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JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina jsou v plné 
přípravě na nový prvoligový ročník. Její start absol-
vovali bez hlavního trenéra Františka Komňackého, 
jenž si plnil reprezentační povinnosti u českého A-
týmu na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině.

Nováček tuzemské nejvyšší soutěže vstoupil do 
přípravy 18. června pod vedením asistenta Josefa 
Vrzáčka a druhého nového asistenta Marka Zúbka. 
Právě Zúbek oblékal dres Jihlavy během prvoligové 
sezony 2005/06.

„Přestože už nejsem v roli hráče, vnímám, že mám v 
Jihlavě nedokončenou práci. Věřím, že budu schopen 
ve své nové roli týmu pomoci. V koutku duše mi stále 
velmi vadí, že jsem byl u sestupu Jihlavy z první ligy,“ 
řekl Zúbek.

Vedení FC Vysočina udělalo před začátkem let-
ního drilu první změny v kádru. Hlavním tématem 
byl odchod krajního obránce Michala Veselého, re-
kordmana v počtu mistrovských utkání klubu. Ve-
selý skončil po dvanácti letech.

„Michal odvedl Jihlavě velmi cenné služby a zaslouží 
za ně velké poděkování. Bohužel, čas nelze zastavit, a 
tak jsme dospěli k rozhodnutí neprodloužit mu smlou-
vu a vytvořit tým bez něj. Byli bychom rádi, kdyby jeho 
jméno bylo i nadále spojeno s naším klubem. Potenciálně 
v něm vidíme kvalitního trenéra či funkcionáře. Jeho no-
vé uplatnění v řadách FC Vysočina upřesníme ve chvíli, 
kdy se vyjasní forma a intenzita jeho dalšího hráčského 
působení,“ dodal ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Jihlavskou kabinu dále opustil stoper Jan Halama, 
jemuž skončilo hostování z Českých Budějovic. Ve-
dení FC Vysočina čeká, zdali se naskytne možnost 
Halamovo hostování prodloužit, jako se to poda-
řilo v případě ofenzivního záložníka Marka Jungra 
z Teplic. Ten zůstane v Jihlavě ještě rok.

Během prvního týdne přípravy se do tréninku “áč-
ka“ FC Vysočina zapojilo také několik posil, kon-
krétně brankář Jan Hanuš (ročník 1988), stoper Ma-
rian Štrbák (1986), defenzivní středopolař Kristián 
Kolčák (1990) a záložník Václav Koloušek (1976).

Zatímco Slováci Štrbák s Kolčákem přišli na testy, 
s Hanušem a Kolouškem vedení počítá jako posila-
mi pro prvoligový kádr.

„Toužil jsem po návratu do nejvyšší soutěže. Jsem 
rád, že mi to Jihlava umožní. Těším se na spolupráci 
s Jaromírem Blažkem, od něhož se mohu mnohému 
přiučit,“ řekl Hanuš, jenž odchytal uplynulé jaro 
v druholigové Vlašimi a do podvědomí tuzemské 
fotbalové veřejnosti vstoupil v létě roku 2009, kdy 

odchytal za Slavii Praha neúspěšné třetí předkolo 
Ligy mistrů proti Tiraspolu.

Jméno Václava Kolouška je sázkou na prověřenou 
kvalitu. Ofenzivní středopolař v minulosti hájil bar-
vy italské Salernitany, Sparty Praha, Liberce, Slavie 
Praha, Příbrami nebo rakouského Innsbrucku. Jeho 

posledním působištěm byla brněnská Zbrojovka.
„Už jsem tam nechtěl dále působit. Souběžně s tím 

přišla nabídka z Jihlavy, která mě potěšila a zároveň 
překvapila. Těším se na nové spoluhráče a návrat do 
nejvyšší soutěže,“ poznamenal majitel pěti reprezen-
tačních utkání (1 branka). Michal Boček 

ZÁLOŽNÍCI Stanislav Velický (ve žlutém) a Václav Kolousek. V uplynulé sezoně byli soupeři, od letošního 
léta jsou spoluhráči.  Foto: Michal Boček

Fotbalisté se potí a připravují na ligu

Světový pohár v akrobatickém rokenrolu – 
Pohár Vysočiny 2012, proběhl v sobotu 23. 
června v hale SMJ na ulici Evžena Rošického 
v Jihlavě. V letošním roce se předvedla katego-
rie žáků, juniorů a kategorie B.

Na chodbách, v šatnách, v rozcvičovně, v hle-
dišti i na ploše tělocvičny, přestavěné pro po-
třeby akrobatických rokenrolistů, byla slyšet 
směsice evropských jazyků. Místy převládaly 
slovanské jazyky, protože velké zastoupení mě-
ly na soutěži páry z Čech, Ruska, Slovinska, 
Polska, Chorvatska či Ukrajiny, ale pozadu 
nezůstávaly ani ostatní národy. Přijely početné 
výpravy z Francie, Maďarska, Rakouska a ne-
chyběly ani páry z Německa, Itálie a Švýcarska.

Po dopoledních kvalifi kacích jednotlivých 
kategorií pokračovala soutěž opravami, druhý-
mi kvalifi kacemi a čtvrtfi nálovými koly. Vrchol 
klání přišel v podvečer, kdy začal blok semifi -
nálových a fi nálových sestav.

„Některé páry se cestou do fi nále předvedly až 
sedmkrát a to je vyčerpávající,“ přiblížil organi-
zátor a vedoucí rokenrolového klubu Elvis Jih-
lava Vilibald Prokop st.

Díky velmi dobré připravenosti organizátorů 
a hladkému průběhu soutěže se s největší prav-
děpodobností dočkáme v Jihlavě další soutěže 
Světového poháru dříve než za pět let, tak, jak 

Akrobatický rokenrol ovládl halu SMJ

tomu bylo letos. Slovy chvály totiž nešetřil při 
závěrečné řeči při zakončení soutěže ani gene-
rální sekretář mezinárodního svazu akrobatic-
kého rokrenrolu Manfred Mohab z Vídně, kte-
rý přiřadil jihlavskou soutěž vůbec k nejlepším 
ve světě.  –vš-

JAN FATR a TEREZA PLÁNKOVÁ byli jedi-
nými zástupci krajského města v kategorii junio-
ři. Obsadili 25. místo a v opravném kole byli jed-
no místo od postupu do čtvrtfi nále. 
 Foto: Vladimír Šťastný


