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Prvoligoví hokejisté jihlavské 
Dukly sehráli v prvním měsíci roku 
2016 (do uzávěrky vydání Novin 
Jihlavské radnice – 26. ledna) cel-
kem osm zápasů. V nich dokázali 
svěřenci trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana vyhrát pouze třikrát 
v základní hrací době, jednou pro-
hráli po samostatných nájezdech a 
čtyřikrát odešli z ledu poraženi v zá-
kladním hracím čase. 

Ze čtyřiadvaceti možných bodů 
získali jen deset, což znamenalo 
propad na třetí místo tabulky, které 
vévodí tým Rytíři Kladno. Hned 4. 
ledna hrála Dukla na ledě posled-
ního celku tabulky v Mostě. Hosté 
v zápase dvakrát vedli, domácí stači-
li vždy vyrovnat. V pětiminutovém 
prodloužení se nerozhodlo, takže 
ke slovu přišly samostatné nájezdy. 
V nich byli úspěšnější Severočeši a 
Dukla tak za zápasu vytěžila pouhý 
bod. Most na domácím ledě zvítězil 
3:2 SN.

Jen o dva dny později zajížděla 
Dukla na horký jihočeský led, kde 
jim byl soupeřem další kandidát na 
postup do baráže o Extraligu – Čes-
ké Budějovice. Vyprodaná Budvar 
aréna viděla solidní ligový hokej. 
Domácí se ujali v první třetině vede-
ní, ale hosté ve druhé části vyrovnali.

Vše se rozhodlo ve třetí části. Po 
dvou chybách jihlavské obrany na 
začátku třetiny odskočili domácí 
na dvoubrankové vedení, Dukla 
stačila deset minut před koncem 
snížit, ale vyrovnat se již hokejis-
tům s ježkem na dresech nepodaři-
lo a prohráli 3:2.

Další porážku v řadě utrpěli jih-
lavští hokejisté na domácím ledě 9. 
ledna, když byl nad jejich síly tým 
Havířova. Dvě třetiny se hrál vyrov-
naný hokej a na světelné tabuli svítil 
po čtyřiceti minutách stav 2:2. Sedm 
minut před koncem dotlačili hos-
té puk do sítě a šli do vedení. Mar-
ná byla snaha Dukly o vyrovnání a 
v poslední minutě trefi l Havířov při 
power play Dukla prázdnou klec a 
rozhodl o své výhře 4:2.

Napravit si reputaci mohli jihlavští 
hokejisté hned v dalším domácím 
utkání proti Litoměřicím. Jenže na 
ledě se jim proti celku ze spodních 
pater tabulky vůbec nedařilo. V 15. 
minutě šli hosté do vedení, a to udr-
želi až do závěrečné sirény. Dukla 
poprvé v sezóně nevstřelila ani gól a 
prohrála nejtěsnějším rozdílem 1:0.

Šňůru proher protrhla Dukla až 
v dalším utkání. Na severu Čech jí 
byl soupeřem celek Ústí nad La-
bem. Hosté sice prohrávali 1:0, ale 
poté vstřelili tři góly v řadě a dostali 
se do trháku. Domácí stačili snížit, 
nato odpověděli hosté další brankou. 
Jenže Ústí o několik vteřin později 
zase snížilo a bylo zaděláno na dra-
ma. Dukla však vedení poslední dvě 
minuty udržela a po dlouhé době 
brala tři body za výhru 4:3.

Následovalo domácí utkán proti 
Šumperku a Dukla v něm nepone-
chala nic náhodě. Postupně se do-
stala do tříbrankového vedení, hosté 
sice snížili, ale další dvě rychlé bran-
ky domácích znamenaly jasnou vý-
hru 5:1.

Třetí výhru v řadě uhrála Dukla 23. 

V lednu se Dukle herně příliš nedařilo

Z PRVNÍ výhry na domácím ledě se v novém roce těšili jihlavští hokejisté až 20. 
ledna, kdy porazili tým Šumperka 5:1.  Foto: Vladimír Šťastný

ledna na ledě nováčka soutěže v Pře-
rově. Hrálo se vyrovnané utkání, po 
bezbrankové první části se hosté 
rozstříleli ve druhé periodě, kterou 
vyhráli 3:1. Domácí ve třetí části 
zdramatizovali zápas snížením, ale 
po brankové pojistce v podobě trefy 
do prázdné branky Přerova při do-
mácím power play odjížděla Dukla 
na Vysočinu s výhrou 4:2.

