
Kubina Team zakončí turné v Janovicích
Tým osobností připravil u příležitosti pátých narozenin pro všechny fanoušky v neděli hned několik překvapení

ALEŠ UHER

Janovice/ Páté narozeniny
oslaví v neděli exhi-
bičním zápasem v Ja-
novicích (17 hodin)
členové Kubina Tea-
mu, kteří připravili
pro fanoušky řadu
překvapení.

Právě na půdě nováčka I.A
třídy tradičně tým fotbalových
a hokejových osobností letní
turné zakončuje. „Je to už ta-

ková tradice,“ říká hokejový
obránce Atlanta Trashers Pa-
vel Kubina, který právě z Ja-
novic pochází a šéfuje i tam-

nímu fotbalovému klu-
bu.

Také letos si chce Ku-
bina Team už kvůli ma-
lému jubileu exhibici
užít. „Je to hrozné, jak
ten čas letí, vždyť v ne-

děli zakončíme pátý ročník
turné,“ kroutí hlavou Kubina,
jehož tým se představil v Pru-
sinovicích, Chomýži u Krnova

a Čeladné. Do Janovic přiveze
Kubina opět silný tým a v se-
stavě nebudou chybět hokejis-
té Marek Malík, Rostislav Ole-
sz, Tomáš Fleischmann, Vla-
dimír Vůjtek, fotbalisté Pavel
Srníček, Radek Látal, Petr
Samec nebo majitel Baníku
Tomáš Petera.

Domácí klub bere utkání i
jako dodatečnou oslavu histo-
rického postupu do I.A třídy.
„Mistrovská sezona se zase
blíží a my exhibicí vlastně
startujeme novou sezonu,“ ří-

ká manažer Janovic Petr Ne-
zhoda.

Vstupné na nedělní zápas,
jehož výkop je stanoven na 17
hodin, činí třicet korun.

„Děti mají tradičně vstup
zdarma, navíc každý fanoušek
se vstupenkou dostane jedno
pivo, jako dárek od Kubina Te-
amu,“ poznamenal Nezhoda.

Kubina Team také v Janovi-
cích splní charitativní podtext
exhibice, když předá šek na 50
tisíc korun pro Mateřskou ško-
lu v Janovicích.

„Hodně atraktivní bude i
tombola, kde nebudou chybět
dresy několika hráčů týmu
osobností,“ dodal Nezhoda s
tím, že moderátorem celého
odpoledne pak je Jiří Basta.

Mediálním partnerem Kubi-
na Teamu je Deník.

Baška hostila silniční cyklistické mistrovství amatérů
Baška/ První částí silničního
mistrovství amatérských
cyklistů MR S. A. C. ČR 2009
byla 18. července časovka
jednotlivců se startem od re-
staurace Kotva u přehrady
Baška ve stejnojmenné obci
u Frýdku-Místku. Ještě před
samotným startem závodu
proběhl vložený závod pro dě-
ti.

Všechny kategorie měly
stejnou trasu, okruh, dlouhý
27,3 km, vedoucí přes Příčni-
ci, Záhoří, Raškovice, Praž-
mo, Krásnou, Lubno a přes
Pržno zpět do Bašky. Abso-
lutním vítězem se v horkém
a dusném počasí, se sílícím
větrem s časem 38:18 (tj. prů-
měr 42,77 km/h) stal, z celko-
vého počtu 144 startujících,
vítěz kategorie B (muži 30 až
39 let) Petr Novák
(Viessmann) ze středočeské

ligy Unie amatérských cyklis-
tů (UAC). Amatérskou mis-
tryní ČR pro tento rok se stala
Jiřina Ščučková (BIKE TE-
AM Kola Kaňkovský - Olim-

pex Ind.) z ligy Moravský po-
hár (MP), která okruh pod Ly-
sou horou v Beskydech objela
za 45:17 (tj. průměr
36,17 km/h).

Za SPAC, pro který byla
mistrovská časovka současně
9. letošním závodem, se nejlé-
pe v závodě, připraveném
cyklistickým oddílem Racing
Olešná Frýdek-Místek, umís-
tili: Milan Masný (Racing
Olešná Fr.-Místek 1) a Ondřej
Fierla (CK Feso Petřvald),
kteří se ve svých kategoriích
E a juniorech stali mistry. Dá-
le v kategorii A - 2. Martin
Stančík (CK Frenštát pod
Radhoštěm 1), v kat. B - 2. To-
máš Celta (Studio 2001 - MRX),
v kat. C - 7. Bogdan Zok (SK
Šafrata Bohumín), v kat. D -
8. Miroslav Adamčík (Cyklo-
kramo Suchdol nad Odrou 1),
v ženách - 3. Lucie Macíková

(SINTESI PRIMA-DONNA) a
v juniorech - 2. Martin Žačok
(CK Frenštát p. R. 1) a 3. Petr
Hampl (SK Veha Team).

