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Fotbalisté zatím plní postupové plány
JIHLAVA - Fotbalisté FC Vysočina 
plní postupový cíl znamenitě.

Po čtyřech odehraných jarních 
kolech jim stále patří druhá příčka 
tabulky a na třetí Duklu Praha mají 
náskok šest bodů.

Přitom do odvetné poloviny sezo-
ny vstoupili svěřenci Karola Marka 
levou nohou, když vyfasovali na pů-
dě Slovácka „trojku“. Utkání ztrati-
li během třiceti minut první půle. 
„Nehráli jsme to, co je v našich silách. 
Udělali jsme velké chyby. Postrádali 
jsme nasazení, vůli a bojovnost. Do-
mácí nás přehráli jednoduchým fotba-

lem,“ zlobil se trenér.
Jihlava si udobřila fanoušky v ná-

sledujícím klání s Opavou, jíž pře-
hrála na svém stadionu shodným 
výsledkem jaký se zrodil v Uher-
ském Hradišti - 3:0. V cestě za pl-
ným bodovým ziskem favorita ne-
zastavil ani silný soupeř, ani těžký 
podmáčený terén.

„Bylo to hodně o nasazení a bojov-
nosti. Na Slovácku nám to chybělo, 
dnes jsme to stoprocentně splnili a 
výsledek se dostavil,“ poznamenal 
útočník Pavel Simr, autor jednoho 
z gólů.

Slezané naladili FCV na vítěznou 
notu. Z takticky vedeného zápasu v 
Hradci Králové vyválčil tým z Vyso-
činy zásluhou Simra tři body za hu-
bené vítězství 1:0. „Do utkání jsme 
šli s cílem zvítězit. Jsem rád, že hráči 
splnili taktické záměry a byli trpěliví. 
I když výkon nebyl zcela bez chyb,“ 
nechal se slyšet slovenský stratég 
Marko.

Ihned po prohraném mači „Votro-
ci“ vrátili divákům vstupné a ukon-
čili spolupráci s trenérem Oldři-
chem Machalou.

Zatím nejpovedenější klání sehrá-
li Jihlavané na domácí půdě s Ústím 
nad Labem. Po nemastném nesla-
ném prvním poločase nasypali na 
záda hostujícího brankáře hned čty-
ři míče. „První půli jsme neodehráli 
podle představ. Musel jsem v kabině 
zvýšit hlas a hráčům to vysvětlit,“ do-
plnil Karol Marko.

Na jarní premiéru v jihlavském 
dresu čeká Pavel Mareš, nejzvučněj-
ší zimní posila, kterého trápí pro-
blémy se svalovým zraněním, a pro-
to stihl nastoupit pouze za „béčko“.

Ve velmi dobrém světle se naopak 
jeví gólman Václav Winter (zatím 
neinkasoval), záložník Michal Vy-
skočil (aktuálně mimo hru kvůli vy-
kloubenému lokti) a hlavně doros-
tenecký útočník Matěj Vydra, jenž 
zaznamenal v necelých třech utká-
ních jeden gól a tři asistence.

Výsledky - 17. kolo: Slovácko - 
Jihlava 3:0 (15. Fujerik, 30. Cleber, 
84. Chmelíček). 18. kolo: Jihlava 
- Opava 3:0 (44. Kadlec, 52. Simr, 
64. Tlustý). 19. kolo: Hradec Krá-
lové - Jihlava 0:1 (80. Simr). 20. 
kolo: Jihlava - Ústí nad Labem 4:0 
(48. Faldyna z pen., 52. Simr, 72. 
Štohanzl, 83. Vydra).                                               

                                                        -cio-

Zpráva soutěži 
„Silák roku 2009“

Dne 26. 3. 2009 proběhlo fi nále 
desátého ročníku „Siláka roku“. Zá-
kladní kola této již tradiční soutěže 
jihlavských základních škol proběh-
la v průběhu prvního čtvrtletí toho-
to roku na jednotlivých školách. 

Finalisté těchto kol se pak utka-
li v hlavní soutěži pořádané Měst-
skou policií Jihlava s podporou 
žáků střední policejní školy v Jihla-
vě. Sportovní klání se konalo v tě-
locvičnách areálu základních škol 
Demlova a Otokara Březiny. 

