
V neděli se jede časovka
Arcelor Mittal
Slezský pohár amatérských cyklistů
pokračuje v neděli druhým závodem.
V Nošovicích startuje časovka.
Frýdek-Místek – Druhým dí-
lem Slezského poháru 2011
(SPAC) bude nedělní časovka
Arcelor Mittal. V úvodní zá-
vodě 14. ročníku SPACu, kte-
rý se jel v sobotu 23. dubna v
Dolní Lutyni (Hodinovka –
Memoriál Jana Ferdyny), do-
jel v kategorii E frýdecko-
místecký závodník Milan
Masný těsně druhý za vítěze-
ným Pavlem Daněčkem.

Druhý závod Slezského po-
háru (časovka Arcelor Mittal)
tak nahrazuje časovku ve
Staříči a závod Tour de Ču-
pek, který se nyní nedá sjíždět

z Myslíku do Palkovic a dále k
Metylovicím. „Tyto dvě silni-
ce se snad budou během roku
opravovat. Ale na slůvko
„snad“ nemůžeme spoléhat a
věřit. Neznamená to však, že
Čupek se už nepojede. Jakmi-
le se okruh v Metylovicích a
okolí opraví, jsme připraveni
pokračovat v dalším ročníku
tohoto oblíbeného závodu.
I proto jsme se teď rozhodli na
náhradní variantě, uspořádat
kvalitní časovku v krásném
prostředí podhůří Beskyd s
perfektním povrchem a důra-
zem na důkladné zabezpečení

sedmnáctikilometrové trati,“
řekl Bohuslav Švantner z po-
řádajícího oddílu Racing
Olešná. Start časovky Arcelor
Mittal je v Nošovicích a cíl na
Kohutce.

Výsledky Memoriálu Jana Fer-
dyny – kategorie E: 1. Pavel Daně-
ček (CK Loko Krnov), 2. Milan
Masný (Racing Olešná FM), 3. Jo-
sef Kubík (TJ Bohumín-Kolík)....
8. Petr Veselý (TJ TŽ Třinec),
12. Václav Vilhelm (Racing Olešná),
14. Stanislav Oslizla (Brušperk),
15. Emil Trombik (TJ TŽ Třinec).
Kategorie A: 1. Mates Brož (Super-
ior), 2. Petr Toman (Forman Cinel-
li), 3. Petr Javorek (Mikebike)....
30. Ondřej Maták (TJ TŽ Třinec).
Kategorie B: 1. Tomáš Celta (CK
Frenštát), 2. Robert Míc (KPO),
3. Roman Povala (CK Frenštát).

Kategorie C: 1. Petr Beneš (Yogi
Racing Ostrava), 2. Jan Fierla (CK
FESO Petřvald), 3. Bogdan Zok
(Lowellpro Šafrata team
Bohumín)....11. Ivo Buchal (Racing
Olešná). Kategorie D: 1. Ladislav
Pelc (CK Frenštát), 2. Andrzej
Krawczyk, 3. Stanislaw Ruminski
(oba Zabrze – Polsko)....17. Ladislav
Hlavatík (Racing Olešná). Katego-
rie ženy A: 1. Eva Kratochvílová
(SK Maxbike Orlová), 2. Michaela
Ištvánová (ACK Stará Ves), 3. Lu-
cie Břečková (SK Maxbike Orlová).
Kategorie ženy B: 1. Jiřina Čučková
(Bike team kola Kaňkovský), 2.
Martina Novotná (CK Frenštát), 3.
Romana Daněčková (CK Loko Kr-
nov). Kategorie M: 1. Kryštof Sas
(Novatrap Lapierra), 2. Petr Pavlík
(Racing Olešná), 3. Martin Janko
(CK FESO Petřvald). (sch)

CYKLISTICKÝ oddíl Racing Olešná z Frýdku–Místku je pořadatelem dru-
hého závodu v seriálu SPAC. Jede se časovka Arcelor Mittal. Foto: archiv

Pavel Michna třetí
na Veřovické desítce
JAN KEŠELÁK

Veřovice – Již 8. ročník silnič-
ního běžeckého závodu Veřo-
vická desítka, konaný jako
3. závod Moravskoslezského
poháru 2011, zpříjemnil mi-
nulý víkend řadě nadšenců,
kteří se na místní desetikilo-
metrové trati utkali nejen
mezi sebou, ale i o vylepšení
dosavadního rekordu, který
mezi muži dosud držel Tomáš
Bláha (31:39) a mezi ženami
Irena Šádková (39:40).

Startovní pole bylo do
značné míry ovlivněno vinař-
ským půlmaratonem v Par-
dubicích, jemuž dali mnozí
přednost, a v den konání de-
sítky se konal ještě závod v
Bolaticích a v Českém Těšíně.

