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Fotbalisté Ondřej Šourek a Lu-
káš Masopust tolik autogramů na-
jednou ještě nerozdali. Předehrou 
českého vyvrcholení McDonald´s 
Cupu, které se v Jihlavě uskuteční 
ve dnech 10. a 11. června, totiž bylo 
fi nále krajské. 

To hostil jihlavský areál Na Stou-
pách a právě hráči FC Vysočina zde 
nejen podepisovali všechno možné, 
ale též dekorovali vítěze turnaje.

Společně s hejtmanem Kraje Vyso-
čina Jiřím Běhounkem a jihlavským 
primátorem Jaroslavem Vymazalem 
podělili vítěze dvou věkových kate-
gorií. 

Mezi mladšími chlapci ročníků 
2003 až 2006 zvítězili žáci jihlavské 

KRAJSKÉ finále McDonald´s Cupu 
v areálu Na Stoupách bylo příležitos-
tí pro mladé fotbalisty ze základních 
škol probojovat se na celorepublikové 
finále v termínu 10. a 11. června na 
stadion FC Vysočina. 
 Foto: archiv MMJ

JIHLAVA – Mise dokončena. Fot-
balisté FC Vysočina splnili hlavní 
předsezonní cíl v podobě záchrany 
Gambrinus ligy. Neopakovala se tak 
situace z jara roku 2006, kdy jihlav-
ský nováček sestoupil.

Defi nitivní jistotu setrvání mezi eli-
tou získali svěřenci trenéra Františka 
Komňackého po 28. kole, v němž 
remizovali na domácím trávníku 1:1 
se Slováckem. Výsledek přinesl klid 
oběma soupeřům.

„Pochopitelně jsem rád, že jsme se 
zachránili, ale remíza mě vůbec netěší. 
Mám jich už plné zuby. Raději bych 
jednou vyhrál a jednou prohrál. Bodo-
vě bychom na tom byli lépe a lepší by 
to bylo také pro psychiku hráčů,“ řekl 
Komňacký.

Udržení nejvyšší soutěže má pro 
Jihlavu velký význam směrem do bu-
doucna. „Naším dlouhodobým cílem 
je rozvíjet klub po stránce sportovní 
a zázemí tak, aby mohl dlouhodobě 
konkurovat předním českým celkům. 
Chtěli bychom nastartovat prvoligovou 
éru FC Vysočina. Záchrana je v tomto 

Gambrinus liga zůstává v Jihlavě!

SLOVENSKÝ útočník Arnold Šimonek (ve žlutém) vstřelil v utkání se Slováckem 
branku, která přinesla FC Vysočina defi nitivní jistotu záchrany. 
 Foto: Michal Boček

směru důležitým krokem,“ konstato-
val ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Toho potěšilo, jak si tým v nejvyšší 
soutěži počínal. „Nedostali jsme se do 
bezprostředního ohrožení sestupových 
příček, tudíž jsme se vyhnuli tomu nej-
většímu tlaku na výsledek,“ podotkl.

František Vaculík, generální ředitel 
společnosti PSJ, hlavního akcioná-
ře klubu, naopak spokojený nebyl, 
hlavně s počtem uhraných remíz (za-
tím 15). „Mohli jsme mít podstatně ví-
ce bodů a dnes jsme mohli být v klidu 
někde na pátém šestém místě. Mužstvo 
ukázalo, že má kvalitu na to, aby ne-
muselo myslet jenom na záchranu,“ 
poznamenal.

Vedení klubu v současné době 
spřádá plány pro příští ročník, a to 
zejména v otázce obměny kádru. 
„Někteří hráči, jimž končí hostování 
či smlouvy, odejdou. Na druhou stranu 
bychom uvítali příchod tří až čtyř po-
sil. Trenéři mají smlouvu ještě na jednu 
sezonu, takže předpokládáme, že rea-
lizační tým bude pokračovat v neměn-
ném složení,“ doplnil Tulis. -cio-

ZŠ Seifertova. Vítězi kategorie 2001 
– 2003 byli žáci jihlavské ZŠ Evžena 
Rošického. 

Jelikož ta je zároveň pořadatelem 
republikového fi nále, tak si mož-
nost zúčastnit se Svátku fotbalu Mc-
Donald´s Cup vybojovali též chlap-
ci ze ZŠ Školní z Velkého Meziříčí.
 -lm,tz-

Po loňském světovém poháru se v Jihlavě 
v polovině května uskutečnil rokenrolový 
Pohár Vysočiny, který byl zároveň mistrovstvím 
republiky pro nejvyšší kategorii A a kategorii 
žáků. V ostatních kategoriích – junioři, C, děti a 
malé dívčí formace senior rokenrolisté soutěžili v 
rámci Českého poháru.

Ve startovní listině nechyběli zástupci tří klubů z 
Vysočiny. Kromě párů z pořádajícího klubu RnR 
Club Elvis Jihlava to byli Jihlaváci z klubu Hotch 
– Potch, startující tradičně v barvách pražského 
oddílu Kolb Dance Praha, a jeden pár do soutěže 
dodal klub Sokol Gym Beam Puklice.

V nejvyšší kategorii A se v hale nad bazénem 
předvedlo porotě a divákům sedm tanečních párů, 
které již rokenrol plně ovládají. Každý pár předvedl 
dvě sestavy – taneční a akrobatickou s předepsaným 
množstvím povinných akrobatických fi gur. V této 
kategorii soutěžil, spolu s dalšími šesti páry, pár 
Elvisu Vilibald Prokop ml. a Lenka Cejnková. 
Umístili se na konečném šestém místě.

V kategorii žáci, která byla nejsilněji obsazena, 
měla početné zastoupení Vysočina. Mezi 
třiadvacítkou párů soutěžily páry všech tří 
vysočinských klubů. Nejlépe se z nich dařilo 

Jihlava hostila nejlepší rokenrolisty

DUŠAN VALENTA a Kateřina Žahourková, pár 
klubu Elvis Jihlava, obsadili na domácích závodech v 
kategorii žáci v silné konkurenci sedmé místo. 
 Foto: Vladimír Šťastný

páru Elvisu Dušanu Valentovi s Kateřinou 
Žahourkovou, kteří postoupili do fi nále a v něm 
obsadili sedmou pozici.

Adam Hála s Danielou Krejčovou (Hotch – Potch) 
vytančili deváté místo, Daniel Menšík s Vendulou 
Strakovou (Elvis) skončili dvanáctí a Jiří Bartoň 
se Zuzanou Bohatou (Hotch–Potch) obsadili 
čtrnáctou příčku. Mladý pár Elvisu Adam Matula s 
Julií Procházkovou skončili na sedmnáctém místě 
a jejich oddíloví kolegové Marek Špejtek s Eliškou 
Musilovou brali jedenadvacátou pozici.

V juniorské kategorii neměla Vysočina 
zastoupení, jeden pár Sokola Puklice Matyáš Cakl 
s Karolinou Caklovou soutěžili v kategorii děti a 
obsadili šesté místo. V kategorii juniorů skončil na 
šestém místě pár Kolb Dance Praha, sestavený z 
jihlavského rokenrolisty Jana Zmrhala a partnerky 
Anny Machové, na devátém místě dokončili soutěž 
elvisáci Tomáš Menšík s Annou Machovcovou.

V Jihlavě o pohárové body soutěžilo také pět 
malých dívčích formací senior. Jednou z nich byla 
formace klubu Hotch–Potch s názvem Just Now. 
Jihlavské dívky se po skončení soutěže radovaly z 
konečného druhého místa.  –vš-

Fotbalisté oceňovali vítěze fi nále


