
Plavat se dá
v každém věku
Frýdek-Místek – V dalekém
Ústí nad Labem se koncem
dubna konalo 35. Mezinárodní
letní mistrovství ČR v plavání
masters (veteráni). Do vzdále-
ného dějiště se vydala také
trojice frýdecko-místeckých
závodníků Martin Perutka,
Peter Hořava a Eduard Špok,
kteří tak poměřili své síly se
silnou mezinárodní konku-
rencí. A nevedli si vůbec špat-
ně! V Ústí totiž frýdečtí plavci
posbírali celkem 3 první, 5
druhých a 4 třetí místa, k to-
mu ještě získali zlatou medaili
za celkové vítězství napříč
všemi kategoriemi. „Jedinou
drobnou pihou na krásném
závodním víkendu byla ne-
možnost účasti našeho klubu
ve štafetových závodech, kde
jsme v případě přítomnosti
původně čtvrtého člena Jana
Holanika mohli pomýšlet na
další slibná umístění. Zdraví je
ale přednější a něco si musíme
nechat i na příště,“ pousmál se
po návratu domů Peter Hořa-
va. (red)

ÚSPĚŠNÍ plavci z Frýdku-Míst-
ku. Foto: archiv oddílu

Frýdek-Místek – Fotbalovým
fanouškům přinášíme přehled
mistrovských zápasů okresních
týmů od krajských soutěží až
po nejnižší soutěže (včetně
těch mládežnických). (jb)

MUŽI
I.A třída, sk. B: Sedliště –

Brušperk (16. 6. – 17.00), Dobrá –
Bystřice (16. 6. – 17.00), Staré Město
– B. Albrechtice (16. 6. – 17.00),
Jablunkov – Dolní Datyně (17. 6. –
17.00).
I.B třída, sk. C: Tošanovice –

Inter. Petrovice (16. 6. – 17.00),
Václavovice – Hnojník (16. 6. –
17.00), Raškovice – Smilovice (17. 6.
– 17.00), Nýdek – Věřňovice (17. 6. –
17.00).

I.B třída, sk. D: Fryčovice – Odry
(16. 6. – 17.00).
Okresní přebor mužů: Nebory –

Staříč (16. 6. – 10.30), Mosty – Návsí
(16. 6. – 17.00), Nošovice – Bukovec
(16. 6. – 17.00), Oldřichovice – Me-
tylovice /Frýdlant B (16. 6. – 17.00),
Vojkovice – Palkovice (16. 6. –
17.00), Písek – Baška (17. 6. – 17.00),
Kozlovice – Hrádek (17. 6. – 17.00).
Okresní soutěž mužů: Lískovec

– Milíkov (16. 6. – 17.00), Chlebovice
– Smilovice B (16. 6. – 17.00), Tichá
B – Pržno (16. 6. – 17.00, hř. Kunčice
p. O.).

DOROST
Krajská soutěž dorostu – sk. B:

Staré Město – Horní Žukov (16. 6. –
14.00), Frýdlant n. O. – Tošanovice

(16. 6. – 14.30), Brušperk – Dětma-
rovice (17. 6. – 10.00), Bystřice –
MFK Havířov B (17. 6. – 14.00).
Okresní přebor dorostu: Dobrá

– Hrádek/Milíkov (16. 6. – 14.30),
Čeladná – Oldřichovice (17. 6. –
11.00), Jablunkov – Vendryně (17. 6.
– 14.30), Písek – Bukovec (17. 6. –
14.30), Raškovice – Mosty/Návsí
(17. 6. – 14.30), Nýdek – Palkovice
(17. 6. – 14.45).

ŽÁCI
SpSM U13 a U12 – sk. Sever:

Frýdek-Místek – Val. Meziříčí (13. 6.
– 17.00 st. + ml., hř. Lískovec).
Pozn.: Vzhledem k tomu, že se

jedná o poslední hrací kolo, může
se u některých zápasů změnit hrací
den či čas.

Víte už, kam se vydáte za fotbalem?

Sport

Lískovec a Lučina postupují
Velké oslavy a radost
zavládly letos v Lískovci a
v Lučině. Oba okresní
zástupci se totiž radují z
postupu do vyšších
soutěží.

Region – Fotbalové soutěže si-
ce vyvrcholí až o následujícím
víkendu, už teď je ale jisté, že v
Lískovci a v Lučině budou na
letošní sezonu vzpomínat ještě
dlouho.
Kde jsou ty časy, kdy se v

Lískovci chodívalo na čtvrtou
nejvyšší soutěž v republice –
Moravskoslezskou divizi. Ty
časy jsou ale ty tam. Místní

„Real“ spadl dokonce až do
nejnižší soutěže, odkud však
letos postoupil o stupínek výše.
Velkou slávu zažili o uply-

nulém víkendu také na lučin-
ském stadionu, kde domácí
Finstal vybojoval historický
postup do I.A třídy. Svěřenci
trenéra Reného Hrušky tak jen
navázali na své výborné vý-
sledky z předchozích dvou se-
zon, kdy Lučinští pokaždé
skončili na druhém místě, tedy
jen o stupínek pod pozicí, kte-
rá by je do vyšší soutěže po-
sunula. Tentokráte to už ale
Finstalu vyšlo. (red)

HISTORICKÝ okamžik pro lučinský fotbal. Místní Finstal si totiž
vybojoval postup do I. A třídy, kterou ještě nikdy nehrál.

FOTBALISTÉ lískoveckého Realu si v příští sezoně zahrají v
okresním přeboru. Snímky: Ján Balko

Bukarts míří
k Ocelářům
Třinec – Po takřka tříletém
angažmá ve Zlíně zůstal Ro-
berts Bukarts v české extrali-
ze. Od nové sezony bude pro-
duktivní hokejový útočník
oblékat dres Třince, který o
kapitána lotyšské reprezentace
jevil dlouhodobý zájem. Do
Zlína se v dresu Ocelářů vrátí
už 14. září, kdy se na Zimním
stadionu Luďka Čajky postaví
proti svému bývalému klubu.
(dan)
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