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Jihlavští rokenrolisté letos dosáhli 
v Poháru Vysočiny na bronzové medaile

Jihlava zažila začátkem června rokenrolový svá-
tek. Rokenrolový klub Elvis TJ Sokol Bedřichov 
uspořádal z pověření Českého svazu akrobatické-
ho rokenrolu v hale nad bazénem Pohár Vysočiny 
2009, který byl zároveň mistrovstvím republiky v 
akrobatickém rokenrolu.

Do metropole Vysočiny se v sobotu 6. června 
sjeli vyznavači rokenrolu z jedenácti oddílů re-
publiky, mezi nimiž měly převahu kluby z Prahy. 
Ovšem na parketu se neztratily ani páry ze dvou 
jihlavských oddílů - pořádajícího klubu Elvis a 
RnR GymBeam Jihlava. Navíc další jihlavské pá-
ry z tanečního klubu Hotch Potch startovaly pod 
hlavičkou pražského klubu Kolb Dance.

Soutěž byla vypsána pro kategorii děti, žáci, juni-
oři, „A“ a dívčí formace senior. Soutěžící v katego-
rii dětí bojovali pouze v Poháru Vysočiny, ostatní 
tančili o republikový mistrovský titul. Pořádající 
klub Elvis vyslal do soutěže dětí tři taneční páry 
- Filipa Koláře s Kateřinou Žahourkovou, Marka 

Špejtka s Annou Machovcovou a Dušana Valentu 
s Lucií Köberovou. V barvách Kolb Dance Praha 
se představili Jihlaváci a Adam Hála s Andreou 
Tomsovou a Tomáš Průša s Alžbětou Prchalovou, 
kteří nakonec obsadili třetí příčku.
V žákovské kategorii nastoupilo do soutěže, stej-

ně jako v dětech, patnáct párů. Dvojí zastoupe-
ní měl GymBeam Jihlava, který do soutěže vy-
slal sourozence Tomáše a Sáru Giňovy a Jakuba 
Brychtu s Terezou Fišerovou. Za domácí nastou-
pili Jan Fatr s Anetou Valentovou a Tomáš Po-
korný s Terezou Krbicovou se představili v dresu 
Kolb Dance. Ve fi nále dosáhli úspěchu tanečníci 
GymBeamu Jihlava Jakub Brychta s Terezou Fiše-
rovou, když se protančili k bronzové medaili.

V konkurenci šestnácti párů v kategorii juniorů 
se předvedli Richard Pekárek s Nikol Homoláčo-
vou z GymBeamu a jihlavští rokenrolisté ve služ-
bách Kolb Dance Jan Zmrhal s Nicol Pokornou 
a Michal Střecha s Barborou Schrekovou. Mezi 

posledních sedm párů do fi nále postoupili pouze 
Pekárek s Homoláčovou, kteří nakonec obsadili 
sedmou pozici.

Divácky atraktivní se ukázala soutěž dívčích for-
mací senior, kde soutěžilo osm týmů, ovšem bez 
účasti jihlavských děvčat. Ve strhujícím fi nále si 
mistrovský titul zajistila děvčata z klubu TnT Silu-
eta Praha s formací s názvem Angels.

Pouhých šest párů soutěžilo o titul v nejvyšší 
kategorii „A“. Každý pár se předvedl divákům v 
zaplněné hale ve dvou sestavách - krokové a ak-
robatické. Z mistrovského titulu se ve večerních 
hodinách radoval pár Lukáš Furst a Alžběta Slá-
mová s TJ Sokol Kampa Praha.

Více než dvě stovky tančících rokenrolistů při-
pravilo divákům po celý sobotní den nevšední 
zážitek, a pokud se rokenrolový král Elvis Presley 
díval na tanečníky z pomyslného rokenrolového 
nebe, byl určitě spokojený.                                                       

                                                                                       -vš-

FC Vysočina zahájil přípravu sezony
pod taktovkou trenéra Luboše Urbana 

JIHLAVA - Neúspěšný jarní boj FC 
Vysočina o postup do Gambrinus 
ligy vyústil v sérii změn. Tou zásad-
ní byl odchod hlavního trenéra Ka-
rola Marka. Uvolněné místo zaujal 
jihlavský rodák Luboš Urban.

Vzhůru do Příbrami
Fotbalisté Jihlavy porazili ve 29. 

kole na domácí půdě Spartu Pra-
ha B 5:1, jenomže šlo o Pyrrhovo 
vítězství. V souběžně hraném du-
elu otočila Čáslav nepříznivý vý-
voj střetnutí v Mostě a defi nitivně 
jí připadlo druhé postupové místo. 
Bolest v srdcích fanoušků FCV z 
prohospodařeného jara nezmírnila 
ani závěrečná povinná výhra 2:0 ve 
Fulneku.

