
Cyklisté dali o sobě vědět
Frýdek-Místek – Cyklisté
z frýdecko-místeckého oddílu
Racing Olešná mají za sebou
další úspěchy. V polovině
července se jel další závod se-
riálu SPAC (Slezský pohár

amatérských cyklistů) – Bes-
kyd tour, který měl hromad-
ný start ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Pořadatelé při-
pravili pro startující dvě tra-
sy. Cíl té kratší (80 km) byl na
vrcholu Pusteven, delší trať
měřila 182 km. Na Pustev-
nách měli cyklisté vrchař-
skou prémii, dále pak pokra-
čovali směrem na Bečvy.

Jediným zástupcem Racin-
gu Olešná na krátké trati byl
Jaroslav Meca v kategorii nad
60 let. Meca svou kategorii
vyhrál v čase 2:49:49 h. Na del-
ší trať se pak vydalo šest jezd-
ců frýdecko-místeckého oddí-
lu. Mezi nejlepšími skončila
Zina Matušková, která dojela
na třetím místě v kategorii
ženy nad 40 let. „Zinu trápila v

týdnu chřipková viroza a pod-
le jejich slov po dojezdu do cí-
le to místy vypadalo na tak-
zvaný ručník do ringu. Navíc
při sjezdu z Kasáren s odře-
nými lokty a s vypůjčeným

kolem dojela statečně do cíle.
Unavená, ale šťastná. Je s po-

divem, že závod nakonec ne-
vzdala,“ vzdává hold své oddí-
lové kolegyni Bohuslav
Švantner. Další jezdci
RO skončili: Ladislav Hlava-
tík (12.), Tomáš Maršálek

(20.), Dalibor Guziur (37.), Ivo
Buchal (41.) a Jiří Karásek
(64.).

Ve stejném termínu, jako
Beskyd Tour, se jel republi-
kový šampionát amatérských
cyklistů (S.A.C. ČR) v Králo-
vicích u Slaného. „Mezi de-
sítkami borců v jednotlivých
kategoriích jsme měli svého
zástupce, a to nejen na startu,
ale nakonec i na stupních ví-
tězů,“ radoval se Švantner.
V kategorii E totiž v časovce
na 28 km dojel jako první Mi-
lan Masný. Frýdecko-místec-
ký jezdec tak podtrhl svou
skvělou sezonu, když jen o pár
dní dříve skončil ve Žďáru
nad Sázavou v závodu Euro-
pean Masters pátý.

(red)

Premiérová sezona se Malenovicím vydařila
Tabletenisté BSK Malenovice mají za sebou
první úspěšnou sezonu. Nyní se připravují
na tu následující.
Malenovice – Stolnětenisový
celek BSK Malenovice má za
sebou první sezonu. Ta nako-
nec skončila pro Malenovic-
ké nad míru úspěšně.

Družstvo dětí, reprezento-
vané bratry Ondřejem a Voj-
tou Vévodovými a Lukášem
Hercem, udrželo po stále se
zlepšujícím výkonu v okresní
soutěži první místo. V březnu
letošního roku se uskutečnily
okresní přebory žáků, na
nichž skvěle reprezentoval
Malenovice Ondřej Vévoda,
který získal hned tři cenné
kovy. Ve své věkové kategorii
vybojoval nejprve stříbrnou
medaili, v kategorii starších
žáků a dorostu pak přidal ke
své sbírce medaile bronzové.
„Ještě větší radost nám udě-
lal v květnu na krajských

přeborech žáků, kde ve své
kategorii mladších žáků zís-
kal po nádherném výkonu
stříbrnou medaili a v katego-
rii starších žáků pak medaili
bronzovou. Jeho vzrůstající
forma pak vyvrcholila na mi-
strovství republiky mladších
žáků počátkem června v Ja-
roměři, kde společně s Niki-
tou Petrovovou z SK Frýdlant
nad Ostravicí obsadil ve smí-
šené čtyřhře mladších žáků
fantastickou stříbrnou pozi-
ci,“ radoval se z úspěchů to-
hoto mladého talentu trenér
Miroslav Cecava, který má v
Malenovicích na starost ex-
traligový ženský tým.

