
Vít Jerglík vybojoval již třetí mistrovský titul
V Liberci se konalo republikové mistrovství
žáků v judu. Šampionátu se zúčastnili také
závodníci z Frýdku–Místku a okolí.
Frýdek-Místek – Začátek lis-
topadu byl pro judisty ve
znamení mistrovských sou-
těží v žákovských kategori-
ích. Do severočeského Liber-
ce se sjely na dvě stovky
mladých vyznavačů juda. Na

mistrovství se nominovali
pouze ti nejlepší, kteří prošli
šesti koly Českého poháru.
Region Frýdecko-Místecka
zde úspěšně zastupovali
chlapci a děvčata pod vede-
ním hlavní trenérky SK Judo

Frýdek-Místek Pavly
Pröllové. Nejvýraznější
osobností byl především Vít
Jerglík, který s velkým pře-
hledem porazil všechny své
soupeře ještě před časovým
limitem a vybojoval si tak již
třetí mistrovský titul v žá-
kovské kategorii. Náročnou
cestu k medailovému umís-
tění měl také loňský mistr
republiky Lukáš Janulek,
který i přes zaváhání
v úvodním kole dokázal pro-
jít přes opravy až k bronzo-
vému stupínku. V Liberci
nezklamala ani celkově pátá
Adriana Skotalová, která
svým umístěním připsala dů-
ležité body k závěrečnému
hodnocení klubů. Stejně tak
uspěla favorizovaná medai-
listka Marie Dužíková, jejíž
výkon byl bohužel pozname-
nám zraněním z úvodního
zápasu. Poslední judistická
naděje z frýdecko-místeckého
celku Václav Mališ nebodo-
val. Jeho dva vyhrané zápasy
jej zařadily na celkově deváté
místo.

V celkovém hodnocení klu-
bů se svěřenci trenérky
Pröllové umístili na sedmém
místě z celkově 56 bodujících
klubů. Konkurenční ostrav-
ský Baník obsadil až 16. příč-
ku. „S výsledkem jsem spoko-
jena pouze částečně. Mé oče-
kávání splnil pouze Jerglík.
Škoda zranění Dužíkové, kte-
rá měla natrénováno. Ostatní
mají velké rezervy přede-
vším v tréninkové přípravě,
takže jejich dosažené výsled-
ky mohly být mnohem lepší,“
řekla po návratu domů

úspěšná trenérka Pröllová.
Zatímco v Liberci bojovali

žáci o mistrovské tituly,
v nedaleké Karviné se před-
vedli zase nejmladší benja-
mínci na Mistrovství Morav-
skoslezského kraje. V konku-
renci 120 závodníků z 23 oddí-
lů se neztratili ani ti Frýdec-
ko-místečtí. Krajským šam-
pionem se stal Šimon Filipec
z Raškovic, který předvedl
fantastické výkony a ukázal
nožní techniky, které by mu
mohli závidět i mnohem
starší a zkušenější bojovníci.
Stříbrné medaile vybojovali
ve svých váhových kategori-
ích sourozenci Luděk a Karo-
lína Kubíčkovi ze Skalice,
stejně jako Viktorie Ondráč-
ková z Frýdku-Místku. Bron-
zoví pak skončili Filip Ko-
loušek, David Picka a Ondřej
Chlopčík z Frýdku-Místku.
Na třetí příčku dosáhli také
Nikolas Hromják a Marek
Spilka z Dobré.

Celkem si čtrnáctičlenná
výprava přivezla devět cen-
ných medailí. „V současné
době jsou benjamínci (děti od
6 do 10 let) nejpočetnější sku-
pinou naší členské základny.
Téměř stovka nejmladších
dětí je zárukou kvalitního
výběru. V takovém množství
se najdou i výrazné talenty.
Naším hlavním cílem je však
přiblížení juda co největšímu
počtu dětí bez ohledu na je-
jich talent nebo fyzické
schopnosti,“ zhodnotil vy-
stoupení nejmladších judistů
předseda frýdecko-místecké-
ho klubu juda Luděk Kubí-
ček. (red)

FRÝDECKO–MÍSTECKY judista Vít Jerglík (na snímku) si vybojoval již
třetí republikový titul. Snímky: archiv oddíluŠIMON FILIPEC (vpravo) v souboji.

