
Krasobruslařská Havířovská
růže má osmatřicet, Matěj Lipka
z Frýdku-Místku skončil třetí
LIBOR PRISTÁŠ

Region – Už osmatřicátý roč-
ník krasobruslařských závo-
dů Havířovská růže připravi-
li členové KK Havířov. Tra-
diční krasobruslařské závo-
dy absolvovali mladí závod-
níci z celé republiky.

Celostátního klání se zú-
častnilo devadesát pět závo-
dících ze sedmnácti českých
klubů. V devíti kategoriích
se prosadili výrazně i zástup-

ci pořádajícího oddílu a další
regionální děti z Orlové, ne-
bo Frýdku-Místku.

„Letos byly k vidění
opravdu velmi dobré výkony.
Hodně nás potěšili naši zá-
vodníci, kteří jeli na hraně
svých možností. Jsme rádi,
že se nám daří tradici Haví-
řovské růže udržet. Zájem
krasobruslařského potěru je
naštěstí nadále vysoký, takže
doufáme, že za dva roky
oslavíme jubilejní čtyřicít-

ku,“ uvedla za pořadatele ře-
ditelka závodů Martina Brť-
ková.

Výraznou stopu zanechal
na Havířovské růži také re-
prezentant krasobruslařské-
ho oddílu BK Frýdek–Místek
Matěj Lipka. Ten mezi
nejmladšími žáky skončil na
pěkném třetím místě.

Výsledky:
ČKS
Žačky nejmladší: 1. Alexan-

dra Šustková, 2. Julie Šteflo-
vá (obě HC PSG Zlín), 3. Julia
Kwiek (TJ Slavoj Český Tě-
šín).

Žáci nejmladší: 1. Vilém
Hlavsa (Kraso Krnov), 2. Jan
Ožana (KK Havířov), 3. Matěj
Lipka (BK Frýdek-Místek).

Žačky mladší: 1. Bára Matěj-
ková (VSK Technika Brno),
2. Petra Kúdelová (KK Orlo-
vá), 3. Tereza Štěbrová (HC
PSG Zlín).

Žáci mladší: 1. Jiří Nesvadba
(KK Havířov), 2. Ondřej
Marmorovič (KK Orlová).

Český pohár
Nováčci mladší dívky: 1. Lili-

an Erwin (SKK Uherské Hra-
diště), 2. Tereza Zendulková
(MBK Vyškov), 3. Andrea
Wojtylová (TJ Slavoj Český
Těšín).

Nováčci mladší chlapci:
1. Lukáš Vágner, 2. Ondřej
Slovik (oba KK Orlová),
3. David Čurilla (KK Haví-
řov).

Nováčci dívky: 1. Karin Ke-
nická (TJ Slavoj Český Tě-
šín), 2. Julie Bajzová (HC
PSG Zlín), 3. Jitka Čurillová
(KK Havířov).

Nováčci chlapci: 1. Roman
Musil (TJ Slavoj Český Tě-
šín), 2. Jan Anďel (FSC Su-
perior Kopřivnice), 3. Lukáš
Buksa (BK Uherský Brod).

HAVÍŘOVSKÁ RŮŽE se letos konala již po osmatřicáté.
Foto: Vilém Hlavsa st.

Cyklistika přirostla rodině Pavlíkových k srdci
Kromě otce Petra staršího závodí
i jeho dva synové – Petr mladší a Jan.
Frýdek-Místek – Cyklistický
oddíl Racing Olešná z Frýdku-
Místku, který byl založen
před sedmadvaceti lety a čítá
kolem padesátky aktivních
členů, má ve svém středu také
rodinný klan Pavlíkových.
Otec Petr (narozen v roce
1957) a jeho synové Petr ml.
a Jan se pravidelně účastní
cyklistických závodů. S cyk-
listickou rodinou jsme si na
chvíli popovídali.
Jaký byl letos váš nejlepší závod?

Petr Pavlík starší: Asi nej-
více se mi vydařil Tour de
Sádek, což je osmdesáti kilo-
metrový závod s hromadným
startem. Tam jsem dojel ve
své kategorii osmý.

