
SPORT

PÁTEK27. ČERVENCE

BASEBALL: Extraliga –
nadstavba: Arrows Ostrava –
Tempo Titans Praha (19).
FOTBAL: FORTUNA:NÁ-

RODNÍ LIGA: MFK Vítkovice –
Sokolov (18).

SOBOTA28. ČERVENCE

BASEBALL: Extraliga –
nadstavba: Arrows Ostrava –
Eagles Praha (14).
FOTBAL: FORTUNA:LIGA:

SFC Opava – Fastav Zlín (17,
v Brně); FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGA: Fotbal Třinec – Prostějov
(10.15). ČESKÝ POHÁR (MOL
CUP, předkolo): Heřmanice –
Petřkovice, Bohumín – Hlučín,
Frýdlant nad Ostravicí – Vsetín,
Nové Sady – Rýmařov, Nový Ji-
čín – Hulín (vše 17).
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL: Be-

ach Ragby Ostrava (10, Masa-
rykovo náměstí).

NEDĚLE 29. ČERVENCE

BASEBALL: Extraliga –
nadstavba: Arrows Ostrava –
Draci Brno (14).
FOTBAL: ČESKÝ POHÁR

(MOL CUP, předkolo): Dětma-
rovice – Havířov, Oldřišov –
Bruntál (17).

Kam za sportem?
Bývalý český reprezentant v plavání KVĚTOSLAV SVOBODA (35) v rozhovoru pro Deník řekl:

Rodiče jsou někdy ambicióznější než děti
ROBERT SCHEDLING

Frýdek-Místek – K zajíma-
vé spolupráci se rozhodli
mládežničtí trenéři fotbalo-
vého klubu MFK Frýdek-
-Místek, kteří začali úzce
spolupracovat s bývalým
olympionikem a úspěšným
českým plavcem Květosla-
vem Svobodou.
Znojemský rodák se po

skončení své profesionální
kariéry vydal na dráhu po-
litickou. „Politikou jsem se
bavil pět let. Od nového
roku jsem se ale vrátil
zpátky k bazénu, kdy jsem
se stal trenérem ve zno-
jemském plaveckém oddíle,“
objasnil mnohonásobný
mistr České republiky,
dvojnásobný juniorský
mistr Evropy a stříbrný
medailista z ME 2002
a MS v témže roce.

Jak vůbec k vaší spolupráci
s frýdecko-místeckými fot-
balisty vznikla?
Vše začalo v době, kdy do

Znojma přišli k fotbalu tre-
néři Radim Kučera s Roma-
nem Vojvodíkem. Ti mě
postupně vtáhli do fotbalo-
vého prostředí a já jim začal
pomáhat s kondičními tré-
ninky, včetně těch regene-
račních věcí. Roman se stal
nyní šéftrenérem mládeže
ve Frýdku, tak jsem se přijel
za ním na týden podívat
a pomoci mu.

Může být tedy tato spoluprá-
ce s fotbalisty dlouhodobá?
Určitě ano. Co jsem měl

možnost poznat, tak
ve Frýdku je velmi pozitivní
tým chlapů, který je pro
svou práci opravdu nadšený.
Také zázemí mají mladí
fotbalisté Frýdku na vyni-
kající úrovni. Na druhé

straně, když jsem naopak
hledal na internetu nějaké
informace třeba o plavec-
kém oddíle ve Frýdku-

-Místku, tak jsem pochopil,
že tady s mládeží pracují ve
velmi stísněných podmín-
kách. Na tak velké město by

zkrátka měla sportoviště
vypadat určitě lépe. Ale
i v tom malém bazéně se dá
vychovat spoustu šikovných
plavců. Vždy je to o tom tý-
mu a hierarchii té práce
s mládeží. Řeknu to zkráce-
ně za sebe, i ze Znojma se
přeci dalo probojovat na
olympiádu.

Takže věříte, že i z malého
plaveckého oddílu se dá vy-
chovat úspěšný sportovec?
Řeknu to tak, že v České

republice je to asi jedno.
U nás se dá vychovat
úspěšný plavec i v malém
oddíle, nemusí být v žád-
ných sportovních centrech
a podobně. Já jsem příkla-
dem toho, že mě můj trenér
Jiří Kyněra dokázal vychovat
pro tři olympiády, a to jsem
se připravoval v malém
pětadvacetimetrovém bazé-
nu.

