
Taekwondistům se na mistrovství Evropy dařilo
Čtyřem frýdecko-místeckým borcům se v
národních barvách nadmíru dařilo. Domů si
z Itálie přivezli nakonec 7 cenných kovů.

Frýdek-Místek – O tom, že
frýdecko-místečtí taekwon-
disté patří v naší republice k
nejlepším, není pochyb. Čtve-
řice David Chlebek, Matěj
Svoboda, Dalibor Pantlík a
Kateřina Kolářová dostala do-
konce před několika dny po-
zvánku reprezentovat Českou
republiku na evropském šam-
pionátu, který se konal v ital-
skéAndrii.

David Chlebek byl nomino-
ván v kategorii technických
sestav II. DAN, sportovním
boji (75 kg), speciálních tech-
nikách (kopy do výšky), sebe-
obraně a byl rovněž i kapitá-
nem českého juniorského tý-
mu. Matěj Svoboda zase star-
toval v kategorii sportovního
boje do 63 kg, sebeobraně a byl
členem juniorského týmu. Po-
slední frýdecko-místecký ju-
nior Dalibor Pantlík se před-
stavil v kategorii technických
sestav I. DAN, sportovním boji
(57 kg), sebeobraně a rovněž
reprezentoval český junior-
ský tým. Kateřina Kolářová
byla kapitánkou seniorského
týmu a startovala v kategorii
technických sestav I. DAN a

sportovnímboji(+75kg).
Po příletu do Itálie měli

čeští reprezentanti dva dny na
aklimatizaci, další volný čas
pak vyplnili pilováním po-
slední technické disciplíny,
zejménapaktýmovésestavy.

Jako první se do závodů za-
pojil Dalibor Pantlík, který v
sestavách obhajoval své loň-
ské prvenství. „Bohužel letos i
přes vynikající výkon nepře-
šel přes první kolo, kde se
utkal se Španělem,“ řekl tre-
nér frýdecko-místeckých ta-
ekwondistů Filip Gavlas. O
něco lépe se vedlo Davidu
Chlebkovi, který v sestavách
bez problémů přešel úvodním
kolem, ale ve druhém mu
stopku vystavil ukrajinský
závodník. První medaile pro
frýdecko-místecké taekwon-
disty tak zacinkala na krku
Kateřině Kolářové, která se
přes své soupeřky dostala až
do finále, kde pak ale nestačila
na ruskou závodníci. V týmo-
vých sestavách pak čeští juni-
oři doslova zazářili, když se po
třech letech stali mistry Evro-
py. Další medaili přidal vzá-
pětí i tým seniorek, který po

chybě v choreografii skončil
nakrásnémdruhémmístě.

První závodní den přinesl
taekwondistům z Frýdku-
Místku tři medailová umístě-
ní. Všichni byli tedy v očeká-

vání,copřinesedendruhý.
Jako první přišel na řadu

Matěj Svoboda, který se po zá-
pase s Italem dostal do druhé-
ho kola. Tam na něj čekal bo-
rec z Ukrajiny, který českému

závodníkovi nedal šanci. Ne-
dařilo se ani zbylým českým
juniorům Daliboru Pantlíkovi
s Davidem Chlebkem, kteří se
museli před svými soupeři
sklonit již v úvodním kole. Na-

opak se opět dařilo Kolářové,
která ve velice vyrovnaném
semifinálovém souboji pro-
hrála s ukrajinskou závodnicí
a obsadila ve své kategorii tře-
tímísto.

Poslední závodní den byly
na programu týmové boje, se-
beobrany, speciální techniky
a speciální přerážecí techni-
ky. „Ve sportovním boji se bo-
hužel ani týmu juniorů ani se-
niorkám nepodařilo projít
prvním kolem. To v sebeobra-
ně bylo už něco jiného. Kluci
totiž vybojovali bronz. Další
medaili pak přidali ještě v tý-
mových speciálech, kde skon-
čili druzí,“ chválil své svěřen-
ceGavlas.

Poslední závodní disciplí-
nou evropského šampionátu
bylo silové přerážení, kde to
český tým seniorek dotáhl až k
evropskému titulu. „Letošní
mistrovství skončilo pro
Frýdek-Místek skvělou bilan-
cí dvou zlatých, tří stříbrných
a dvou bronzových medailí. V
těchto dnech mají naši spor-
tovci volno, když si užívají re-
generace. Od června jim pak
začne další reprezentační pří-
prava, tentokráte na mistrov-
ství světa seniorů v bulhar-
ském Plovdivu, kde se bude o
nominaci ucházet Kateřina
Kolářová,“dodalFilipGavlas.