V neděli 19. července sil-

niční mistrovství amatér-
ských cyklistů MR S. A. C. ČR
2009 vyvrcholilo silničním
závodem se startem a cílem
u firmy Interdecor ve Starém
Městě u Frýdku-Místku, kte-
rý odstartovala primátorka
Frýdku-Místku Eva Richtro-
vá (ČSSD). Tropické sobotní
počasí vystřídalo citelné
ochlazení, spolu se zataženou
oblohou a častými přeháň-
kami, což, bohužel, odradilo
39 účastníků z celkového po-
čtu 205 předem přihlášených
závodníků.

Jako první na obrácený
okruh časovky, prodloužený
o úsek Skalice - Staré Město,
odstartovala kategorie muži
C (40 až 49 let). Díky zvlněné-
mu profilu asi 30,8 km dlou-
hého okruhu, avšak bez del-
šího a prudšího stoupání, do-
jížděly jednotlivé kategorie
do cíle ve větších skupinách
a rozhodovalo se tak až v kla-
sickém rovinatém spurtu.
Nejdelší tratě byly připrave-
ny pro kategorie A a B.
S ohledem na stále deštivé po-
časí byl ale jejich závod ještě
před odstartováním zkrácen
ze 4 na 3 okruhy, což určitě
většina jezdců přivítala,
zvlášť, když se ve druhé polo-
vině závěrečného třetího
okruhu spustila bílá tma s po-
řádnou průtrží mračen.

Velkou měrou se na zdár-
ném průběhu dvoudenního
závodu přičinil hlavní orga-
nizátor z cyklistického oddílu
Racing Olešná. „Veškerá or-
ganizace směřovala k pečli-
vému zabezpečení tratě s dů-
razem na bezpečnost závod-
níků. Spolupracovali jsme s
Policií ČR, Městskou policií,
hasiči z jednotlivých obcí a
také se zdravotníky (RZS F-
M). Jím všem patří poděko-
vání za pomoc při zajištění
bezpečnosti,“ řekl Bohuslav

Švantner z pořádajícího Ra-
cingu Olešná Frýdek-Místek,
který dále pokračoval: „Urči-
tě bych ještě neměl zapome-
nout na naše členy z RO, kteří
se zúčastnili jako pořadatelé
a byli také v pozici takzva-
ných regulovčíků. Celkem se
na zabezpečení a zázemí podí-
lelo asi 85 pořadatelů a dobro-
volníků,“ dodal Švantner.

Slezský pohár pokračuje
v sobotu 1. srpna od 9.00 hodin
v Bartošovicích u Nového Ji-
čína silničním závodem, kte-
rý je současně přidružen
k soutěži Ocelový muž. Na zá-
vod se je třeba pořadateli pře-
dem přihlásit do 28. července.
Podrobnosti a vše potřebné
najdete na webových strán-
kách soutěže www.spac.ic.cz.

Vítězové jednotlivých kategorií
mistrovské časovky: A (18 až 29

let): 1. Luděk Blinka (Silný team
Uničov), 2. Martin Stančík (CK
Frenštát p. R. 1), 3. Jiří Klíma (AD
PeMaP Brodek u Přerova)....15.
Roman Kvarda (Racing Olešná), B
(30 až 39 let): 1. Petr Novák
(Viessmann), 2. Tomáš Celta (Stu-
dio 2001 - MRX), 3. Ivo Netík (EMS
ELTECHTEAM Kolokrám)....19.
Roman Michna (TíS-Vilhelm FM),
30. Ivo Buchal (Racing Olešná), C
(40 až 49 let ): 1. Roman Kupka
(Tessuti Prestige Team), 2. Radek
Vaňkát (Cyklosport KERN), 3. Jiří
Boštík (Cyklo Stratílek Sport
Litomyšl)....20. Alan Lach, 23. Bo-
huslav Švantner, 30. Roman Fran-
ta (Racing Olešná), D (50 až 59
let): 1. Petr Ejem (Toma Olomouc),
2. Ludvík Killinger (Cyklo team Kil-
li), 3. Petr Volánek (Cyklo team
Killi)....9. Vladimír Baťa, 13. Ladi-
slav Hlavatík (oba Racing Olešná),
18. Václav Vilhelm (TiS-Vilhelm

FM), E (nad 60 let): 1. Milan Masný
(Racing Olešná Frýdek-Místek 1),
2. Jiří Kasal (KC Kooperativa), 3.
Josef Holomek (KČC Litomyšl)....8.
Petr Veselý (TJ TŽ Třinec), 14. Ka-
rel Rechtenberg (TiS-Vilhelm FM),
ženy: 1. Jiřina Ščučková (BIKE
TEAM Kola Kaňkovský-Olimpex
Ind.), 2. Monika Simonová (TJ So-
kol Česká Třebová), 3. Lucie Mací-
ková (SINTESI PRIMA-DONNA),
junioři (15 až 18 let): 1. Ondřej Fier-
la (CK Feso Petřvald), 2. Martin
Žačok (CK Frenštát p. R. 1), 3. Petr
Hampl (SK VEHA TEAM)....5. Petr
Pavlík (Racing Olešná).