Dá se říct, že plavat se naučí
nejspíš každý, ale dá se hned
poznat, kdo k vašemu sportu
má opravdu vlohy?
Dá, to vidíte hned, jak

skočí dítě do vody. Poznáte
to podle jeho pohybovosti,
jak kdo umí zabrat.

Co je vůbec nejdůležitější pro
to stát se plavcem?
Tím prvním aspektem je

naučit se správně dýchat
a tím druhým pak koordi-
nace pohybu, zvládnout ru-
ce i nohy dohromady. Tohle
musíte zkombinovat do-
hromady. Jako vrcholový
sportovec musím říct, že
jsem rád, že existují sporty
jako gymnastika, atletika,
fotbal nebo kanoistika. To-
hle jsou zcela jiné sporty,
než je třeba florbal. Tam
dáte dítěti hokejku, a oni si
dvakrát v týdnu jdou zabě-

hat za míčkem a jsou spo-
kojení. Já budu rád, když se
nám děti vrátí do té makací
práce a budou na sobě pra-
covat. Ale v prvé řadě z nich
nesmíme hned dělat profe-
sionály. Ke mně chodí děti
nejprve do kroužku, a když
vidím zájem a chuť na sobě
pracovat, tak se na ně na-
baluje stále více a více prá-
ce. Jen tak se mohou pak
děti zlepšovat.

Máte nějaké své trenérské
ambice?
Tak to vůbec ne. Nemám

to namalované tak, že by
ze mě teď měl být mega
trenér, to v žádném případě
ne. Já chci, aby ty děti byly
mezi sebou spokojeny, aby
si vždy na nějakou dobu
daly cíl, za kterým si po-
stupně půjdou. Dnes ale vi-
dím, že někdy jsou více
ambiciózní rodiče než sa-
motné děti. Tohle za nás
prostě nebývalo. Taky už
pomalu vymizelo to, když
řeknete synovi nebo dceři,
že se zhoršili ve škole, tak
je potrestáte tím, že nepů-
jde na trénink. Oni vám
dnes tak z devadesáti pro-
cent odpoví, no tak jo.
I proto chci děti dostat od
těch telefonů a počítačů.

PLAVECKvětoslav Svoboda udílí rady malým fotbalistům.
Foto: Deník/Robert Schedling

Květoslav Svoboda
Narozen: 25. srpna 1982
Úspěchy: mnohonásobný
mistr ČR, dvojnásobný ju-
niorský mistr Evropy,
druhý na ME 2002 v krát-
kém 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
vlajkonošem české výpra-
vy

Latocha do
Bohumína

Bohumín – V kádru diviz-
ních fotbalistů Bohumína
dochází během letní pří-
pravy ke změnám. Posilou
by měl být útočník Mario
Latocha, který přichází na
výpomoc z Třince. Po půso-
bení v mládežnických tý-
mech Vítkovic se do klubu
vrací stoper Vojtěch Malysz.
Naopak bohumínský dres už
nebudou oblékat David Ja-
tagandzidis, Jan Nowinski,
Marek Jakubov a zřejmě ani
Lukáš Baráni. (čin)

MÁM ráda knihy i turistiku,chci poznat 
muže stejných zájmů. Více si povíme, až 
se potkáme. Olga,77,Frýdek-Místek,t.č. 
906 70 20 70

PAVLA (52) z  Moravskoslez. kraje, 906 
702 070, by se ráda seznámila s milým 
a  rozumným mužem. Už nechci trávit 
volný čas sama. Ozvi se!

HLEDÁM společ. muže z  Moravskosl. 
kraje. Najdu ho tady? Pokud ano, budu 
ráda, když se setkáme a popovídáme si. 
Marcela, 53 let, t. 906 70 20 70

HLEDÁM hodného kamaráda, třeba 
i  na dopisování. Mám ráda dechovku. 
Co ty? Ráda se dozvím něco zajímavé-
ho. Marie,75,Moravskosl.kr./906702070

DÁŠA, 45, Moravskoslez.kraj, 
906702070. Hudba, příroda, sport a kul-
tura, pojďme si to všechno užít společ-
ně. Život bychom měli prožívat ve dvou.