(sch)

TAEKWONDISTÉ z Frýdku-Místku reprezentovali Českou republiku na nedávném evropském šampio-
nátu, který se konal v Itálii. Foto: archiv oddílu

Úspěch mladých volejbalistek v zahraničí
Frýdek-Místek – Mladé vo-
lejbalistky z Frýdku-Místku si
připsaly na své konto cenné
vítězství v mezinárodním tur-
naji v Polsku.

Hráčky frýdecko-
místeckého Sokola, vedené
trenérkami Danuší Góreckou
a Majkou Dankovou, zakon-
čily svou letošní sezonu ví-
tězstvím na mezinárodním
turnaji Stefana Zubera v pol-
ské Bielsko-Biale. „Velmi si
vážíme pozváni na tento pres-
tižní a kvalitně obsazený tur-
naj,“ řekla trenérka starších
žákyň Dana Górecká. „Star-

tujeme na tomto turnaji po-
každé od jeho vzniku a letos se
konal již šestý ročník,“ doda-
la.

Stefan Zuber byl velký spor-
tovec, funkcionář a přede-
vším čelní představitel pol-
ské Solidarnośći a také před-
seda klubu P-SKS Beskidy.
Turnaj je finančně podporo-
ván samotným městem a
množstvím dalších sponzorů,
jak je ostatně v Polsku zvy-
kem. Jen tak se mohla v nové
moderní hale pod Dembis-
kem v Bielsko-Biale sejít vy-
nikající konkurence šesti

chlapeckých a šesti dívčích
družstev. Kromě litevského
Vilniusu si na turnaji zahrá-
la také domácí konkurence z
ostatních polských měst.
„Jsem na turnaji už podru-
hé,“ svěřila se Klára Janouš-
kovcová, kapitánka družstva
starších žákyň TJ Sokola
Frýdek-Místek a dodala: „Lo-
ni jsme ještě jako mladší žá-
kyněobsadilytřetímísto.Před
rokem se nám tady líbilo a moc
jsme si přály turnaj vyhrát.
Nebylo to však vůbec lehké,
hlavně začátek byl těžký.
Dlouho to trvalo, než jsme si

zvykly na tak obrovský pro-
stor a nervozita nám svazo-
vala ruce.“ Naštěstí finále s
klubem z Czechowic už bylo
ověnčeno velmi kvalitním vo-
lejbalem. Ze strany frýdecko-
místeckých Sokolek to byl vý-
borný servis a kreativita v
útoku, soupeř zase vynikal
útokem z druhého sledu.

V celém turnaji nakonec
Frýdek-Místek získal kromě 1.
místa rovněž individuální
ocenění v podobě nejlepší na-
hrávačky turnaje pro Terezu
Grygarovou.

„Její ocenění plně kore-
sponduje s jejím talentem a pí-
lí, které jí letos přinesly i no-
minaci do širší reprezentace
České republiky a start v druž-
stvu extraligových kadetek.
Sympatická byla i cena pro
nejlepší hráčku týmu René
Vojtkovou, která je ve výběru
Moravskoslezského kraje,“
chválila obě naděje trenérka
Dana Górecká.

„Turnaj v Polsku na nás
udělal velký dojem, ať už kva-
litou týmů, či organizací a
hlavně podporou ze strany
města. Na oplátku jsme do-
mácí pozvali na náš turnaj –
MemoriálEvženaKučery.Ten
se letos bude konat již po jed-
natřicáté, a to v termínu od 12.
do 13. září. Můžu říct, že i my se
můžeme pochlubit podporou
ze strany města, které se na-
šemu volejbalovému klubu
dostává. Závěrem bych chtěla
popřát mladým volejba-
listkám, aby pokračovaly
úspěšně v dalším svém volej-
balovém růstu. Věřím, že ně-
které z nich budeme vídávat
nejen na extraligových palu-
bovkách kadetek, juniorek,
ale i našich žen,“ přeje si Da-
na Górecká. (red)

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – vítěz turnaje v Polsku. Horní řada zleva: Dana Górecká (trenérka), Klára
Langrová, EliškaKantorová, TerezaGrygarová, KláraKurillová, SandraBělohoubková, RenéVojtková,
MajkaDanková (trenérka). Dolní řada zleva: LucieWeberová, VeronikaDvořáková, Klára Janouškovcová,
Tereza Charizanová. Foto: archiv oddílu

Plavci se představili v Karviné
Frýdek-Místek – Mladí plav-
ci z frýdecko-místeckého pla-
veckého oddílu se zúčastnili
meziokresních závodů v ne-
daleké Karviné. Šlo vlastně o
první postupové závody na re-
publikové poháry a závody.

A mladí sportovci z Frýdku-
Místku opět o sobě dali vý-
razně vědět. Doslova famózní
výkon podala Kateřina Fuko-
vá, která z osmi svých indi-
viduálních disciplín získala
šest zlatých ocenění a dvě stří-
brná umístění. Dařilo se rov-
něž Karle Chlopčíkové, která
ze svých sedmi disciplín vy-
bojovala čtyři zlata a tři stří-
bra.

