
FRÝDLANT N. O. – Koncem 
srpna se ve Frýdlantu nad Os-
travicí uskutečnilo společné 
soustředění mladých stolních 
tenistů Frýdlantu a nedaleké-
ho Korfantówa z Polska.

Třicítka mladých tablete-

nistů se koncem srpna zú-

častnila soustředění pod do-

hledem zkušených trenérů. 

„Akce dopadla na výbornou, 
jsem maximálně spokojená. 
Myslím si, že tato spolupráce 
s příhraničním Korfantówem 
splnila svou myšlenku i účel,“ 

zářila spokojeností bývala 

reprezentantka a nyní tre-

nérka Marie Hrachová.

Dvaadvacet dětí z Frýd-

lantu a okolí doplnila osmi-

ce nadějných hráčů a hráček 

z Polska. O děti se staralo pět 

trenérů. „Na začátku srpna 

jsme absolvovali malé sou-
středění v Polsku, nyní jsme 
to našim severním sousedům 
vrátili. Poláci jsou precizní, 
ale hodně příjemní a přiro-
zení,“ řekla Hrachová, která 

vzápětí dodala: „Děti tréno-
valy až šest hodin denně. Na-
víc jsme se jim snažili pobyt 
zpestřit i společensko-kultur-
ními akcemi. Děti si zahrá-
ly bowling, navštívily solnou 
jeskyni, bazén či whirpool-
ku, a vájemně se seznamova-
ly s jazyky. Takže akce neby-
la čistě jen sportovní.“   (sch)
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KLATOVY – Frýdecko-místecká cyklistka 
Zina Matušková triumfovala na Šumavě v ka-
tegorii žen.

Na start 17. ročníku cyklomaratonu Author 

Král Šumavy se postavilo v minulém týdnu na 

klatovském náměstí Míru více než 1 200 zá-

vodníků z České republiky i Německa. Závo-

du se zúčastnili také cyklisté z oddílu Racing 

Team Olešná.

Jako první vyrazili cyklisté na trať dlouhou 

200 a 250 kilometrů, po nich se do šumavských 

kopců vydali jezdci na 100 a 150 km.

Z titulu se stejně jako v loňském roce těšil 

Jakub Svoboda z týmu CK Kolokrám-Svija-

ny, který zvládl trať dlouhou 250 kilometrů za 

7:46:55,3 hodiny. „Král Šumavy je pro mě nej-
důležitější závod sezony co se týká maratonské 
série, Král je jedinečný a Šumava je nejhezčí, 
proto jsem moc rád, že jsem tu počtvrté vyhrál. 
Přitom jsem do závodu s velkými ambicemi ne-
šel, chtěli jsme spíš jet na kolegy z týmu, já jsem 
se osobně vůbec necítil dobře, ale ve finále to zů-
stalo na mně, tak jsem se s tím musel posledních 
třicet kilometrů poprat. Asi nejtěžší byly pro mě 
poslední kilometry z Cihelny, protože jsme jeli 
proti větru. Právě tam jsem se klukům „utrhl“, 
protože jsem věděl, že oba jsou výborní sprinteři,
a nevěřil jsem tomu, že jim budu ve spurtu sta-

čit,“ popsal své první dojmy po dojezdu staro-

nový Král Jakub Svoboda. Nejrychlejší ženou 

na druhé nejdelší trati byla Zina Matušková 

z Frýdku-Místku. „Zina se stala absolutní ví-
tězkou v ženských kategoriích. Na druhou Hla-
váčkovou najela dokonce deset minut,“ chválil 

svou kolegyni Bohuslav Švantner z cyklistic-

kého oddílu Racing Team Olešná.