OLGA (66), OSTR by ráda našla příjem-
ného, intelig. muže, se kterým by pro-
tančila životem. Více na 906 70 20 70

MILUJU život a  hledám vyššího muže 
z Moravskoslez. kraje, co je na tom stej-
ně jako já a je mu smutno. Exituješ? 906 
70 20 70, Ivana (62)

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA! 
Vážné se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70 

a spojíme Vás!

Přijmeme řidiče MKD, turnus 3+1

výplata od 40 tis.Kč, náborový příspěvek 20 tis.Kč. 

Tel. 386 355 587

 MOTO A DÍLY Škoda Tatra Wart-AUTO
burg JAWA ČZ PAV. 775262334

 Podrob-VEŠKERÉ-PRÁVNÍ-SLUŽBY!
nosti na tel.: 723 274 643.

 ČZ,MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNY-
Jawa, Indian, Praga, Škoda apod. Moto-
ry, rámy, části a díly do r.1970. Koupím
i různé starožitnosti, kuriozity, sběratel-
ské předměty i celé pozůstalosti. Kvali-
tu ocením. Čestně. Soukr. muzeum.
Tel.: 737 366 099.

 les a pole. Platba v hotovosti.KOPÍM
Tel. 607 594 506

 restituční nároky za nevyda-KOUPÍM
né pozemky. Platba ihned Tel.
602 879 396.

 dům, byt, chalupu. Tel:KOUPÍM
608191621, bardax@seznam.cz

 samostatného jednolůžko-PRONÁJEM
vého neprůchozího pokoje v bytě, spo-
lečně 4 osoby, jen studentky. V ceně
el., internet, TV přípojka. Pokoje a ku-
chyňka plně vybaveny. H. Králové, Lho-
tecká 28/45. Cena 3500 Kč/měs. Tel.:
606 725 595.

 luxusní zánovní Renault La-PRODÁM
guna 1,5 DCI, 81kW, naj. 34.000 km! Bo-
hatá výbava, 1. maj. MUDr., spot. 4,4l,
původ. cena 680.000 Kč, nyní
229.900 Kč. T: 607 346 158.

 VETERÁNY VŠECH ZNAČEKKOUPÍM
A DÍLY K NIM. TEL.: 732 836 655

 od r.v. 95-2018 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822

 ZAPLATÍM! Škodu 110R,RAPID,DOBŘE
GARDE,Spartak,LADA,TATRA,Volha,JA-
WA,i jiné+ND! 737218032

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

 UNC 060 nebo Locust 750 čiKOUPÍM
752 + příslušenství nebo jakýkoliv pá-
sový nebo kolový bagr. Tel.
602 279 965

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

 sazeč brambor, obr.sena, ro-PRODÁM
tačku, brány, kultivátor, dvouradl.pluh,
senomet, zrnomet, šrotovník, čerta. T
777 669 943.

 1000MB/100/110/120/110RŠKODA
/Rapid - koupím jakékoliv NEPOUŽITÉ
náhradní díly ke karoserii, motoru, ná-
pravám. Tel: 602271336 nebo mail:
222@centrum.cz

 dýku, šavli, tesák, helmu, vy-BODÁK,
znamenání, voj. odznaky, vzduchovku,
flobertku, hasičskou helmu ap.T .
603 499 724.

 TRÁMY A PRKNA Z DEMOLIC,STARÉ
POPŘ. PROVEDU DEMONTÁŽ ZDAR-
MA. TEL.: 608 080 077.

 a objektivy PentaconFOTOAPARÁTY
Six, Leicu, měchové aj. Dobře zaplatím.
Tel.:603 796 262.

 JELENÍ, DANČÍ, SRNČÍ SHO-KOUPÍM
ZY A TROFEJE A JINÉ. CELÁ ČR. EMA-
IL: VYKUPPAROZIAEU@GMAIL.COM,
TELEFON 776192242

NOSNICE,KÁČATA,KRŮŤATA,HOU-
 a husokachňata.T.: 777073312SATA

 starý nábytek, křesla, hodiny,KOUPÍM
lustry, obrazy atd. Souček. Tel.:
777 158 819.

 knihy. 608 884 985ŠACHOVÉ

 trámy z demolice, demontážPRKNA,
zajistím. T. 602 947 172.

 harmonik, heligonek, houslíVÝKUP
a smyčcových nástrojů. Tel.:
724 047 000.

 veškeré staré motocykly, au-KOUPÍM
ta a jejich díly. Stav nerozhoduje. Sou-
ček. 777 158 819.

