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Cyklistický oddíl 
Racing Olešná 
reprezentuje parta 
kamarádů, které 
spojuje cyklistika.
Jan Smekal
Frýdek-Místek

Když cyklististé týmu Ra-
cing Olešná v roce 1984 začí-
nali, sešlo se jich pět. Dneska 
jich je rovných padesát a po 
celou sezonu vyrážejí dobývat 
úspěchy v závodech. Při tré-
ninku v okolí Frýdku-Místku 
se občas setkají i s Australským 
profesionálním cyklistou stáje 
HTC Columbia Adamem Han-
senem, který žije v nedalekém 
Frýdlantu nad Ostravicí. 

„Hansen s námi dokonce 
jeden trénink absolvoval. Byla 
to pro nás ohromná pocta se s 
ním projet. Povykládali jsme si 
s ním a dali si sodovku. Působil 
moc sympaticky. Chápu ale, že 
s námi nemůže pravidelně tré-
novat,“ líčí své dojmy se setká-
ní s klubovým parťákem Brita 
Marka Cavendishe nebo Čecha 
Františka Raboně, jeden z cyk-
listů Racing Olešná Bohuslav 
Švantner.

Chybí už jen právník

Mezi padesátkou cyklistů 
Racingu Olešná se najdou lidé 
všech možných profesí od hor-
níka až po plastického chirur-
ga.

„Chybí nám už jen právník, 
kdyby byl náhodou někdy ně-
jaký problém,“ vtipkuje Švant-
ner. 

V týmu panuje skvělá poho-
da. „Jsme výborný kolektiv, ve 
kterém si nikdo na nic nehraje. 
Snažíme se mezi sebe zapojo-
vat i naše rodiny formou plesů 
nebo zakončení sezony,“ kon-
statuje usmívající se Švantner.

Nikdo z jezdců Racing Oleš-
ná se cyklistikou neživí, takže 
na trénincích se sejdou vždyc-
ky ti, kteří mají čas a chuť 
se projet. „Dvakrát týdně se 
scházíme naproti restaurace 
Fojtství ve Starém Městě. V ně-
kolika skupinách se rozjíždíme 
na všechny směry, abychom 
nevytvořili jeden velký balík a 
co nejméně tak narušovali do-
pravu,“ vysvětluje člen výboru 
Racing Olešná Jiří Macháček.

Sezona právě začíná

O nadcházejících víkendech 
se členové Racing Olešná chys-
tají na první dva závody Slez-
ského poháru. První, časovka 
ArcelorMittal ve Staříči, se 
pojede už v neděli 2. května. 
„Loni se jela poprvé a osvědčila 
se. Proto se pojede i letos,“ uvá-
dí ředitel časovky Švantner.

Týden nato se uskuteční 
metylovický Tour de Čupek. 
„To je naopak závod s dlouho-
letou tradicí. Letos se koná po 
sedmnácté. Závodníci se do 
Metylovic rádi vracejí,“ kon-
statuje zakladatel Racing Oleš-
ná Vladislav Bužek.

Kromě závodů Slezského 
poháru se závodníci účastní i 
podniků na Šumavě nebo na 
Hané. „Už několik let jezdíme 
maraton O krále Šumavy nebo 
přerovský Mamut,“ říká Ma-
cháček.

Cyklistům schází jen právník

těžké StOupání. Vítěz časovky mistrovství republiky Milan 
Masný reprezentující Racing Olešná.   Foto Petr Ratislav

udolali Zábřeh
Frýdek-Místek | Třetiligoví fot-
balisté Frýdku-Místku získali 
další tři body, když v sobotu 
porazili ve Stovkách celek 
Zábřehu 1:0. Gólu se diváci 
dočkali až v 87. minutě, kdy se 
trefil Maceček. /sme/

stručně

Začaly vítězně
Frýdek-Místek | Volejbalistky 
Frýdku-Místku začaly výhrou 
sérii o třetí místo v Extrali-
ze s pražským Olympem. V 
prvním střetnutí přehrály 
pražský výběr 3:2 na sety. K 
zisku bronzových medailí tak 
sokolky potřebují vyhrát ještě 
jedno utkání.  /sme/

prohrály s Olomoucí
Dobrá | Dobratické fotbalistky 
se ani v pátém jarním utkání 
Moravskoslezské fotbalové 
ligy nedočkaly vítězství. Na 
hřišti v Dobré, kde hrají své 
domácí jarní zápasy, podlehly 
v neděli 25. dubna hráčkám 
Olomouce. Svěřenkyně Lucie 
Uhrové tak mají na kontě 
sedmnáct bodů.  /sme/

podlehli přerovu
Frýdek-Místek | Házenkáři 
Frýdku-Místku prohráli v dal-
ším utkání skupiny o udržení  
v extralize s Přerovem. V ne-
děli 25. dubna podlehli soupeři 
na domácí palubovce 27:32. 
V tabulce jim tedy stále patří 
předposlední příčka. Už tuto 
neděli je čeká střetnutí  
s posledním Dvorem.  /sme/
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