Další výsledky závodníků z Racing Team 

Olešná: - kategorie muži nad 50 let (150 km): 

44. Leopold Valach (roč. 1957) 6:02:17,6 h, 45. 

Milan Fajkus (1959) 6:02:29,0 h. Kategorie muži 

do 40 let (200 km): 39. Dalibor Guziur (1971) 

7:43:02,0 h. 6. Jaroslav Šamaj (1957) 7:43:05,8 h, 

29. Michal Košák (1959) 10:19:28,8 h. Katego-

rie muži do 50 let (250 km): 14. Roman Šnajder 

(1964) 9:13:13,8 h. Kategorie ženy nad 50 let (200 

km): 1. Zina Matušková (1954) 8:37:48,7 h. 

(red) 

Cyklisté Racing Teamu Olešná. Zleva stojí: Mi-
lan Fajkus (v Klatovech jel 150 km), Dalibor 
Guziur (200 km), Petr Rastislav (150 km), Mi-
chal Košák (200 km), Zina Matušková (200 km), 
Jaroslav Šabaj (200 km) a Roman Šnajder (250 
km). Na snímku chybí Leoš Valach (150 km).   
 foto: ARCHIV ODDÍLU

Matušková byla mezi ženami první

FRÝDEK-MÍSTEK – Druholigoví hokejisté Frýdku-Místku za-
končili přípravu na novou sezonu dvěma domácími zápasy. 
S Orlovou prohráli, s Novým Jičínem remizovali.

HC FRÝDEK-MÍSTEK - HC PLUS OIL ORLOVÁ 

1:3 (1:1, 0:1, 0:1) 
První třetina utkání začala vyrovnaně, oba týmy si vytvá-

řely šance, ale pozorní gólmani likvidovali jejich pokusy. Skó-

re zápasu otevřel až v čase 13:50 Ivan a hosté vedli 0:1. O mi-

nutu později využil přesilovku Kolařík a bylo srovnáno. Další 

změna skóre přišla až na začátku druhé třetiny, kdy domácího 

brankáře překonal Studený. Poté byla družina trenérů Pisko-

ře a Kameníka v některých momentech velmi blízko vyrovná-

ní, jenže Orlovští statečně odolávali. Až ve 41. minutě přišel 

rozhodující moment. To se opět prosadil hostující Studený. Po 

Hokejisté zakončili přípravu, ligu začnou s Opavou
skončení utkání ještě zhlédli diváci sérii pěti samostatných ná-

jezdů z každé strany. I v tomto zpestření prohráli Frýdečtí stej-

ným výsledkem 1:3. Jediným úspěšným střelcem za domácí 

barvy byl exorlovský Martin Mintěl. „Bylo vidět, že pohyb hrá-
čů byl obdobný jako v Havířově. Je pravdou, že kluci byli kvůli 
včerejšímu tréninku unavenější, a to kvůli posilovně, ve které to 
bylo skutečně ostřejší. Jinak Orlová má o hodně zkušenější tým 
a také jiné možnosti než my.  Pro naše mladé hráče je to jen ško-
la, protože musí vidět, že puky musí dávat rychle od hokejky, je-
likož každé zaváhání může být potrestáno gólem. Teď už však 
musíme zvolnit. Máme před sebou ještě jeden zápas, kde nastou-
píme v kompletní sestavě, se kterou se představíme v prvním sou-
těžním utkání na půdě Opavy. Znamená to, že v zápase nastoupí 
na střídavý start i kluci z Vítkovic,“ řekl trenér Frýdku-Míst-

ku Michal Piskoř.

Branky: 15. Kolařík (Mocek, Mintěl) – 14. Ivan (Štefanka), 

22. Studený (Tomis), 41. Studený (Škatula, Blatoň). Vyloučení: 

6:11, navíc Kolařík trest do konec utkání (FM), využití: 1:0, di-

váci: 186.

Frýdek-Místek: Vašíček - Matzke, Mintěl, Kocurek, Kudlá-

ček, Krutil, Raszka, Gottwald, Trubka, Kotásek, Kolařík, Mo-

cek, O. Sluštík., J. Sluštík , Bartoš, Matysz, Štochl, Štubňa, 

Kopáč, Dubčák, Čára. Trenéři: Michal Piskoř a Miroslav Ka-

meník.

