
Opavské parkúry ovládl
Jiří Skřivan
Na opavských parkúrech byl vidět
i Jan Zwinger ze stáje Mustang Lučina.
JIŘÍ GEBAUER

Opava - Extraliga parkúro-
vého skákání - Skokový pohár
České pojišťovny - pokračova-
la šestým kolem na kolbišti
Jezdeckého klubu Opava-Ka-
teřinky. Od pátku do neděle
bylo na programu deset sou-
těží od 110 cm až po nedělní
hlavní Velkou cenu Opavy
stupně ST** (140 cm) s finále
pro deset nejlepších jezdců
(150 cm), která byla současně
šestým kolem Dance and
Jump Czech Junior Cupu pro
jezdce do 21 let.

Páteční soutěže se staly ko-
řistí polských jezdců, další
pak už ovládli čeští účastníci.

Hlavní hvězdou celých zá-
vodů měl být domácí plemen-
ný hřebec Aristo - Z s jezdcem
Jiřím Hruškou. Právě této
dvojici se zatím v jubilejním
desátém ročníku české park-
úrové extraligy dařilo nejví-
ce, ve dvou předcházejících
kolech na travnatých kolbiš-
tích v Ostravě a Litomyšli zví-
tězila. V Opavě se také závodi-
lo na trávě, navíc Jiří Hruška
má v tomto jezdeckém areálu
domovské působiště. Tento
tip ale nevyšel. Vekou cenu
vyhrál Jiří Skřivan s koněm
Kallisto z Litomyšle, Jiří
Hruška byl s Aristem Z třetí a
s druhým koněm Radkem
druhý. Čtvrtou příčku si za-
jistil Rudolf Doležal s Leande-
rem (JK Hřebčín Suchá) a pá-
tou Jiří Malý s Hvězdou 4

(Stáj Montana). Tečku za so-
botním programem udělalo
tradičně finále kvalifikační-
ho kola Equiservis Amateur
Tour pro neprofesionální
jezdce, kteří soutěžili na par-
kúru do 110 centimetrů. Zví-
tězila Nikol Polášková s Ter-
cierem (TJ Slovan Frenštát p.
R.) před Danou Pinkasovou s
Lassy 2 (JK Stará Ves nad On-
dřejnicí) a Nikolou Stračán-
kovou - Merrou (JK Velká Po-
lom).

V šestém kole soutěže Dance
and Jump Czech Junior Cup,
určené jezdcům do 21 let, zví-
tězil Ladislav Vachutka (JO
Dubicko), druhý byl Jan
Zwinger (JK Mustang Lučina)
a třetí Lucie Strnadová (Stáj
SKL Trojanovice).

VÝSLEDKY
Pátek 24. června
Dvoufázové skákání – 110/115

cm (65 startujících): 1. Magda
Kaminska - na koni Gawrosz (Pol-
sko), 2. Jiří Hruška - Lucius 1 (JK
Opava-Kateřinky), 3. Gerard Grut-
za - Nawarro (Polsko).

Cena firmy Paleta - dvoufázové
skákání – 115/120 cm (95):
1. Magda Kaminska - Gawrosz
(Polsko), 2. Lucie Strnadová - Ano-
xa (Stáj SKL Trojanovice), 3. Ge-
rard Grutza - Laguna (Polsko).

Cena firmy Podkovářství Vinčá-
lek - dvoufázové skákání –
130/135 cm (38): 1. Dominik Slod-
czyk - Sonia (Polsko), 2. Jan Zwin-
ger - Lordana 1 (JK Mustang Luči-
na), 3. Jiří Hruška - Radek (JK Opa-
va-Kateřinky).

Sobota 25. června
Cena firmy Bioveta a. s. - skok

stupně L** - 120 cm (55): 1. Ladi-
slav Vachutka - Dárek (JO Dubic-
ko), 2. Lucie Přikrylová - Leona 4
(Stáj Derby), 3. Pavla Hrušková -
Genylop (JK Opava-Kateřinky),

Cena firmy Falton s. r . o. - skok
stupně S** - 130 cm (59): 1. Jan
Zwinger - Al Cambero (JK
Mustang Lučina), 2. Jiří Hruška -
Mr. Vox Agromarket H&B (JK
Opava-Kateřinky), 3. Lucie Str-
nadlová - Atlanta 12 (Stáj SKL Tro-
janovice).

Cena firmy Kofola a. s. - skok
stupně ST** - 140 cm (35): 1. Jiří
Hruška - Aristo Z (JK Opava-Kate-
řinky), 2. Marek Hentšel - Sauron
(JK Baník Ostrava), 3. Jan Zwinger
- Limit 5 (JK Mustang Lučina).

