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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava odehráli v měsíci únoru po-
sledních šest mistrovských zápasů 
základní části a ve čtvrtek 21. února 
začaly čtvrtfi nálové boje v play off  se 
Slovanem Ústečtí Lvi. 

V posledních šesti zápasech doká-
zali svěřenci trenérské dvojice Petr 
Vlk a Patrik Augusta dvakrát vyhrát 
v základním hracím čase, jedno ví-
tězství přidali až v prodloužení a tři-
krát odešli z ledu poraženi.

Velkou radost udělali jihlavští ho-
kejisté svým příznivcům 2. února, 
když vyhráli derby v Havlíčkově Bro-
dě 1:6. Domácí se sice velmi rychle 
ujali vedení, ale Dukla ještě během 
první desetiminutovky otočila skóre. 
Ve druhé části potom vedení navýši-
la o jeden gól. K vysokému vítězství 
přispěly další tři góly v síti Rebelů ve 
třetí třetině.

Hned o čtyři dny později byla Duk-
la úspěšná v domácím zápase proti 
Mostu, který porazila 5:1. Náskok 
dvou gólů získala Jihlavy v první třeti-
ně a ve druhé části již vedla o tři góly, 
v poslední minutě druhé dvacetimi-
nutovky hosté snížili. Další dvě bran-
ky připojili domácí ve třetí třetině.

Následoval další zápas proti Li-
toměřicím na severočeském ledě. 
Dukla v něm podlehla 4:1. Domácí 
vstoupili do zápasu velmi aktivně a 
již po první dvacetiminutovce vedli 
rozdílem tří branek. Své vedení po-
tom navýšili dalším gólem ve dru-
hé periodě. Za rozhodnutého stavu 
vstřelil čestný úspěch Jihlava ve 47. 
minutě Jeslínek.

Ve středu 13. února se představil 
na Horáckém zimním stadionu ce-
lek Šumperka, který po dobrém vý-
konu uhrál v základní části remízu a 
prohrál až v prodloužení 4:3. Hosté 
po první třetině vedli 1:2, ale Duk-
la dvěma góly v prostřední dvaceti-
minutovce otočila skóre. Šumperk 
vyrovnal zkraje třetí části, ale v kon-
čícím prodloužení zajistil domácím 
dva body Velecký.

V předposledním souboji v základ-
ní části prohrála Jihlava na ledě Be-
nátek nad Jizerou 2:0. Domácí vstře-
lili jeden gól v první a další ve druhé 
třetině. Dukla tak počtvrté v sezoně 
nevstřelila ani gól. Vždy se tak stalo 
na ledech soupeřů.

V posledním zápase základní čás-
ti hrála na jihlavském ledě Kadaň a 
zvítězila 4:7. Průběh zápasu byl po 
dvě třetiny vyrovnaný, i když ve dru-
hé části domácí vedli již 4:1. Ještě do 
druhé přestávky hosté vyrovnali a 
ve třetí třetině přidali tři góly, z toho 
dva v poslední minutě.

Ve čtvrtek 21. února začalo čtvrtfi -
nále play off  a soupeřem Dukly bylo 
Ústí nad Labem. V prvním a druhém 
zápase na ústeckém ledě zvítězili do-
mácí 4:2 a 3:2. Průběh obou zápasů 
byl podobný. Domácí byli aktivnější 
a svou převahu korunovali střelec-
ky. V prvním zápase vedli 4:1, poté 
hosté kosmeticky vylepšili skóre a 
ve druhém měli Ústečtí Lvi po dvou 
třetinách třígólový náskok. Dva góly 
vstřelili hosté až v závěru utkání.

Další dva zápasy se hrály v Jihlavě 
25. a 26. února. Jihlavští hokejisté 
museli vyhrát, aby si uchovali nadě-
ji na další zápasy série, která se hrála 
na čtyři vítězné zápasy. Jenže hned 
ve třetím zápase hosté dokázali, že 
jsou vyzrálejším týmem. Po první 
třetině byl sice stav 1:1, ale ve druhé 
dvacetiminutovce přidali Severočeši 
dva góly, a když ve třetí části přidali 
čtvrtý gól, bylo rozhodnuto. Dukla v 
závěru jen snížila na konečných 2:4.

Ve čtvrtém utkání hosté hned 
po jedenácti vteřinách hry vstřeli-
li uklidňující gól a v polovině první 
třetiny již měli dvoubrankový ná-
skok. Dukla sice ve druhé části sníži-
la, ale hosté vzápětí odpověděli tře-
tím gólem. Konečný stav 2:3 dostal 
podobu v samém závěru zápasu, kdy 
domácí vstřelili druhý gól.

Jihlavští hokejisté tak letošní pouť 
prvoligovou soutěží zakončili ve 
čtvrtfi nále play off . -vš-

Dukla zakončila letošní 
sezonu ve čtvrtfi nále playoff

JIHLAVA – Zimní příprava je mi-
nulostí. Fotbalisté Jihlavy vyrazili 
poslední únorový pátek na druhou 
polovinu plavby po prvoligových vo-
dách. 