 perský koberec i pošk. dobřeSTARÝ
zaplatím. Tel. 602340489

CIRKULU-KOLÉBKOVOU.T-
722922660

 PRAHA, VŠECH HODINEK.VÝKUP
KRAMERIOVA 3. TEL. 602 303 309.

 květinovou stěnu, 6000 KčKOUPÍM
pan Horák. T.: 608 360 063.

 soustruh, vrtačku, frézku a i ji-KOUPÍM
né stroje na kov. T: 604 549 515.

 vchodové plast. z neuskutečně-DVEŘE
né stavby. Různé rozměry a barvy, pra-
vé i levé. Přivezu zdarma. T:
777 106 709

 720409101VDEJSEDOBAVORSKA.CZ

 snáškové kuřice, 6-8 týdenní20TÝD.
krůťata. T: 603 326 248

VYPLATÍME VAŠE DLUHY, EXEKUCE,
Výkup nemovitosti! PenízeZÁSTAVY! 

do 48 hod! 737 352 730

 hledá muže, nepiš volej. Tel.:MUŽ
739 741 873.

 jakýkoliv traktor tovární výro-KOUPÍM
by – i nepojízdný i veterán i pásový. Tel.
602 230 773

 jakýkoliv starožitný nábytekKOUPÍM
i chromovaný do r. v. 1970. Poškození
nevadí. Daněk. Tel.: 603 156 533,
e-mail: daneknabytek@seznam.cz

Předplaťte si čtyři sobotní 
 

jen za 60 Kč

Pošlete SMS na číslo 902 11: 
VIKEND  JMENO  PRIJMENI  
ULICE  CISLO  MESTO  PSC

4 soboty
jen

60 Kč

SMS zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora. Cena doručení 

4 výtisků 60 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje ATS Praha, 

tel. 296 363 199, Po-Pá 8.00–17.00, www.platmobilem.cz.

Deníky s přílohou VÍKEND

POHŘBY v pátek 27. července 2018
Poslední rozloučení v obřadní síni krematoria Slezská Ostrava: 10.00 
Jaroslav Práger (72) – Moravská Ostrava, 12.00 Jarmil Stoniš (81) – Ostrava 
2, 13.00 Jana Slezáková (65) – Ostrava-Poruba, 15.00 Radim Kovalčík (44) – 
Ostrava-Hrabůvka, 16.00 Ivana Fialová (67) – Moravská Ostrava.
V obřadní síni Ostrava-Vítkovice: 11.00 Jiřina Pačáková (61) – Ostrava-
Mariánské Hory, 12.00 Jaroslav Kranich (69) – Ostrava-Zábřeh, 14.00 Leoš 
Klouda (51) – Ostrava-Poruba, 15.00 Zdeněk Bureš (73) – Ostrava-Hrabůvka, 
16.00 Marie Horáková (86) – Ostrava-Poruba. 
V římskokatolickém kostele Dolní Lhota: 15.00 Miroslav Švidrnoch (81) – 
Ostrava-Poruba. 
V obřadní síni Orlová: 11.00 František Závoda (51) – Orlová-Lutyně. 
Ve farním kostele Mosty u Jablunkova: 13.00 Vladislav Sikora (66) – Mosty 
u Jablunkova. 
Ve farním kostele Jablunkov: 9.30 Jana Martynková (85) – Písečná.
V kostele Bukovec: 9.30 Jan Chybidziura (80) – Bukovec.
V katolickém kostele Třanovice: 15.30 Anna Przybylová (89) – Třanovice. 
V kostele svaté Kateřiny Štěpánkovice: 14.30 Winfried Wollny (75) – 
Štěpánkovice. 
V katolickém kostele Starý Bohumín: 10.00 Petr Vašek (66) – Bohumín-
Šunychl.
V obřadní síni Český Těšín: 14.00 Karel Hlawiczka (77) – Český Těšín. 
V obřadní síni Karviná-Ráj: 14.00 Danuše Cieślarová (65) – Karviná-Hranice, 
15.00 Štefan Šurkala (90) – Karviná-Hranice. 

POHŘBY v sobotu 28. července 2018
Poslední rozloučení ve smuteční síni Hlučín-Březiny: 10.30 Anežka Krčová 
(76) – Hlučín.
V kostele svatého Mikuláše Ludgeřovice: 13.00 Františka Šafarčíková (89) 
– Ludgeřovice. 
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