
Ligový pohár malé kopané je o krok dál, na řadě je 3. kolo
VÍT BRABEC

Jihlava – Malá kopaná Jihla-
va se probudila ze zimního
spánku už v polovině února,
kdy se kvalifikačními zápasy
rozjel kolotoč Ligového pohá-
ru 2010. A tento týden už sou-
těž, kde mohou myslet na nej-
vyšší mety nejen velcí favori-
té, pokročila do druhého kola.

Od pondělka do čtvrtka
vzešla z osmi čtyřčlenných
skupin polovina týmů, které
postoupily do 3. kola, kde se

už tento týden střetnou s
šestnácti nasazenými celky o
postup do osmifinále

V pondělní skupině, kde se
představili účastníci I. Ježek
ligy Starlet a Litrpůl, se pře-
kvapení nezrodilo. Oba favo-
rité si celkem snadno zajistili
postup do 3. kola, když zdolali
SK Máma i ŽST B. Starlet
skončil díky lepšímu skóre
první.

I ve druhé pondělní skupi-
ně, kde se střetla mužstva Ku-
lového Blesku, FC Realu, AC

Bolívie a FC Atisu, vyšly pa-
pírové předpoklady. Ve stej-
ném pořadí totiž skupina
skončila.

Dramatičtější zápletka byla
k vidění v úterý. 1.FC Mudr-
cové, i přes úvodní zaváhání,
skupinu vyhráli. O druhou
postupovou příčku pak svedly
boj Sportvel s FC Finlandia
Doubrava, který v rozhodují-
cím utkání na svého soupeře
nestačil a prohrál. Poslední
skončil SK-AZ Chaos.

Ve druhé úterní skupině se

očekával souboj tří zástupců
III. Legea ligy - Palerma, He-
my-Bosch a Hranaté koule,
ale nakonec se z nich radoval
pouze jediný. Vstupenku dál
bralo Palermo a nečekaně i
FC Březinky se vrací.

Venezie to vzdala
Středeční skupina „č. 30“ byla
vyrovnaná, a o postup se hrá-
lo až do posledních vteřin. Ale
zatímco Ždírci s Klokany sta-
čila k postupu vzájemná re-

míza z posledního utkání,
Pošťáci, ač porazili HK3 Ni-
com, smutnili.

Nečekaný vítěz se zrodil v
druhém středečním klání. AC
Tipsport Polná, účastník VI.
ligy, získal sedm bodů a sku-
pinu vyhrál. Do 3. kola pohá-
ru ho pak doprovodil výběr
FC Ajtakrajta. Nepostupové
příčky obsadily RC Maňána a
Red Hot.

O 13. a 14. postupujícím do
třetího dějství poháru se roz-
hodovalo ve čtvrteční skupi-

ně „č. 27“. Tu ovládli hráči Pa-
intbalu a na druhém postupo-
vém místě se usadili Kanárci
díky lepšímu vzájemnému
zápasu s Netopýrem. Topiči
skončili poslední.

O poslední dvě postupová
místa se nečekaně popraly jen
tři celky. Tým Venezie se totiž
nedostavil, a tak Tel Avivu
stačily k vítězství ve skupině
výhra a remíza. Dál jdou i
Mudrcové, kteří v rozhodují-
cím utkání porazili Jihlavský
Balet 3:0.

Fotbaloví dorostenci do Teplic ani
neodjedou. Procházka odložení vítá
Já jsem to přivítal, říká kouč staršího dorostu FC Vysočina, kterému by se měli z marodky vrátit Busta a Göth
VÍT BRABEC

Jihlava – Na druhé jarní kolo
si fotbaloví dorostenci FC Vy-
sočina budou muset počkat. V
Teplicích, kde se dnes měly
oba prvoligové výběry z Jih-
lavy prezentovat, se totiž hrát
nebude.

