
Sport

Hokejisté vyměnili
brusle za kopačky
U příležitosti oslav 100 let
fotbalu v Řepištích došlo
také na utkání mezi míst-
ními fotbalisty a hokejisty
HC Frýdek-Místek.

Frýdek-Místek – Prvoligoví
hokejisté HC Frýdek-Místek
nezahálí ani v letním období.
Před pár dny byli Rysi hosty a
zároveň i soupeři fotbalistům
z Řepišť, kteří slavili sto let
fungování svého klubu.
Hlavním bodem celoden-

ního programu bylo exhibiční
fotbalové utkání mezi domá-
cími borci a právě hokejisty
HC Frýdek-Místek. Z výhry 5:2
se nakonec radovali Řepištští.
„Ten rozdíl mezi fotbalisty a
hokejisty byl na hřišti vidět.
Hlavně ve vnímání prostoru a
čtení hry. S tím jsme měli
nejvíc problémy,“ postřehl
hlavní kouč frýdecko-místec-
kých hokejistů Vlastimil
Wojnar. „Pro kluky to bylo

takové příjemné zpestření
letní přípravy,“ dodal trenér
Rysů.
Atmosféru, ale i samotné

klání, si pochvaloval obránce
Rysů Jan Zahradníček, který
se tentokráte postavil do
branky. „Bylo to tu perfektní.
Ten první poločas sice nebyl
od nás optimální, ale pak
jsme si přivykli a druhou půli

málem nad domácími vyhrá-
li,“ usmíval se po zápase spo-
kojený Zahradníček, který
přiznal, že fotbal není pro něj
až takovou neznámou. „Když
jsem byl menší, tak jsem
chodíval hrát fotbal do Lib-
hoště. Možná dva nebo tři
zápasy jsem si i zachytal,“
dodal frýdecko-místecký
obránce. (sum)

FOTBALOVÉ utkání proti Řepištím bylo pro frýdecko-místecké hokejisty
příjemným zpestřením jejich letní přípravy. Foto: archiv oddílu

ÚSPĚCHYKANOISTŮ
RYCHLOSTNÍ kanoisté z TJ Slezan
Frýdek-Místek se počátkem června
zúčastnili druhého nominačního
závodu s mezinárodní účastí, který
se konal v Račicích. Frýdecko-Mís-
tečtí si domů nakonec přivezli čtyři
medailová umístění. Nejvíce se da-
řilo Beatě Pokludové (na snímku
zcela vpravo), která si na tratích
1000 m a 200 m zajela bronzové
pozice, na pětistovce pak společně
se Zuzanou Kresaňovou skončila
pátá. Zlatou medaili si na krk pově-
sil Kristián Czerný, který na trati
200 m nedal svým soupeřům šanci.
Czerný skončil výborně také na trati
1000 m, kde dojel pátý. Posledním
medailovým úspěchem frýdecko-
-místeckých kanoistů byla zlatá
medaile Ondřeje Růžičky. Ten kra-

loval rovněž na dvousetmetrové trati. Vzhledem k silné konkurenci stojí ještě za zmínku 15. místo
Zuzany Kresaňové a dvě čtrnáctá místa Heleny Kresaňové. Foto: archiv oddílu

Plavečtí trenéři
jsou pro své
svěřence
velkými vzory
Frýdek-Místek – Stejně jako
vminulém roce, tak i letos se v
Mělníce konalo plavecké
masters za účasti závodníků z
celé České republiky.
Plaveckéhomistrovství se

zúčastnili rovněž i trenéři z PO
Frýdek-MístekMartin Perutka
a Peter Hořava a nevedli si
vůbec špatně. V podstatě co
jejich start, to cinklamedaile.
Martin Perutka si nakonec

vyplaval čtyři zlaté a jednu
stříbrnou
medaili,
jeho od-
dílový
kolega
získal tři
zlaté a
dvě stříbrné placky.
„Dalším velkým úspěchem

naší výpravy byly obě štafety,
které ve svých závodech do-
minovaly způsobem start – cíl.
Co do počtu získanýchmedailí
jsme byli nejúspěšnější vý-
pravou namistrovství,“ po-
chvaloval si Martin Perutka.
(red)

ÚSPĚŠNÍ trenéři po závodech.
Foto: archiv oddílu
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