A právě nováček nejvyšší
soutěže odehrál sezonu ve
složení Libuše Horáková,
Hana Valentová a Aneta

Martínková – a nevedl si vů-
bec špatně, když po velkých
bojích ve čtvrtfinále play off
obsadil nakonec páté místo za
celky Hodonína, Břeclavi, SK
Frýdlant nad Ostravicí a
Hluku. Děvčata si spravila
chuť na mistrovství České
republiky žen, kde v jediném
čistě oddílovém deblu, ve slo-
žení Libuše Horáková a Ane-
ta Martínková, získaly bron-
zové medaile.

Družstvo mužů se v premié-
rové sezoně sehrávalo a na-
konec obsadilo v kategorii
OS4 čtvrté místo.

Celá sezona vyvrcholila
koncem června v Liberci, kde
se v místní sportovní hale
uskutečnil evropský šampio-
nát veteránů. I na něm měli
Malenovičtí svého zástupce,
kdy v kategorii padesátníků
bojoval o medaile Miroslav
Cecava. Trenér nejen male-
novických žen, ale také kouč
české ženské reprezentace,
přivezl nakonec domů dva

zlaté kovy. Ve dvouhře zdolal
v pětisetové bitvě Rakušana s
čínskými předky Ding Yi 3:2
(-9, -12, 4, 9, 9). Tento duel byl
reprízou loňského finále svě-
tového mistrovství veteránů.
Tehdy byl úspěšnější Ra-
kušan. Domácí půda a úžasně
fandící publikum vyprovo-
kovalo Cecavu k odvetě. Pře-
tahovaná o každý míček
skončila po téměř čtyřiceti
minutách, takže nebylo divu,
když publikum oba finalisty
ocenilo závěrečným potles-
kem ve stoje. „Báječná atmo-
sféra mě donutila zahrát
skvělý zápas. Toužil jsem
Dingovi oplatit loňskou po-
rážku, což se mi nakonec po-
dařilo,“ neskrýval spokoje-
nost dvojnásobný evropský
šampion Miroslav Cecava.

Aby toho nebylo málo, ko-
runoval Cecava svůj povede-
ný týden dalším triumfem ve
čtyřhře, kde společně se
svým parťákem Jiřím Vojt-
kem zdolali německou dvojici

Eberhardt – Kürschner 3:0 (7,
2, 3).

Všechna malenovická druž-
stva po krátké prázdninové
přestávce už usilovně trénují

a připravují se ve spolupráci
s oddíly Liberce a Ostravy na
další soutěžní ročník. V Ma-
lenovicích pevně věří, že bu-
de neméně úspěšný. (vev)

ŽENSKÝ extraligový tým skončil vloni pátý. Ilustrační foto: Zdeněk Šrubař

JAROSLAV MECA (uprostřed) z Racingu Olešná vyhrál na Beskyd Tour kategorii nad 60 let. Snímky: archiv oddílu

V přípravě úspěšní jen z poloviny
Zabrze, Frýdek-Místek – Ex-
traligoví házenkáři SKP Frý-
dek-Místek mají za
sebou první pří-
pravné duely, které
absolvovali u no-
váčka nejvyšší pol-
ské soutěže v Zabrze.

V prvním duelu,
který oba celky ode-
hrály od 14.30 hodin,
tahali hosté za
kratší konec.

„Jsme stále ve fázi hrubé
přípravy, takže jsem očeká-
val, že výkon jednoho nebo
druhého družstva může být
různý. Každý totiž snáší zátěž
jiným způsobem. Pokud však
dostanete na frak o dvacet, tak
spokojený být nemůžete. To,
co mi v prvním zápase vadilo,
bylo, že se kluci vrátili ke způ-
sobu naivní hry z loňských
začátků přípravy,“ řekl při
návratu domů frýdecko-mís-
tecký kouč Jiří Kekrt. Ve
druhém večerním duelu již

tým SKP odehrál zcela jiné
utkání, když se po závěreč-

ném klak-
sonu rado-
val ze za-
slouženého
vítězství
28:26.
„Druhé
utkání na-
značilo, že
zkrat v prvním zá-

pase mohl být výjimkou,“ do-

dal zkušený stratég. Na há-
zenkáře Frýdku-Místku nyní

čeká víkendový
dvojduel. V sobotu
30. července hostí na
domácí palubovce u
6. ZŠ extraligový ce-
lek KH Kopřivnice
(10 hodin), o den poz-
ději pak ve stejný čas
slovenskou Pováž-

skou Bystrici.
(sch)

ZINA MATUŠKOVÁ dojela po pá-
du na třetím místě.

