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  Hokejová Dukla Jihlava letos slaví 60. 
výročí vzniku. 
  Při této příležitosti si několik jejích 
osobností z řad hráčů, trenérů i realizač-
ního týmu dalo 14. ledna dostaveníčko 
na jihlavské radnici.

Olympijští medailisté, mistři světa a re-
publikoví šampióni přijali pozvání primá-
tora Rudolfa Chloupka, jenž jim předal 

ve Velké gotické síni pa-
mětní medaile. Trojice le-
gend, kouč Jaroslav Pitner, 
útočník Jaroslav Holík a 
lékař Milan Kartůsek, byla 
oceněna in memoriam.    

Slavnostního ceremoni-
álu se zdaleka nezúčastnili 
všichni pozvaní, ale niko-
mu to nevadilo. 

„Navzdory tomu, že nás 
několik chybělo, šlo o pěkné 
setkání, v příjemném pro-
středí,“ konstatoval někdej-
ší trenér Stani-
slav Neveselý, 
který byl u jede-
nácti mistrov-

ských titulů Dukly z celkových 
dvanácti. 

„Rád jsem všechny opět viděl, 
protože toho času na podobné 
akce už moc není,“ řekl Oldřich 
Válek. 

Vzpomínalo se na časy minu-
lé i současné.  Řeč přišla i na to, 

jak moc Dukla chybí na extraligové mapě.
„Od jednašedesátého roku, kdy jsem do ní 

vstoupil, mi přirostla k srdci. To víte, že mě 
mrzí, že nehraje nejvyšší soutěž. Zasloužila 
by si to,“ uvedl Jan Hrbatý, majitel sedmi 
titulů.

Podobně hovořil Libor Dolana, pamět-
ník posledního mistrovského úspěchu z 
roku 1991. 

„Strašně moc se těším na to, až se návrat 
podaří, přijede sem „nenáviděná“ Sparta, 
a bude vyprodaný stadion. Doufám, že se 
toho dožiju.“

 -cio-

Primátor přivítal legendy Dukly
Osobnosti 
na radnici

Oldřich Bakus, 
Jaroslav Benák, 
Tomáš Čachotský, 
Libor Dolana, 
Jiří Holík, 
Karel Horáček, 
Jan Hrbatý, 
Milan Chalupa, 
Ott a Klapka, 
Pavel Křížek, 
Antonín Micka, 
Stanislav Neveselý, 
Miloš Novák, 
Marek Novotný, 
Miloš Podhorský, 
Aleš Polcar, 
Jiří Poukar, 
Josef Sobota, 
Jan Suchý, 
Oldřich Svoboda, 
Radoslav Svoboda, 
Bedřich Ščerban, 
Oldřich Válek.

Prvoligová soutěž hokejistů se chýlí 
ke konci základní části. V době uzávěr-
ky vydání Novin Jihlavské radnice, ve 
středu 1. února, zbývalo odehrát pou-
ze pět posledních kol.

Svěřenci trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana fi gurovali pět kol před 
koncem základní části na druhém mís-
tě tabulky s tím, že jejich nejhorším 
umístěním může být třetí pozice. O 
druhou příčku svádí Dukla souboj s 
Rytíři Kladno.

Dukle se v lednu velice dařilo. Z jede-
nácti odehraných zápasů vyhrála v zá-
kladní hrací době pětkrát, stejný počet 
výher zaznamenali jihlavští hokejisté 
po prodloužení či samostatných ná-
jezdech, a pouze jednou odešli z ledu 
poražení. 

Pokud bychom se podívali ještě více 
zpět, tak Dukla, po menší krizi v polo-
vině listopadu, kdy prohrála pět zápasů 
v řadě, odešla z ledu do současné doby 
poražena jen dvakrát z jedenadvaceti 
odehraných zápasů.

Nový rok začali Jihlavští na domácím 
ledě výhrou nad Ústím nad Labem 
4:0, když se jim povedl zejména začá-
tek zápasu. Ve 4. minutě totiž vedli již 
o tři branky, a potom si vedení již po-
hlídali.

Hned o tři dny později se na Horác-
kém zimním stadionu představil ce-
lek Přerova. Dukla vyhrála až po ná-
jezdech 4:3, když po celý zápas vždy 
dotahovala jednobrankový náskok 
soupeře. Bod navíc v samostatných ná-
jezdech zařídil Březina.

První venkovní zápas roku 2017 ode-
hrála Dukla v Prostějově, střelecky 
se jí dařilo, a na Vysočinu tak dovezla 
výhru 5:2. Hanáci tahali v zápase za 
kratší konec provazu. Dukla vedla na 
začátku třetí třetiny o dvě branky 3:1, 
domácí ještě snížili, ale další dva góly v 
domácí síti defi nitivně rozhodly o vý-
hře Dukly.

V polovině ledna se v Jihlavě před-

stavil vedoucí tým tabulky České Bu-
dějovice. Zápas příliš bohatý na góly 
nebyl, nicméně domácí se radovali ze 
dvou bodů po výhře 2:1 v prodlou-
žení. Dukla byla ve vedení od konce 
první třetiny, hosté vyrovnali šest mi-
nut před koncem třetí části. Bod navíc 
vstřelila Dukla v prodloužení a v přesi-
lovce Říhou.

Další výhru v prodloužení brala Duk-
la hned za dva dny, v dohrávce 37. kola 
ve Frýdku-Místku, kde vyhrála 4:3. 
Následoval další venkovní zápas, v 
Benátkách nad Jizerou, který Dukla 
zvládla, a po výhře 4:2 si na Vysočinu 
dovezla plný bodový zisk.

Tři body brali jihlavští hokejisté po 
výhře 3:2 i v dalším domácím utkání, 
proti Havířovu. Dukla vedla po prv-
ní třetině 1:0, ale hosté dvěma góly ve 
druhé části šli do vedení. Domácí vy-
rovnali hned na začátku třetí části, ale 
vítězný gól vstřelili až v poslední minu-
tě zápasu.

Pocit prohry po zhruba čtyřiceti 
dnech okusili jihlavští hokejisté v zápa-
se na Kladně, kde prohráli 5:2. Ještě 
devět minut před koncem třetí třetiny 
byl stav 2:2, ale domácí poté vstřelili 
dvě slepené branky, a ke konci třetiny 
přidali další gól.

Dva body za výhru 3:2 v prodlou-
žení brala následně Dukla v domácím 
utkání se Slavií Praha a tři body do 
tabulky si připsala v předposledním 
lednovém utkání v Litoměřicích, kde 
tým z Vysočiny vyhrál 4:1.

Posledním lednovým zápasem bylo 
derby Vysočiny v Třebíči. Dukla po 
dvou třetinách prohrávala 0:2, ve třetí 
části snížil Danišovský, a v 57. minutě 
vyrovnal Říha. V prodloužení se ne-
rozhodlo, a tak o bodu navíc pro Duk-
lu rozhodl v šesté sérii samostatných 
nájezdů jihlavský Zeman. Dukla potře-
tí v sezoně porazila Třebíč, naposledy 
v poměru 3:2 po samostatných nájez-
dech.   -vš-

V lednu jihlavská Dukla 
celkem desetkrát vyhrála

NA RA DNICI mezi osobnostmi nechyběl bývalý vy-
nikající útočník Jiří Holík. Primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek (vpravo) předal jmenovanému ocenění. 
 Foto: Město Jihlava

LEGENDY jihlavské Dukly převzaly od primátora pamět-
ní medaile.  Foto: Město Jihlava