V Karviné se dařilo ale i dal-
ším frýdecko-místeckým
plavcům. „O umístění se do-
kázala porvat ve svých roz-
plavbách Verunka Fránková.
Její finiš na stovce motýlek byl
opravdovým zážitkem. Stří-
bro pak získala na padesátce
prsa Lucie Blahutová, která si
tak napravila náladu za chy-
bičku, kterou udělala v polo-
hovce,“ řekl trenér mladých

nadějí Radek Kodajek. „Rád
bych pochválil i naše nejmen-
ší, pro které to bylo těžké zá-
vodění. Děti ale získaly velice
cenné zkušenosti, navíc si na
všech tratích připsaly osobní
rekordy. Velké uznání patří i
Matěji Saksovi, který si v kon-
kurenci svých starších sou-
peřů doplaval pro dvě zlaté a
jednu bronzovou medaili,“ ra-
doval se z úspěchů Kodajek.

Medailové hody v dalším
průběhu závodu pokračova-
ly. Z dalších frýdecko-
místeckých plavců, kteří si
domů přivezli cenný kov, to
byli: Jakub Laník (stříbro 100
m M, bronz 100 m PZ), Ven-
dula Janáčková (zlato 100 m Z
a zlato 200 m Z, stříbro 100 m
VZ a 200 m PZ a třikrát bronz
v disciplínách 200 m VZ, 100
m PZ a 50 m VZ). „V Karviné
jsme měli mnoho nových
plavců, kteří si vyzkoušeli
nejen svá maxima, ale i sílu
konkurence. Musím říct, že
všichni obstáli na výbornou,“
dodalještěRadekKodajekzPO
Frýdek-Místek. (lič)

MLADÍ plavci z Frýdku-Místku si zazávodili v nedaleké Karviné, od-
kud si přivezli spoustu výborných výsledků. Foto: archiv oddílu

V Paskově proběhne o víkendu velký florbalový turnaj
Paskov – O tomto víkendu se
v tělocvičně při ZŠ v Paskově
uskuteční již 16. ročník tra-
dičního žákovského florbalo-
vého turnaje – O pohár města
Paskov. „Jde o jeden z nej-
starších pravidelně hraných
žákovských turnajů ve střed-
ní Evropě. Je mnohem starší
než slavnější Prague Games či
Fat Pipe Cup. I našeho tur-
naje se zúčastnily hvězdy čes-

ké reprezentace, ale také hrá-
či působící ve švýcarské, fin-
ské či nejlepší lize na světě, ve
Švédsku,“ řekl Petr Moravec
z pořádajícího oddílu.

O pohár se v Paskově za-
čalo hrát už v roce 2000. „Teh-
dy šlo o takové malé poděko-
vání paskovské kategorii
mladších žáků, která po skvě-
lých výkonech postoupila do
celorepublikového finále.

Tehdy šlo o dvoudenní klání a
už v prvním ročníku nebylo
nouze o překvapení, když se
turnaj setkal s velkým ohla-
sem. I proto jsme nechtěli zů-
stat jen u jednoho ročníku a
jedné věkové kategorie. Na-
přesrok jsme během víkendu
uspořádali dva turnaje, a to
pro mladší žáky a elévy. Toto
rozdělení máme vlastně až do
dnešní doby,“ prozradil Mo-

ravec. Paskovský turnaj má
oproti běžným zápasům ně-
kolik zvláštností.

Hraje se systémem každý s
každým, kdy vítěz získá do ta-
bulky tři body, poražený zů-
stává bez bodu. V případě re-
mízy si oba celky rozdělí po
jednom bodu. „Po každém zá-
pase se ještě zahrávají trest-
ná střílení, kdy vítěz bere na-
víc bonusový bod. Tento sys-

tém se u nás hraje více než de-
set let. V posledních letech se
k tomuto systému dokonce
připojily i slavné turnaje Eu-
ro Floorball Tour,“ podotkl
Petr Moravec, který zmínil
ještě další zajímavost pas-
kovského klání, kterým je sa-
motný finálový zápas, který
následuje po vyhlášení vý-
sledků po základní části. Ne-
ní bez zajímavosti, že velmi

často vítěz základní části ne-
vyhrává finálový zápas.

„Od roku 2003 pořádáme při
turnaji také závod o nejrych-
lejšího hráče, který jsme vlo-
ni nazvali Memoriálem Ja-
kuba Máchy. Kuba byl naším
hráčem, který bohužel ze-
mřel ve velmi mladém věku.
Závod se běží na jedno kolo ko-
lem hřiště s míčkem,“ řekl Pe-
tr Moravec. (sch)
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