V sobotu startuje 26. ročník Běhu na Lysou horu
Region– LetošníBěh na Lysou
horu, který pořádá tradičně
atletický oddíl Jäkl Karviná a
další partneři, ponese přívlas-
tek EURO Beskyd Cup v rámci
česko-polskéspolupráce.

Již 26. ročník této akce se
koná jako mistrovství Mora-
vy a Slezska. Proběhne v sobo-
tu 30. července v 15 hodin.

Součástí závodu bude i běh
dětí do 13 let (11 hodin), jehož
se může zúčastnit každý, kdo
projeví zájem.

Přihlášky na klasický Běh
lze podat v restauraci Zlatník
(asi 1 km od startu směrem na
Visalaje) v den konání závodu
v době od 12.30 do 14.30 hodin.
Atletické oddíly podávaly

přihlášku do 27. července.
Startovné činí 100 Kč, každý
účastník jej uhradí při pre-
zentaci. U běhu dětí se star-
tovné neplatí.

Závodit se bude v kategori-
ích juniorů a juniorek (19 let a
mladší), mužů 20 – 39 let, 40 – 49
let, 50 – 59 let, 60 – 69 let a 70 let a
více. Ženy budou mít katego-
rie 20 – 34 let, 35 – 44 let, 45 – 54
let a 55 let a více.

Na první tři běžce v každé
kategorii čeká peněžitá od-
měna a diplom. Nejlepší běžci
budou klasifikováni do hod-
nocení Mistrovství Moravy a
Slezska. Každý účastník obdr-
ží účastnický list.

Vyhlašování dětských vý-

sledků proběhne ve 13 hodin
v místě prezentace, hlavní ka-
tegorie budou vyhlašovány od
18 hodin v restauraci Zlatník.
Za překonání rekordu v čase
35:23 minut je vypsána fi-
nanční odměna.

Start závodu je ve výšce 609
m. n. m., cíl pak ve 1313 met-
rech. Trasa povede přes Krás-
nou a Nižní Mohelnici až na
vrcholek Lysé hory. Závod
vede po asfaltové komunikaci
televizního vysílače. Trať je
dlouhá 8400 metrů a závodníci
překonají převýšení 704 met-
rů.

Pořadatelé doporučují pří-
jezd osobními vozy, parkoviš-
tě je u restaurace Zlatník. (red)

NMC Powen Zabrze – SKP Frýdek-Místek 36:16 (16:8)
Nejvíce branek Zabrze: Kandora 6, Stodtko 4, Biłko 3, Bushkov 3,
Droździk 3, Kulak 3, Mogielnicki 3, Niedośpiał 3.
SKP Frýdek-Místek: Pyško - Hečko 1, Unger 2, Vacula 2, Mynář 1, Ko-
márek, O. Meca 3, R. Meca 1, Hes 2, Pomichálek 1, Petrovský 2, Holbein
1. Trenér: Jiří Kekrt.

NMC Powen Zabrze – SKP Frýdek-Místek 26:28 (15:13)
Nejvíce branek Zabrze: Bushkov 6, Niedośpiał 5, Szolc 4, Kulak 3,
Stodtko 3.
SKP Frýdek-Místek: Marenčák - Unger 2, Hečko, Vacula 3, Mynář,
Hladký 6, O. Meca 5, R. Meca 1, Komárek, Hes 5, Pomichálek, Kichner 4,
Petrovský, Holbein 2. Trenér: Jiří Kekrt.

Nečas: „Bude to daleko tvrdší boj než vloni“
Frýdek-Místek – Hokejisté
druholigového HC Frýdek-
Místek si odbyli dva měsíce
tvrdé letní dřiny a v úterý
26. července poprvé vyjeli i s
některými juniory na domácí
ledovou plochu. První tré-
nink, vedený novým koučem
Radimem Nečasem, absolvo-
vali až na pár výjimek všichni
hráči, který budou v letošní
sezoně hájit barvy frýdecko-
místeckého klubu.

