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Rozlosování jarní části 2. fotbalové ligy
17. kolo (6. - 8. 3. 2009): Hradec 

Králové - Opava, Karviná - Ústí nad 
Labem, Slovácko - Jihlava, Bohemi-
ans 1905 - Dukla Praha, Sparta Praha 
B - HFK Olomouc, Fulnek - Třinec, 
Vítkovice - Most, Sokolov - Čáslav.

18. kolo (13. - 15. 3. 2009): Ústí 
nad Labem - Hradec Králové, Jihlava 
- Opava, Čáslav - Vítkovice, Třinec - 
Sparta Praha B, Sokolov - Bohemians 
1905, Dukla Praha - Fulnek, Most - 
Karviná, HFK Olomouc - Slovácko.

19. kolo (20. - 22. 3. 2009): Opava 
- Ústí nad Labem, Hradec Králové - 
Jihlava, Slovácko - Dukla Praha, Bo-
hemians 1905 - HFK Olomouc, Kar-
viná - Třinec, Fulnek - Most, Sparta 
Praha B - Čáslav, Vítkovice - Soko-
lov.

20. kolo (27 - 29. 3. 2009): Dukla 
Praha - Hradec Králové, Třinec - 
Opava, Jihlava - Ústí nad Labem, 
Vítkovice - Sparta Praha B, Most - 
Bohemians 1905, HFK Olomouc 

- Fulnek, Sokolov - Karviná, Čáslav 
- Slovácko.

21. kolo (4. - 5. 4. 2009): Karvi-
ná - Jihlava, Ústí nad Labem - Dukla 
Praha, Opava - HFK Olomouc, Slo-
vácko - Třinec, Hradec Králové - 
Most, Fulnek - Čáslav, Sparta Praha 
B - Sokolov, Bohemians 1905 - Vít-
kovice.

22. kolo (10. - 12. 4. 2009): Tři-
nec - Hradec Králové, Most - Opava, 
HFK Olomouc - Ústí nad Labem, 
Dukla Praha - Jihlava, Sparta Praha B 
- Bohemians 1905, Sokolov - Fulnek, 
Čáslav - Karviná, Vítkovice - Slovác-
ko.

23. kolo (17. - 19. 4. 2009): 
Opava - Dukla Praha, Hradec Králo-
vé - HFK Olomouc, Jihlava - Třinec, 
Slovácko - Most, Bohemians 1905 
- Čáslav, Ústí nad Labem - Sokolov, 
Fulnek - Vítkovice, Karviná - Sparta 
Praha B.

24. kolo (24. - 26. 4. 2009): Soko-

lov - Hradec Králové, Čáslav - Opava, 
Třinec - Ústí nad Labem, Most - Jih-
lava, HFK Olomouc - Dukla Praha, 
Bohemians 1905 - Fulnek, Vítkovice 
- Karviná, Sparta Praha B - Slovácko.

25. kolo (1. - 3. 5. 2009): Jihlava 
- HFK Olomouc, Dukla Praha - Tři-
nec, Ústí nad Labem - Most, Hradec 
Králové - Čáslav, Slovácko - Sokolov, 
Opava - Vítkovice, Fulnek - Sparta 
Praha B, Karviná - Bohemians 1905.

26. kolo (8. - 10. 5. 2009): Vít-
kovice - Hradec Králové, Soko-
lov - Opava, Sparta Praha B - Ústí 
nad Labem, Čáslav - Jihlava, Most 
- Dukla Praha, Třinec - HFK Olo-
mouc, Fulnek - Karviná, Bohemians 
1905 - Slovácko.

27. kolo (15. - 17. 5. 2009): Tři-
nec - Most, HFK Olomouc - Čáslav, 
Dukla Praha - Sokolov, Ústí nad 
Labem - Vítkovice, Hradec Králové 
- Sparta Praha B, Jihlava - Bohemi-
ans 1905, Opava - Fulnek, Slovácko 

- Karviná.
28. kolo (22. - 25. 5. 2009): Bohe-

mians 1905 - Hradec Králové, Sparta 
Praha B - Opava, Čáslav - Ústí nad 
Labem, Sokolov - Jihlava, Karviná - 
Dukla Praha, Most - HFK Olomouc, 
Vítkovice - Třinec, Fulnek - Slovác-
ko.

