
Klasici se na šampionátu blýskli
parádním výsledkem. Skončili druzí!
Na mistrovství České republiky v malé kopané tým z Jihlavy mile překvapil. Ve finále nestačil jen na RKM Brno

VÍT BRABEC

Milovice – Jihlavská malá ko-
paná ukázala celé republice,
že její soutěže mají ohrom-
nou kvalitu. Minulý víkend se
o to postaral tým FK Klasici,
který z osmnáctého mistrov-
ství České republiky přivezl
parádní stříbro! Ve finále „Fi-
nal four“ nestačili jihlavští
hráči na suverénní RKM Br-
no. Ovšem v jednom byli Kla-
sici přeci jen nejlepší. Jejich
fanklub neměl na šampioná-
tu konkurenci.

Jihlavští FK Klasici si pro-
klestili cestu na „Final four“
do Milovic koncem listopadu,
když uspěli na turnaji v Brně.
V prosinci jim pak určil los
semifinálového soupeře, kte-
rým se stal výběr AC Ever-
slast Příbram. Druhou dvoj-
kou, která se utkala o postup

do finále, byly celky RKM Br-
no a AUDI United Praha.

Mistrovství se konalo v mi-
lovické zastřešené hale MIL-
TEN s umělým trávníkem III.
generace a hledištěm pro di-
váky, které ovládli příznivci
Klasiků. „Náš fanklub tam byl
jednoznačně největší a nej-
lepší. Měli jsme tam roztles-
kávačky, trumpety, prostě bez
nás by tam byla komorní at-
mosféra. V tomhle směru jsme
jasně vyhráli,“ smeká před
věrnými diváky svého týmu
jeden z hráčů Miroslav Šancl.

Jeho tým zvládl semifinále
skvěle. AC Everlast Příbram
přejel jasně 6:1. „My jsme tam
jeli s tím, že si ten turnaj chce-
me užít a pěkně si zahrát. Ale
samozřejmě porvat se o co
nejlepší umístění, což se nám
díky výhře v semifinále po-
vedlo. To byl náš hlavní cíl,

zvládnout tento zápas,“ říká
Šanl a dodává: „Ale tak jedno-
značné, jako napovídá výsle-
dek, to nebylo. Oni nám uleh-
čili až závěr, kdy nezvládli
power play, a my jsme jim dali
několik gólů.“

Mohli jen překvapit
O finálovém soupeři bylo jen
při pohledu na sestavu RKM
Brno takřka jasno už před
druhým semifinále. AUDI
United Praha neměl s týmem
kolem futsalového reprezen-
tanta Beleje šanci a prohrál
0:6. Pražané si spravili chuť až
ve vyrovnaném boji o bronz, v
němž porazili Příbram v pro-
dloužení.

Finále bohužel podobnou
dramatickou zápletku nena-
bídlo. Klasici se rozstříleli až
po půl hodině, a to už Brňané

vedli o tři branky. A navíc po-
každé rychle odpověděli na
soupeřovu trefu. Nakonec z
toho bylo zasloužené vítězství
RKM 6:3.

„Mohli jsme jen překvapit,
protože oni byli opravdu nej-
lepší. A bohužel se nám moc
nepovedlo ztížit jim to. Ale
úplně jsme také nevybouchli.
Byl vidět jasný rozdíl, že spolu
hrají delší dobu. Věděli o sobě,
kam si mají naběhnout,“
uznal sílu mistrovského celku
Miroslav Šancl.

V konečném zúčtování ale
mohla být početná výprava
FK Klasici spokojená. „V glo-
bálu určitě. Druhé místo je
druhé místo. A když vezmu, že
v našem týmu, na rozdíl od ji-
ných, není nikdo, kdo by hrál
vyšší soutěž jak ve fotbale ne-
bo futsalu, tak je to parádní
úspěch. Z těch všech profíků

jsme největší amatéři,“ uza-
vírá jeden z nejzkušenějších
hráčů Klasiků.

