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Fotbalisté klopýtli. Postup ale stále 
mají ve svých rukou

JIHLAVA - Plán návratu FC Vyso-
čina do Gambrinus ligy má první 
trhliny. Fotbalisté Jihlavy zahájili 
duben sérií tří utkání bez výhry a 
přenechali druhou příčku tabulky 
konkurenci.

Přitom ještě na konci března šlo 
všechno ideálně. Svěřenci Karo-
la Marka rozmetali doma Ústí nad 
Labem 4:0 a odskočili pronásledo-
vatelům na 6 bodů. Jenomže po-
té získali ve třech zápasech pouhý 
bod a dovolili Čáslavi bodově se 
dotáhnout.

A protože měli Středočeši lepší 
skóre než FC Vysočina, odsunuli ji 
na třetí pozici.

O nerozhodném výsledku v Kar-
viné už byla zmínka. Soupeři se 
rozešli smírně po výsledku 1:1. 
„Karviná byla velmi dobrá a potvr-
dila jarní formu. Ve druhé půli jsme 
se ocitli pod územním tlakem, ale 
soupeři jsme nic nedovolili,“ glosoval 
duel kouč Marko, jehož svěřenci 
dotahovali náskok domácích.

Také 22. kolo odehrála Jihlava venku, konkrétně 
na půdě Dukly Praha. První půle vyšla lépe hos-
tům, které poslal do vedení Veselý. Jenomže po 
obrátce šel jejich výkon dolů. Dukla je za to po-
trestala obratem na 2:1 a body zůstaly na Julisce.

„Hráče jsem upozorňoval na určité chyby, přesto 
vstoupili do druhé půle pasivně. Neudrželi jsme vep-
ředu míč a v obraně se nevyvarovali chyb, z nichž re-

sultovaly inkasované branky,“ podotkl Karol Mar-
ko.

Vrchol výsledkově špatné série přišel při domá-
cím klání s Třincem. Zachraňující se „Oceláři“ 
zvítězili v Jihlavě 0:1. Stačila jim k tomu praktic-
ky jediná kloudná akce. Chleba se lámal v první 
půli, již favorit prohospodařil. Z tribun se ozýval 
pískot.

Po návratu z kabin sice FCV zatlačil protivníka 

na jeho polovinu, měl územní 
převahu, ale Lipčákovu bránu 
výrazným způsobem neohro-
zil. „To, co jsme si řekli, zůstalo v 
šatně. Nebyli jsme agresivní a měli 
platonický tlak, který jako by ne-
existoval. Chlapci se také nechali 
zbytečně otrávit některými výkro-
ky rozhodčího, což je odvádělo od 
hry,“ poznamenal slovenský lo-
divod.

Do konce druhé ligy zbývá po 
víkendu (Vysočinu čekal těžký 
duel v Mostě) 6 kol. Šance na 
postup stále žije, Jihlavané mají 
vše ve svých rukou. Je však po-
třeba zapnout na plné obrátky a 
makat od první až do devadesá-
té minuty.

„Měli bychom být takoví profe-
sionálové, že bychom měli jít do 
každého utkání stejně. Když ve 
zbývajících zápasech uspějeme, 
tak postoupíme. Ale musíme pro 
to udělat maximum,“ shrnul si-

tuaci exreprezentační obránce Pavel Mareš, který 
si odbyl proti Třinci druholigovou premiéru v jih-
lavském dresu.

Zbývající program FC Vysočina: 1. května: 
HFK Olomouc, 10. května: Čáslav, 15. května: 
Bohemians 1905, 23. května: Sokolov, 30. květ-
na: Sparta Praha B, 6. června: Fulnek. Tučně 
označené jsou domácí zápasy.                             -cio-

RA DOST hráčů FC Vysočina ze vstřelených branek začátkem dubna překryl smutek ze 
zisku jediného bodu.                                                                                       Foto: Michal Boček

Bedřichovské gymnastky se třemi “zlaty”
Sportovní hala nad bazénem v ulici 

E. Rošického v Jihlavě patřila v polo-
vině dubna moderním gymnastkám.

Oddíl moderní gymnastiky Sokol 
Bedřichov zde pořádal již sedmý 
ročník mezinárodního závodu Inter-
cup 2009. Do Jihlavy se sjely moder-
ní gymnastky všech věkových kate-

gorií z osmi zemí Evropy. Do bojů o 
medaile zasáhly v nejmladší katego-
rii Baby sotva šestileté dívky, na dru-
hé straně věkové hranice předváděly 
dokonalé sestavy v seniorské katego-
rii devatenáctileté ženy.

První den soutěže dokazovaly své 
umění sboru rozhodčích nejmenší 

závodnice sestavy bez náčiní, starší 
gymnastky dvě volné sestavy s náči-
ním. Mezi téměř sto padesáti gym-
nastkami ze čtrnácti českých oddílů 
a zahraničních závodnic ze Sloven-
ska, Ukrajiny, Turecka, Izraele, Bě-
loruska, Chorvatska a Holandska se 
neztratily závodnice z pořádajícího 
oddílu TJ Sokol Bedřichov.

Starší kadetka Denisa Plassová zís-
kala dvě zlaté medaile. V sobotu za 
součet sestav s míčem a libovolným 
náčiním a v neděli za sestavu se stu-
hou. Jednou zlatou a jednou bron-
zovou medailí se může pochlubit 
dorostenka Eva Simkovičová, která 

získala zlato v sobotu za sestavy s ku-
žely a libovolným náčiním a v neděli 
skončila třetí v sestavě s kužely.

Třetí nejúspěšnější bedřichovskou 
gymnastkou se stala Kateřina Do-
hnalová v dorostenecké kategorii. 
V sobotu brala za sestavy s kužely a 
libovolným náčiním bronz, v neděli 
se musela ve fi nálové sestavě s kužely 
spokojit se čtvrtým místem.

Také ostatní moderní gymnastky 
Sokola Bedřichov své trenérky umís-
těním v první desítce závodnic ne-
zklamaly a všechny se těší na příští 
ročník závodu Intercup v roce 2010.  

                                                              -vš-
KA TEŘINA DOHNALOVÁ z pořádajícího oddílu Sokol Bedřichov získala na 
mezinárodních závodech bronzovou medaili.                     Foto: Vladimír Šťastný

DENISA PLASSOVÁ (uprostřed) se stala nejúspěšnější bedřichovskou gymnast-
kou, když získala zlato v sobotu za sestavu s míčem a libovolným náčiním. Neděl-
ní zlato si zajistila za sestavu se stuhou.                               Foto: Vladimír Šťastný