Petr Pavlík mladší: Letos
bylo těch nejlepších závodů
mnoho. Všechny však měly
takovou tu svoji krásu. Asi
nejvíc mě potěšilo, že jsem
konečně dokázal v závodech
porážet svého bratra (smích).
Z těch závodů bych asi vy-
zdvihl tři technicky odlišné, a
to časovka ArcelorMittal, zá-
vod do vrchu Cena Continen-

talu Frenštát pod Radhoštěm
a jemu podobný závod na Ly-
sou horu. A není to jen proto,
že jsem dokázal všechny vy-
hrát, ale také tím, že se v těch-
to závodech doopravdy uká-
zalo, kdo na to má. Víte, já
osobně časovky nemusím, ale
tím, že závod ArcelorMittal
nebyl jen typickou časovkou
po rovině, ale technicky i pro-
filově náročnou, mi umožnilo
ukázat, že i ti lepší časovkáři
mají své rezervy. Cena Conti-
nentalu i výjezd na Lysou ho-
ru byly typicky vrchařské zá-
vody a je pro mě příjemným
zjištěním, že i tyto závody by-
ly pro mě ideální. Osobně
totiž preferuji závody, kde se
rozhoduje v kopcích, jelikož
ne každý v nich umí jezdit a
ne každý má na to tu sílu. Ale
někdy by se to s tou sílou zase
nemělo přehánět, protože při
jednom ze závodů do vrchu
jsem dokázal utrhnout řetěz a
tím mi uteklo medailové
umístění.

Jan Pavlík: Letošní sezona
měla u mě takový pozvolný

nástup, jelikož škola dostala
před kolem přednost. I proto
jsem na jaře moc netrénoval,
a to se negativně odrazilo i na
mých výsledcích. Ty se však
postupem času začaly zlepšo-
vat, takže své nejlepší výsled-
ky jsem měl ke konci sezony.
Letošní závody Slezského po-
háru nabídly opět nové atrak-
tivní tratě, ale i staré známé
klasiky. Mým nejlepším vý-
sledkem bylo sedmé místo v
časovce O pohár obce Krásná.
Jinak asi nejhezčí závod byl
Memoriál Aloise Dohnala.
Závod byl pro letošní rok
změněn z kritéria na klasický
silniční. Profil byl docela ro-
vinatý až na dvě větší stoupá-
ní, ale jelo se rychle.
Na kterém místě jste se letos v seriálu
závodů SPAC (Slezský pohár amatér-
ských cyklistů) umístil?

Petr Pavlík starší: V kate-
gorii D jsem skončil nakonec
celkově devatenáctý. Mým
záměrem před sezonou bylo,
abych se umístil v první de-
sítce. Bohužel jsem se zranil a
šest týdnů si nemohl sednout
na kolo. Bylo z toho tedy jen
sedm závodů z jedenácti.

Petr Pavlík mladší: Jelikož
jsem měl letos vyšší ambice,
tak konečné čtvrté místo v ka-
tegorii mě moc nenadchlo.
Mimochodem, dopadl jsem
úplně stejně jako v loňské se-
zoně. Je ale pravdou, že kdyby
se nepočítaly mistrovské zá-
vody, tak bych SPAC s pře-
hledem vyhrál. Bodování to-
hoto ročníku ale bylo takto
dané a s tím se nic udělat ne-
dá.

Jan Pavlík: Skončil jsem
letos devátý, ale nejsem ani
zklamán, ani nadšen. Vím,
kolik času jsem cyklistice vě-
noval letos a kolik vloni, kdy
jsem skončil celkově třetí.
Nyní, kdy už cyklistická se-

zona skončila a pomalu nám
začíná zimní příprava, mi
opět začíná přituhovat ve ško-
le. Uvidíme, jak se bude dařit,
abych opět mohl na jaře co
nejdříve začít trénovat. Mým
přáním je, aby byly výsledky
zase o malinko lepší, než byly
ty letošní.
Slezský pohár se za svou dobu hodně
změnil…

Petr Pavlík starší: Je
pravdou, že SPAC se po letech
stagnace v posledním období
proměnil v kvalitní soutěž,
která přilákala mnoho cyklis-
tů k závodění. Dokazuje to i
tím, že na startu se objevují i
profesionální cyklisté, kteří
zpestří peloton účastníků a

mnoho amatérských jezdců si
tak s nimi může poměřit své
síly. Ona samotná cyklistika
se oproti dávnějším dobám
prudce rozvíjí, a to nejen
technikou, ale i systémem
tréninků a regenerace. Není
dnes tedy již výjimkou, že se
dosahuje v závodech průměr-
né rychlosti i přes 40 km/hod.
Cyklisté jezdí na špičkově vy-
bavených kolech, většina zá-
vodníků používá karbonové
rámy i kola, nášlapné pedály
přispívají k bezpečnosti při
pádech. Také kvalita oblečení
šla dost nahoru, ale hlavně v
oblasti bezpečnosti se udělal
velký pokrok. Používané
helmy dnes dokáží zabránit

těžkým úrazům hlavy i při
vysokých rychlostech. Jedi-
nou věcí, která se za poslední
roky příliš nezměnila, jsou
bohužel silnice. Stav někte-
rých připomíná spíše kvalitní
tankodromy než asfaltový
povrch. I to je příčinou někte-
rých kolizí při závodech, bo-
hužel to je věc, kterou nikdo z
pořadatelů nemůže ovlivnit.
A ještě jeden poznatek. Oproti
dřívějším rokům přilákala
cyklistika mnoho lidí ve vyš-
ším věku. I proto je ve SPACu
kategorie E, což jsou jezdci od
60 let nahoru. Jejich fyzický
fond je úžasný a trať závodů je
pro jejich kategorii přiměře-
ně zkrácena. (red)

