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OCELÁŘI V DERBYÚSPĚŠNĚJŠÍ
TŘINEČTÍ fanoušci jsou spo-
kojeni. Ze čtyř soubojů v zá-
kladní části extraligové soutěže
totiž mají s vítkovickým rivalem
lepší vzájemnou bilanci (4:2,
3:0, 2:3 a 4:3).
A právě poslední vzájemné
měření sil nabídlo infarktovou
podívanou. Vítkovice na svém
ledě vedly totiž 3:0, ale Oceláři
mohutným finišem dokázali
nakonec utkání zvrátit na svou
stranu. O spokojenosti nako-
nec svědčí i momentka z po-
sledního derby.
Foto: Pavel Netolička

Mladí plavci závodili v Havířově
Stříbrnou medaili si vypla-
vala Johanka Ruszová. Da-
řilo se i zlatému Filipu Ho-
řavovi.

Region – Počátkem února se
nejmladší závodníci plavec-
kého oddílu PO Frýdek-Místek
zúčastnili tradičních závodů v
Havířově, který nese příznač-
né jméno Pulec severský. A
frýdecko-místeckým nadějím
se v nejmladšímměstě re-
publiky opravdu dařilo.
V kategorii dětí narozených

v roce 2009 se na startu obje-
vili Ludvík Bohočík, Matěj Au-
dy a Jolana Ruszová. Ta si kro-
mě osméhomísta na 50m
znak a čtvrtéhomísta na 50m
prsa vybojovala ještě bronzo-
voumedaili na stejně dlouhé
tratimotýlkem. „Jolanka pak
ještě předvedla skvělý výkon
na padesátce volným způso-
bem, kde skončila druhá,“ těši-
lo trenéra Petera Hořavu.Matěj
Audy pak přidal jedno osmé
místo na 50mmotýlkem.
V kategorii o rokmladších

reprezentovali Frýdek-Místek

TomášMikuš, TomášMetz,
Eduard Špok a Filip Hořava.
„V nabité kategorii kluci tra-
dičně bodovali hlavně v závo-
dě na 50m prsa, kde Filip Ho-
řava vybojoval zlato a Eda
Špok k tomu přidal deváté
místo. V dalších závodech si
pak všichni vylepšili nebo
alespoň vyrovnali svá osobní

maxima z konceminulé sezo-
ny a hlavně se viditelně při-
blížili svým soupeřům, což
dává naději do dalších závo-
dů,“ přeje si Hořava.
V kategorii nejmenších roč-

níku (2011) bojovaly o co nej-
lepší umístění EvaMüllerová,
Valinka Juráčková a Eliška
Lednická. „Holky společně za-

zářily hned v prvním závodě
na 25m znak, kde v uvedeném
pořadí obsadily téměř shod-
ným časem kompletní stupně
vítězů,“ zářil spokojeností je-
jich trenér. „Skutečnost, že
společně trénují, se pak pro-
jevila i v disciplíně na 25m
prsa, kde opět v jediné vteřině
obsadily 4., 5. a 6. místo. Ne-
ztratily se pak ani na pěta-
dvacítce volným způsobem,
kde braly 4., 7. a 9. místo,“ do-
dal Hořava.
Závody v Havířově tak byly

pro oddíl PO Frýdek-Místek
velice úspěšné. „Závěrem si
všakmusíme trochu postesk-
nout, že při pohledu na špič-
kové a nové startovní bloky
na havířovském bazénu jsme
si opětovně hořce uvědomili,
jak nevyhovující jsou ve srov-
nání s jinýmiměsty plavecké
podmínky ve Frýdku-Místku,
přičemž rozdíly se evidentně
dále prohlubují. Tento náš
handicap se pak bohužel pro-
jevuje zejména ve výsledcích
našich větších závodníků,“
mrzí trenéra Hořavu. (red)

FRÝDECKO-MÍSTEČTÍ plavci na závodech v nedalekém Havířově.
Foto: archiv oddílu
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