
Třetí místo bereme, prohlásil
brankářský matador Sňozík
ONDREJ DUDÁŠ

Žirovnice – V minulé sezoně
si potěžkal Perleťový pohár,
pak se spoluhráči začal solid-
ně i v první lize. Jenomže na-
konec z toho byl sestup. Bran-
kář fotbalistů Bohemians 1905
Radek Sňozík doufá, že se po
turnaji v Žirovnici bude opa-
kovat scénář v opačném gar-
du.

„Kéž by to tak bylo a my se
vrátili zpátky do ligy,“ přeje si
šestatřicetiletý matador, kte-
rý má v nejvyšší soutěži na
kontě 174 startů.

Teď bude sbírat jen ty dru-
holigové. „Motivaci mám po-
řád. Když se ráno vzbudím, tak
i v mém věku vstávám bez bo-
lestí. Na náročnou sezonu se
těším. Vracíme se do Ďolíčku,
zase na nás začne chodit hod-
ně lidí, kteří nám pomůžou,“
věří Sňozík.

Příjemná atmosféra
i lidi
Letos si v Žirovnici zachytal
pouze první poločas zápasu o
třetí místo proti Dukle Praha.
Gól nedostal, moc práce ne-
měl. Zbytek turnaje proseděl
na lavičce a na tribuně.

„Byli jsme na tom s trené-
rem domluvení. Při turnajích
to prostě tak je. Ale mně to ne-
vadí. Je tady příjemná atmo-
sféra, příjemní lidi, kvalitní
hřiště,“ pochvaluje si zkušený
gólman.

Konečné třetí místo bere.

„Jeli jsme sem sice jako ob-
hájci, ale i tak: Vyhráli jsme
jeden ze dvou zápasů, porazili

jsme prvoligovou Duklu, tak-
že spokojenost,“ dodal Sňozík.

VAKCI.Brankář Bohemians 1905 Radek Sňozík na turnaji v Žirovni-
ci. Jeho tým skončil třetí. Foto: Deník/Libor Plíhal

ŽIŽKOV –BOHEMIANS 1905 2:1
Góly: 10. a 55. M. Sedláček – 12. Bálek.
Rozhodčí: Švehla. ŽK: bez karet. Poločas:
1:1 (hráno 2x 40 minut). Žižkov: Boháč –
Šťastný, Ricka, Besta, Čermák – Surynek,
Sloboda (78. Opustil), Hílek, Kotyza – Ka-
lod (43. Hejný), M. Sedláček (72. Šafrá-
nek). Bohemians 1905: Kuru – Růžička,
Hauer, Žižka, Bartek (41. Košata) – Nerad,
Rada (67. Vyhnal), Šiml (41. Jindřišek), Po-
točný – Šumský – Bálek.

DUKLA PRAHA – BANSKÁ BYS-
TRICA0:1
Gól: 3. Ferenčík. Rozhodčí: Nádvorník. ŽK:
1:2. Poločas: 0:1 (hráno 2x 40minut).Duk-
la: Rada – Romera, Štětina, Vorel, Pospíšil
– Gedeon – Svatonský, Podrazký, Hoff-
mann (54. Marič), Sklenář – Přeučil. B.
Bystrica: Boroš – Turňa, Poljovka, Vajda,
Hučko – Pančík (56. Ľupták), Hlinka, Po-
važanec, Augustin (69. Johancsik) – Fe-
renčík (77. Rejdovian),Matúš.

O3.MÍSTO
BOHEMIANS 1905 – DUKLA PRA-
HA 1:0
Gól: 32. Orolín. Rozhodčí: Ságl. ŽK: bez ka-
ret. Poločas: 1:0 (hráno 2x 40 minut). Bo-
hemians 1905: Sňozík (41. Havránek) –
Kalina, Cseh, Šmíd (55. Rada), Bartek –
Moravec, Jindřišek, Šiml, Vyhnal, Orolín
(41. Růžička) – Jirouš. Dukla: Kučera – P.
Hašek, Božič, Hell, Vrzal – Malý, Borek, Ka-
louda – Enegelmann, Jíra (52. Marič),
Pázler.

FINÁLE
BANSKÁBYSTRICA – ŽIŽKOV2:1
Góly: 46. Slančík, 54. Podstavek (PK) – 37.
Roubal. Rozhodčí: M. Nenadál. ŽK: 2:0. Po-
ločas: 0:1 (hráno 2x 40minut, v 67. minutě
ukončeno).B. Bystrica:Belic (22. Boroš) –
Ľupták, Podstavek, Vajda (41. Hlinka), Sa-
vič – Johancsik, Rejdovian, Urgela, Brašeň
– Laksik (41. Faško) – Slančík. Žižkov: Per-
nický – Slodowy, Kiidron, Bodeček, Mareš
– Bartl, Karadžujč, Zabo, Opluštil, Barto-
šák – Roubal.