Zatím poslední lednové utkání se-
hrála Dukla na domácím ledě 25. 
ledna. Jednalo se o souboj prvního 
Kladna a druhé Dukly. Domácí šli 
v přesilovce do vedení, ale hosté ješ-
tě v oslabení vyrovnali a ve druhé 

třetině šli do vedení. 
Dukla poté taktéž v přesilovce 

srovnala stav, jenže dvě přesilovky 
ve druhé polovině prostřední třeti-
ny byly pro domácí smrtící. Domácí 
dvakrát inkasovali a toto manko se 
jim ve třetí části již nepodařilo srov-
nat. Dukla prohrála  4:2.  -vš-

Další zápasy Dukly na domácím ledě

30. 1. Jihlava – Prostějov 17.30 hod.
6. 2. Jihlava – Kadaň 17.30 hod.

10. 2. Jihlava – Most 17.30 hod.
13. 2. Jihlava - Č. Budějovice 17.30 hod.

Ještě dva týdny mají fotbalisté FC 
Vysočina čas vyladit v rámci zimní 
přípravy formu pro jarní záchranář-
ské boje v české nejvyšší soutěži. V 
odvetné části sezony povede tým 
nový hlavní kouč Michal Hipp.

Dvaapadesátiletý trenér, jenž v mi-
nulosti působil například u repre-
zentačního A-týmu Slovenska, je v 
pořadí sedmým jihlavským lodivo-
dem v první lize. V pomyslném křes-
le nahradil Milana Bokšu, který se 
vrátil do pozice sportovního mana-
žera klubu.

„Ve hře bylo několik jmen. Nako-
nec jsme za nejvhodnějšího kandidáta 
zvolili pana Hippa. Jde o bývalého vy-
nikajícího fotbalistu, jenž se prosadil i 
jako trenér. Věříme, že svými bohatými 
zkušenostmi, náročností a odbornos-
tí posune výkonnost našeho mužstva,“ 
zdůvodnil volbu ředitel FC Vysočina 
Zdeněk Tulis.

Hipp uzavřel s klubem smlouvu na 
jeden a půl roku. Jeho první úkol je 
jasný: vyvést tým z aktuálně čtrnác-
tého místa tabulky do klidnějších 
vod. „Na tu práci se velice těším. Vyna-
snažím se přenést na hráče svůj elán a 
zápal, abych z nich dostal to nejlepší. 
Jsem jim k dispozici čtyřiadvacet ho-
din denně,“ řekl nový šéf lavičky, kte-

SLOVÁK Michal Hipp převzal nad jihlavským týmem pomyslnou fotbalovou 
taktovku.  Foto: Michal Boček

Fotbalisty povede Slovák Hipp. 
Mešanovič „prchl“ do Slavie

Změny v kádru FC Vysočina
Příchody: Yani Urdinov (Flamurtari 

Vlorë/Albánie), Josef Bazal (hostová-
ní Slavia Praha), Petr Hronek (Vlašim), 
Tomáš Kučera (hostování Plzeň), Filip 
Novotný (Ústí nad Labem), Haris Har-
ba (konec hostování Trnava), Radek 
Voltr (hostování Slavia Praha)

Odchody: Adam Jánoš (konec hosto-
vání Sparta Praha), David Klusák (juni-
orka), Marek Opluštil (hostování České 
Budějovice), Jan Kosak (Sokolov), Mu-
ris Mešanovič (Slavia Praha), Vojtěch 
Přeučil (hledá si angažmá), Jakub Tep-
lý (Třinec)

Výsledky v přípravě:
Tipsport liga: Jihlava – Bohemians 

1905 1:4 (branka Marcin), Táborsko 
1:1 (Vaculík), Vyšehrad 2:0 (Voltr, Mar-
cin). Přátelská utkání: Jihlava – FK 
Aktobe/Kazachstán 3:0 (Dvořák 2, Va-
culík z pen.)rého mrzel odchod útočníka Murise 

Mešanoviče, nejlepšího střelce Jih-
lavy v podzimní části (8 branek) do 
pražské Slavie.

„Nebylo to lehké rozhodování, ale je 
čas vykročit za novou sportovní mo-
tivací. Fotbalový život je krátký a já 
mám před sebou možná poslední šanci 
prosadit se do velkého fotbalu,“ vzká-

zal u fanoušků oblíbený Muris.
Za Mešanovičův přestup získal 

FC Vysočina fi nanční kompenzaci a 
dvojí hráčskou náhradu. Na hosto-
vání do konce června přišli dvaadva-
cetiletý pravý záložník Josef Bazal 
a čtyřiadvacetiletý forward Radek 
Voltr.

Obě posily odcestovaly s týmem 

na herní soustředění do turecké An-
talye. „Tam by nám měla vykrystalizo-
vat základní sestava pro jaro,“ podotkl 
kouč Michal Hipp.  -cio-


