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Frýdecko-místečtí baseballisté v Chocni dvakrát zvítězili
Baseballisté Klasiku se
mohou těšit na prestižní
barážové zápasy s
extraligovými celky.

Frýdek-Místek – Nelehký
úkol měli před sebou prvo-
ligoví baseballisté frýdecko-
místeckého Klasiku před
dvojzápasem v Chocni. Na
hřišti svého soupeře totiž
potřebovali uhrát alespoň
jedno vítězství, aby si v
předstihu zajistili postup do
baráže o extraligu. Hráčům
Klasiku se to povedlo hned
v prvním vzájemném střet-
nutí, čímž se mohou těšit
na zápasy s extraligovými
celky.
Frýdek-Místek proti

Chocni do prvního zápasu
postavil to nejlepší, co má

momentálně k dispozici. I
tak se ale vítězství nerodilo
zrovna lehce. Hosté se brzy
dostali do vedení 2:0, avšak
domácí ve třetí směně do-
kázali vyrovnat, hned v té
další se dokonce dostali do
vedení. Poté už ale Marko
Vykoukal nepovolil domá-
cím hráčům další doběh a
naopak to byli baseballisté
Klasiku, kteří se dokázali
prosazovat. Po výhře 8:3 se
tak Frýdečtí mohli radovat z
jistoty postupu do baráže.
Druhé utkání se již ode-

hrálo pod umělým osvětle-
ním, a to více svědčilo hrá-
čům ze severu Moravy.
Hned od úvodního nadhozu
se do svého soupeře za-
kousli a po třech směnách
vedli již sedmibodovým

rozdílem. Utkání výborně
odházel David Koláček. To-
mu pomohlo mužstvo v
útoku a Ondřej Hon odpálil

druhý homerun Klasiku v
této sezoně. Zápas pak do-
házel mladý Šimon Urban,
pro kterého to byl premié-

rový start na kopci v 1. lize.
„Jsem spokojený,“ hodnotil
sérii s Chocní trenér Klasiku
Jan Maštalíř. „Potřebovali

jsme jedno vítězství, a na-
konec máme dvě. První zá-
pas byl sice dlouho neroz-
hodný, ale v osmé a deváté
směně jsme jej dokázali
strhnout na svou stranu. Ve
druhém utkání jsem dal
příležitost ostatním hráčům.
Šimon Urban zápas per-
fektně zavřel, když to zvládl
na čtrnáct nadhozů,“ chválil
Maštalíř.
Dnes od 13 hodin čeká na

frýdecko-místecký Klasik
poslední dvojzápas základní
části, když na domácím sta-
dionu přivítají Olympii
Blansko. (jab)

Orlice Choceň 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1
Klasik Frýdek-Místek 8 0 2 0 0 0 1 0 4 0

Orlice Choceň 2 0 0 0 0 2 0 0
Klasik Frýdek-Místek 12 1 5 1 0 0 2 3

TABULKA

1. Nuclears Třebíč 17 1 182:29

2. Blesk Jablonec 13 5 173:104

3. Hluboká n. Vlt. 13 5 153:99

4. Olympia Blansko 11 5 143:68

5. SaBaT Praha 12 6 149:87

6. Klasik Fr.-Místek 8 8 124:103

7. Orlice Choceň 5 13 103:167

8. Patriots Liberec 4 14 115:137

9. Wolfs Domažlice 3 13 67:180

10. Sharks Sp. Poříčí 0 16 23:258

ŠIMONURBAN si v Chocni odbyl svou prvoligovou premiéru. Foto: Pavel Chorobik

Celníci z celé republiky si na třineckých kurtech zahráli tenis
Třinec – Na tenisových
dvorcích v Třinci se ve
dnech od 12. do 14. června
odehrál již 32. ročník Mis-
trovství celní správy v teni-
se. Do hutnického města
tentokrát přijela třicítka
hráčů z devíti celních úřadů
a dva zástupce mělo Minis-
terstvo financí ČR. Naposle-
dy se mezi zúčastněnými

objevili také čtyři hráči se-
niorské kategorie. Ti pak po
odehrání svých zápasů pře-
vzali z rukou vedení Celního
úřadu pro Moravskoslezský
kraj a předsedy Moravsko-
slezského klubu celníků
pamětní plakety, čímž
vstoupili mezi legendy cel-
nického tenisu. Šlo o Petra
Palovského, Karla Moškoře

(ten dokonce nevynechal
ani jeden z třiceti uspořá-
daných ročníků, pozn.
red.), Iva Zlatníka a Mi-
roslava Seidlera. Dodatečně
bude jedna plaketa předána
i nemocnému Otakaru
Křeménkovi.
Hlavní pozornost však

byla přeci jen věnována sa-
motnému tenisovému tur-

naji, kdy organizátorům
nakonec vyšlo i nejisté po-
časí a zvládli vše odehrát
dle stanoveného plánu.
Při pohledu na výsledky

lze říci, že k překvapení do-
šlo především ve dvouhře v
mladší kategorii. Martin
Jendřejek (CÚ MSK) zdolal
několik favoritů a nakonec
zaslouženě vybojoval svůj

první singlový titul. Rovněž
prvenství nově složeného
páru Pekár – Jonáš se neo-
čekával, tito hráči ale lépe
zvládli koncovku v rozho-
dujícím tie-breaku. „Je vidět,
že tenis stále do Třince
táhne. Opět se objevily nové
tváře a pro nás nejstarší to
byl i signál udělat tečku za
naší účastí. Přece jenom

nelze věk zastavit, a pro
některé kolegy už je i cesta
ze vzdálenějších míst pro-
blém. I tak jsem rád za
všechny ty třinecké ročníky,
u kterých jsem byl, snad to
vydrží mým nástupcům
ještě dlouhá léta,“ shrnul
letošní setkání celníků jeho
dlouholetý ředitel a hráč
Karel Moškoř.
Výsledky – kategorie