Vítězové jednotlivých kategorií
mistrovského silničního závodu: A
(18 až 29 let): 1. Jan Kunta (L.B.C.
Enduraining.com), 2. Zboněk
Chmel (ATREX HP KARTON), 3.
Zbyněk Kudrna (L.B.C.
Enduraining.com), B (30 až 39 let):
1. Václav Jelínek (EXE JEANS), 2.
Kamil Mráz (Silný team Uničov), 3.
Lubomír Tomeček (Forman cycling
Team)....19. Pavel Kokeš (Racing
Olešná), 28. Roman Michna (TiS-
Vilhelm FM), 32. Pavel Plucnar (TJ
TŽ Třinec), C (40 až 49 let): 1. Petr
Prokeš (EXE JEANS), 2. Roman
Kupka (Tessuti Prestige Team), 3.
Tomáš Vitáček (Viessmann)....9.
Alan Lach (Racing Olešná), D (50
až 59 let): 1. Radoslav Krummer
(TEAM CUBE), 2. Ladislav Pelc (CK
Frenštát p. R. 1), 3. Petr Ejem (To-
ma Olomouc)....6. Vladimír Baťa
(Racing Olešná), 26. Václav
Vilhelm (TiS-Vilhelm FM), E (nad
60 let): 1. Jiří Kasal (KC Kooperati-
va), 2. Milan Masný (Racing Olešná
Fr.-Místek 1), 3. Josef Holomek
(KČC Litomyšl)....6. Petr Veselý (TJ
TŽ Třinec), 12. Karel Rechtenberg
(TiS-Vilhelm FM), ženy: 1. Lucie
Macíková (SINTESI PRIMA-
DONNA), 2 . Lucie Nováková (SK
Jiří team Ostrava), 3. Lucie Kočí
(KC Slavia Praha), junioři (15 až 18
let): 1. Jan Pavlík (Racing Olešná
Fr.-Místek), 2. Martin Žačok (CK
Frenštát p. R. 1), 3. Petr Hampl (SK
VEHA TEAM). (zr)

V BAŠCE a přilehlých obcích proběhlo v minulém týdnu silniční mistrov-
ství amatérských cyklistů. Snímky: archiv RO Frýdek–Místek

Hrdlička bere
jen vítězství
Frýdek-Místek/ Na fotbalisty
Frýdku-Místku čeká dnes pohá-
rový duel s divizním Rýmařo-
vem. Vítěz se pak může těšit na
prvoligové Brno. Valcíři si ještě
v týdnu zpestřili přípravu utká-
ním v Třinci, kde však totálně
vyhořeli a prohráli vysoko 0:5.
Nejen na pohár, ale také i na ne-
povedený duel, jsme se zeptali
obránce Frýdku-Místku Jana
Hrdličky.
Jak byste s odstupem času zhodnotil
přípravné střetnutí s Třincem?

Z naší strany to bylo nepoda-
řené utkání. Všude jsme byli
pozdě, domácí nás v podstatě po
celý zápas přehrávali. S kluky
jsme si vše vyříkali. Do poháru
půjdeme s čistou hlavou.
Útočník Radek Szmek byl před rokem
na chvíli vašim spoluhráčem. I když jste
jej znali, přesto vám vstřelil za patnáct
minut hattrick....

Co k tomu říct.... Myslím, že
Dino (Szmekova přezdívka,
pozn. red.) se teď hodně zlepšil a
my s ním měli velké problémy.
Výborně také zvládal hlavičko-
vé souboje a my jej neuhlídali.
Nyní vás čeká pohárové střetnutí s Rý-
mařovem. Co budete mít v hlavách? De-
bakl s Třincem nebo možnost zahrát si
opět pohár proti ligovému celku?

Jak jsem již řekl, tu porážku
jsme si vyříkali a musíme ji teď
úplně vypustit z hlavy. Teď se
ukáže, jak na tom vlastně jsme.
Připravíme se co nejlépe a
chceme postoupit do dalšího ko-
la.
Bude Brno pro vás velkou motivací? Ba-
víte se se spoluhráči o tom v kabině?

Zatím moc ne. Nejdříve mu-
síme vyhrát v Rýmařově a pak
se můžeme vůbec bavit o Brnu.
Letní dřina vám pomalu končí, sezona
klepe na dveře. Odhadnete sílu valcířů
pro nadcházející podzimní část sezony?

Přišel nový trenér, který vy-
znává jiný herní styl. Budeme
chtít hrát nátlakový fotbal s
presinkem. Myslím si, že se opět
můžeme pohybovat na předních
příčkách MSFL.

(sch)

KUBINA TEAM LÁKÁ NA PIVO! Tým osobností zakončí pátý ročník let-
ního turné v neděli tradičně v Janovicích, kde je pro fanoušky připravena
celá řada překvapení.

KANONÝR JAN ŽIŽKA (vpravo) se v létě stal kmenovým hráčem Janovic, které ho získaly na přestup z ostrav-
ského Baníku. Šikovný útočník si zahrál v dresu Kubina Teamu letos v Prusinovicích, v neděli ale bude hájit bar-
vy janovického klubu. Snímky: Petr Kotala
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