„Vždy jsme se snažili vytvářet hrá-
čům férové a seriózní podmínky. Pod-
mínkou pro to, abychom v tomto mohli 
pokračovat a mohli se dále rozvíjet, je 
co nejrychlejší záchrana, respektive 
dlouhodobé působení FC Vysočina 
v nejvyšší soutěži,“ řekl ředitel klubu 
Zdeněk Tulis, čímž nastínil hlavní a 
nejdůležitější cíl jarní části sezony – 
udržení Gambrinus ligy.

Tulis věří, že v náročných prvoligo-
vých bojích jihlavským hráčům po-
mohou fanoušci. „Diváci ukázali, že 
jsou schopni fandit nejen hokeji a fot-
balu, ale i lyžování, potažmo biatlonu. 
Chceme je pozvat na naše utkání a od-
měnit co nejlepšími výkony a výsledky,“ 
dodal.

Záchranářskému plánu FC Vyso-
čina podřídil celou zmíněnou zimní 
přípravu. Například v první polovi-
ně února fotbalisté absolvovali herní 
soustředění v turecké Antalyi. „Po-
vedlo se nám odtrénovat a odpracovat 
vše, co jsme si naplánovali. Potkaly nás 
jen dílčí problémy s menší marodkou 
či nepříznivým počasím,“ informoval 
hlavní trenér František Komňacký.

Jeho svěřenci v Turecku získali 
skalp kvarteta zahraničních soupeřů, 
když postupně porazili srbský Rad 
Bělehrad (4:1), ukrajinský Kryvbas 
(2:1), polský Bialystok (5:2) a ru-
munský Medias (3:1). Naopak ge-

Fotbalisté vyrazili za záchranou

nerálka na první mistrák nedopadla 
příliš dobře. Jihlavané doma podlehli 
druholigovému Táborsku 2:3. „Nedě-
lám z toho tragédii. Beru to jako facku, 
abychom nezpychli a neměli nos příliš 
vysoko,“ odvětil kouč.  

Vysočinskou kabinu v zimě opustil 
útočník Stanislav Tecl, kanonýr a ka-
pitán v jedné osobě, jehož si vyhlédla 
Plzeň. „Je to pro mě velká výzva. Kluky 
budu pořád sledovat a budu jim fandit, 
aby to zvládli. Jihlava je pro mě srdco-
vá záležitost. Rád bych se sem jednou 
vrátil,“ poznamenal reprezentační 
forward.

Ruku v ruce s Teclem odešlo také 
jeho 10 podzimních branek. Jako 
náhradu si klub vyhlédl trojici David 
Vaněček (hostování Plzeň), Václav 
Vašíček (hostování Sigma Olomouc) 
a Arnold Šimonek (Nitra). „Oni by 
měli na hrotu zúročit práci mužstva,“ 
doplnil trenér Komňacký.  -cio-

Zápasy FC Vysočina v jarní části 
1. ligy

 Doma: Hradec Králové (22. 2.), 
Liberec (1. 3.), Mladá Boleslav (18. 
3.), Zbrojovka Brno (5. 4.), Teplice 
(19. 4.), Dukla Praha (3. 5.), Slovác-
ko (22. 5.), Slavia Praha (1. 6.).   

 Venku: Sigma Olomouc (9. 3.), 
Ostrava (30. 3.), Příbram (13. 4.), 
Sparta Praha (27. 4.), Jablonec (12. 
5.), České Budějovice (26. 5.).

 Pozn.: Termíny zápasů mohou 
doznat změn.

FOTBALISTÉ Jihlavy vstoupili do prvoligového jara zasněženou bezbrankovou 
remízou s Hradcem Králové.  Foto: Michal Boček

Vážení čtenáři,
Kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy vyhlašuje 11. ročník ankety o nejlepší-

ho sportovce Vysočiny za rok 2012. 

Jak hlasovat
1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno vámi vybraného sportovce v každé 

kategorii a vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů, Fritzova 34, 586 01 Jih-
lava. 

2) Internetem: Hlasujte na www.sportoveckrajevysocina.cz

POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze jednou! Ze všech doručených anketních 
lístků budou vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit slavnostního Galavečera, 
jenž se uskuteční dne 17. dubna 2013 v Kulturním středisku Zámek Polná. 

Hlasování bude ukončeno 31. března 2013.

 

Jednotlivec  (číslo+ jméno)

Kolektiv  (číslo+ název)

Jméno, adresa a tel. číslo odesílatele:

Kupón Sportovec kraje Vysočina 2011:

Kupon doručte do redakce Jihlavských listů: Fritzova 34, 586 01 Jihlava, telefon: 567 578  000. 

vyhlašovatelé:

partneři akce:

generální partner akce:
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