
Ani vedení 2:0 Dvoru nestačilo
Hokejisté prohráli s Jaroměří, trenér Hrubý podrobil rozhodčí v krajské lize ostré kritice

MICHAL BOGÁŇ

Dvůr Králové/ Ani podruhé v
letošní sezoně nedokázali ho-
kejisté Dvora Králové porazit
Jaroměř. Poté, co tým trenéra
Hrubého podlehl na ledě sou-
peře 4:8, nestačil na soused-
ního rivala ani v domácím
prostředí. Ve 13. kole krajské
ligy Dvoráci prohráli 2:3 a
druhé místo v tabulce přepus-
tili právě Jaroměři.

Středeční duel přitom roze-
hráli domácí skvěle. Po pasu
Antonína na modrou zakončil
akcipřesněVšetečkaaochvíli
později v přesilovce skóroval i
sámAntonín.Dvůrvedl2:0.

„Mohli jsme přidat i další gó-
ly, ale neproměňováníšancí je
taková naše stará bolest. Má-
me smůlu,“ povzdechl si kouč
Dvora Aleš Hrubý. „Ale je to i
naše chyba, přesilovky jsme
měli využít. Jaroměř nás za to
potrestala. I když góly, které
jsme dostali, byly velmi laci-
né,“dodalHrubý.

Hosté stihli snížit ještě v zá-
věru první třetiny, ve 28. mi-
nutě vyrovnali na 2:2 a roz-
hodnutí z jejich hole padlo v
polovině třetího dějství, kdy
Dvoráci hráli přesilovou hru!

„Nedařilo se nám i z toho
důvodu, že jsme hráli v posle-
pované sestavě,“ hlásil domá-
cí lodivod. Z pracovních dů-
vodů se v utkání musel obejít
bez Dušičky a Říčaře. Na ma-
rodku k Pospíšilovi, Poláčko-
vi a Poulovi přibyl také Zmít-
ko. Nemocný zůstal Vitebský.

Na starosti se zdravotním
stavem ale Hrubý po utkání
nemyslel, mrzela jej jiné věci.

Nebo spíš osoby. Rozhodčí.
„Jsou nekorektní, arogantní.
V některých chvílích si vy-
světlují pravidla podle svého,

což je velká chyba,“ pustil se
Hrubý do mužů v pruhova-
ném. „Z krajského svazu je ni-
kdonekontroluje,a taksiděla-
jí, co chtějí. Napíšou si něco do
zápisu a kluby jsou pak za to
trestané. S nikým se nebaví,
seberou peníze a jedou. To, co
se teď děje, je vrchol. Předtím
jsem to nikdy nezažil,“ kroutí
hlavou Aleš Hrubý. „Neří-
kám, že ve středu (utkání řídil
p. Machač – pozn. red.) ovlivnil
zápas, to chraň bůh, ale pískal
velicešpatně,“konstatoval.

K zápasu ve Dvoře se vyjád-
řil i jaroměřský trenér Vlasti-

slav Vondřejc: „Řekl bych, že
to bylo hodně upachtěné, ne-
čisté a nepěkné utkání, ve
kterém jsme podle mého byli
lepším týmem. Jsem rád, že se
moji kluci nenechali vypro-
vokovat k zákeřným faulům.
Myslel jsem si, že hráči Dvora
jsou natolik zkušení, že by si
mohli některé zákroky zcela
odpustit. Už vůbec nechápu
Janigu, který na konci utkání
málem rozpůlil Rybína.“

V neděli se tým Dvora Krá-
lové představí v Třebechovi-
cích, se kterými doma pře-
kvapivě prohrál 3:5.

TRUTNOV vs. SOKOLOV

POVINNÉ VÍTĚZSTVÍ? Ve 21. kole druhé hokejové ligy přiví-
tají hráči Trutnova na domácím ledě až osmnáctý Sokolov.
Utkání se hraje v neděli od 17 hodin. Foto: Deník/Aleš Vaníček

V Třebíči se opět přiklonilo štěstí k Vrchlabí
Vrchlabí/ Pořádnou depku už
musejí mít v první lize hoke-
jisté Třebíče z vrchlabského
mančaftu.

