
Sport/společnost

Na Kozubovou již
podevatenácté
Dolní Lomná – Pořadatelé
populárního Běhu na Kozu-
bovou hlásí: Jsme připraveni!
V pořadí již 19. ročník tohoto
závodu, který je i letos zařa-
zen do Českého poháru v bě-
hu do vrchu, se koná v neděli
29. července. „Vloni se nám
na start postavilo rekordních
262 závodníků, což nám udě-
lalo obrovskou radost,“ po-
chvaloval si loňskou účast
předseda organizačního výbo-
ru Stanislav Marszalek.
I v letošním ročníku se po-

běží pětikilometrová trať
s převýšením 500 metrů.
„Celkem máme vyhlášeno je-
denáct věkových kategorií,“
upřesnil Marszalek.
Na webové adrese

www.behnakozubovou.cz na-
leznou pak závodníci i diváci
veškeré další informace. Od
samotného programu závodu
přes informace o trati a uby-
tování až po počasí, mapky a
další potřebné náležitosti. „Na
stránkách je rovněž možno se
do závodu přihlásit, což bych
i doporučil, jelikož takto při-
hlášení závodníci budou mít
nárok na účastnické tričko
s logem závodu,“ podotkl
Marszalek.
Vyhlášení těch nejlepších

proběhne až po skončení zá-
vodu, a to u muzea v Dolní
Lomné. (red)

Olympionik Květoslav Svoboda si zatrénoval s mladými Valcíři a říká:

Fotbalisté zde mají super podmínky
ROBERT SCHEDLING

Frýdek-Místek – Fotbalový
oddíl MFK Frýdek-Místek vyu-
žil možnosti spolupráce s bý-
valým olympionikem a úspěš-
ným českým plavcem Květo-
slavem Svobodou. Ten pak
během svého týdenního po-
bytu ve Frýdku-Místku mla-
dým fotbalistům předával své
zkušenosti a zasvětil je také
do tajů kondičního tréninku.

Květoslave, co teď vlastně dělá-
te? Čemu se převážně věnujete?
Řeknu to tak, že jsem se po

pěti letech životních zkuše-
ností vrátil zpátky k bazénu.
Takže od nového roku jsem
trenérem ve znojemském pla-
veckém oddíle. To je jedna
z mých aktivit, ta druhá je pak
trochu podnikatelská, kdy po-
řádám pro děti plavecké kem-
py. Takovou třetí mou aktivi-
tou jsou teambuildingy, které
teď tvořím a díky kterým jsem
se dostal třeba i do Frýdku-
-Místku.

Jak se vůbec spolupráce úspěš-
ného plavce s frýdecko-
-místeckou fotbalovou mládeží
zrodila?
Vše začalo ještě v době, kdy

do Znojma přišli k fotbalu
trenéři Radim Kučera s Ro-
manem Vojvodíkem. Ti mě
pak postupně vtáhli do fotba-
lového dění a já jim začal po-
máhat s kondičními tréninky
včetně těch regeneračních
věcí. Tak, aby fotbalisté mohli
na hřišti odevzdávat to nej-
lepší. Teď Roman Vojvodík
začal působit ve Frýdku, takže
jsem se přijel za ním na týden
podívat a pomoci mu v těchto
věcech i u mládeže. Co jsem
měl možnost poznat, tak
místní fotbalisté mají k pří-
pravě velice ideální podmínky.
Musím opravdu smeknout a
dát klobouk dolů. Na druhé
straně, když jsem naopak
hledal na internetu nějaké
informace třeba o plaveckém
oddíle ve Frýdku-Místku, tak
jsem pochopil, že tady s mlá-
deží pracují ve velmi stísně-
ných podmínkách. Na tak

velké město by zkrátka měla
sportoviště vypadat určitě lé-
pe. Ale i na tom malém bazé-
ně se dá vychovat spoustu ši-
kovných plavců. Vždy je to
o týmu a hierarchií práce
s mládeží. Řeknu to zkráceně
za sebe, i ze Znojma se přeci
dá probojovat na olympiádu.
(smích)

Znamená to, že vaše spolupráce
s frýdecko-místeckými fotbalis-
ty může být dlouhodobá?
Určitě ano, protože práce

těch chlapů se mi velice za-

mlouvá. Vidím tady velmi po-
zitivní tým chlapů, který je
pro svou práci fakt nadšený.
Také zázemí jim k tomu určitě
hodně pomůže. Pokud budu
mít prostor, velice rád zde bu-
du jezdit a vůbec se nebráním
ani spolupráci s místním pla-
veckým oddílem. Samotné
plavání je řečeno v naší ter-
minologii tak trochu utopené.
Máme dobré plavce, máme fi-
nálová umístění, což je na
naši malou zemičku opravdu
super. Ale myslím si, že nám
v tom plaveckém kruhu ha-
pruje spodek, což jsou právě
plavecké školy. Taková ta me-
todika, jak správně trénovat.
Určitě to není o tom, někomu
do toho pořád kecat, ale mělo
by se více o všem mluvit a
diskutovat. Žádné žabomyší
války, což je v České republice
asi momentálním neduhem.

Jak během toho týdne, co jste

ve Frýdku byl, na vás mladí
fotbalisté při vašich trénincích
vlastně působili?
Přiznám se, že jsem z toho

měl strach. Hlavně z těch, co
jsou v pubertálním věku. Ale
musím říct, že mě velmi po-
zitivně překvapilo, že kluci
přišli ne na bazén, ale na tré-
ninkovou jednotku. Že si
zkrátka nepřišli jen zaplavat.
Oni pak sami po těch deseti
minutách poznali na sobě, že
toho mají dost. I tohle je vel-
mi pozitivní nastavení v jejich
myšlení.

KVĚTOSLAVSVOBODAudílí rady
mladýmfotbalistům.Foto:archivoddílu Vizitka

Květoslav Svoboda
narozen: 25. srpna 1982
úspěchy: mnohonásobný
mistr ČR, dvojnásobný junior-
ský mistr Evropy, druhý na ME
2002 v krátkém bazénu na 200
m VZ, druhý na MS 2002 na
400 m VZ, účastník LOH 2000,
2004 a 2008, v roce 2004 byl
na LOH v Aténách vlajkono-
šem české výpravy
Motto:
Není důležité, abyste měli
z vaší ratolesti v 15 letech no-
vého Phelpse, ale aby jej sport
bavil a šířil kolem sebe samé
pozitivní věci. Potom uvidíte,
že se bude dítěti dařit jak ve
studiu, tak v plavaní. Je hrozně
důležité v mladém věku naučit
dítě jak přistupovat ke správ-
nému stravování, když chce,
aby jeho výkon byl co nejlepší.
Životospráva udělá až 50 pro-
cent jeho úspěchů.

Pondělí 16. července
Věra Huňáčková (73) –
Staříč, Ignác Bilavčík (82) –
Lučina, Emilie Pindórová
(87) – Vendryně.
Úterý 17. července
Vanda Chraścinová (85) –
Komorní Lhotka.
Čtvrtek 19. července
Jiří Wirgel (79) – Frýdek-
-Místek, Eva Pyszková (74)
– Milíkov.
Pátek 20. července
Adolf Niesner (89) – Staré
Město, Miloslav Pindora
(83) – Dobrá, Stanislav
Svoboda (78) – Baška.
Sobota 21. července
Marta Biolková (77) –
Frýdek-Místek.
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