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Pohár McDonald´s Cupu odvezli Pražané
JIHLAVA – Základní škola Eden 
Praha 10 se začátkem června pro-
měnila v pravý sportovní ráj. Její 
fotbalisté totiž vyhráli 16. ročník 
McDonald´s Cupu, největší soutěž 
základních škol v kopané. Finálový 
turnaj proběhl 10. a 11. 6. v Jihlavě 
(stadion v Jiráskově ulici).

V utkání o zlato Pražané porazi-
li ZŠ Janouškova Brno 2:1, když ve 
druhé půli otočili nepříznivé skóre. 
Branky vítězů vstřelil Filip Štěpánek, 
za poražené skóroval Filip Šimeček. 
Škola Eden tak dosáhla největšího 
sportovního úspěchu ve své historii.

„Klukům jsem řekl, aby si turnaj hlav-
ně užili a hráli pro radost. Taktikou 
jsme je nesvazovali,“ prozradil učitel a 
trenér Miroslav Jíra vítěznou taktiku.

Prvenství družstva z hlavního měs-
ta udělalo radost jihlavským pořada-
telům. „Jsem rád, že vyhráli. Jde o tra-
dičního účastníka, který v předchozích 
ročnících obsadil pozice od čtvrtého 
místa dál. Za bojovnost a hlavně trpě-
livost si zasloužili být první,“ řekl ředi-
tel turnaje Josef Záruba, jenž přijímal 
gratulace k výborně zorganizované-
mu šampionátu. „Ze všech stran jsme 
slyšeli jen pozitivní ohlasy,“ dodal.

Finále McDonald´s Cupu se vráti-
lo do krajského města Vysočiny po 
pěti letech. „Jsme za to rádi. Snažíme 
se podporovat mladé sportovce do de-

 Zápasy o medaile - semifi nále: ZŠ Eden Praha 10 – ZŠ E. Valenty Prostě-
jov 5:1, ZŠ Janouškova Brno – ZŠ 17. listopadu Mladá Boleslav 2:1, o 3. mís-
to: ZŠ E. Valenty Prostějov -  ZŠ 17. listopadu Mladá Boleslav 1:0, fi nále: ZŠ 
Eden Praha 10 – ZŠ Janouškova Brno 2:1.

 Konečné pořadí: 1. ZŠ Eden Praha 10, 2. ZŠ Janouškova Brno, 3. ZŠ E. 
Valenty Prostějov, 4. ZŠ 17. listopadu Mladá Boleslav, 5. ZŠ Pod Ralskem 
Mimoň, 6. ZŠ E. Rošického Jihlava, 7. ZŠ Komenského II Zlín, 8. 33. ZŠ T. 
Brzkové Plzeň, 9. ZŠ J. Šoupala Ostrava, 10. ZŠ Školní Velké Meziříčí, 11. ZŠ 
Edisonova Teplice, 12. ZŠ M. Kopeckého Cheb, 13. ZŠ Sever Hradec Králo-
vé, 14. ZŠ Protivín, 15. ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí, 16. ZŠ Jesenice.

 Příchody: Jan Procházka (brankář, konec hostování Záhřeb), Jan Mikula 
(obránce, hostování Slavia Praha), Jan Šilinger (obránce, konec hostování 
Znojmo), Jan Urbánek (obránce), Luboš Košulič (záložník, oba juniorka 
FC Vysočina), Matúš Marcin (útočník Přešov). Další hráči jsou v Jihlavě na 
testech.  

Výsledky

Prozatímní změny v kádru

KA PITÁN Edenu Jan Stárek ochotně 
pózoval s vítěznou trofejí. 
 Foto: Michal Boček

FOTBALISTÉ ZŠ E. Rošického (v červených trenkách) startovali na fi nálovém 
turnaji po roční pauze. Desáté místo z roku 2011 vylepšili o čtyři příčky. 
 Foto: Michal Boček

vatenácti let a výstavbu sportovní in-
fr astruktury, takže tento turnaj přesně 
zapadal do naší koncepce,“ podotkl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

A jak dopadli „domácí“ zástupci, 
ZŠ E. Rošického a ZŠ Školní Velké 
Meziříčí? Oba se probojovali mezi 
nejlepší desítku. „Rošárna“ obsadila 
šestou příčku, Velké Meziříčí skonči-
lo desáté.  -cio-

JIHLAVA – Dva týdny dovolené a 
zpátky do kopaček. Fotbalisté FC Vy-
sočina už nabírají formu na nadcháze-
jící ročník Gambrinus ligy. Kádr Jihla-
vy tradičně prochází změnami.

Letní dril odstartoval v úterý 16. 
června diagnostickými a funkčními 
testy, o den později už se hráči hlásili 
hlavnímu trenérovi Františku Kom-
ňackému. Kouč Komňacký přivítal 
kvartet nových tváří, konkrétně krajní 
obránce Jana Mikulu (Slavia Praha) s 
Makedoncem Valentinem Kolevskim 
(Oktomvri Prilep) a forvardy Vojtě-
cha Přeučila (Dukla Praha) s Jaku-
bem Teplým (Frýdek-Místek).

„Všichni prokazují nesporný potenciál, 
ovšem zatím je vnímám spíše jako hrá-
če do širšího kádru. Současná podoba 
mužstva rozhodně není konečná. Hráči 

do základní sestavy by teprve měli při-
jít,“ řekl Komňacký s tím, že bek Mi-
kula zůstane na Vysočině minimálně 
rok. „Jsme se Slavií domluvení na jeho 
hostování. Těší mě, že přichází mladá 
krev, která náš mančaft  okysličí,“ dodal 
trenér.

Doplňování kádru výše uvedenými 
jmény nekončí. Klub aktuálně ozná-
mil, že hodlá vyzkoušet mladé forvar-
dy, Slováka Matúše Marcina (Prešov) 
a Albánce Mateuse Shkretu (Teplice). 
„Marcinův přestup zbývá dotáhnout po 
administrativní stránce,“ informoval 
sportovní manažer Jihlavy Josef Ji-
noch. Nejvýraznější posily by podle 
jeho slov měly dorazit v nejbližších 
dnech. „Intenzivně na tom pracujeme a 
soustředíme se zejména na post útoční-
ka.“  -cio-

FC Vysočina začala příprava

TYPICKÝ obrázek každé fotbalové přípravy. Hráči mladšího věku zpravidla nosí 
na hřiště brány. V jihlavském klubu tomu není jinak.  Foto: Michal Boček

Dorostenci testy zvládli

SUCHÁ PŘÍPRAVA SKONČILA. Mládežnické hokejové celky HC Dukla Jihlava 
zakončily poslední červnový pátek nepopulární suchou přípravu. Nyní je čeká mě-
síc prázdnin a od konce července se postupně všechny věkové kategorie zapojí do 
přípravy na ledě. Na snímku mladší dorostenec Jan Lupač při závěrečných testech 
výkonnosti při šestiskoku.  Foto: Vladimír Šťastný