Na postu brankáře se obje-
vil Michal Lání-
ček, který si v
loňské sezoně po-
čínal velmi
úspěšně ve frý-
deckém branko-
višti. Láníčka pak
na tréninku dopl-
nili jeho dva juni-
orští kolegové Jan
Baldík a Pa-
trik Třeštík. Me-
zi obránci nechyběl na ledě
Michal Krutil, který se v loň-
ské sezoně stal nejčastěji
trestaným obráncem, když
nasbíral 113 trestných minut.
V útočných řadách už fanouš-
ci marně hledali loňského os-
trostřelce Jana Kolaříka, kte-
rý bude v letošní sezoně s nej-
větší pravděpodobností oblé-
kat dres přerovských Zubrů.
Trenér Nečas postrádal na
úvodním tréninku bratry Ja-
na a Ondřeje Sluštíkovy, ti se
ale omluvili a na dalších tré-
nincích by již neměli chybět.
V kádru HC Frýdek-Místek se
objevili také dva nováčci, kte-
ří jsou zde na zkoušku ze Slo-
venska.

A jak je s probíhající pří-
pravou spokojený samotný

stratég HC Frýdek-Místek
Radim Nečas?
Trenére, letní příprava je již minulostí.
V úterý jste vyjeli se svými svěřenci
poprvé na led. Jak vidíte situaci v tý-
mu, který se chystá na další druholigo-
vou sezonu?

Mužstvo se stále ještě budu-
je. Co se týče obrany, tak s tou
jsme dle daných možností
spokojeni. Tým by měli posí-
lit ještě Ondřej Měkýš (ten již
ve Frýdku jednou hostoval,
pozn. red.) a z Hodonína On-

dřej Podešva. Ur-
čitě budeme
muset ještě posí-
lit a doplnit útoč-
né řady, a to o dva
až tři hráče. Ko-
nečná podoba
kádru by měla
být známa před
prvním ostrým
zápasem.
Družstvo po loňské se-

zoně opustilo několik hráčů. Myslíte si,
že je dokážete nahradit?

Nahradit hráče, kteří v loň-
ském roce hájili zdejší barvy,
nebude vůbec jednoduché. Z
Nového Jičína přišel Martin
Kabeláč, další dva hráči jsou
zde na zkoušku ze Slovenska.
Odchodem kanonýra Jana Kolaříka
jste přišli nejen o šikovného a nadějné-
ho hráče, ale hlavně střelce týmu. Mohl
by jej někdo v jeho gólové produkci na-
hradit?

Myslím si, že jednotlivec to
určitě nebude. Spoléhat se na
jednoho hráče opravdu nebu-
deme. Budeme chtít hrát jako
kolektiv.
Stejně jako v minulém přípravném ob-
dobí sehrajete přibližně osm příprav-
ných zápasů….

Nejen já jsem názoru, že ta-

to porce dohodnutých pří-
pravných zápasů bude dosta-
čující, hlavně pro sehrání ce-
lého týmu před nadcházející
sezonou.
Bohužel domácí fanoušek vaše pří-
pravné duely letos neuvidí, jelikož do
konce září je frýdecko-místecká hala
obsazena nácvikem nového muzikálu
na ledě….

Naštěstí budeme hrát zápa-
sy s okolními soupeři, takže
fanoušek to za námi nebude
mít až tak daleko. Věřím, že ti
skalní, které tady máme, nás
podpoří i mimo domácí stadi-
on. Tímto bych je samozřejmě
na naše zápasy velice rád po-
zval.
Brankář, to je základ úspěchu každého
celku. Kdo bude strážit branku Frýd-
ku-Místku?

Na pozici jedničky počítá-
me opět s Michalem Láníč-
kem, který v minulém druho-
ligovém ročníku předváděl
velmi kvalitní výkony. Věří-
me, že tomu bude i nadále.
Konkurence v letošní druhé lize bude
velice nabitá. S jakým cílem tedy pů-
jdete do nadcházející sezony?

Máte pravdu, konkurence
bude opět hodně silná. Do-
konce si troufám říct, že to
bude daleko tvrdší boj, než v
loňském ročníku. Náš cíl je
opět jasně daný. Hrát hokej,
který se bude líbit a udržet
druholigovou licenci i pro
další sezonu. (mar)

PLÁN PŘÍPRAVY
10. srpna HC Orlová – HC FM (v Karviné)
16. srpna HC FM – HC Orlová (v Karviné)
18. srpna AZ Havířov – HC FM (v Havířově)
19. srpna Nový Jičín – HC FM (v NJ)
22. srpna HC Opava – HC FM (v Opavě)
25. srpna HC FM – HC Poruba (ve Studénce)
30. srpna HC FM – Nový Jičín (v NJ)
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