V posledním přípravném utkání hostili v domácí hale hoke-

jisté Frýdku-Místku nedaleký celek z Nového Jičína.

HC FRÝDEK-MÍSTEK – HC NOVÝ JIČÍN 

5:5 (3:1, 1:1, 1:3) 
Jako první rozjásal domácí příznivce ve 4. minutě Kotásek, 

který zužitkoval přesné přihrávky od Kolaříka. Hosté se ne-

stačili ani oklepat a brankář Polonyi musel opět lovit puk za 

svými zády. To na 2:0 upravoval skóre Bartoš. Dva rychlé góly 

domácí tým nakoply, jenže místo třetí branky přišlo snížení. 

Ve 12. minutě rozjásal hostující lavičku Uhlár. Vyrovnat moh-

li hosté v 18. minutě, kdy za katr putoval Kotásek. Při dobývá-

ní domácí branky se puku zmocnil Mocek a střelou z pravého 

křídla nedal hostujícímu brankáři šanci – 3:1. S chutí hrající 

domácí zvyšovali na konci 22. minuty zásluhou Ondřeje Sluš-

tíka již na 4:1. Novému Jičínu se podařilo ve 32. minutě sní-

žit na rozdíl dvou branek. To Taťáka překonal přesnou střelou

Zedník. Závěrečná třetina přinesla další čtyři góly. Nejprve se 

ve 45. minutě podruhé v zápase trefil Ondřej Sluštík a domácí 

tým vedl opět rozdílem tří branek. Závěr střetnutí však vyšel 

lépe novojičínským hokejistům. Ti nejprve ve 48. minutě sní-

žili zásluhou Macháčka na 5:3 a šest minut před koncem utká-

ní skóroval ve vlastním oslabení Vrdlovec. Vyrovnání pak za-

řídil v 56. minutě Kabeláč. Svěřenci trenéra Michala Piskoře 

tak zakončili sérii přípravných zápasů remízou.  

Na hokejisty Frýdku-Místku nyní již čeká první ligový zápas, 

který odehrají ve středu 8. září od 18 hodin na půdě HC Slezan

Opava. Domácím divákům se pak Frýdek představí v sobotu

11. září, kdy od 17 hodin hostí tým HC Břeclav.

Branky: 4. Kotásek (Kolařík), 4. Bartoš (J. Sluštík, Matzke), 

18. Mocek (Krutil), 22. O. Sluštík (Slovák), 45. O. Sluštík (Čára) 

– 12. Uhlár (Chvostek, Zedník), 32. Zedník (Uhlár), 48. Machá-

ček (Vrdlovec), 54. Vrdlovec (Horák), 56. Kabeláč (Macháček). 

Vyloučení: 4:5, bez využití, v oslabení: 1:1, diváci: 139.

Frýdek-Místek: Taťák - Krutil, Mintěl, Matzke, Kudláček, 

Kopáč, Raszka, Kocurek, Kotásek, Kolařík, Mocek, O. Sluštík, 

J. Sluštík, Bartoš, Matysz, Čára, Štochl, Slovák, Štubňa. Trené-

ři: Michal Piskoř a Miroslav Kameník.  (mar)

Hokejisté Frýdku-Místku sehráli v minulém týdnu poslední pří-
pravné duely před náročnou sezonou. foto: JAN KEŠELÁK

Třicítka mladých stolních te-
nistů absolvovala na sklonku 
letošních letních prázdnin sou-
středění ve Frýdlantu nad Os-
travicí.  foto: GABRIELA SOMROVÁ

SKP FRÝDEK-MÍSTEK

STARŠÍ ŽÁCI - HCB KARVINÁ 21:28 (11:15) 

Sestava a branky SKP: Šoltys, Stříž - Ginter 1, L. Rajnoha 

7, J. Rajnoha 2, Barví 4, Latoch 2, Pruchnický 1, Žvak, Garib, 

Holík 3, Jež, Ruffer 1. Trenér: Miloš Oulehla.

