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Po dvou větších 
hokejových akcích, 
Dni mistrů a Dni Le-
gend, které v uply-
nulých letech pořá-
dal na Horáckém zimním stadionu 
klub HC Dukla Jihlava, se hokejoví 
fanoušci nejen na Vysočině mohou 
těšit na absolutní hokejový vrchol.

V Jihlavě se 30. srpna uskuteč-
ní Zlaté utkání. V něm v jednom 
týmu nastoupí hráči, kteří v roce 
1998 vybojovali na olympijských 
hrách v Naganu první zlatou olym-
pijskou hokejovou medaili v historii 
Československa a České republiky. 

Jejich soupeřem pak budou hoke-
jisté, kteří v letech 1999 – 2001 zís-
kali v řadě tři zlaté medaile na mis-
trovstvích světa.

Jednatel hokejového klubu Dukla 
Jihlava Bedřich Ščerban poprvé o akci 
informoval na začátku června na obra-
zovkách České televize a záhy se strhla 
lavina zájmu o koupi vstupenek. 

„Už při odchodu ze studia jsem měl 
několik telefonátů ke vstupenkám, a 
také sekretariát Dukly byl zasypán 
množstvím dotazů k akci,“ řekl organi-
zátor, který byl pověřen Českým sva-
zem ledního hokeje, aby zařídil vše 
potřebné právě v Jihlavě.

Zlatý zápas připomene památku 
hokejového trenéra Ivana Hlinky, 
který dovedl tým k olympijskému 
zlatu a od jehož tragické smrti uply-
ne právě v srpnu deset let. 

„Myšlenka uspořádat tuto akci vznik-
la již před delší dobou. První nápad 
měl Josef Augusta s Robertem Reiche-
lem, kteří se shodli, že by bylo dobré 
připomenout si výročí smrti Ivana 
Hlinky hokejovým zápasem,“ vysvětlil 
Ščerban.

„Je to poslední šance vidět tuhle 

Jihlava přivítá zlaté hochy z Nagana
účast přislíbil. Já osobně jsem přesvěd-
čený, že přijedou všichni,“ podotkl op-
timisticky Augusta.

Úspěšně probíhá rovněž skládání 
týmu mistrů světa, v němž by ne-
měli chybět Jihlaváci Petr Buzek, 
Tomáš Kucharčík a Viktor Ujčík.

Přípravy velkolepé show, jejíž roz-
počet v tuto chvíli vychází na zhru-
ba 1,6 milionů korun, probíhaly od 
loňského prosince a stále nejsou u 
konce. 

„Opravdu to není lehká práce. Řadu 
věcí ještě ladíme do fi nální podoby. 
Například nás čekají jednání kvůli 
dopravní situaci ve městě, jíž se tato 
akce určitě dotkne,“ řekl za organizá-
tory jednatel Dukly Bedřich Ščer-
ban.

Organizátoři mají stále plnou hlavu 
starostí, ale o jedno se již starat ne-
musí. Všech 7.000 vstupenek, které 
byly dány do předprodeje, bylo 
prodáno během tří dnů. Ti, kteří 
vstupenku nemají, nemusí smutnit. 
Zápas bude vysílat v přímém přeno-
su Česká televize.  -vš-

HOKEJOVÉ LEGENDY Josef Augusta (první zleva), Vladimír Martinec, Bed-
řich Ščerban a spoluorganizátor akce Rudolf Penn představili dnes, v kterém šam-
pióni odehrají jihlavskou exhibici.  Foto: hcdukla.cz

úspěšnou generaci pohromadě na ledě,“ 
řekl Josef Augusta, jihlavská hokejo-
vá legenda a duchovní otec velkole-
pé exhibice. 

Do Jihlavy má přijet na šedesát ma-
jitelů zlatých medailí z olympijských 
her či světových šampionátů. „Jsem 
přesvědčen, že tak unikátní akci už 
nikdy nikdo nedá dohromady. Ti kluci 
žijí po celém světě, takže dostat je sem 
není vůbec jednoduché,“ dodal Augus-
ta, jenž působil u národního týmu v 
roli kouče při zlatém hatt ricku.