Finále Equiservis Amateur Tour
2011 - ZL – 110 cm (15): 1. Nikol
Polášková - Tercier (TJ Slovan
Frenštát p. R.), 2. Dana Pinkasová -
Lassy 2 (JK Stará Ves nad Ondřej-

nicí), 3. Nikola Stračánková - Merra
(Velká Polom).

Neděle 26. června
Cena firmy Agromarket H&B

spol. s. r. o. - L** (41): 1. Pavla
Hrušková - Genylop (JK Opava-Ka-
teřinky), 2. Ladislav Vachutka -
Candys Man (JO Dubicko), 3. Ru-
dolf Doležal - Akord 2 (JK Hřebčín
Suchá).

Memoriál Petra Urbanského -
S** (39): 1. Ladislav Vachutka - Dá-
rek (JO Dubicko), 2. Jan Zwinger -
Al Cambero (JK Mustang Lučina),
3. Lucie Přikrylová - Leona (Stáj
Derby).

Česká pojišťovna Velká cena
Opavy stupně ST** s finále pro de-
set nejlepších ze základního kola
(30): 1. Jiří Skřivan - Kallisto (Stáj
Manon Litomyšl), 2. Jiří Hruška -
Radek, 3. Jiří Hruška - Aristo Z (JK
Opava-Kateřinky), 4. Rudolf Dole-
žal - Leander (JK Hřebčín Suchá),
5. Jiří Malý - Hvězda 4 (Stáj Mon-
tana).

JIŘÍ SKŘIVAN na koni Kallisto ze Stáje Manon Litomyšl vyhrál Velkou
cenu Opavy. Foto: Jiří Gebauer

Tradiční memoriál na Lučině
ovládli domácí fotbalisté
Lučina – Fotbalové hřiště v
Lučině bylo o uplynulé sobotě
dějištěm již 10. ročníku fotba-
lového Memoriálu Leopolda
Žitníka. Tento turnaj je pořá-
dán již od roku 2001, kdy 20.
února postihla lučinskou ko-
panou velká ztráta. V úcty-
hodných jednadevadesáti le-
tech zemřela místní fotbalová
legenda Leopold Žitník. Jeho
jméno bylo známé nejen na
Lučině, ale i v blízkém fotba-
lovém okolí. „Tento muž stál
v roce 1958 u zrodu Sokola, byl
také u toho, když se začalo
stavět zdejší fotbalové hřiště,
na kterém se do dnešního dne
vystřídaly generace fotbalis-
tů. Svou funkcionářskou čin-
nost ukončil v jednaosmdesá-
ti letech. Na jeho počest tedy
pořádá náš fotbalový oddíl
turnaj Memoriál Leopolda
Žitníka,“ řekl předseda lučin-
ského klubu Miroslav Goroš.

Letošního ročníku se zú-
častnila čtyři družstva, a to
domácí Finstal Lučina, dále
pak tým Old Boys Lučina,
Panteři Havířov a hokejisté
týmu AZ Havířov. Po tradič-
ním uvítacím ceremoniálu
los určil skladbu semifinálo-
vých zápasů. Jako první na
hřiště vyběhli fotbalisté Fin-
stalu a AZ Havířov. „Tento
zápas byl fotbalově velmi
atraktivní, kdy domácí hráče
prověřili fyzicky velmi dobře
připravení hokejisté Havířo-
va,“ řekl k zápasu Goroš, a
vzápětí pokračoval: „Po vzá-
jemném oťukávání se jako
první z branky radovali do-
mácí. Po poločase pak Lučina
přidala ještě další dvě branky
a zaslouženě tak postoupila
do finále.“

Ve druhém semifinále na
sebe narazili hráči Old Boysu

a Panteři. Po vyrovnaném a
bezbrankovém poločase se po
změně stran ujali vedení fot-
balisté lučinského Old Boys a
jelikož si toto hubené vedení
udrželi až do závěrečného
hvizdu, bylo tak o skladbě fi-
nále i zápasu o třetí místo,
jasno.

