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KOZLOVICE – Cyklistický závodník a 
dlouholetý trenér frýdecko-místecké 
mládeže Josef Škrbel oslaví tento tý-
den sedmdesáté narozeniny. Za celou 
dobu své aktivní činnosti vychoval řadu 
znamenitých cyklistů, podílel se organi-
začně na mnoha významných závodech 
a dnes stále na kole prohání své mlad-
ší kolegy z klubu Racing Olešná.

Josef  Škrbel, rodák z Kozlovic, začí-

nal s cyklistikou na základní škole. Teh-

dy mu bylo čtrnáct let a hned začal sbírat 

cyklistické vavříny. Na učilišti ve Frýd-

ku-Místku v roce 1954 jezdil za oddíl TJ 

Slezan. V letech 1958 – 1960 absolvoval zá-

kladní vojenskou službu. Celé dva roky 

vojny hájil barvy přáslavické Dukly. Po 

výkonu vojenské služby se Škrbel vrá-

til zpět do Slezanu. V roce 1964 ukončil 

Josef  Škrbel závodní činnost, ovšem na 

svou velkou lásku, cyklistiku, nezane-

vřel. O dva roky později se začal věno-

vat výchově mládeže a pod jeho rukama 

prošla celá řada výborných závodníků. 

Za všechny jmenujme Jiřího Vlčka, bra-

try Molitorovy, Ladislava Faldynu, Vrati-

slava Kryla, bronzového z OH v Moskvě 

Vlastibora Konečného. 

Škrbel je stále aktivním členem oddí-

lu Racing Olešná, účastní se závodů Bes-

kydského poháru a každoročně se velkou 

měrou podílí na organizaci závodů Tour 

de Čupek. Pro své organizační schopnos-

ti byl zvolen jako velitel tratě pro Mis-

trovství ČR amatérských cyklistů, které 

v letošním roce pořádá cyklistický oddíl 

Racing Olešná F-M.

V pátek se Josef  Škrbel dožívá sedmde-

sátých narozenin. Všichni jeho oddíloví 

kolegové mu přejí hodně zdraví a přidá-

vají cyklistické „Ať ti to jede“. Členové 

oddílu také vyslovují uznání manželce 

Libušce, která toleruje manželova časo-

vě náročného koníčka. K blahopřání se 

připojuje také naše redakce.  (red)

FRÝDEK-MÍSTEK – Mla-
dí atleti z TJ Slezan Frýdek-
-Místek se v minulých dnech 
účastnili závodů v Bratislavě 
a ve Vítkovicích.

Rekordy z Bratislavy
V bratislavské hale Elán se 

konalo otevřené halové mis-

trovství hlavního města Slo-

venska. Startovala na něm 

i skupinka mladých atletů 

z Frýdku-Místku a výsledkem 

bylo opět zlepšení dvou doros-

teneckých oddílových rekor-

dů. O první se postarala Anna 

Šmídová ve skoku o tyči výko-

nem 2,60 m, což stačilo na dru-

hé místo. Nikola Horňáčková 

pak v rozběhu vylepšila do-

rostenecký rekord v nejkrat-

ším sprintu na 8,41 s. Vítěz-

ství si připsal Tomáš Filipec 

na 800 metrů velice dobrým 

výkonem 2:03,70 minuty. Dru-

há místa vybojovali Veronika 

Moškořová na 200 m časem 

27,78 s, Ivana Matušková na 3 

000 m za 12:45,91 minuty a Vác-

lav Káňa mezi muži na stejné 

trati za 9:48,45 minuty. Niko-

la Horňáčková skončila třetí 

v dálce výkonem 4,94 m.  

Brána k olympiádě
Dobře si vedla ve stejné bra-

tislavské hale i další skupina 

atletů TJ Slezan na mládež-

nickém mítinku - „Brána k 

olympiádě“. Dobré výsledky 

zahájila třetím místem a oddí-

lovým dorosteneckým rekor-

dem na 60 m Veronika Moško-

řová v čase 8,47 s. Moškořová 

poté přidala ještě třetí místo 

v dálce výkonem 4,45 m, hned 

za druhou Nikolou Horňáč-

kovou 4,74 m. Horňáčková na-

víc přidala osobní rekord nad 

překážkami v čase 10,13 s. Na 

400 m obsadila děvčata 2. a 3. 

místo zásluhou Horňáčkové 

(66,71 s) a Moškořové (67,98 

s). V běhu na 800 m doběh-

la druhá Beáta Marková za 

2:35,47 min, čtvrtá Alice Pišo-

vá za 2:41,16 min a šestá Petra 

Čaganová s časem 2:47,23. Do-

rostenec Tomáš Filipec době-

hl třetí na 400 m v čase 54,79 

s, Daniel Bezecný zvládl 800 m 

v osobním rekordu za 2:09,76 

min. Rovněž starší žáci dosáh-

li svá maxima, když Petr Krus 

zaběhl 400 m za 62,52 s a Jakub 

Zemaník 800 m v čase 2:13,78 

min. V poslední disciplíně vy-

tvořila Ivana Matušková oddí-

lový dorostenecký rekord na 

2 000 m a doběhla na pátém 

místě. 