MLADŠÍ ŽÁCI - HCB KARVINÁ 14:18 (6:7) 

SKP: Feike - Poříska, Verlík 3/1, Havránek, Šimek 1, Metz 

1, Hanák 2, Kormendy 2, Žilavý 2, Češek 2. Trenér: Jaroslav 

Hustopecký.

STARŠÍ ŽÁCI B - HCB KARVINÁ B 30:12 (15:4) 

SKP: Vlček - Slavík 4, Lednický 7/1, Odstrčil 2, Kocich 2, 

Hess 4, Carbol 1, Ruffer 5, Müller, Horký 4/1, Dolák 1. Trenér: 

Jan Hrabec.

MLADŠÍ ŽÁCI B - HCB KARVINÁ B 8:10 (3:7) 

SKP: Cáb, Fritz - Michalák, Bacílek 1, Horký 3/1, Pořiska, 

Tatran, Musálek, Jadlovec, Hustopecký 2/1, Mazur 2, Hladný. 

Trenér: Zdeněk Rajnoha.  (šol)

PRAHA – Velkého úspěchu dosáhla frýdlantská stolní tenist-
ka Karin Adámková na mezinárodním turnaji Prague Open.

Česká juniorská reprezentantka Karin Adámková se zúčastnila 
mezinárodního turnaje ve stolním tenise Prague Open 2010  kon-
cem srpna. „Karin dokázala v juniorkách porazit všechny své sou-
peřky. Navíc mezi ženami porazila Ivanu Weberovou či Ivu Meidlo-
vou. To jsou supervýsledky,“ chválila svou svěřenkyni trenérka SK 
Frýdlant nad Ostravicí, Marie Hrachová. Adámková skončila v ju-
niorské kategorii do 18 let na prvním místě, mezi ženami skončila 
třetí, když jí v semifinále vyřadila Lenka Harabaszová.

Juniorky (dvouhra): Karin Adámková – 1. kolo (volný los), 2. 
kolo – Anežka Lajdová 3:2 (-9, 8, -8, 4, 12), semifinále – Michaela Pi-
kalová 3:0 (7, 6, 9), finále – Kristýna Štefcová 3:2 (-9, 6, 6, -9, 9).

Ženy (dvouhra): Karin Adámková – 1. kolo Ivana Pelcmanová 
3:2, 2. kolo – Ivana Weberová 3:0 (9, 7, 11), 3. kolo – Iva Meidlová 3:2 
(9, -7, -9, 8, 8), semifinále – Lenka Harabaszová 2:3 (5, -11, 7, -8, 5).

Ženy (čtyřhra): Karin Adámková/Kateřina Tomanovská – 1. 

kolo Karolína Strnadová/Michaela Petříková 3:0 (9, 9, 10), 2. kolo – 

Lenka Harabaszová/Kristýna Mikulcová 0:3.  (sch)

REGION (sch) – V říjnu 
opět odstartuje amatérská 
volejbalová liga Regionu Bes-
kydy.

Volejbalový oddíl TJ So-

kol Frýdek-Místek a SPORT 

SERVIS Zdeněk Lička ozna-

mují, že v období říjen 2010 

až březen 2011 bude probíhat 

2. ročník amatérské volejba-

lové ligy RBVL. 

Družstva budou startovat 

ve dvou ligách, kdy Liga A 

bude mít 16 účastníků (nej-

lepší celky z úvodního roč-

níku) a Ligu B budou tvořit 

ostatní zařazená družstva 

z I. ročníku a také nově při-

hlášená. 

„Opět předpokládáme účast 
volejbalistů nejen z široké ob-
lasti Beskyd, ale i ze sousední-
ho Slovenska a Polska. Veške-
ré informace včetně pravidel, 
pokynů, tiskopisů přihlášek 
a soupisek najdou případ-
ní zájemci na webové adrese: 
www.rbvl.cz,“ prozradil je-

den z hlavních organizátorů 

ligy, Zdeněk Lička. 

Adámková první Volejbalová liga má 
začátek opět v říjnu

házená junior

Děti se na soustředění vzájemně učily jazyky 