Po krátké gulášové pře-
stávce bylo nejprve rozehrá-
no utkání o bronz, v němž se
nakonec po velmi pěkné
předvedené hře radovali z ví-
tězství hráči AZ Havířov. Fi-
nálové klání mezi oběma do-
mácími celky začali lépe a dů-
razněji hráči Finstalu, když
po dvou krásných brankách
vedli v půli 2:0. Fotbalisté z
Old Boys však nesložili zbra-
ně a zlepšenou hrou srovnali
na 2:2. Rozhodnutí tedy muse-
lo padnout ze značky pokuto-
vého kopu. V nich byli šťast-
nější v poměru 5:4 hráči Fin-
stalu, když rozhodující penal-
tu proměnil Hánl. „Tento ju-
bilejní desátý ročník memo-
riálu se herně vydařil, i proto
bych rád poděkoval všem zú-
častněným za kvalitní a fair
play předvedenou hru. Díky
patří i rozhodčím za bezchyb-
né řízení utkání a všem orga-
nizátorům. Blahopřeji jednot-
livým týmům k jejich umís-
tění a věřím, že v dalším roč-
níku opět přispějí svou hrou k
výborné úrovni tohoto turna-
je,“ zhodnotil na závěr turna-
je při předávání cen předseda
Finstalu Lučina Miroslav
Groš.

Pořadí turnaje: 1. Finstal
Lučina, 2. Old Boys Lučina, 3.
AZ Havířov a 4. Panteři Haví-
řov. Zápasy odřídila trojice
rozhodčích Radim Duda, To-
máš Krasula a Kamil Žvak.

(kie)

VOLEJBAL – PŘEDSTAVUJEME OKOLNÍ ODDÍLY

Volejbalový klub z Frýdlantu
změnil název na VK Beskydy
Frýdlant n. O. – Volejbalisté
frýdlantského oddílu před
nedávnem zhodnotili právě
skončené soutěže. Ve Frý-
dlantu ale bylo letos hodno-
cení velice radostné, jelikož
družstva děvčat, tvořící zá-
klad oddílu, byla ve svých
soutěžích úspěšná.

Kadetky i juniorky bojují
úspěšně i letos o postup do li-
gových soutěží. V minulé se-
zoně si juniorky postup již
vybojovaly, ale ligovou soutěž
z finančním důvodů hrát ne-
mohly. Letos se situace zopa-
kovala. Kadetky i juniorky
skončily ve svých soutěžích
na prvních místech a proza-
tím to vypadá, že své ligové
účasti se budou muset opět
vzdát. „Výsledky, kterých
starší děvčat dosahují, nepři-
cházejí jen tak náhodou. Je
opravdu radost dívat se také
na hru starších žákyň. Hodně
toho už umí, však také bojují o
účast v soutěži o přeborníka
České republiky. Prozatím
jsou holky v krajském přebo-
ru ze čtyřiadvaceti družstev
na čtvrtém místě. Jsou tu ale i
mladší žákyně, které se v sou-
těžním volejbalu prozatím
rozkoukávají. Loni byly třetí
ze sedmnácti týmů, letos jsou
zatím sedmé z dvanácti druž-
stev,“ prozradil Jaromír Sva-
toš z frýdlantského volejbalo-
vého klubu, který ještě dodal:
„Malá děvčata ze třetích a
čtvrtých tříd ještě žádné pra-
videlné soutěže nehrají, ale
připravují se na chvíle, kdy
soutěžit budou. Velmi potěši-
telné je, že jejich zájem roste.
Dříve chodilo do přípravky
šest až deset děvčat, nyní re-
gistrujeme až osmnáct zá-
jemkyň.“

Svou soutěž ve Frýdlantu
mají i zdejší ženy. Ty hrají

krajský přebor I. třídy. Frý-
dlant se ale potýká s malým
počtem hráčem. V právě
skončené sezoně skončil i za
pomoci juniorek na 8. místě.
„Široké veřejnosti bychom
tímto rádi dali na vědomí, že
se u nás organizují i amatérští
zájemci o volejbal. Ti mají do-
konce i svou soutěž. Ke svým
tréninkům se scházejí vždy v
neděli, takže si vysloužili pře-
zdívku Nedělňáci,“ řekl Sva-
toš.

Frýdlantský oddíl má nyní
přes devadesát členů, a to
vesměs z řad mládeže. A kdo
že se všechno o zdejší volejbal
stará? „Dobrovolných funk-
cionářů a organizátorů všeho,
co náš oddíl potřebuje, mnoho
není. I proto můžeme na tom-
to místě jmenovat předsedu
oddílu Petra Plucnara a tre-
néry Alenu Štorkovou, Zdeň-
ka Trnku, Vladimíru Plucna-
rovou, Leonu Vaňkovou,
Zorku Blablovou, Kateřinu
Opálovou a Petra Plucnara.
Aktivně dále ve vedení naše-
ho oddílu působí nepostrada-
telní Oldřich Štork, Leontina
Stoklasová, Kateřina Adám-
ková, Jiří Lech a Jana Iván-
ková. Ovšem, je-li to třeba, dě-
lají všichni všechno, a to laj-
nováním hřiště počínaje a
sháněním prostředků na čin-
nost konče,“ uzavřel výčet li-
dí, kteří pracují pro frýdlant-
ský volejbal ,Jaromír Svatoš.

