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Martin Kopecký: Ať tak, nebo tak,
dnes je to určitě můj poslední zápas

Kam za fotbalem

Raškovický brankář se rozhodl pověsit kopačky a rukavice na hřebík. Utkání v Čeladné bude tedy jeho poslední
Raškovice – Už po několik sezon je jméno brankáře Martina Kopeckého spjato s raškovickým fotbalem. Před dvěma
lety se ale ikona Raškovic zranila a svému týmu dlouho
chyběla. „Stalo se to někdy na
jaře 2013, kdy jsem se v utkání
s Dolní Lutyní střetl s protihráčem a ten mi urval křížový
vaz v koleni. Fotbal jsem musel na rok vypustit, ale pořád
jsem si v té době říkal, že se k
němu přeci jen chci ještě vrátit,“ připomněl si nešťastnou
chvíli raškovický brankář.
A právě na něj se budou jeho spoluhráči dnes nejvíce
spoléhat. Raškovičtí totiž
hrají existenční zápas na
hřišti Čeladné. „Je to paradox, ale když jsem se po zranění vrátil, tak jsme zrovna
doma hostili Čeladnou. Tehdy
bylo obrovské horko a my vyhráli dva nula. Kdybychom
takový výsledek dokázali
znovu zopakovat, vůbec bych
se nezlobil,“ přeje si Kopecký.
Svěřencům zkušeného trenéra Miroslava Onufera jarní
odvetná část vůbec nevyšla.
Raškovice na jaře získaly
pouhých osm bodů, což je
nejméně ze všech účastníků
I. A třídy, skupiny B. V posledním kole hostili Raškovičtí na domácím trávníku al-

MARTIN KOPECKÝ – brankář TJ Raškovice. Foto: Ján Balko
brechtický Baník (1:0). „Tu
výhru jsme nad nimi doslova
vydřeli. Hrajeme teď v křeči,
nedokážeme proměnit ani ty
nejvyloženější
příležitosti.
Baník nás pak v závěru dostal
do většího tlaku, ale naštěstí

jsme výhru se štěstím udrželi,“ oddechl si Kopecký.
I on si je vědom, že jejich situace v tabulce mohla být před
posledním kolem více příznivější. Raškovice totiž poslední
tři zápasy odehrály na svém

hřišti. „Z těch tří utkání jsme
chtěli vydolovat plný počet
bodů. Máme jen tři a s tím samozřejmě spokojeni být nemůžeme. Doma se nám přeci
jen daří kvůli terénu více, než
na hřištích soupeřů. Sportov-

ně však musím uznat, že jak
Vratimov, tak i Bystřice, nás
přehráli a vyhráli zaslouženě.
Naopak Albrechtice mě hodně
zklamaly. Oproti tomu, co
hrály u nich doma, tak na ten
výkon navázat vůbec nedokázaly. Asi se jim v tom horku
moc nechtělo, ale zaplať pán
bůh za to,“ usmál se raškovický gólman.
Ať už duel s Čeladnou dopadne jakkoliv, bude to pro
Kopeckého poslední zápas v
raškovických barvách. „Už
jsem své stanovisko probíral s
naším vedením. Chtěl bych se
začít věnovat i jiným sportům, než je jen fotbal. Zápas na
Čeladné bude skutečně mým
posledním. Za těch šestadvacet let toho už bylo opravdu
hodně. Teď mám před sebou i
jiné cíle, kterých bych chtěl
ještě dosáhnout. Tak nějak cítím, že nastal čas na změnu.
Chtěl bych si v poklidu zahrát
například tenis nebo i golf,“
svěřil se Kopecký, který sám
neví, co nastane s raškovickou kopanou v případě, že letos spadne do I. B třídy. „Těžko říct, jak na to pak kluci zareagují. Vše také záleží i na finančních možnostech klubu,“
uzavřel odchovanec frýdeckomístecké kopané.
(sch)

