
Cyklisté z Racingu Olešná
dosáhli i v letošním roce
vynikajících úspěchů
Cyklistický oddíl z Frýdku–Místku
oslavil letos již 25 let svého trvání.
Frýdek-Místek – Další úspěš-
ný rok mají za sebou cyklisté
z frýdecko-místeckého oddílu
Racing Olešná, který v letoš-
ním roce oslavil již pětadva-
cet let od svého založení, kdy
vznikl na přehradě Olešná.
Hlavní motto
cyklistického
oddílu zní:
„Pozvednout
a motivovat
další cyklis-
tické nadšen-
ce v našem
městě, účast-
nit se závod-
ních akcí a
zároveň šířit
reklamu na-
šich sponzorů nejen v regio-
nu, ale i mimo něj. Pravidelně
se scházet dvakrát týdně,
ovšem na silnicích nás můžou
lidé vidět každý den, neboť

naše fyzická výkonnost je za-
ložena na individuálním tré-
ninku.“

Cyklistický oddíl Racing
Olešná byl v letošním roce po-
řadatelem Mistrovství ČR
amatérských cyklistů, dále

pak organizá-
torem 17.
ročníku Tour
de Čupek,
který se jel
v rámci seriá-
lu Slezského
poháru
(SPAC). „Mu-
sím se vrátit
ještě k repub-
likovému mi-
strovství,

které náš cyklistický oddíl
pořádal. Chtěl bych dodateč-
ně poděkovat všem rozhod-
čím za skvělou spolupráci,“
řekl Bohuslav Švantner z Ra-

cingu Olešná.
Cyklisté Olešné dosahují

každoročně vynikajících
úspěchů. Nejinak tomu bylo i
v letošním roce, kdy junior
Jan Pavlík skončil ve Slez-
ském poháru v kategorii do
18 let na vynikajícím prvním
místě. „Ve Slezském poháru
jsme jako tým skončili nako-
nec třetí, což považuji také za
výborný výsledek. Dále má-
me ve svém středu mistry re-
publiky. Stali se jimi Milan
Masný v časovce nad 60 let.
V závodě pak Milan dojel na
stříbrné pozici. Dalším mis-
trem je Honza Pavlík v závo-
du do 18 let. Milan Masný se
pak může pochlubit ještě
účastí na mistrovství Evropy
v kategorii nad 60 let, kde
skončil pátý. Těch úspěchů
v letošním roce je ale mnoho,
to bychom vám snad popsali
více než polovinu stránky,“

řekl s úsměvem ve tváři Bo-
huslav Švantner, který je již
dlouholetým členem oddílu.

Koncem srpna se jel v Če-
chách závod Král Šumavy
ROAD, kterého se zúčastnila
také Zuzana Šnajdrová (kate-
gorie nad 40 let). „Zuzka se
přihlásila na trasu měřící 200
km, a jelikož naši chlapi se
nejprve hlásili na 150 kilome-
trovou trať, jakmile zjistili, že
by je žena trumfla, šli se ihned
přehlásit na stejnou délku
trati. Takovou ostudu by si
přeci nemohli dovézt domů,“
vzpomíná Švantner. Šnajdro-
vá ovšem předvedla famózní
výkon a v takzvaném závodě
Peklo západu dojela na třetím
místě své kategorie.

Všichni členové Racingu
Olešná se již se svými rodin-
nými příslušníky těší na zá-
věr roku, kdy proběhne tra-
diční společenská akce. (red)

BOHUSLAV ŠVANTNER (vlevo) z cyklistického oddílu Racing Olešná při
rozhovoru pro televizi.

Ještěři úspěšní
jen napůl
Paskov – Florbalisté rezerv-
ního týmu paskovských Ješ-
těrů měli v dalším mistrov-
ském dvojutkání pouze polo-
viční úspěšnost. Paskovské
béčko, které bylo posíleno o
několik hráčů A týmu, vyra-
zilo k dalším zápasům třetí li-
gy do Přerova, kde je čekala
přerovská Piranha a Slavia
Havířov.

Piranha Přerov - Paskov
Saurians 8:10 (3:4, 1:2, 4:4).
Do prvního utkání vstoupili
Ještěři poněkud rozpačitě. Po
úvodním tlaku soupeře pro-
hrávali Paskovští již 2:0. Pa-
radoxně nepříznivý průběh
střetnutí nakopl hostující
florbalisty ke zlepšenému vý-
konu. V průběhu jedné minu-
ty se totiž zce-
la změnil
stav, když dva
góly vstřelil
Dohnal a je-
den přidal
Janešík. Pas-
kovští florba-
listé ještě do
konce první
části hry při-
dali čtvrtou
branku, ale
domácí hráči
stačili před
první pře-
stávkou snížit na 4:3.

Také vstup do druhé třeti-
ny se Ještěrům opět nepovedl
a inkasovali v oslabení – 4:4.
Průběh zápasu byl poté rozko-
lísaný a jedna šance střídala
druhou. Pátou branku Pasko-
va vstřelil Hrčka a na 4:6 zvy-
šoval Berger. Za tohoto stavu
skončila také druhá třetina.

Florbal však dokáže být
krásný v tom, že nikdy nevíte,
jak se vyvrbí další průběh
střetnutí. Přerov totiž na za-
čátku třetího dějství třemi
brankami v řadě vrátil vedení
na stranu domácích – 7:6. Hos-
té však zbraně nesložili a po
gólech Bergera, Kreisse a
Hrčky se ujali dvoubranko-

vého vedení. Domácí museli
v závěru střetnutí přistoupit
k riziku, ke hře bez brankáře,
čehož Ještěři využili a Radek
Dohnal dal svůj čtvrtý gól
v utkání. Domácí pak jen sní-
žili svou porážku osmou
brankou.

Paskov Saurians – Slavia
Havířov 6:7 (2:1, 0:5, 4:1).
Výpadek ze druhé třetiny již
Ještěři nedokázali v zápase
s havířovskou Slavií napra-
vit. Do utkání sice paskovští
florbalisté vstoupili aktivně a
po první třetině vedli 2:1, jen-
že prostřední část zápasu zce-
la nezvládli. A to ještě můžou
Ještěři děkovat svému bran-
káři Mynářovi, neboť nebýt
jeho, Havířov mohl vyhrávat

ne o čtyři
branky, ale
klidně i o
deset.

Ve třetí
třetině se
Ještěři sna-
žili o zkori-
gování ne-
příznivého
stavu. Nej-
prve po Do-
hnalově
krásném só-
lu snížil Pe-
cek, ale Sla-

via opět odskočila na rozdíl
čtyř branek. Závěr pak zcela
patřil Paskovským. Hrček
dvěma přesnými zásahy sní-
žil na 5:7. Čas však nezadrži-
telně ubíhal, a tak branka
Hrčka deset vteřin před závě-
rečnou sirénou přišla již poz-
dě. Hrát se o minutu či dvě
déle, asi by Ještěři stačili ještě
vyrovnat, ale takhle jim již na
lepší výsledek nezbyl čas. Ha-
vířovští díky výborné hře
v prostřední části hry vyhráli
utkání 7:6.

Paskov Saurians B: Sukač (My-
nář) – Kreiss, Labský, Hron,
Šudřich – Hrček, Janešík, Berger,
Dohnal, Pecek, Lukšík, Ivan, Mora-
vec, Šodek. (mor)

ZUZANA ŠNAJDROVÁ (zcela vpravo) získala v závodu o Krále Šumavy
krásné třetí místo. Snímky: archiv oddílu
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