Výsledky:
Semifinále: FK Klasici Jihlava – AC
Everlast Příbram 6:1 (2:0), branky: 6., 29.
a 50. Vácha, 55. Šána, 57. Volák, 60. Ti-
chánek – 45. Branžovský. AUDI United
Praha – RKM Brno 0:6 (0:4), branky: 8.
Koudelka, 9. Grim, 12., 22. a 44. Belej, 41.
Peška. O 3. místo: AC Everlast Příbram –
AUDI United Praha 2:3p (0:2), branky: 43.
Chudý, 47. Manda – 7. a 13. Conev, 69.
Hrechko. Finále:FKKlasiciJihlava–RKM
Brno 3:6 (1:3), branky: 30. Vácha, 43. Po-
korný, 60. Grepl – 8. a 16. Belej, 16. Kou-
delka, 39. Peška, 47. a 54. Grim.
FK Klasici Jihlava: Šána – Tichánek, Vo-
koun, Šancl, P. Kocmánek – Göth, Grepl,
Pokorný, Přibyl, Volák – Vácha, Jambor, V.
Kocmánek.
Konečné pořadí „Final four“: 1. RKM Br-
no, 2. FK Klasici Jihlava, 3. AUDI United
Praha, 4. AC Everlast Příbram.

VICEMISTŘI A JEJICH FANKLUB. Výběr FK Klasici Jihlava byl na „Final four“ v Milovicích milým překvapením. Za své výkony byl odměněn parádním druhým místem, kterým ur-
čitě potěšil i početnou fanouškovskou základnu, která se starala o skvělou atmosféru. Foto: Jan Mráka

Lyžařský pohár
pokračuje v neděli
Hojkovskými okruhy
Nový Hojkov – Dobré sněho-
vé podmínky dělají pořadate-
lům Lyžařského poháru Běž-
ce Vysočiny velkou radost. Po
úspěšné premiéře v Řásné se
může tuto neděli odjet i dru-
hý díl seriálu.

Tentokrát je na programu
druhý ročník Hojkovských
okruhů. „Všichni byli s prů-
během prvního závodu spo-
kojení, takže doufám, že se to
ještě víc rozběhne a teď v ne-
děli přijdou lidi na Hojkov v
ještě větším počtu,“ přeje si je-
den z hlavních organizátorů
lyžařského poháru Bohumil
Novák.

Prezentace Hojkovských
okruhů, které se poběží kla-
sickou technikou, proběhne v
neděli od 9.15 do 10.15, hlavní
závod pak začne o půl jede-
nácté. (vb)

Junioři jedou
do Liberce
Jihlava, Humpolec – Hoke-
joví junioři Dukly měli tento
týden netradičně pestřejší. V
úterý se na humpoleckém le-
dě v rámci RedBull Cupu už
potřetí střetli s výběrem Sal-
cburku, který porazili 4:3 po
nájezdech. Včera hostili na
Horáckém zimním stadionu
Třinec a zítra udělají v Li-
berci tečku za základní sku-
pinou extraligy.

Jihlavské hokejisty po
úspěšném měření sil se Sal-
cburkem nečeká v posledním
kole základní skupiny nic jed-
noduchého. Po včerejším do-
mácím předposledním utkání
s Třincem (skončilo po uzá-
věrce – pozn. red.) se tým tre-
néra Moravce představí zítra
na ledě libereckých tygrů, kte-
ří se pohybují na hraně postu-
pu do nadstavbové skupiny, v
níž se bude hrát o postup do
play off. V ní už má Dukla své
jisté místo.

REDBULL CUP
JIHLAVA – SALCBURK 4:3sn
Branky a nahrávky: 3. Štěpán (Mikeš), 21.
Vala (Přidal, Mikeš), 50. Gregar (Pěška,
Polívka), rozhodující nájezd Mikeš – 20. Hi-
kosaka (Schettina, Fuhrer), 42. Samardzic
(Koblar), 57. Fuhrer (Hikosaka, Graham).
Rozhodčí: Vokurka – Hejduk, Kotlík. Vy-
loučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Di-
váci: 55. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2,
3:3, 4:3. Třetiny: 1:1, 1:0, 1:2. Dukla Jihla-
va: Krejčík (31. Vacek, nájezdy Krejčík) – H.
Tobola, Kohout, Polívka, Březka, Dundá-
ček, Žáček – Přídal, Mikeš, Vala – Vantuch,
Střecha, Pěška – Gregar, Matějka, Lupač –
Štěpán. (vb)
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