a soupe-
řem jí byl celek Pirátů z Chomuto-
va. Ti naposledy prohráli v základ-
ním čase na domácím ledě právě 
s Duklou Jihlava 12. listopadu 0:2. 
Od té doby jim ve dvanácti po so-
bě jdoucích zápasech zkazila radost 
z vítězství pouze Olomouc, která 
vyhrála po samostatných nájezdech.

A nejinak tomu bylo i v Jihlavě. 
Dukla nastoupila ve značně omlaze-
né sestavě, na soupisce se objevilo 
osm hráčů juniorského věku, z toho 
tři si odbyli seniorskou premiéru. 
Na ledě tak byli pány Piráti, kteří po 
čtyřiceti minutách hry vedli 1:3. Ve 
třetí části hosté přidali další tři góly, 
a protože se za jihlavské barvy trefi l 
pouze Hodek, odcházela Dukla z le-
du s prohrou 2:6.

První utkání v novém kalendář-
ním roce sehrají jihlavští hokejisté 
ve středu 4. ledna, kdy cestují do 
Ústí nad Labem, na domácím ledě 
se představí v sobotu 7. ledna, kdy 
přivítají celek HC Most.   –vš-

Fotbalisté FC Vysočina zahájí zimní 
přípravu na jarní část druhé ligy 5. led-
na. Už o tři dny později je čeká úvodní 
zápasový test. V brněnské skupině Ti-
psport ligy nastoupí proti slovenské-
mu soupeři ze Zlatých Moravců.

Kromě účasti na tomto tradičním 
zimním turnaji odehrají Jihlavané 
v lednu ještě dvě přípravná utkání, 
konkrétně s rakouským celkem Admi-

ra Wacker Mödling a Hradcem Králo-
vé.   

Lednový harmonogram - 5. 1.: za-
čátek zimní přípravy, 8. 1.: Zlaté Mo-
ravce, 11. 1.: Slovácko, 15. 1.: Znoj-
mo, 18. 1.: Sigma Olomouc (všechno 
Tipsport liga), 21. 1.: Admira Wacker 
Mödling, 25. 1.: Zbrojovka Brno (Tip-
sport liga), 28. 1.: Hradec Králové. 

 -cio- 

Jihlavu čeká Tipsport liga


