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Z Třince si přivezli čtyřicet kovů
Frýdek-Místek – Více než třicet
svých svěřenců vyslal na Velkou
cenu Třinecka plavecký oddíl PO
Frýdek-Místek. Na tradiční akci,
která se letos konala již po devě-
tatřicáté, se kromě frýdecko-
-místeckých závodníků předsta-
vili ještě plavci z Třince a pol-
ského Cieszyna.

Výčet medailových úspěchů
opět naznačil, že to ve Frýdku dě-
lají s plavci velmi dobře. „Pro
mnoho dětí to byly premiérové
závody, jako pro sourozence Rus-
zovy, Lidušku Pavelkovou nebo
Vendulku Dostálovou. I když se
snažili a stálo je to hodně náma-
hy, vždy se nedaří dosáhnout na
ten vytoužený stupínek,“ začala
s hodnocením trenérka Martina
Polachová. „Osobní rekordy
a maxima si zase zaplavaly Tka-
dlecová, Kochová a Klánčiková.
Velkou bojovnost ukázala i Po-
lachová, Šajtarová, Egertová,
Blažková nebo Tobolová, které
utekla medaile jen o setiny
sekundy. Své časy si zlepšila i Do-
rociáková, která je tmelem mno-
ha našich plavců. Skvělí kama-

rádi Fránek a Magnusek také bo-
jovali a zlepšili své tréninkové
časy, ale zatím to na umístění ne-
stačilo. I tak je bilance náramná,
dovezli jsme víc než čtyřicet cen-

ných kovů, zážitků, zkušeností
a nových kamarádství. Plavci
v našem oddíle se znovu víc
semknuli a stmelili, rodinná at-
mosféra dotvořila prožitek,“ po-

chvalovala si Polachová.
Medailové úspěchy PO

Frýdek-Místek: Michaela Ma-
tusíková (2x zlato), Helena Led-
nická a Renata Tobolová
(1., 2. a 3. místo), Alena Chlopčí-
ková a Matěj Saksa (1. a 2. mís-
to), Jana Kouláková, Jakub La-
ník, Petr Mrázek, Lucie Blahu-
tová a Adam Andrle (2. a 3. mís-
to), Karla Chlopčíková (3x stří-
bro), Antonín Vika a Veronika
Franková (2x stříbro), Jan Šoto-
la, Karolína Kišová a David
Rumíšek (1x stříbro), Štěpán
Kaspar a Martin Polach (2x
bronz), Nikola Vojtovičová, Apo-
lena Fuková, Martin Perutka
a Tomáš Mrázek (3. místo). (red)

PLAVECKÝoddíl z Frýdku-Místku dal o sobě výrazně vědět na nedáv-
ných závodech v Třinci. Foto: archiv oddílu

MLADÉ VALCÍŘE ČEKÁ BOJ O MISTROVSKÝ TITUL

FOTBALOVÁmládežMFK Frýdek-Místek dala o sobě opět výrazně vědět. Po loňskémúspěchu nejstarších žáků (ročník 2000), kteří triumfemna
domácímNike Premier Cupu (neoficiálníMistrovství České republiky a Slovenska) dostalimožnost reprezentovat obě země v evropské kvalifi-
kaci v dánskéKodani, navázali na dalšímožný úspěch jejichmladší kolegové. Frýdečtí žáci U15 (ročník 2001 – foto vlevo) a U13 (ročník 2003) se
totiž úspěšně prezentovali v kvalifikačních bojích o postup na halovéMistrovství ČR, kde si postup vybojují v každé věkové kategorii pouze vítě-
zové. Začátkemprosince se tedy ve sportovních halách v Třebíči (tam finále odehrají ti starší) a vKladně uskuteční boje omistrovský titul. „I přes
určité nedostatky v obranné fázi jsme téměř vždy soupeřůmnastříleli více branek. Turnaj jsme tak se štěstímvyhráli, a tím se kvalifikovali na re-
publikové finále do Třebíče,“ řekl krátce po skončení turnaje jeden z trenérů frýdecko-místeckéU15Milan Šponer. „Turnaj se klukůmvelmi pove-
dl, až na jedno zaváhání, kdy si vybrali pauzu v utkání s Baníkem. Naštěstí se rychle probrali a uvědomili si, s jakýmvýkonemmohou uspět, a v dal-
ších zápasech již předvedli velmi dobré výkony. K vidění byly určitě zajímavé zápasy této věkové kategorie a žádný soupeř nebyl jednoduchý.
Kluci potvrdili svou dobrou formu z podzimní sezony a připsali si velmi cenné vítězství na tomto turnaji a díky tomu se budoumoci za odměnu po-
rovnat s nejlepšími týmyv celorepublikovém finále o halovéhomistra ČRmladších žáků. Všichni kluci zaslouží velkou pochvalu,“ hodnotil vy-
stoupení svých svěřenců trenérmladších žákůU13KarelMaceček. Snímky: archiv oddílu