Na start tradičního závodu
se nakonec postavilo devade-
sát závodníků. Již od počátku
se na prvních příčkách držel
Tomasz Wróbel, který nako-
nec vyhrál i v absolutním po-
řadí. Lídr závodu, kopřivnic-
ký Jakub Ambros, doběhl po
napínavém boji právě s pol-
ským závodníkem druhý. Z
bronzu se radoval Pavel
Michna z TJ Slezan Frýdek-
Místek.

Mezi zúčastněnými běžci si
vychutnal zasloužené ovace
také nevidomý Marek Šimí-
ček. Mezi ženami pak neome-
zeně kralovalo ostravské duo
Petra Pastorová a Adéla

Esentierová.
VÝSLEDKY

MUŽI A
1. Tomasz Wróbel (MKS cent-

rum Dziegielón) - 33:51, 2. Jakub
Ambros (MK Kopřivnice) - 34:14,
3. Pavel Michna (TJ Slezan Frýdek-
Místek) - 34:45....13. Radim Lipták,
19. Lukáš Krejčí (oba Pepa team
FM), 35. Tomáš Tvrdý (Frýdek-
Místek).

MUŽI B
1. Daniel Šindelek (TJ Slezan

Frýdek-Místek) - 35:55, 2. Roman
Baláž (Baláž Extreme Team Ostra-
va) - 36:00, 3. Rostislav Trávníček
(Pepa team Frýdek-Místek) -
36:08.

MUŽI C
1. Roman Slowioczek (MK Seitl

Ostrava) - 37:02, 2. Vladislav Mar-
tynek (SKI Mosty) - 37:09, 3. Mi-
roslav Vrobel (MK Kopřivnice) -
37:29.

MUŽI D
1. Josef Kvita (MK Kopřivnice) -

40:56, 2. Petr Čižmar (SKP-Nový
Jičín) - 41:43, 3. Jiří Strakoš (Tatra
Kopřivnice) - 41:45.

ŽENY A
1. Petra Pastorová (MK Seitl Os-

trava) - 38:35, 2. Adéla Esentiero-
vá (Baláž Extreme-Team Ostrava)
- 39:11, 3. Romana Šutová (AK
Kroměříž) - 47:16.

ŽENY B
1. Darina Krausová (MK Kopřiv-

nice) - 46:00, 2. Ludmila Šokolová
(TJ Slezan Frýdek-Místek) - 48:05,
3. Dagmar Pavlová (Lichnov) -
51:57.

Dobratičtí nadělovali
Dobratice - Na zbrusu novém
trávníku se v Dobraticích
uskutečnila dohrávka 17. kola
okresního přeboru mužů. Ví-
ce než 120 diváků vidělo jed-
noznačný průběh zápasu.

TJ Dobratice – TJ Tošano-
vice 7:0 (5:0). Na první gól se v
Dobraticích čekalo až do
20. minuty, kdy vedoucí bran-
ku utkání vstřelil domácí Ma-
rián Causidis. O osm minut
později navýšil vedení Dobra-
tic pohotovou střelou jeho
bratr Marek. Jedinou šanci
pro hosty nabídl domácí gól-
man Bouz, který přihrál
prudce na svého kapitána a od
něj se míč odrazil k volnému
hráči Tošanovic. Jeho střelu
ale reflexivně vyrazil strážce
dobratické svatyně a tím
znemožnil zkorigování vý-
sledku. Pak už bylo na hřišti
pouze jediné mužstvo a tím
byli domácí. Ti se doslova vy-
žívali v kombinační hře a po
centru Světlíka si prostor v
malém vápně udělal Marián
Causidis a zvýšil ve 38. minutě
vedení svého celku již na 3:0.
O chvíli později unikl Filip
Zeman, gólman Sukaný vy-
těsnil jeho střelu jen k volné-
mu Světlíkovi a ten uklidil
míč do opuštěné branky - 4:0.
Minutu před koncem první
půle si narazil míč Filip Ze-
man s Mariánem Causidisem

a poslal nekompromisně pátý
zásah pod břevno tošanovické
branky.

Přihlížející diváci se na po-
čátku druhého poločasu ne-
stačili ještě usadit a už se z
prvního protiútoku opět k ra-
dosti domácích fanoušků mě-
nilo skóre. Z dvaceti metrů
napřáhl Marek Causidis, jeho
střelu obránci hostí zblokova-
li jen k volnému Mariánovi
Causidisovi a ten s přehledem
podél vyběhnuvšího gólmana
dovršil svůj skvělý výkon hat-
trickem - 6:0. Po hodině hry si
domácí kanonýr připsal i asi-
stenci, když Slavickému stači-
lo nastavit pouze nohu a bylo
to 7:0. Dobratický trenér Ko-
rabík následně udělal několik
změn v sestavě, čímž dal pří-
ležitost i hráčům z lavičky.
Stejně tak učinil za jasného
stavu i hostující kouč. Dobra-
tice tak zcela bez problémů
získaly tři body a upevnily si
druhou pozici za vedoucími
Palkovicemi.