29. kolo (30. 5. 2009): Most - 
Čáslav, HFK Olomouc - Sokolov, 
Dukla Praha - Vítkovice, Jihlava 
- Sparta Praha B, Třinec - Bohemi-
ans 1905, Ústí nad Labem - Fulnek, 
Opava - Karviná, Hradec Králové - 
Slovácko.

30. kolo (6. 6. 2009): Karviná - 
Hradec Králové, Slovácko - Opava, 
Bohemians 1905 - Ústí nad Labem, 
Fulnek - Jihlava, Sparta Praha B - 
Dukla Praha, Vítkovice - HFK Olo-
mouc, Čáslav - Třinec, Sokolov - 
Most.

Pozn.: Hracím dnem domácích 
utkání FC Vysočina je pátek.

Prvoligoví hokejisté z krajského 
města zakončili v polovině února 
svou cestu druhou nejvyšší hokejo-
vou soutěží. Stopku do dalšího kola 

kejisté Chomutova.
Cestu vyřazovacími boji začali svě-

řenci trenéra Josefa Augusty 2. a 3. 
února dvěma domácími zápasy s ha-
vířovskými Pantery. K pikantnosti 
souboje s týmem ze severní Moravy 
přispěla přítomnost exjihlavského 
trenéra Petra Kaňkovského, nyní v 
trenérských službách Panterů.

První souboj předkola začal přes-
  - oba týmy 

hrály opatrně a nikdo nechtěl udělat 
zbytečnou chybu, která by vedla ke 
gólu. Úvodní branky se diváci dočka-
li na začátku druhé dvacetiminutov-
ky a šťastným střelcem byl Říha. V 
polovině utkání přidal Hodek druhý 
gól, ale do druhé přestávky se poda-
řilo hostům Přeučilem snížit. Drama 
pokračovalo až do samotného konce, 
kdy v power play pojistil vítězství 
Dukly střelou do prázdné branky 
Hodek - 3:1.

Hned druhý den pokračovala série 
dalším zápasem. Ten začal podobně 
jako první souboj a na úvodní gól se 
čekalo opět do druhé třetiny. Vedení 
se však ujali hosté Sikorou. Jihlavský 
útočník Bezděk velmi rychle vyrov-
nal, takže rozhodnutí měla přinést 

závěrečná třetina. Panterům se ještě 
jednou podařilo strhnout vedení na 
svou stranu Veleckým, ale Bezděk, 
stejně jako při prvním gólu, za dvě 
minuty vyrovnal.

Během chvilky poslal domácí do 
vedení Hodek při přesilovce 5 na 3 a 
za další čtyři minuty pečetil vítězství 
Jihlavy kapitán Bakus - 4:2.

K prvnímu utkání na havířovském 

ledě cestovala Dukla 5. února a podle 
cílů, které si hráči dali, neměla v Ha-
vířově přespat do druhého dne a po 
třetím vítězství se měla vracet na 
Vysočinu. Plány však během první 
třetiny vzaly za své. Dvě branky do-
mácích z holí Štefanky a Lušňáka 
znamenaly vedení, které jihlavští ho-
kejisté nebyli schopni v dalších dvou 
třetinách zlikvidovat. Jeden gól sice 
vstřelil Jaroslav Mareš velmi rychle 
na začátku druhé části, ale to bylo ze 
strany hráčů Dukly vše - 2:1.

Ve čtvrtém souboji 6. února však 
další prohru Jihlavští nepřipustili. 
Vedení se ujali hosté po střele Bezdě-
ka v první třetině. V polovině zápa-
su přidal další gól Bakus. Z dvougó-
lového vedení se neradovali hráči ve 
žlutočervených dresech dlouho. Mi-
nutu po Bakusově brance snížil Pře-
učil. Další gól diváci na havířovském 
stadionu již neviděli, takže Dukla 

  po 
zápasové výhře - 1:2 a celkově 3:1 na 
zápasy.