PERLEŤOVÝ POHÁRKonkurence v Dukle je veliká,
ví mladík Sklenář
Žirovnice – Fotbalistům Duk-
ly Praha se turnaj v Žirovnici
nepovedl. Tým se slavnou mi-
nulostí měl být hlavním kan-
didátem na perleťovou trofej,
místo toho skončil poslední,
navíc ve dvou zápasech ani
nevstřelil branku.

„Ta nula na našem kontě je
hodně špatná,“ ví útočník Ja-
kub Sklenář. Jednadvacetile-
tý odchovanec Vrchoviny se
snaží dostat do sestavy Praža-
nů. V přípravě nastupuje do-
konce i na pozici falešného le-
vého křídla.

„Trenér Kozel mě tam zkou-
ší už delší dobu. Pro útočníka
je dobře, když je použitelný na
vícepostech,cožmiiříká.Mně
je vcelku jedno, jestli hraji na
hrotu, nebo ze strany,“ podo-
týká.

I přesto má v kádru řadu
konkurentů a o své budouc-
nosti zatím moc neví. „Je nás
tady hodně, kádr se bude ještě
redukovat, takže uvidím, jest-
li to ustojím,“ říká.

Dukla se na Vysočině před-
stavila podruhé v krátkém
sledu. Před necelými dvěma
týdny startovala svoji přípra-
vu zápasem v Novém Městě na
Moravě, kde Sklenář s fotba-
lem začínal.

„Přijel jsem domů, kde jsem
vyrůstal, kam jezdím domů,
byla to velká motivace, která
mě ale i trochu svazovala,“
přiznal talentovaný mladík.

Tehdy vedl věhlasnou
Duklu do zápasu jako kapitán,
ale v úvodu neproměnil pe-
naltu. Nakonec se gólu dočkal,
jeho spoluhráči pak přidali

další tři a bylo z toho pohodo-
vé vítězství.

„Sice jsem dal branku, ale
mimo to tam byly snad další
tři tutovky,“ mrzí Sklenáře.

Jinak si prý ale zápas užil.
„I přes to všechno hodnotím
utkání proti Vrchovině klad-
ně, opravdu to byl zážitek,“
dodal. (dud)

ÚTOČNÍKDUKLY. Jakub Skle-
nář. Foto: Deník/Libor Plíhal

Jihlava na zimní úspěch nenavázala,
v konkurenci druholigistů propadla
Kombinovaný tým prvoligového nováčka na turnaji v Berouně herně nezaujal. Prohrál oba dva své zápasy

PAVEL MIKEŠ

Beroun, Jihlava – Jedno
sportovní německé rčení zní:
Grosse Masse, aber wenig
Klasse (Velké množství, ale
málo kvality). A přesně v tom-
to duchu se neslo vystoupení
fotbalistů FC Vysočina na pří-
pravném turnaji v Berouně. Ti
skončili v konkurenci tří dru-
holigových týmů na posled-
ním místě.

Trenérský tým pojal čtvr-
teční berounskou prověrku
jako další zkušební test, a tak
většina zkušených hráčů do-
stala volno, protože už dnes se
představí jihlavský prvoligo-
vý nováček na půdě předního
slovenského klubu FC Trna-
va. „Rozhodli jsme se, že tur-

najovou zátěž rozložíme na
všechny hráče, kteří se zú-
častnili úvodní fáze přípravy.
S sebou jsme vzali i hráče,
které jsme na začátku týdne
přeřadili do juniorky, dále
jsme testovali slovenského
stopera Štrbáka, ukrajinské-
ho záložníka Rudnytskyyho a
levého obránce Josla,“ vy-
světluje asistent trenéra Josef
Vrzáček.

Kombinovaný tým se na
hřišti, kde před pěti měsíci
slavil vítězství v podstatně lé-
pe obsazeném Tipsport Cupu,
celý turnaj hledal a tomu od-
povídala i hra. V semifinále
proti Bohemians Praha se Vy-
sočina sice ujala vedení gólem
Mešanoviće, ale ve druhé půli
(hrálo se 2x30 minut) už taha-
la za kratší konec. To se po
standardní situaci ve 36. mi-
nutě prosadil Ondráček a o pět
minut později rozhodl Böhm.
„Zápas s Bohemkou jsme zby-
tečně ztratili, soupeři jsme
nabídli vítězství po našich
chybách,“ hodnotí duel Vrzá-
ček.