Dobratice: Bouz - Skokan, Gry-
gar, L. Klesniak, Liberda, Marián
Causidis, Marek Causidis, J. Causi-
dis, F. Zeman, Světlík. Střídali: Pla-
toš, Ševčík, Jež.

Tošanovice: Sukaný - Hnidzik,
Polka, Musálek, A. Trpišovský, Žuk,
Hrabinský, Garbulinský, Konečný,
Parák, Niemczyk. Střídali: Vrba, Ze-
lina, Pavelka. (moš)

DOBRATICE tak na vedoucí tým Palkovic ztrácí již jen čtyři body.
Foto: KarelMoškoř

Střední škola gastronomie a služeb
vítězem krajského kola ve futsale
Frýdecko–místecká škola tak navázala na svůj úspěch z okresního kola

Frýdek-Místek – Střední škola
gastronomie a služeb z Frýd-
ku-Místku se stala vítězem
krajského kola středních škol
ve futsale chlapců. „Z prven-
ství máme samozřejmě ra-
dost, jelikož jsme dokázali
navázat na naše vítězství v
okresním kole,“ radoval se
Petr Král z vítězné školy.

Za účasti pěti škol se ve
sportovní hale SŠ elektrosta-
vební a dřevozpracující ve
Frýdku-Místku uskutečnilo
krajské kolo AŠSK středních
škol ve futsale. Přihlášená
družstva pak odehrála turnaj
systémem každý s každým s
hrací dobou 1 x 20 minut.

Výsledky: SŠGS Frýdek-
Místek – SŠED Frýdek-Místek
3:2, - SPŠ Bruntál 3:1, - VOŠ,
SOŠ a SOU Kopřivnice 3:4, -
SPŠ stavební Ostrava 3:1.
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice –
SŠED FM 1:1, - SPŠ Bruntál
1:1, - SPŠ Ostrava 4:1. SPŠ sta-
vební Ostrava – SŠED FM 4:1,
- SPŠ Bruntál 2:1. SŠED Frý-
dek-Místek – SPŠ Bruntál 4:3.

Tabulka: 1. SŠGS FM 12:8,
9 bodů, 2. VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice 10:6, 8 bodů, 3. SPŠ
stavební Ostrava 8:9, 6 bodů,
4. SŠED FM 8:11, 4 body, 5. SPŠ
Bruntál 6:10, 1 bod. (pk)

VÍTĚZNÝ tým SŠ gastronomie a služeb z Frýdku-Místku. Horní řada zleva: Onufer, Peřina, Fryščák, Glembek,
Teofil, Král. Dolní řada zleva: Palej, Vojvodík, Pavlíček, Heryán. Foto: archiv školy

V derby úspěšnější starší žáci Raškovic
Raškovice – O minulém ví-
kendu se v Raškovicích ode-
hrálo regionální žákovské
derby, kdy domácí hostili na
svém hřišti tým z Dobré.

TJ Raškovice – TJ Dobrá
3:0 (1:0). Jako první šli v der-
by do vedení domácí, a to zá-
sluhou přesné trefy Muroně.
Ten využil nezištné přihráv-
ky od Bučka a tváří v tváři se
proti hostujícímu brankáři
nemýlil. Po změně stran se v

pokutovém území Dobré dva-
krát pohotově zorientoval Ro-
zehnal a o osudu zápasu bylo
rozhodnuto. Domácí proza-
tím v jarní části soutěže ještě
neprohráli. „Domácí obrana
naše útočníky nepustila do
vážnější akce. Chtěl bych po-
chválit našeho brankáře
Hankeho, který i přes obdr-
žené góly zachytal velmi spo-
lehlivě. Utkání mělo i na
mokrém terénu poměrně

slušnou úroveň a některé ak-
ce na obou stranách byly po-
hledné,“ řekl k zápasu hostu-
jící trenér Martin Budinský.
Utkání žáků se hrálo jako
předzápas mužského duelu
mezi domácím týmem a Bys-
třicí. „Zaujaly mě především
individuální schopnosti do-
mácích a hlavně kapitána
Maťati v obraně, který ode-
hrál zápas s velkým přehle-
dem. Také dobře dirigoval své

spoluhráče. Další výraznou
individualitou žáků je útoč-
ník Muroň. Hodně si věří a je
vidět, že s míčem si dobře ro-
zumí,“ dodal útočník muž-
ského celku Raškovic Radek
Škapa.

Raškovice: Mäkký - Holoubek,
Maťaťa, Vlček, Vičan, - J. Guziur,
Rozehnal, Buček, S. Tarantino -
V. Muroň, Blahuta. Střídali:
M. Csápai, O. Guziur. Trenér: Mar-
tin Platoš. (jb)
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