Futsalisté Unitedu se činili
Svému soupeři ze Šumperku nadělili deset branek
Frýdek-Místek – V 7. kole
druholigové soutěže futsalis-
tů si nováček z Frýdku-Míst-
ku snadno poradil na domácí
palubovce se šumperskou
Deltou.

United Frýdek-Místek –
Delta Real Šumperk 10:2
(4:0). Zabezpečená obrana a
rychlé brejky. To byla největ-
ší zbraň Unitedu v zápase
sedmého kola druholigové
soutěže futsalistů. „Věděli
jsme, že se Šumperkem ne-
můžeme hrát otevřenou par-
tii. Proto jsme zvolili taktiku
hrát ze zadu,“ prozradil do-
mácí kapitán Martin Sojka.
Úvodní desetiminutovka byla
pro domácí z říše snů. Skóre
utkání otevřel přesnou stře-
lou Lýsek, poté se po rohovém
kopu prosadil ránou pod
břevno Marián Causidis.
Když o minutu později pro-
měnil svůj nájezd Sojka a
vzápětí skóroval ještě Pařeni-
ca, vypadalo to se sebevědo-
mým soupeřem zle. Po změně
stran sice Václavský přesnou

ránou do šibenice vykřesal
pro Šumperk naději, tu však
utnul ve 27. minutě Sojka,
který zakončoval nádhernou
akci výborně hrajícího Paře-
nici. Hosté se pak riskantní
hrou pokoušeli s výsledkem
něco udělat, domácí je však po
rychlých brejcích trestali.
„Hosté se sice vymlouvali, že
nepřijeli v nejsilnějším slože-
ní. Nám se však dnes dařilo
snad úplně všechno. Výhra je
pro nás velice důležitá,“ ra-
doval se po utkání Sojka. Fut-
salisté Unitedu nakonec
uštědřili Šumperku potupnou
porážku o osm branek.

V dalším kole se frýdecko-
místečtí futsalisté představí
na palubovce dalšího nováčka
soutěže z Tišnova. Duel
osmého kola je na pořadu
v sobotu 20. listopadu od 20.30
hodin.

Branky: 4. Lýsek (Pařeni-
ca), 9. Marián Causidis (Ma-
rek Causidis), 10. Sojka, 10.
Pařenica (Lýsek), 27. Sojka
(Pařenica), 33. J. Škola (Lý-

sek), 35. J. Škola, 35. Pařenica
(Marián Causidis), 37. Marek
Causidis, 40. Marián Causidis
(Pařenica) – 23. Václavský
(Šinogl), 39. Málko. Diváci: 50.

Frýdek-Místek: Němec –
Juřica, Marek Causidis, Lý-
sek, Sojka, Pařenica, Marian
Causidis, Uherek, J. Škola,
Schwarz. Trenéři: Ivo Petr a
Pavel Michura.

Další výsledky 7. kola:
Tišnov – Choceň 4:5 (2:0), VŠB
Ostrava – Chotěboř 6:3, Tom-
son Brno – Agromeli Brno 3:3,
Jeseník – Tango Brno B 5:6
(3:2), Havířov – Komax Kun-
čice 1:5. (sch)

FUTSALISTÉ frýdecko–místeckého Unitedu (v pruhovaném) rozdrtili na svém hřišti Šumperk 10:2.
Foto: Deník/Robert Schedling

Cyklisté z Racingu Olešná
bilancují uplynulou sezonu
Frýdek-Místek – Cyklistický
oddíl Racing Olešná z Frýdku-
Místku má za sebou další rok
svého působení. „Pokud bych
měl hodnotit letošní sezonu,
určitě bych začal Slezským
pohárem amatérských cyklis-
tů (SPAC). Tento pohár je se-
staven ze seriálu sedmnácti
závodů,“ prozradil Bohuslav
Švantner z cyklistického od-
dílu. „Náš oddíl Racing Oleš-
ná se podílel na organizaci
dvou závodů tohoto poháru.
Pořádali jsme časovku ve Sta-
říči a poté ještě závod Tour de
Čupek, který se jel v Metylo-
vicích. Obě akce se podařilo
organizačně velmi dobře
zvládnout. Velice rád bych
tímto poděkoval všem našim
partnerům a sponzorům za
podporu a rozvíjení cyklistic-
kého sportu v našem regionu
a tím i pozitivní vliv na mlá-
dež,“ dodal Švantner.

