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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava vstoupili poslední červen-
cový týden do další fáze přípravy 
před nadcházející sezonou. Tým 
čeká zhruba šest týdnů přípravy 
vyplněné tréninky a přípravnými 
zápasy, poté ve středu 7. září již 
začíná nová soutěž WSM Ligy.

Duklu, která letošní přípravu na 
suchu pojala oproti předchozím 
letům zcela jinak – veškerá přípra-
va se odehrála v posilovně, čeká 
během srpna a začátkem září ode-
hrát šest přípravných zápasů. Loni 
odehrála Dukla v přípravě dvanáct 
zápasů.

Polovinu z nich odehrají jihlavští 
hokejisté v rámci Dukla cupu, kte-
rý vedení týmu připravilo v rámci 
oslav šedesátého výročí založení 
klubu. K turnaji byly kromě Duk-
ly přizvány extraligové celky Kar-
lových Varů a Olomouce. Čtvrtým 
týmem do turnaje je ruský celek 
Torpedo Nižnij Novgorod, účast-
ník Kontinentální hokejové ligy.

Dalšími soupeři v přípravě bude 
dvakrát Horácká Slavia Třebíč a 
jeden zápas sehraje Dukla na Slo-
vensku proti své jmenovkyni, týmu 
slovenské extraligy Dukle Trenčín.

Pro diváky bude atraktivní zejmé-
na turnaj Dukla Cup, budou moci 
vidět na jihlavském ledě kromě 
zápasů Dukly s jednotlivými sou-
peři i vzájemné zápasy dalších 
účastníků turnaje. Turnaj se přede-
hraje již v úterý 2. srpna zápasem 
Jihlava – Olomouc, vlastní turnaj 
začíná v týdnu od 15. do 19. srpna.

V úterý 15. srpna se Dukla střet-
ne s Karlovými Vary, v úterý 16. 
srpna je naplánován zápas Olo-
mouce a Nižného Novgorodu, ve 
středu 17. srpna vyzve ruský tým 
Karlovy Vary, ve čtvrtek 18. srp-
na se odehraje zápas Karlovy Vary 
Olomouc. Všechny zápasy začínají 
na HZS v Jihlavě v 18 hod. Posled-
ní den turnaje bude hrát od 16.30 
hod. Dukla proti Nižnému Novgo-
rodu.  -vš-

Dukla již trénuje na ledě

Konec testování. Fotbalisté FC 
Vysočina se o posledním červen-
covém víkendu naplno vrhnou do 
nového prvoligového ročníku. 

Na úvod je čeká nejtěžší možný 
test. V sobotu od 15 hod. hostí na 
svém stadionu mistrovskou Plzeň.

„Půjde o atraktivní utkání, na které 
se všichni těšíme. Věřím, že bude „plný 
dům“,“ řekl hlavní kouč jihlavského 
celku Michal Hipp, jenž věří v dob-
ré výkony a výsledky svých svěřen-
ců. 

„Kádr prošel potřebnou obměnou, 
panuje v něm zdravá konkurence a 
všechny posty máme zdvojené, takže 
jsem z hlediska soutěže optimistou,“ 
prohlásil.

Za pravdu mu dávají výsledky pří-
pravných utkání. 

FC Vysočina jich přes léto odehrál 
celkem devět s bilancí pěti vítězství, 
jedné remízy a tří porážek. 

Mimo jiné získal skalp tureckého 
Basaksehiru (2:0), účastníka letoš-
ního ročníku Evropské ligy. 

V generálce pak Jihlavané rozstří-
leli druholigové České Budějovice 
(5:0).

„Přípravu hodnotím pozitivně. Pro-
věřili nás kvalitní soupeři, a kromě 
prohry s německým Duisburgem, kte-
rý nás přehrál, jsme v zápasech nebyli 
horším týmem,“ glosoval Hipp.

Slovenskému lodivodovi se v pří-
pravě hlásila řada nových tváří a 
potencionálních posil. Po nepove-
dené loňské sezoně, v níž se klub 

defi nitivně zachránil až v posled-
ních kolech, bouchlo vedení FC 
Vysočina do stolu a provětralo kádr. 

Jihlavu opustili například obrán-
ci Vladimír Kukoľ, Tomáš Marek a 
Ondřej Šourek, středopolaři Tomáš 
Kučera (konec hostování z Plzně) s 
Petrem Neradem (hostování Ostra-
va) či útočník Marek Jungr (konec 
kariéry).

Opačným směrem zamířili obrán-
ci Zvonimir Blaič s Antonínem 
Rosou, záložníci Jozef Urblík, Jan 
Záviška a Lukáš Zoubele a útočníci 
Davis Ikaunieks (hostování Liepa-
ja) s Rostislavem Šamánkem. 

„Chtěli jsme okysličit kádr a dát 
mu perspektivu. Pozitivní je, že všich-
ni hráči u nás chtějí působit,“ dodal 
sportovní manažer Milan Bokša.

Nejvíce si vedení slibuje od Loty-
še Ikauniekse, jehož předchází 
pověst kanonýra. „Vypadá zajímavě 
a rozhodně má „čuch“ na góly. Zapa-
dl bez problémů. Uvidíme, jak mu to 
půjde v sezoně,“ dodal trenér Michal 
Hipp.

Výsledky v přípravě: 
Jihlava – Táborsko 3:0, 
Pardubice 1:1, 
Znojmo 7:3, 
Zlín 2:1, 
Brno 1:2, 
Hradec Králové 1:2, 
Duisburg 1:2, 
Basaksehir 2:0, 
České Budějovice 5:0.

Začíná fotbalová liga. První přijede mistr

FOTBALISTÉ Jihlavy s očekáváním vyhlížejí novou prvoligovou sezonu. 
V roli kapitána je v ní povede zkušený středopolař Lukáš Vaculík (v bílém). 
 Foto: Michal Boček

Plzeň    (30. 7.), 
Slavia Praha   (13. 8.), 
Teplice   (27. 8.), 
Jablonec   (17. 9.), 
Bohemians 1905  (1. 10.), 

Dukla Praha   (22. 10.), 
Mladá Boleslav   (5. 11.), 
Zlín    (19. 11.), 
Liberec   (3. 12.).
 
 -cio-

Podzimní domácí utkání: 
(termíny se mohou změnit)


