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Sport

Fotbalisté sbírají body a neprohrávají
JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina chytili v dubnu vítěznou slinu.
Do uzávěrky tohoto vydání nastřádali šest utkání v řadě bez porážky,
poslední tři byla vítězná, a přiblížili
se na rozdíl jednoho bodu čtvrtému
místu tabulky. „Je to náš cíl,“ řekl trenér Luboš Urban.

Na úvod dvě remízy
Sérii neporazitelnosti začali Jihlavané tvořit už na konci března. V
19. kole remizovali v Hlučíně (1:1).
V následujícím domácím střetnutí
získali cenný skalp Ústí nad Labem
(1:0). Dubnový program odstartovala plichta 1:1 v Karviné. Vysočina
brzy vedla, ovšem její výkon nebyl
optimální. Soupeř do přestávky vyrovnal. „Vzhledem k průběhu utkání je
výsledek spravedlivý,“ podotkl Urban.

Žižkov ostrouhal
Od té doby jeho svěřenci sbírají
pouze vítězství. Ve 22. kole přivítali
na svém trávníku atraktivního protivníka – Viktorii Žižkov. Soubor
vedený známým lodivodem Vlastimilem Petrželou odjel ze stadionu
v Jiráskově ulici s prohrou 2:0. Klíčovou chvílí byl vedoucí gól Karola
Karlíka, který skóroval v poslední
minutě první půle. „Vidíte, že ve druhé lize může každý porazit každého.
Tři body proti Žižkovu jsou důležité.
Tlačíme se na místa, kde bychom chtěli
být,“ glosoval situaci kouč vítězů.
Urbana těšilo, že tým pravidelně
bodoval, i když na hřišti chyběl zraněný kapitán Filip Dort, dispečer
ofenzivy.

Penaltová loterie
Následující díl druholigového seriálu zavál Jihlavu do Opavy. Na
tamní “horké půdě“ hosté ztratili

VYSOČINA jede. Jihlavští fotbalisté (ve žlutém) neprohráli šest mistrovských utkání v řadě a nechávají zapomenout na
špatný podzim.
Foto: Michal Boček
první poločas, ovšem po obrátce převážili misky vah na svoji stranu (1:2).
„Řekli jsme si, že na soupeře máme, a
můžeme uspět. Začali jsme hrát náš
fotbal a zhruba půlhodinu jsme dominovali,“ poznamenal Urban. Právě v
oné půlhodině otočili skóre Muris
Mešanovič s Petrem Dolejšem.
Slezané sahali po vyrovnání. V
nastaveném čase fauloval brankář
Maksims Uvarenko jihlavského hosta Davida Korčiána. Penalta. K míči se postavil kapitán Kolínek, ale
místo do sítě ho poslal zhruba deset
centimetrů mimo bránu. Statistická
zajímavost: v posledních dvou do-

Hokejisté Dukly Jihlava
se připravují na suchu

TÉMĚŘ s třicítkou hokejistů pracuje hlavní trenér Dukly Jihlava Petr Vlk se svým
asistentem Patrikem Augustou při suché přípravě. Od pondělí 12. dubna střídají
prvoligoví hokejisté, mezi kterými je převaha hráčů mladších ročníků, posilovnu se
sportovním areálem Na Stoupách. Přestože většina hokejistů nemá letní přípravu
ráda, trenér Vlk bude postupně svým svěřencům tréninkové dávky přidávat, takže
od května se každý den bude trénovat dvoufázově. Na snímku z prvního tréninku
cvičí zleva junior Martin Kuřítko, obránce Pavel Staněk, nad jeho ramenem vykukuje útočník Libor Bezděk a poslední na kruhu je obránce Petr Novák.

Blamáž nedopustili

poločas jsme hráli nezodpovědně a lehkovážně. V útoku jsme dělali všechno
naopak. Štěstí, že Vítkovice nevstřelily
kontaktní branku,“ zlobil se šéf lavičky.

V pátek 23. dubna čekal Urbanovy
borce nevděčný úkol v podobě domácí povinné výhry nad beznadějně
posledními Vítkovicemi. „Ukázalo se,
že obdobná utkání proti posledním celkům tabulky nejsou vůbec jednoduchá.
Každý čeká koncert, ale realita je jiná,“
glosoval duel Luboš Urban.
Favorit vyhrál 2:0. Rozhodla první
půle, v níž chladnokrevně zakončili
uzdravený kapitán Dort, respektive
kanonýr Mešanovič. „Ovšem druhý

Poslední dubnový duel absolvovali Jihlavané ve středu v domácím
prostředí. Šlo o dohrávku 18. kola
s Vlašimí. Utkání nebylo sehráno v
řádném termínu kvůli sněhové pokrývce a neregulérnímu terénu. Případné vítězství by posunulo Vysočinu na čtvrté místo tabulky, o bod
před Viktorii Žižkov.
Michal Boček

mácích zápasech proti Vysočině neproměnila Opava tři pokutové kopy!

Zvládli dohrávku?

Hokejky vyměnili za hrábě

V NÁVAZNOSTI na Den Země, který se slavil 22. dubna, byla vyhlášena akce
Čistá Vysočina. Do ní se zapojili i žáci ze sportovních tříd ZŠ Seifertova. Dvě
třídy sbíraly odpadky v okolí školy, další dvě ve Smetanových sadech a v okolí Horáckého zimního stadionu. Hokejky vyměnili za úklidové náčiní i Roman Čermák a Honza Mandát (v červené čepici). Druhý jmenovaný si úklidem zpestřil
následný odlet s reprezentačním hokejovým týmem do 15 let do Finska.
Foto: Vladimír Šťastný