Právě Josef Augusta měl za úkol 
kontaktovat tehdejší hráče a členy rea-
lizačních týmů. Pomáhaly mu v tom 
další hokejové osobnosti jako Robert 
Reichel, František Černík, Vladimír 
Martinec, nebo Slavomír Lener. „U 
několika jmen ještě čekáme na potvrze-
ní, ale nikdo z oslovených nám vyloženě 
neřekl ne,“ přiznal Augusta.

Nejslavnější česká hokejová parta 

Zlaté sestavy Nagano 1998:
brankáři: Dominik Hašek, Roman Čechmánek, Milan Hnilička, 
obránci: Richard Šmehlík, Jiří Šlégr, Roman Hamrlík, Petr Svoboda, 
Jaroslav Špaček, František Kučera, Libor Procházka, útočníci: Jaromír 
Jágr, Vladimír Růžička, Martin Straka, Robert Lang, Robert Reichel, 
Martin Ručinský, David Moravec, Jiří Dopita, Josef Beránek, Milan 
Hejduk, Pavel Patera, Martin Procházka, Jan Čaloun. 

Zlatý hatt rick:
brankáři: Vladimír Hudáček, Martin Prusek, Dušan Salfi cký, obránci: 
Ladislav Benýšek, Petr Buzek, Filip Kuba, František Kaberle, Pavel 
Kubina, Radek Martínek, Karel Pilař, Martin Richter, Michal Sýkora, 
Martin Štěpánek, Jiří Vykoukal, útočníci: Michal Broš, Petr Čajá-
nek, Radek Dvořák, Martin Havlát, Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka, Tomáš 
Kucharčík, Roman Meluzín, Václav Prospal, Petr Sýkora, Roman Šimí-
ček, Martin Špaňhel, Jan Tomajko, Viktor Ujčík, Václav Varaďa, Tomáš 
Vlasák, David Výborný.  Tučně vyznačení hráči již potvrdili účast

z Nagana by měla dorazit v komplet-
ním složení. „Zatím nemáme odezvu 
pouze od Jardy Jágra a malý otazník 
visí nad Petrem Svobodou. Naopak 
Dominik Hašek, i když nebude na ledě, 

Na začátku června se v Heidenheimu, německém partnerském městě Jihla-
vy, běžel půlmaratón (21,1 km). Svoje zástupce zde měla i Jihlava a předvedli 
zde skvělé výkony. Jihlavě uniklo o kousek celkové třetí místo, nicméně ve 
svých kategoriích jihlavští běžci dosáhli skvělé výsledky. 

 čas: místo v kategorii: celkové pořadí:
Jakub Exner (1983) 1:18:25 1. 4.
Buček Martin  (1978) 1:23:00 3. 9.
Pavel Hotař (1990) 1:26:19 5. 27.
Beneš Martin (1969) 1:38:14 25. 120
 -tz-

Dne 6. a 7. června se v ČR kona-
ly krajské přebory staršího žactva 
v tenisu. 

Hráčům TK Spartaku Jihlava se po-
vedl historický kousek.

Andrea Plachá vyhrála ve dvouhře 
Oblastní přebor jihomoravský (ten 
se konal v Znojmě), a stala se kraj-
skou šampionkou.

Michal Špinar hrál fi nále dvouhry 
a skončil na 2. místě Oblastního pře-
boru jihomoravského (chlapci hráli 
v Jihlavě). 

Martin Vondrák skončil na 3. místě 
ve dvouhře.

Vojta Koukal a Martin Vondrák 
hráli fi nále čtyřhry a skončili na 
2. místě. -lm-

Jihlavští běžci uspěli 
v německém Heidenheimu

V HEIDENHEIMU v červnu pořádají půlmaraton – běžecké závody. Letos za-
bodovali i běžci z jihlavského magistrátu. Foto: archiv MMJ

Žáci Spartaku Jihlava 
dominují tenisovému mládí