Ve středu totiž ani na po-
páté nenašli způsob, jak obrat
soupeře z Krkonoš o body.

Na dvě loňské prohry se už
na Vysočině určitě zapomně-
lo, ale i ve třech letošních sou-
bojích přišly hned tři další. A
ty musejí pořádně třebíčským
hráčům ležet v žaludku.

Považte sami. V 56. minutě
Kříž, v 60. minutě Pajič a opět
v 56. minutě Chatrnúch. To je
doba, kdy hokejisté Vrchlabí
vstřelili vítězný gól utkání.

K naštvání pro hráče z Vy-
sočiny může být i fakt, že v
posledních dvou zápasech ve
třetích třetinách vždy vedli.

Ve středečním úvodním ko-
le nadstavbové části se Třebí-
či dokonce podařilo dát gól na
3:2 v oslabení. Jenomže vede-
ní jim vydrželo 20 vteřin, když
se trefil Štefan Rusnák. „Byl
to rozhodující okamžik,“ po-
znamenal k bleskurychlému

vyrovnání na 3:3 vrchlabský
trenér Vladimír Jeřábek.

Jeho tým do Třebíče cesto-
val s vědomím, že jde o nebez-

pečné mužstvo, o čemž se ho-
ralé přesvědčili na vlastním
ledě před týdnem. „Proto jsme
chtěli odehrát první třetinu

bez inkasované branky, což se
nám podařilo i přes čtyřmi-
nutové a dvouminutové osla-
bení, což bylo také důležité, že
jsme nedostali gól,“ zmínil se
Vladimír Jeřábek.

Ve druhé třetině sice hosté
jednou inkasovali, ale sami se
prosadili dvakrát. „Domácí v
této části zápasu měli několi-
krát přečíslení dva na jedno-
ho, nás ale podržel brankář
Štůrala,“ pronesl Jeřábek.

Třetí dějství s sebou přines-
lo nejprve domácí obrat na 3:2
a pak i ten vrchlabský na 3:4.

„V závěru jsme měli štěstí,
že jsme dali gól,“ přiznal Je-
řábek po brance obránce Cha-
trnúcha. „Bylo to ale dané
tím, že jsme zbytečně nekom-
binovali. Dělali jsme to, co
jsme si řekli. Střílet z každé
pozice na bránu a buď to
brankář chytne a bude bule,
nebo se puk může odrazit i k
nám, a to nám nakonec vy-
šlo,“ uzavřel.

Zítra horalé hrají doma od
18 hodin s Olomoucí. (bog, hc)

Rezerva hostí Kralupy a Ústí
Trutnov/ Čtyři zápasy budou
k vidění tento víkend v hale
ZŠ Komenského.

O důležité body bude bojo-
vat rezerva žen a extraligové
mladší dorostenky.

Sobotní program začíná ne-
tradičně již v 10 hodin, kdy re-
zerva hostí tým Kralup. Díky
tomuto začátku utkání budou
moci nastoupit i mladé hráč-
ky, které se následně vydají s
týmem ŽBL do Brna na souboj
proti Gambrinusu. Od 12.30
hodin se představí mladší do-
rostenky, které se střetnou se

silnou Slovankou. Domácí
tým je devastován zdravotní-
miproblémy.

Nedělní program zahajují
mladší dorostenky v 9 hodin
proti Nuslím. I přes kvalitu
soupeře a zdravotní problémy
v kádru však Kara potřebuje
nutně zvítězit, jinak sklouzne
do bojů o záchranu.

Od čtvrt na dvanáct na-
stoupí ženská rezerva, jež bu-
de proti Skřivánku Ústí jas-
ným favoritem. Případný ne-
úspěch by zřejmě znamenal
konec nadějí na play off. (pk)

Úspěšný útok na první místo
Vrchlabí/ Hráči druholigové-
ho celku TJ Spartak Vrchlabí
jsou od soboty novým lídrem
soutěže!

Pomohla jim k tomu dvě pě-
tisetová domácí vítězství nad
Českou Třebovou. Ta přitom
pod Krkonoše přijela v pozici
vedoucího týmu. Před Vrchla-
bím však vedla pouze o skóre.

TJ Spartak Vrchlabí – TJ
Sokol Česká Třebová 3:2 (25:22,
22:25, 19:25, 25:19, 17:15).