V zápase o třetí místo s Ús-
tím nad Labem byla k vidění
neurovnaná hra, která však
přinesla řadu šancí. Ty nej-
větší jihlavské měli
Mešanović a Masopust, ty ús-
tecké Jukl a Volek. Nikdo se
střelecky ale neprosadil, pro-

to musely rozhodnout penal-
ty. V nich se činil gólman Rož-
ník, který chytil tři, jenže
hned čtyři jeho spoluhráči se-

lhali, a tak na Jihlavu zbyla
čtvrtá pozice. „Zajímavé šan-
ce byly na obou stranách, ale
góly nepadaly. Jednalo se o

utkání slabé fotbalové úrov-
ně. Přísnější měřítko snesou
jen Rožník, Kučera a
Mešanović,“ přiznal Vrzáček.

výsledky turnaje v Berouně
Semifinále: Bohemians Praha – FC Vysočina Jihlava 2:1 (0:1), góly: 36.
Ondráček, 41. Böhm – 29. Mešanovič. Sestava Jihlavy: Procházka –
Gabriel (31. Šandera), Štrbák, Kryštůfek, Josl (31. Šilinger) – Vacek (31.
Zeman), Jungr – Helísek, Kučera, Rudnytskyy – Mešanovič.
Sokolov – Ústí nad Labem 1:0 (1:0), gól: 27. Šíma.
O 3. místo: Ústí nad Labem – FC Vysočina Jihlava 1:0 (0:0), na penalty
5:4, rozhodující penaltu proměnil Bína. Sestava Jihlavy: Rožník – Gabriel,
Filip, Kryštůfek (31. Štrbák), Josl (31. Šilinger) – Vacek, Kučera – Maso-
pust, Štancl (45. Helísek), Dobrovolný (31. Rudnytskyy) – Mešanovič (25.
Zeman). Trenér: Komňacký.
Finále: Bohemians Praha – Sokolov 1:0 (0:0), na penalty 4:3, rozhodu-
jící penaltu proměnil Kuzmanovič.

NEZKLAMAL. Jedním zmála hráčů, se kterými byli trenéři spokojení, bylmladý ofenzivní hráč TomášKu-
čera (na snímku ve světlejšímdresu). Foto: Deník/Libor Plíhal

„S sebou jsme vzali i
hráče, které jsme na
začátku týdne přeřadili
do juniorky. Testovali
jsme dále slovenského
stopera Štrbáka,
ukrajinského záložníka
Rudnytskyyho a levého
obránce Josla.“

Josef Vrzáček

Historie se
opakuje, opět
Slavia Praha
Praha, Jihlava – Vzpomí-
náte si na 5. srpna 2005? Teh-
dy sehrál FC Vysočina Jihla-
va svou prvoligovou premié-
ru na hřišti na Strahově proti
pražské Slavii. Tenkrát vyu-
žil nováčkovského nadšení a
díky gólu Petra Vladyky si od-
vezl senzační remízu 1:1. Ano,
historie se opakuje a Jihlava
i ve své druhé prvoligové se-
zoně na úvod zamíří za stej-
ným soupeřem do Prahy, a to
pravděpodobně 27. července.

Přestože lesk sešívané
hvězdy už od té doby notně po-
bledl, stejný výsledek by brala
asi i letos. Konečné vyústění
sezony pochopitelně ne, pro-
tože se nakonec (za záhad-
ných) okolností Jihlava po-
roučela zpět do druhé ligy.
Před vlastním publikem se le-
tos poprvé představí o prvním
srpnovém víkendu s loňským
mistrem z Plzně.

Z dalších lákavých duelů: K
derby v Brně pojede Jihlava
zřejmě v neděli 23. září, praž-
skou Spartu vyzve v rámci 11.
kola na konci října. Přesné
termíny ještě nejsou známy,
klíčovou roli v nich sehrají te-
levizní přenosy. Mimocho-
dem, derby pražských S se
uskuteční v 9. a 23. kole první
ligy.
Los 1. kola (27. – 29. července): Teplice –
Ml. Boleslav, Dukla – Sparta, Příbram – Li-
berec, Slovácko – Brno, Jablonec – Ostra-
va, Č. Budějovice – Olomouc, Plzeň – Hra-
dec Králové, Slavia – Jihlava.
Jihlavský los – 1. kolo (27. – 29. červen-
ce): Slavia – Jihlava. 2. kolo (3. – 6. srpna):
Jihlava – Plzeň. 3. kolo (10. – 13. srpna):
Hradec Králové – Jihlava.4. kolo (17. – 20.
srpna): Liberec – Jihlava. 5. kolo (24. – 27.
srpna): Jihlava – Olomouc. 6. kolo (1. – 3.
září): Ml. Boleslav – Jihlava. 7. kolo (14. –
17. září): Jihlava – Ostrava. 8. kolo (21. –
24. září): Brno – Jihlava. 9. kolo (28. září –
1. října): Jihlava – Příbram. 10. kolo (5. – 8.
října): Teplice – Jihlava. 11. kolo (19. – 22.
října): Jihlava – Sparta. 12. kolo (26. – 29.
října): Dukla – Jihlava. 13. kolo (2. – 5. lis-
topadu): Jihlava – Jablonec. 14. kolo (9. –
12. listopadu): Slovácko – Jihlava. 15. kolo
(16. – 19. listopadu): Jihlava – Č. Budějovi-
ce. 16. kolo (23. – 26. listopadu): Plzeň –
Jihlava. (keš)
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