Sérii s dalším soupeřem - Chomu-
tovem začali jihlavští hráči 11. února 
na ledě soupeře. Ve vyrovnaném zá-

pase, ve kterém podal velmi dobrý 
výkon mladičký gólman Jihlavy No-
votný, se Dukla ujala vedení Říhou 
ve 46. minutě. Naději na úspěšný vý-
sledek drželi Jihlavští do 57. minuty, 
kdy vyrovnal Jeslínek. V následném 
prodloužení rozhodl o vítězství Cho-
mutova v přesilovce 4 na 3 Skořepa 
- 2:1p.

Ve druhém zápase se další den do-
stali domácí do rychlého vedení ve 2. 
minutě Mikšovicem a do první pře-
stávky přidali ještě jeden gól z hole 
Haška. Když ve druhé třetině přidal 
Grof třetí gól, bylo prakticky o vítě-
zi rozhodnuto. Man sice v polovině 
zápasu snížil, ale Mikšovic svou dru-
hou brankou v utkání opět zařídil tří-
gólový náskok. Branka Bakuse v 54. 
minutě pouze výsledek kosmeticky 
vylepšila - 4:2.

K dobrému výkonu v domácích 
zápasech pomáhala hráčům Dukly 
slušná divácká návštěva. Na začátku 
druhé třetiny poslal Duklu do vedení 
Bezděk, ale hosté před koncem téže 
třetiny vyrovnali Hlinkou. Nástup do 
třetí části vyšel perfektně Chomutovu. 
Během 42. minuty překonali gólmana 
Novotného Mikšovic a Domin a do-
mácí museli s vypětím všech sil dota-
hovat. Nejprve snížil Hodek a za pět 
minut vyrovnal Bakus. Chybu obrany 
však potrestal v 53. minutě Bombic a 
zařídil tak třetí vítězství Chomutova v 
sérii - 3:4.

Další den se pokračovalo na HZS a 
branky začaly padat již v první třetině. 
Ve 14. minutě poslal hosty do vede-
ní Tarvainen, za dvě minuty vyrov-
nal obránce Andersons a těsně před 
odchodem do kabin strhl vedení na 
stranu Chomutova Nikolov. Ve druhé 
části srovnal stav domácí obránce 
Martinka, takže se mělo rozhodnout 
ve třetí třetině. V ní opět ovládli první 
minuty hosté, kteří ve 41. a ve 42. vsíti-
li dva góly Skořepou a Balaszem - 2:4.

S minimálním počtem odehraných 
zápasů si Chomutov čtyřmi vítěz-

 , v němž se střetne s Kometou 
Brno.

NA FAVORITA NESTAČILI. Hokejisté Dukly sehráli s jedním z horkých kandi-
dátů na vítězství v první lize čtyři vyrovnaná utkání, ale z vítězství se neradovali 
ani jednou. Oporou týmu z Vysočiny byl také mladý brankář Filip Novotný, který 
musel často čelit atakům chomutovských útočníků.           Foto: Vladimír Šťastný

-vš-

Vysočinu posílí exreprezentant
JIHLAVA (cio) - FC Vysočina ulo-
vil před uzávěrkou přestupů posilu 
zvučného formátu.

Minimálně půl roku bude oblékat 
jihlavský dres exreprezentační obrán-
ce Pavel Mareš, účastník mistrovství 
Evropy i světového šampionátu.

„Jsme velmi rádi, že se nám podaři-
lo najít společnou řeč s tak zkušeným 
a kvalitním hráčem. Jsem přesvědčen, 
že se Pavel stane vůdčí osobností týmu. 
Zatím jsme se dohodli na půlroční 
smlouvě s opcí na další působení,“ ne-
chal se slyšet ředitel klubu Zdeněk 
Tulis.

Marešův fotbalový životopis je sku-
tečně bohatý. 33letý zadák dosáhl s 
pražskou Spartou na domácí titul a 
zahrál si v Lize mistrů, nejprestižněj-
ší klubové soutěži světa. Po přestupu 
na východ oblékal čtyři roky dres Ze-
nitu Petrohrad. Slavil s ním druhou 
příčku v ruské lize a několikrát na-
stoupil v Poháru UEFA.

Mezi hlavní Marešovy milníky 
ovšem patří účast na dvou nejvý-
znamnějších fotbalových turnajích 
planety: mistrovství Evropy 2004 v 
Portugalsku a světovém šampionátu 
2006 v Německu.