RODINNÝ cyklistický klan. Zleva stojí Jan Pavlík, Petr Pavlík starší a Petr Pavlík mladší.
Snímky: archiv oddílu Racing Olešná

Palkovice uspěly v Litovli,
dnes hrají doma o prvenství
Palkovice – O minulém ví-
kendu zajížděly palkovické
volejbalistky k utkání druhé
ligy do Litovle. Domácí skon-
čili v loňském ročníku na tře-
tím místě. „Přiznám se, že
jsem se Litovle trochu obával.
Sám jsem byl zvědavý, jak na
holky zapůsobí pohárový duel
s pražským Olympem, který
jsme odehráli na domácí pů-
dě, i proto jsme jeli k soupeři
s velkým respektem,“ přiznal
trenér palkovických volejba-
listek Roman Jakubík, který
vzápětí pokračoval: „Do zápa-
su jsme vstoupili trochu za-
křiknutě, ale postupně si hol-
ky vypracovaly náskok a za-
čaly soupeřky tlačit hlavně
kvalitním podáním.“

V prvním vzájemném zápa-
se vyhrály Palkovice hladce
3:0, a to především díky kva-
litní hře na středu, podáním
a výbornou hrou v poli sme-
čařek.

V odpoledním utkání udě-

lal trenér Jakubík jednu změ-
nu, když nahrávačku Ryme-
lovou nahradila Bartoníčko-
vá. „Do druhého zápasu holky
vstoupily bez koncentrace,
přesto jsme první set vyhráli.
Naše hra však postrádala
přesnost a hlavně bojovnost.
Do druhého setu už ale holky
přidaly zodpovědnost a i když
se nám příliš nedařila hra
středem, tak příchodem Andy
Zajícové se hra uklidnila a my
jsme dosáhli dalšího vítězství.
Hráčky byly v Litovli úžasné,
jsem nadšený,“ smál se po ná-
vratu domů Roman Jakubík.

Již dnes si to palkovické vo-
lejbalistky rozdají s přerov-
ským béčkem o prvenství
v druholigové tabulce. První
utkání se hraje v Palkovicích
od 10 hodin, odveta je pak na
pořadu ve 14 hodin. Přijďte
povzbudit domácí hráčky
k potvrzení svého dosavadní-
ho výsadního postavení
v soutěži.

Litovel – Palkovice
0:3 (-15, -14,-15)

Palkovice: Rymelová, Malá, Ší-
mová, Zelová, Bartoňová, Pavelko-
vá. Libero: Radivojevičová. Střída-
ly: Špačková, Lesniáková, Zajícová.

Litovel – Palkovice
0:3 (-18,-15,-18)

Palkovice: Bartončíková, Malá,
Šímová, Zelová, Bartoňová, Pavel-
ková. Libero: Radivojevičová. Stří-
dala: Zajícová.

Další výsledky 13. a 14 kola: Os-
trava – Česká Třebová 3:0 a 3:2,
Vsetín – Lanškroun 3:0 a 2:3, Pře-
rov B – Bedřichov 2:3 a 3:0, Prostě-
jov – Znojmo 3:0 a 3:0. (gř)

TABULKA 2. LIGA (2-Z-C)
1. TJ Sokol Palkovice 14 14 0 0 42:3 28
2. Přerovský VK B 14 13 1 0 41:4 27
3. TJ OP Prostějov 14 9 5 0 31:24 23
4. VO TJ Lanškroun 14 7 7 0 28:29 21
5. TJ Tatran Litovel 14 6 8 0 24:30 20
6. VŠB-TU Ostrava 14 5 9 0 23:33 19
7. TJ Sokol Bedřichov 14 5 9 0 22:35 19
8. VK Pegas Znojmo 14 4 10 0 18:36 18
9. TJ Česká Třebová 14 4 10 0 18:38 18
10. VK Austin Vsetín 14 3 11 0 20:35 17

SOKOLKY HRAJÍ DNES S OLYMPEM
EXTRALIGOVÉ volejbalistky
Frýdku-Místku sehrají dnes
od 17 hodin v místecké hale
u 6. ZŠ další mistrovské utká-
ní nejvyšší soutěže, kdy
v rámci 11. kola Uniqa extrali-
gy hostí průběžně druhý celek
tabulky Olymp Praha. Svě-
řenkyně trenérky Alexandry
Dedkové mají Pražankám co
oplácet, když v úvodním
střetnutí soupeřky zvítězily
hladce 3:0.
Ilustrační foto: Zdeněk Šrubař
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