Důvodem jsou rozmary po-
časí a nezpůsobilý terén na
Teplicku. „Oni nemají schvá-
lenou umělku, takže by se
muselo hrát jen na trávě, a to
v tuhle dobu nejde,“ přibližu-
je trenér starších dorostenců
FC Vysočina Pavel Procház-
ka.

Přestože je to zásah do har-
monogramu, kouč Jihlavy od-
ložení zápasu, který by se měl
odehrát 14. dubna, celkem ví-
tá. „Já jsem to přivítal,“ netají
se Procházka.

A důvod? Další týden navíc
pro uzdravení marodů, kte-

rých bylo v poslední době až
příliš. „Věřím, že v pondělí už
budu mít do tréninku uzdra-
vené Bustu s Göthem, kteří
měli angínu a chřipku. Kádr
to hned oživí. A postupně bu-
deme čekat i na Přibyla, kte-
rému ve čtvrtek sundají sád-
ru a potom byl měl začít s re-
habilitací,“ popisuje situaci
kouč.

Většina hráčů sice dostala o
víkendu volno, ale po včerej-
ším tréninku si to i zasloužila.
„Dneska (včera – pozn. red.)
budeme normálně trénovat, a
přiznám se, že to bude dost
náročný trénink zaměřený na
kondici, aby se to trochu vy-
rovnalo tomu zápasovému za-
tížení. Ale všechno budeme
dělat na hřišti,“ nastiňoval
včera trenér Pavel Procház-
ka. „A někteří hráči pojedou
na zápas s B-dorostem,“ do-
dává.

HRÁT NEBUDOU. Prvoligoví starší dorostenci (u míče Jaroslav Málek) se dnes v Teplicích, kvůli neregulérnímu
terénu, o body nepoperou. Foto: Deník/Libor Plíhal

Mladíci sestřelili
Mladou Boleslav
Jihlava – Domácí rozlučka se
sezonou mladším dorosten-
cům Dukly vyšla na výbor-
nou. Čtvrteční utkání s Mla-
dou Boleslaví ovládli hokejis-
té Jihlavy.

EXTRALIGA ML. DOROSTU
JIHLAVA – ML. BOLESLAV 6:1
Jihlavští mladíci zvládli prv-
ní část lépe díky trefě Lupače.
Mladá Boleslav po přestávce
nepohrdla přesilovkou a
srovnala, ale v početní výho-
dě skóroval i domácí Šidlík a
těžkou ránu před druhou si-
rénou zasadil soupeři ještě
Štěrba. Dukla posílená důle-
žitou třetí brankou v poslední
části kralovala a hosty sestře-
lila dalšími třemi zásahy.
Branky a nahrávky: 16. Lupač (Vondrá-
ček, Pavlas), 28. Šidlík (Beran, Mandát),
40. Štěrba (Lupač, Brussmann), 51. Šidlík
(Beran, Szathmáry), 52. Mandát (Beran,
Ščerban), 56. Březka (Ščerban) - 24. Bo-
ček (Kalfiřt). Rozhodčí: Kukeně. Vyloučení:
7:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Třetiny
1:0, 2:1, 3:0. Dukla Jihlava: Šlapáček - Pa-
vlas, Szathmáry, Šidlík, Brussmann, Vítek,
Čermák - Štěrba, Lupač, Vondráček - Be-
ran, Mandát, Renza - Uhlíř, Březka, Ščer-
ban. (vb)
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JANA PLODKOVÁ – MUDr. ELIŠKA DIAMANTOVÁ
„NENAPLNĚNÉ MATEŘSTVÍ JE VELKÁ BOLEST. U NÁS OD NÍ 
POMÁHÁME. KDYŽ SE TO POVEDE, TAK JE TO ZÁZRAK.“

zázraky
života

OD 15. BŘEZNA
KAŽDÉ PONDĚLÍ VE 20.00
ZÁZRAKY ŽIVOTA
...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH NADĚJE

NOVÝ PŮVODNÍ SERIÁL OD AUTORKY POJIŠŤOVNY ŠTĚSTÍ.
WWW.IPRIMA.CZ
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