Finále se zúčastnilo všech 13 při-
hlášených škol, které byly zastoupe-
ny 156 žáky. Vítězové soutěže by-
li odměněni hodnotnými cenami, 
které jim při závěrečném vyhodno-
cení předal primátor města Jihlavy 
ing. Jaroslav Vymazal.

 Absolutními vítězi Siláka roku 
2009 se stali: Ondřej Havlíček žák 
8. třídy ZŠ. Kollárova 

 s celkovým počtem 958 bodů a 
Kateřina Švecová, žákyně 8. třídy 
ZŠ. T. G. Masaryka  

 s celkovým počtem 1037 bodů.
                                                              -tz-

Junioři Dukly opět extraligoví
Po roční přestávce strávené v lize 

juniorů se podařil svěřencům trené-
ra Aleše Tott era husarský kousek. Po 
výhře v ligové soutěži je čekala dese-
tidílná baráž o postup do extraligy, z 
níž postupovaly dva nejlepší celky.

Poslední tým extraligy - Třebíč se-
stoupil do ligy juniorů automatic-
ky, další tři nejhůře postavené celky 
Poruba, Vsetín a Šumperk si musely 
právo pokračovat v nejvyšší soutě-
ži vybojovat společně s vítězi třech 
skupin ligy juniorů - Jihlavou, Hrad-
cem Králové a Hvězdou Praha.

Dukla Jihlava vstoupila do bará-
že vítězstvím na ledě Šumperka 1: 
3, poté porazila na domácím ledě 
Hvězdu Praha 5:1. Třetí zápas bará-
že odehráli červenožlutí ve Vsetíně a 
po těsné výhře 2:3 se rýsovala reálná 
možnost postupu. Ta se umocnila 
další výhrou s Hradcem Králové na 
HZS 2:1 a následně deklasováním 
Poruby na jejím ledě 2:6.

Po polovině baráže byla Dukla je-
diným týmem bez prohry. Jihlavští 
mladíci začali odvetné zápasy do-
mácím vítězstvím se Šumperkem 
2:1 po prodloužení a výhrou v Pra-
ze 4:6. Tři kola před koncem bará-
že bylo jasné, že Dukle již nemůže 
postup, byť třeba ze druhého místa, 

uniknout.
Ve zbývajících třech zápasech již 

bylo znát, že juniorům chybí mo-
tivace, takže se nikdo nemohl divit 
špatným výsledkům. Dukla nejprve 

OSLAVA POSTUPU. Junioři Dukly si oslavu postupu do extraligy náležitě užili. Nemohl chybět ani vláček na ledě.                                         
Foto: Vladimír Šťastný

V SEZONĚ 2004/2005 se útočník FC Vysočina Pavel Simr (ve žlutém) podílel 
na postupu Jihlavy do Gambrinus ligy třinácti góly. Letos na jaře má na kontě už 
tři a je na nejlepší cestě dotlačit favorita zpět mezi elitu.         Foto: Michal Boček

prohrála doma se Vsetínem 5:8, po-
té v Hradci Králové 6:3 a při posled-
ním utkání na Horáckém zimním 
stadionu nestačila na druhý postu-
pující celek do extraligy Porubu 5:8.

Junioři splnili cíl stanovený před 
začátkem soutěže a v příštím roční-
ku budou hrát nejvyšší soutěž junio-
rů, stejně jako jejich mladší kolego-
vé - dorostenci, kteří si též zachovali 
právo hrát extraligu dorostu.                

                                                           -vš-

Kuželkáři směřují 
k titulu mistrů ČR

JIHLAVA (cio) - Prvoligoví kužel-
káři KK PSJ Jihlava jsou znovu o 
krok blíž titulu mistrů republiky. V 
sobotu poprvé vyhráli na horké pů-
dě Slavoje Praha 5:3 a tři kola před 
koncem soutěže mají v čele tabul-
ky stále náskok tří bodů na obhájce 
titulu z Náchoda. Zlaté medaile by 
mohli Jihlavané získat již tuto sobo-
tu, pokud porazí doma Kovářskou a 
Náchod prohraje v Brně.