„Moc mě to mrzí. Tak dobře roze-
hranou sezonu jsme dlouho nemě-
li,“ litoval promarněné šance Josef 
Vrzáček, asistent trenéra. Hlavní 
kouč Karol Marko nešetřil kritikou. 
„Mužstvo mělo slabou psychickou 
odolnost. V těžkých chvílích hráči ne-
dokázali, že chtějí postoupit.“

Zhodnocení uplynulé sezony bylo 
poslední Markovou prací pro Vyso-
činu. Prakticky ihned po skončení 
ročníku kývl na zájem prvoligové 
Příbrami. „Dostal jsem od vedení seri-
ózní nabídku na pokračování v Jihla-
vě, ale rozhodl jsem se pro Příbram,“ 
vysvětlil.

Později vyšlo najevo, že slovenský 
stratég jednal o přesunu do středu 
Čech už během jara. „Za našimi zá-
dy si připravoval půdu pod nohama. 
Kdyby se nedostal do první ligy s Jih-
lavou, tak aby v ní mohl trénovat jiný 
mančaft . Jeho jednání je pro mě zkla-
máním,“ řekl Zdeněk Tulis, ředitel 
FC Vysočina.

Do ligy jde Slovácko
Jihlava zakončila soutěž na třetí 

příčce tabulky, tedy první nepostu-

pové pozici. Přesto existovala reálná 
šance na posun o patro výš.

O druhé Čáslavi bylo dlouho do-
předu známo, že její účinkování me-
zi tuzemskou elitou spadá spíše do 
oblasti sci-fi  než reality. A to nejen 
kvůli tomu, že Středočeši měli po-
slepovaný kádr formou hostování z 
jiných oddílů... Hlavním důvodem 
byl nevyhovující stadion, který ne-
splňoval podmínky ČMFS.

Čáslavské vedení vědělo, že od 
svazu neobdrží licenci na nejvyšší 

soutěž, a málem ji nedostalo ani na 
druhou ligu. Za těchto okolností vy-
užilo fotbalových zákonů a prodalo 
účast v Gambrinus lize až desátému 
Slovácku. Jihlava, která do poslední 
možné chvíle věřila v dodatečný po-
stup ze třetí příčky, ostrouhala.

„Zvítězily peníze. Čáslav chtěla 
soutěž prodat za co nejvyšší částku. 
Osobně si myslím, že rozhodly i jiné 
vlivy než sportovní. Možná politic-
ké...,“ glosoval Tulis.

Urbanův návrat
Útok jihlavského fotbalu na po-

stup zpět mezi smetánku se tedy 
odkládá. Minimálně o rok. Oddí-
loví funkcionáři mezitím sáhli ke 
změně generála na lavičce. Po od-
chodu Marka padla volba hlavního 
lodivoda na Luboše Urbana, jihlav-
ského rodáka a odchovance klubu 
(dříve Spartaku).

Dvaapadesátiletý Urban, jenž ve-
dl v posledních třech sezonách Bo-
hemians Praha, postoupil s nimi z 
ČFL až do Gambrinus ligy a udr-
žel je mezi elitou, podepsal roční 
smlouvu s opcí.

„Jsem rád, že jsme s vedením našli 
společnou řeč, a budu se moci ujmout 
trenérského žezla ve svém mateřském 
klubu. Tento klub šel za posledních 
patnáct let obrovsky nahoru. Smekám 
před těmi, kteří se o to přičinili. Podle 
mě Jihlava náleží do první ligy,“ uve-
dl Urban na ofi ciálních webových 
stránkách FCV.

Pravou rukou novopečeného kou-
če bude Daniel Šmejkal, který stál 
po jeho boku už v „Bohemce“. Žlu-
to-modrým barvám tak bude vlád-
nost sehraná dvojice. 

„Naší prioritou bylo angažování 
nového trenéra, který si přivede asis-
tenta. Od pánů Urbana a Šmejkala si 
slibujeme, že hráčům předají nejen své 
trenérské znalosti, ale i velmi boha-
té hráčské zkušenosti. Věříme, že tým 
dokážou zvládnout v krizových situ-
acích, které vrcholový fotbal přináší,“ 
doplnil Zdeněk Tulis.

Součástí A-týmu nadále zůstane 
asistent Josef Vrzáček, nově jme-
novaný šéf třetiligového „béčka“. 
Vedení si od tohoto kroku slibuje 
kontinuitu a spolupráci mezi obě-
ma dospělými celky. Tomáši Jansovi 
nadále zůstává post kouče brankářů 
všech kategorií.

-cio-, -kra-

FOTBALISTÉ Jihlavy (ve žlutém zleva Faldyna a Kadlec) nezvládli v boji o po-
stup dba duely: na Dukle Praha a v Čáslavi (snímek z domácího utkání). Aby se 
podobná situace letos neopakovala, angažoval jihlavský klub na post kouče Lubo-
še Urbana.                                                                                          Foto: Michal Boček