Možná by se i zdálo, že Frý-
dlantští nemají díky oběta-
vostem těchto lidí žádné pro-
blémy, ale oni je mají. „Jak již
bylo řečeno, bohužel nemů-
žeme pro nedostatek financí
hrát soutěže podle výkonnosti
našich hráček. Hrát se musí
zkrátka podle stavu poklad-
ny. Do budoucna bychom to
ale chtěli změnit. Vlastně k

zásadním změnám již došlo.
Dosavadní začlenění do oddí-
lu TJ Sokol Frýdlant nad Ost-
ravicí se ukázalo jako nevy-
hovující a nepraktické. Proto
se výbor oddílu rozhodl pro
jeho osamostatnění. Od červ-
na letošního roku neseme no-
vě název Volejbalový klub
Beskydy a jsme organizováni
jako občanské sdružení se síd-
lem ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí,“ prozradil Svatoš. „Ze
společného hlediska jsme ve-
deni snahou o jednoduchou a
viditelnou identifikaci naší
činnosti. Chceme více propa-
govat naše město, sponzory a
organizace. Naše účast ve vo-
lejbalových ligách kadetek a
juniorek, pořádání turnajů i s
mezinárodní účastí k tomu
dávají dobrou příležitost.
I proto věříme v dobrou spo-
lupráci se zdejším městským
úřadem, věříme v šanci na
spolupráci se sponzory. Roční
rozpočet VK Beskydy se po-
hybuje kolem 350 tisíc. Tyto
peníze nám umožní starat se o
minimálně osmdesátku dí-
vek. Naučit je sportovním ná-
vykům, účastnit se všech sou-
těží. Oddílové příspěvky ale
na tuto sumu samozřejmě ne-
stačí. Děkuji všem našim ak-
tivním členům za jejich práci
s dětmi, a to bez nároku na
odměnu. Jejich jedinou od-
měnou jsou jim předváděná
hra a úsměv ve tvářích děvčat
po vyhraných zápasech. Ta-
kových chvil chceme zažít co
nejvíce, proto zveme do na-
šich řad každého, kdo by uměl
přiložit ruku k dílu,“ dodal
závěrem Jaromír Svatoš z VK
Beskydy Frýdlant. (red)

Medailové úspěchy orientačních
běžců z SKOB Frýdek–Místek
Frýdek-Místek – Před nedáv-
nem se orientační běžci z od-
dílu SKOB Frýdek-Místek zú-
častnili závodů ve Starých
Hamrech, aby naposledy na
jaře změřili síly v krajském
žebříčku. Do Hamer dorazili i
závodníci z celé Moravy, ale i
ze Slovenska a Polska.

V sobotním závodě na kla-
sice se členové SKOB v ná-
ročném a kopcovitém terénu
dokázali prosadit na stupně
vítězů. V kategorii D18C s

přehledem zvítězila Vendula
Skurková. V nejmladších žá-
cích v kategorii H10N byl
Dominik Bábor stříbrný, ve
starších žácích (H14C) zaujal
rovněž stříbrný stupínek Ma-
rek Lepík a ve veteránech
(H55C) vyhrál svůj závod
Ludvík Zeman.

V nedělní krátké trati, opět
v kategorii D18C, vyhrála s
náskokem téměř jedenácti
minut Vendula Skurková, ve
starších žácích (H14C) byl
druhý Marek Lepík, čímž zo-
pakoval své sobotní medailo-

vé umístění. Na třetím místě
dorazil Radek Božoň. Ve star-
ších dorostencích (H18C) zví-

tězil s přehledem Václav Mu-
tina.

Nyní mají orientační běžci
takzvané žebříčkové prázd-
niny. K dalším závodům vy-

běhnout až na počátku září.
(řeh)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ orientační běžkyní z SKOB Frýdek–Místek byla ve
Starých Hamrech Vendula Skurková, která byla dvakrát zlatá.

VE STARŠÍCH dorostencích zví-
tězil Václav Mutina.

DOMINIK BÁBOR doběhl v so-
botním závodě stříbrný.

MAREK LEPÍK byl dvakrát stří-
brný. Snímky: archiv oddílu
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