Domácí do utkání vstoupili
dobře, vyhráli první set a ved-
li i ve druhém (14:11). Jenomže
ten nakonec k vítězství dotáh-
li hosté. Povzbuzený soupeř
poté získal i třetí sadu. Čtvrté
dějství dopoledního zápasu si
však domácí vzít nenechali a
utkání gradovalo v dramatic-
ké koncovce pátého setu. V té
domácí prohrávali 11:13, a
přestože následně vyrovnali,
první mečbol měla Česká
Třebová. Vrchlabí ho odvráti-
lo. Za stavu 16:15 domácí do-
nutili soupeře k nahrávce do
hlavního kůlu, kam přispě-

chal Zapletal a agresivním
blokemukončilutkání.

TJ Spartak Vrchlabí – TJ
Sokol Česká Třebová 3:2 (25:20,
25:15, 20:25, 17:25, 15:8).

Odpolední odvetu zahájili
domácí stejně dobře jako prv-
ní zápas a brzy vedli 2:0 na
sety.Ve třetí sadě však pustili
soupeře do několikabodového
vedení, které se jim do konce
nedařilo stáhnout. Jako přes
kopírák probíhal čtvrtý set –
2:2. Na rozdíl od dopoledního
tiebreaku byla rozhodující fá-
ze utkání vyrovnaná jen do
stavu 4:4, poté se Vrchlabí
soupeři trhlo na 8:5 a nakonec
zvítězilo hladce 15:8.

Základní šestka: Kulhá-
nek, Fijala, Vitvar, Černý,
Malkrab, Zapletal – libero Šte-
fan. Připraveni: Pikora,
Rychtr, Schmid.

Poslední utkání podzimní
části odehrají volejbalisté TJ
Spartaku Vrchlabí v sobotu
na palubovce Liberce. (bog, af)

Výsledky II. ligy skupiny B
a tabulku najdete na straně 19.

VOLEJBAL

BASKETBAL

PODRUHÉ během pár dní dokázali ve středu hráči Vrchlabí srazit třebíč-
ského soka v první hokejové lize. Foto: www.fotokraus.cz

Krajská liga, 13. kolo
Dvůr Králové – Jaroměř

2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky a asistence DK: Všetečka
(Janiga), Antonín (Hamerský, Ja-
niga). HC BaL Dvůr Králové: Kar-
ban – Hamerský, Antonín, Dufek,
Vobořil – Janiga, Všetečka, Vítek
– Kollman, Dlab, Voděrek – Ed-
wards, Vlasák, Rychtera.

RADY NEPOMOHLY. Hokejisté Dvora Králové padli na domácím ledě. Trenér Aleš Hrubý se sice snažil hráčům
vysvětlit, jak na soupeře. Účel to však nepřineslo. Foto: Deník/Jan Jelínek
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www.vzp.cz infolinka 844 117 777

Přijďte si k nám pro Přijďte si k nám pro 
vánoční dárek!vánoční dárek!
Všeobecná zdravotní pojišťovna v období od 1. 12. 2008 do 
31. 1. 2009 jednorázově zvyšuje příspěvky na preventivní aktivity 
na dvojnásobek.

dříve až 500 Kč nyní až 1000 Kčnyní až 1000 Kč

dříve až 1000 Kč nyní až 2000 Kčnyní až 2000 Kč

 na jeden preventivní program

Pokud v době od 1. 12. 2008 do 31. 1. 2009 na přepážce VZP 
prokážete absolvování některého z preventivních programů či čer-
pání příspěvku v tomto období – očkování, rovnátka, nákup přil-
by, nákup potravin pro bezlepkovou dietu, kurzy cvičení a plavání 
těhotných nebo matek s dětmi, ozdravné pobyty – získáte jako 
bonus násobek stávajícího příspěvku.
Staňte se do 31. 12. 2008 pojištěncem VZP a již v lednu můžete 
využít tuto mimořádnou nabídku.

Navíc překvapení pro nové klienty 
a členy Klubu pevného zdraví

Přehled příspěvků a další podrobnosti najdete na www.vzp.cz
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Velice si vážíme této podpory a zároveň doufáme,
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