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Po sobotním výborném výkonu a výhře 5:2 nad pražskou Slávií hráli hokejisté z Třebíče
v pondělí první letošní derby na ledě Dukly Jihlava. Pokud v sobotu podali skoro
bezchybný výkon, hlavně v obraně, včera už to bylo horší. Utkání jako na houpačce
skončilo 5:4 pro domácí Duklu. Hosté nasadili do branky opět Pavla Jekela, strůjce
posledních vítězství. Tentokrát mu ovšem obránci příliš nepomohli a sám na vše
nestačil.

  

Utkání začalo zostra a od prvních minut bylo vidět, že se nebude hrát opatrně. Do šancí se
dostávala obě mužstva, ale oba brankáři, Škarek i Jekel, byli pozorní. Až do 14. minuty, kdy
Wasserbauer ujel po levé straně a předložil krásně před branku Huňovi, který bez problému
zametl puk do sítě, 0:1. Necelou minutu poté vyjel Kristl před branku a trefil tyčku Škarkovy
branky. Domácí byli trochu ze hry, dělali chyby, ale hosté je nevyužili. Zhruba 300 třebíčských
fanoušků bylo spokojeno, ale ještě nebyl konec.      

  

Ve druhé třetině to byl uragán! V šesté minutě hráli Horáci přesilovku, ale jak se u nich stává
často, ujeli jim dva hráči oslabeného týmu a Seman nekompromisně propálil Jekela, 1:1. V
přesilovce toho hosté moc nevymysleli a po ní musel vytáhnout zákrok dne Jekel, který
nadvakrát zachránil tlak domácích. Ve 29. Minutě přišlo další vyloučení domácích a tentokrát již
hosté udeřili. Nejprve Niko, provětral lapačku Škarka a po té již Bartejs propálil vše, co stálo v
cestě a hosté šli opět do vedení. Fanoušci z Třebíče však ani nestačili zazpívat vítězný chorál.
Po prvních dvou slovech jim sklaplo, když pouhých deset vteřin po brance hostů vyrovnal
střelou od modré Jergl. Dukla začala přebírat iniciativu a v přesilovce ve 36. minutě byl střelcem
vedoucí branky Dukly Šidlík. Trenér hostů Sobotka si vzal oddechový čas. Udělal z pohledu
domácích fans dobře, neboť mohli řvát svůj vítězný chorál déle. Opět stačilo jen 35 vteřin a
třebíčský Kristl tentokrát trefil přesně, 3:3. Ale stále nebyl konec druhé části hry. Necelou minutu
před koncem Lukáš Paták dal nejhezčí branku utkání, když si najel mezi kruhy a přes obránce
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vymetl pravý roh jihlavské klece. Velmi důležitý okamžik nastal 8 vteřin před koncem druhé
třetiny, kdy zbytečně fauloval Kristl a byl vyloučen.

  

Třetí třetinu tak začali domácí přesilovkou. Zatlačili hosty před branku Jekela a ti občas nevěděli
kudy kam. Jen co se Kristl vrátil na led, bohužel opět fauloval a šel na trestnou podruhé. Tím
ubývaly hostujícím obranářům síly a Protasenja na konci čtvrté minuty vyrovnal na 4:4. V čase
46:59 byl vyloučen další hráč Třebíče a hosté opět odolávali tlaku domácích. Sice se ubránili,
ale následně vyhodili jen na zakázané uvolnění a unavená sestava nemohla střídat. Po buly
vypálil Čachotský, a ledabyle bráněný Protasenja dal svojí druhou a zároveň vítěznou branku
Dukly. Domácí Skořepa dostal ještě výhodu trestného střílení, ale neproměnil. Těsně před
konce, při závěrečné power-play měl tutovku Huńa, který zůstal na chvíli volný mezi kruhy, ale
Škarka nepřekonal.

  

Domácí tak teprve podruhé v sezóně zvítězili za tři body. Trenér hostů Barvíř byl po zápase na
tiskovce rozčarován z mnoha chyb. Horáky teď čeká dvojzápas na domácím ledě. Ve středu
hostí předposlední Litoměřice a v sobotu poslední Most. Ten včera překvapivě vyhrál na Slávii
1:4! Postavení v tabulce velí získat šest bodů. Podaří se? Přijďte domácí bílé hvězdy podpořit!

  

Jan Zeman
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