Ani v právě skončené sezo-
ně se cyklistům Racingu
Olešná nevedlo vůbec špatně.

„Celkově bych
sezonu hodno-
til velmi klad-
ně, neboť se
nám podařilo
získat mnoho
cenných ví-

tězství, na kterých mají nej-
větší podíl Milan Masný, Pa-
vel Kokeš, Zina Matušková
nebo bratři Pavlíkovi. Nerad
bych však opomněl i ostatní
členy našeho oddílu, kteří se
podílejí nejen na závodech, ale
taktéž na jejich organizaci.
Bez těchto členů bychom kva-
litní organizaci závodů těžko
zvládali,“ řekl Švantner. Ne
vždy se ale na cyklistických
kolbištích dařilo. „Je pravda,
že ne každý závod přináší ra-
dost z vítězství. Letos se nám
bohužel nepovedlo obhájit
loňské třetí místo
v družstvech ve Slezském po-
háru. Pohoršili jsme si sice
jen o jednu příčku, ale myslí-
me si, že to v každoročně
vzrůstající konkurenci není
špatný výsledek, umístit se na

čtvrté příčce z celkových čty-
řiceti tří družstev je skvělé.

S koncem cyklistické sezo-
ny si členové oddílu připraví
vždy společenský večírek, kde
mezi sebou vyhodnotí ty nej-
lepší a odmění je poháry a
dalšími cenami. „Účelem to-
hoto večírku je, abychom
zhodnotili uplynulou sezonu
a příjemně se spolu pobavili.

Vrcholem tohoto večírku je
pak volná zábava, kdy dojde i
na tanečky,“ směje se Švant-
ner, který vzápětí ještě dodá-
vá: „Další podobnou akcí je na
přelomu ledna a února tra-
diční cyklistický ples, který
pořádá náš oddíl. Na něm se
setkáváme nejen s kolegy cyk-
listy, ale i s jinými sportovci a
kamarády.“ (red)

RACING OLEŠNÁ
Přestože náš oddíl Racing Olešná vypadá, že se věnuje pouze závodění
na kole, není tomu tak. Jsme padesátičlenný oddíl s už šestadvacetile-
tou historií a jsme hlavně dobrá parta, která se pravidelně schází nejen
na kole, ale i u jiných aktivit, které někdy i sami organizujeme. Pořádá-
me například různá soustředění na kolech jak v Česku, tak i v zahraničí.
V zimním období se věnujeme běžkám s rodinnými příslušníky. Tímto
bych chtěl poděkovat Tondovi Vašutovi za velmi dobrou organizaci
několika ročníků „Zima na běžkách“, které obětavě pořádá. V zimě pro-
to nezahálíme. Začínáme na podzim v tělocvičně, kdy jednou týdně
hráváme fotbálek. K našim aktivitám dále patří i běh. Prestižní Hornic-
ká desítka a také seriál sedmnácti etapových závodů zvané Lysa cup,
jsou na seznamu našich účastí. A věřte, že si naši členové dokáží sáh-
nout na pomyslné dno svých sil. Marně se neříká „Lysa cup – poznej
svůj limit“.
Racing Olešná je parta se spektrem různých povolání. A to od lékaře,
vedoucích firem, běžných profesí, až po vysloužilé horníky. Společně
nás spojuje ta magická cyklistika. Pokud si myslíte, že by vás tyto akti-
vity naplňovaly, pak se nebráníme tomu, abychom se spolu sešli. S ná-
mi se nudit určitě nebudete.
Bohuslav Švantner – Racing Olešná Frýdek-Místek
(www.racingolesna.cz)

TABULKA PO 7. KOLE
1. Kunčice p. O. 7 6 1 0 25:8 19
2. Agromeli Brno 7 4 1 2 30:22 13
3. VŠB TU Ostrava 7 4 1 2 24:20 13
4. Gillotina Choceň 6 4 0 2 33:23 12
5. Gamaspol Jeseník 7 3 1 3 27:32 10
6. Delta Šumperk 7 3 0 4 28:33 9
7. Boca Chotěboř 7 2 2 3 25:30 8
8. Slávie Havířov 7 2 2 3 20:26 8
9. Květnice Tišnov 6 2 1 3 12:11 7
10. Tango Brno B 7 2 1 4 18:25 7
11. Frýdek-Místek 7 2 0 5 27:33 6
12. Tomson Brno 7 1 2 4 15:21 5
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