Elite: 1. Petr Faltýnek (CÚ
Zlínský) 2. Martin Matoušek
(CÚ Pardubický), 3. Jan
Kobza (GŘC). Mladší kate-
gorie: 1. Martin Jendřejek
(CÚ Moravskoslezský),
2. Lukáš Moravec (CÚ Jiho-
český), 3. David Kolář (CÚ
Pardubický). Starší kate-
gorie: 1. Jaroslav Žalský (CÚ
Liberecký), 2. Radek Hašlík
(CÚ Jihomoravský), 3. Pavel
Gryc (GŘC Praha). Čtyřhry
– mladší kategorie: 1.
Václav Kánský a David Kolář
(oba CÚ Pardubický), 2. Petr
Bača a Stanislav Zrůna (oba
CÚ Jihomoravský), 3. Lukáš
Moravec a Jiří Steinbach
(CÚ Plzeňský). Starší hráči:
1. Martin Pekár a Martin
Jonáš (oba CÚ Zlínský),
2. Radek Hašlík a Pavel
Gryc, 3. Martin Jendřejek
a Zdeněk Ševčík (CÚ Zlín-
ský). (red)CELNÍCI ze všech koutů naší republiky odložili na chvíli pracovní náčiní a vydali se do Třince porovnat své síly v tenise. Foto: archiv pořadatele

Výprava mladých frýdecko-místeckých plavců v Prostějově zabojovala
Frýdek-Místek – Uplynulá
sobota byla pro mladé
plavce z PO Frýdek-Místek
vrcholem letošní letní sezo-
ny. Desetiletí závodníci se
představili na Poháru Mo-
ravy, který se pro tuto vě-
kovou kategorii konal v
Prostějově.
„Potěšilo nás, že se naše

děti nominovaly do Prostě-
jova úplně všechny. O dobrá
umístění a medaile tak bo-
jovali Matěj Saksa, Alena
Chlopčíková, Helena Led-
nická, Adéla Klančíková,
Gabriela Blažková, Amálie
Tkadlecová a benjamínek
velkých závodů Ludmila
Pavelková,“ řekla trenérka
frýdecko-místeckých nadějí
Barbora Tobolová.

Na Hané se sešla mezi
desetiletými plavci velmi
silná konkurence, vždyť zde
závodilo přes 140 závodníků
z 37 plaveckých klubů. „Ma-
těj i všechna děvčata bojo-
vali ze všech sil,“ chválila
frýdecké závodníky jejich
trenérka. Saksa ve své pa-
rádní disciplíně 50 m prsa
doplaval do cíle v novém
osobním rekordu, čímž za-
jistil frýdecko-místecké vý-
pravě hned na úvod zlatou
medaili. O medaili stejné
barvy bojoval Saksa i na
stovce prsa, první místo mu
ale o fous uteklo, takže ča-
sem 1:36,7 minuty získal
stříbro. Frýdecký mladíček
si navíc své osobní maxi-
mum posunul o osm vteřin.

„Matěj vylepšil své osobní
rekordy i v dalších disciplí-
nách, kterých se v Prostějo-
vě zúčastnil. Na medaili to
už ovšem nestačilo. Dvakrát
skončil čtvrtý a jednou do-
plaval devátý,“ pochválila
Matěje Saksu trenérka Bar-
bora Tobolová.
Pro frýdecko-místecké

dívky to ale nebyl zrovna
šťastný závod, neboť ani
jedna na medailová umís-
tění nedosáhla. Holkám
příliš nevyšlo ani snažení o
překonání svých osobních
rekordů. „Zlepšit se povedlo
pouze Alence Chlopčíková
na padesátce motýlek a také
Amálce Tkadlecové na
stovce znak. Na Adélu
Klančíkovou dolehlo vyčer-

pání z virózy, která ji po-
stihla večer před závody. I
přesto Adélka plavala bá-
ječně, většinou blízko hranic
svých osobních maxim. Pro
Ludmilku a Gabku to bylo
první velké závodění a
úspěchem je už to, že se na
závody nominovaly,“ zdů-
raznila Tobolová.
Frýdecká děvčata si za-

plavala na Hané i štafety,
kdy v závodech 4 x 50 m PZ
a 4 x 50 m VZ dosáhla
shodně na 6. příčku. „Matě-
jovi gratulujeme, svými vý-
kony potvrdil, že píle a
houževnatost v tréninku se
vyplácí. Ostatním přejeme
hodně úspěchů v další pla-
vecké sezoně,“ řekla na zá-
věr Barbora Tobolová. (red)

DESETILETÍplavci z PO Frýdek-Místek se představili na závodech
v Prostějově. Foto: Martin Janák
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