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Nejlepší čeští rokenroloví taneční-
ci se sešli v polovině května v Jihla-
vě při mistrovství republiky v páro-
vých a dívčích formacích.

O republikové tituly bojovaly ta-
neční páry v nejvyšší kategorii A, 
dále junioři, žáci a dívčí formace se-
nior. Pro ostatní – kategorii C, děti 
a malé dívčí formace senior se jed-
nalo o pohárový závod pod názvem 
Pohár Vysočiny.

V nejvyšší kategorii A se předsta-
vilo sedm párů, z toho dva jihlav-
ské. A nedařilo se jim špatně. Marek 
Chvojsík s Lucií Maškovou z klubu 
RnR GymBeam vytančili v souč-
tu výsledků taneční a akrobatické 
sestavy třetí místo, čímž si zajistili 
postup na mistrovství Evropy v ital-
ském přímořském letovisku Rimini. 
Druhý jihlavský pár z RnR Club El-
vis Jihlava TJ Sokol Bedřichov Vili-
bald Prokop ml. – Lenka Cejnková 
skončil šestý.

V juniorské kategorii mělo krajské 
město trojí zastoupení. Z každého 
klubu, zabývajícího se rokenrolem, 
se předvedl jeden pár. Sedmé místo 
obsadil pár z klubu Hotch-Potch Jan 
Zmrhal – Nikola Pokorná, startují-
cí v barvách pražského klubu Kolb 
Dance. O příčku hůře skončili elvi-
sáci Jan Fatr s Terezou Plánkovou a 
devátou příčku vytančili Daniel Je-
řábek s Terezou Krbicovou z klubu 
GymBeam.

V nejpočetněji zastoupené katego-
rii žáků se pár Elvisu Dušan Valenta 
– Kateřina Žahourková umístil sed-
mý, Tomáš Průša s Natálií Schre-
kovou (Hotch-Potch/KolbDance) 
devátý, David Tran s Izabelou Zbur-
níkovou (GymBeam) dvanáctý. Dva 
páry Elvisu Tomáš Rod s Adélou 
Kantorovou a Tomáš Menšík s Ane-
tou Pojerovou obsadili šestnáctou, 
respektive sedmnáctou příčku.

V pohárové soutěži se v kategorii 
děti představily čtyři jihlavské páry. 

Rokenrolisté váleli v Jihlavě o tituly

ADAM HÁLA A ANDREA TOMSOVÁ z Jihlavy obsadili v pohárovém závodu  v kategorii děti druhé místo.  
 Foto: Vladimír Šťastný

Na medaile dosáhly páry Hotch-Po-
tche Adam Hála s Andreou Tomso-
vou, kteří skončili druzí, příčku za 
nimi obsadil pár Jiří Bartoň – Zuza-
na Bohatá. 

Nepopulární čtvrté místo patřilo 
páru Elvisu ve složení Daniel Men-
šík – Vendula Straková a jejich od-
díloví kolegové Marek Špejtek s 
Annou Machovcovou brali sedmé 
místo.

Jediný jihlavský pár Jakub Brodi-
na – Aneta Valentová (Elvis) obsa-

MAGISTRÁT SOUTĚŽIL. V pátek 20. 5. 2011 se zúčastnili zaměstnanci magis-
trátu Jihlavy a organizací zřizovaných městem již 12. ročníku turnaje měst v ma-
lé kopané. Tentokrát turnaj pořádal městys Brtnice. Z dalších zúčastněných měst 
Telč, Třešť, Polná, kraj Vysočina a pořádající Brtnice se Jihlava umístila na 4. mís-
tě, zvítězil kraj Vysočina. Konečné pořadí: 1. kraj Vysočina, 2. Telč, 3. Polná, 4. 
Jihlava, 5. Brtnice, 6. Třešť. -lm-

V turnaji malé kopané čtvrtí

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
zatím neházejí fl intu do žita, jejich 
fanoušci naopak dopředu truchlí 
nad dalším neúspěšným bojem o 
návrat mezi prvoligovou elitu. Dvě 
kola před koncem druhé ligy, kdy je 
ve hře ještě šest bodů, ztrácí Jihla-
va čtyři na druhé postupové místo, 
které patří Viktorii Žižkov.

První květnové utkání sehrá-
li svěřenci trenéra Josefa Vrzáčka 
na Kladně (1. 5.). Nevyzpytatelný 
duel proti exligovému celku bojují-
címu o záchranu vyhráli 1:2. Vítěz-
nou branku zaznamenal v 59. minu-
tě hlavou po rohovém kopu Karol 
Karlík. V tu chvíli nikdo v jihlav-
ském táboře netušil, že bude násle-
dovat dlouhý střelecký půst trvající 
327 minut.

Kohoutek na vysočinské pušce se 
zasekl v nejméně vhodnou chvíli. 
V dalších třech zápasech získali Vr-
záček a spol. jen dva body. V utká-
ní jara na Žižkově (8. 5.), kdy Vik-
torii chyběli čtyři vykartovaní hráči 
základní sestavy, včetně reprezen-
tačního brankáře Vaclíka s nejlep-
ším střelcem soutěže Markovičem, 
uhráli bezbrankovou remízu, stej-
ným výsledkem skončil domácí du-
el s Třincem (13. 5.).

Z dalšího klání v Mostě (21. 5.) 
přijeli Jihlavané s prázdnou. Na se-
veru Čech padli výsledkem 1:0. Při-
tom ve všech zmíněných utkáních 

byli v ofenzivě nebezpeční a měli 
dobré příležitosti skórovat, ale zvlh-
lý střelecký prach se jim nepodařilo 
vysušit.

„Univerzální recept, jak lehce pro-
měňovat šance a střílet góly, neexis-
tuje. Ze tří zápasů jsme inkasovali 
jen jednou. To není špatná bilance. 
Ovšem skutečnost, že jsme neskórova-
li, představuje velký problém,“ gloso-
val kouč Josef Vrzáček.

Štěstí se na jeho hráče konečně 
usmálo v duelu s Hlučínem (27. 
5.). Sestupující hosté favorita tro-
chu potrápili, ale odjeli s očekáva-
nou porážkou – 3:1. 

Vítěznou branku si připsal středo-
polař Jiří Gába. Byla to jeho první 
druholigová trefa v barvách FC Vy-
sočina od léta 2007, respektive od 
příchodu do Jihlavy.

„Prohra v Mostě nás psychicky ne-
smírně srazila. Odvedený výkon nebyl 
podle našich představ,“ poznamenal 
Vrzáček a zároveň ujistil, že jeho 
družstvo nehází fl intu do žita. „Po-
kud existuje šance na postup, jsme po-
vinni ji živit.“

Dvě kola před koncem soutěže je 
jasné, že o druhém postupujícím 
po Dukle Praha se rozhodne pouze 
mezi Viktorií Žižkov a Vysočinou. 
Pražané hrají v Mostě a doma s Hlu-
čínem, Jihlavané jedou do Vlašimi a 
sezonu zakončí doma s Karvinou.

 -cio-

FC Vysočina bojuje o postup

dil v kategorii C čtvrtou pozici. V 
kategorii dívčí formace senior bra-
la prvenství formace Falcon Girls 
ze Sokola Pražského. V kategorii 
malé dívčí formace senior měly za-
stoupení všechny jihlavské kluby 

po jedné formaci. Na čtvrté místo 
dosáhla formace Hotch-Potch Just 
Now, formace Elvisu Black Witch 
obsadila sedmou příčku a dvanáctá 
skončila formace GymBeamu Est-
rellas. –vš-