Michal Štefek opět zářil
Vítkovická hala opět přepi-

sovala oddílové rekordy atle-

tů TJ Slezan Frýdek-Místek. 

Postaral se o to Michal Štefek, 

který v běhu na 60 m ve skvělé 

konkurenci olympionika Mila 

(6,89 s) a vítkovického Lehoc-

kého (7,02 s), vylepšil oddílo-

vý rekord na výborných 7,17 

s. K tomu přidal vítězství v 

dálce za výkon 6,63 m. Žáky-

ně Katka Klepáčová zaběhla 

60 m v čase 8,45 s a probojo-

vala se do A finále, do „béčka“ 

se pak shodným časem 8,66 s 

probojovaly Lucie Slováková 

a Nikola Horňáčková. Doros-

tenec Martin Trybula zvítězil 

ve výšce skokem 1,80 m.  

Úspěchy 

na krajském přeboru
Ve vítkovickém tunelu měl 

pokračování i krajský pře-

bor, který byl tentokráte urče-

ný dalším kategoriím. A frý-

decko-místečtí atleti se opět 

neztratili. Mezi dorostenci 

se prosadil dvakrát na prv-

ní místo Martin Trybula ve 

výšce za 1,85 m a v trojskoku 

12,65 m. Vítězství přidal i Da-

vid Štefek v dálce 5,95 m. Juni-

or Michal Štefek byl druhý na 

60 m překážek 8,56 s a v dálce 

6,55 m. Třetí místo mezi muži 

patřilo Robertu Novotnému v 

dálce 6,05 m. Jitka Hanzelko-

vá doběhla druhá mezi juni-

orkami na 60 m v čase 8,69 s 

a výkonem 4,90 m byla třetí v 

dálce. Dorostenka Jana Jedel-

ská byla na třetím místě v dál-

ce výkonem 4,78 m a překážky 

zvládla za 10,74 s.  (zd)

REGION (red) – Na naši výzvu ohledně zasílání dobo-
vých fotografií nám začaly do redakce chodit první sním-
ky, proto vám dnes přinášíme další tři fotografie sportov-
ců našeho regionu.

V naší nepravidelné rubrice Sportovci našeho regionu na 

dobových fotografiích vám dnes přinášíme další došlé sním-

ky. Pokud i vy máte ve svém domácím archivu dobové foto-

grafie, kde jsou zachyceni sportovci či týmy z našeho regi-

onu, zašlete nám je s celými jmény účastníků a krátkým 

povídáním o tom, co snímek znázorňuje. My vám pak foto-

grafie otiskneme. Fotografie nám můžete do redakce doru-

čit poštou nebo osobně (Frýdecko-místecký a třinecký de-

ník, sportovní redakce, 8. pěšího pluku 1975, 3. patro, 738 02 

Frýdek-Místek), lze je také poslat e-mailem ve formátu jpg 

na adresu: robert.schedling@denik.cz.  

Josef Škrbel slaví sedmdesátiny

Dlouholetý závodník a trenér cyklistické mládeže Josef  Škrbel 
oslaví v pátek sedmdesátiny.  foto: F-M - ARCHIV

Atleti přepsali oddílové rekordy

Sportovci regionu na dobových fotografiích

Vítězem okresního přeboru se v roce 1966 stalo družstvo VP Frý-
dek-Místek B. Snímek je ze dne 19. června 1966, kdy Válcovny B 
vyhrály na Slezanu s tamním C týmem 3:1. Horní řada zleva: 
Zdeněk Kopec (vedoucí mužstva), Břetislav Černoch, Oldřich Ka-
loč, Emil Pokluda, Karel Krasula, Miloš Bílek, Láďa Petreček, 
Oldřich Koval. Dolní řada zleva: Oldřich Hivnar, Michal Fal-
dyna, Miloš Kopec, Antonín Kolář, Jindřich Žídek, Jozef  Pikna, 
Antonín Kopec (trenér mužstva).  foto: ARCHIV JOZEFA PIKNY

Fotbalový tým Válcoven plechu Frýdek-Místek B na turnaji v Bašce (7. – 8. srpna 1967). Horní řada 
zleva: Láďa Petreček, Jozef  Pikna, Jindra Žídek, Olda Kaloč, Olda Hivnar, Miloš Bílek, Karel Kra-
sula, Láďa Kubalák. Dolní řada zleva: Voloďa Novák, Jozef  Pecek, Jára Fojtík, Jára Polach. 

foto: ARCHIV JOZEFA PIKNY

Archivní snímek mužstva VP Frýdek-Místek je z jara roku 1963, kdy se v I. A třídě odehrálo měst-
ské derby mezi VP Frýdek-Místek a Slezanem Frýdek-Místek (utkání skončilo 1:2). Horní řada zle-
va: Jiří Hůla, Karel Krasula, Jan Holec, Jozef  Pikna, František Brabec, Miloš Bílek. Dolní řada
zleva: Antonín Stehlík, Jan Lis, Emil Pokluda, Jindřich Žídek, Jiří Stuchlík. 

foto: ARCHIV JOZEFA PIKNY