Celníci opět hráli svůj tenisový turnaj v Třinci
Třinec – Na třineckých tenisových kurtech se po roce opět
sešli zástupci celní správy z
různých míst republiky. V
hutnickém městě se konalo
totiž 31. mistrovství celní
správy v tenise.
Na antuce se bojovalo v tradičních kategoriích, rozdělených na registrované a neregistrované hráče a také podle
věkového složení. Zvláštní pozornost už pátým rokem sklízejí i nejstarší účastníci v důchodovém věku. Jejich soutěž
se hraje pod patronací Moravskoslezského klubu celníků (MSKC), který se spolupodílí s Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj na organizaci tenisového setkání. Letošního přeboru se zúčastnilo
22 hráčů z celních úřadů různých krajů a jediná žena. V seniorské kategorii nastoupilo
osm hráčů. Chybělo však několik soutěžících, kteří nemohli z pracovních důvodů
přijet, ale i tak se bylo nač dí-

VE ČTYŘHŘE nad 40 let skončili na bronzovém stupínku Zdislav
Csepcsar (vlevo) s Liborem Kolářem. Cenu jim předala třinecká starostka Věra Palkovská. Foto: Karel Moškoř

vat. Nepříjemným zpestřením
třídenního klání bylo deštivé
počasí hned první hrací den, a
tak museli herní skluz dohánět tenisté až druhý den, což
kladlo zvýšené fyzické úsilí na
jednotlivce. Přesto se ke spokojenosti organizátorů i hráčů stihlo všechno včas dohrát.
Na slavnostním zahájení a také při předávání cen nejlepším tenistům byla přítomna
starostka města Třince Věra
Palkovská. Ta mohla při vyhlašování výsledků pogratulovat těmto nejlepším:
Kategorie ELITE: 1. Matoušek (Pardubický kraj),
2. Koóš (Moravskoslezský
kraj), 3. Repa (Liberecký kraj).
Neregistrovaní hráči do 40
let: 1. Moravec (Jihočeský
kraj), 2. Steinbach (Plzeňský
kraj), 3. Táborský (Olomoucký
kraj). Neregistrovaní
hráči nad 40 let: 1. Mašl (Plzeňský kraj), 2. Ševčík (Zlínský kraj), 3. Hašlík (Jihomoravský kraj). Čtyřhry do 40

Frýdek-Místek – Fotbalovým fanouškům přinášíme naposledy v jarní části sezony přehled mistrovských zápasů
okresních týmů od krajských
soutěží až po ty nejnižší (včetně
mládežnických soutěží).
I. A třída – skupina B: Čeladná – Raškovice (20. 6. –
17.00, rozhodčí: Bednář – Klimek, Pustějovský), Sedliště –
Veřovice (20. 6. – 17.00, Vrťo
– Poledník, Žurovec), Brušperk
– Dolní Lutyně (20. 6. – 17.00,
Pobořil – Žáček, Brabec).
I. B třída – skupina C: Dobrá – Sn. Orlová (20. 6. – 15.00,
Ostřanský – Szkuta st., Bartek), Lučina – Hnojník (20. 6. –
17.00, Hrňa – Vrána, Matuška), Staré Město – Písek
(20. 6. – 17.00, Sivera – Dytko,
Krokosz), Jablunkov – ČSAD
Havířov (21. 6. – 17.00, Novák
– Matuška, Opěla), Smilovice –
Mosty (20. 6. – 17.00, Galásek
– Lakomý, Opěla).
I. B třída – skupina D: Kozlovice – Kateřinice (21. 6. –
17.00, Bartoš – Takáč, Seidler).
Krajská soutěž dorostu –
skupina B: Staré Město – MFK
Havířov B (20. 6. – 14.45, Krokosz), Brušperk – Skotnice
(21. 6. – 10.00, Tabášek).

let: 1. Bača (Jihomoravský
kraj), Matoušek, 2. Faltýnek
(Zlínský kraj), Táborský,
3. Ševčík, Kolář (Pardubický
kraj). Čtyřhry nad 40 let:
1. Hašlík, Polách (Jihomoravský kraj), 2. Mašl, Nový (Plzeňský kraj), 3. Csepcsar (Moravskoslezský kraj), L. Kolář
(MF). Senior cup nad 60 let
dvouhra: 1. Moškoř (Dobratice), 2. Zlatník (Těrlicko),
3.
Palovský
(Ostrava).
Čtyřhry Senior cup: 1. Moškoř, Sieder (MSKC), 2. Šup
(Domažlice), Palovský, 3. Zlatník a Čepický (Ústí n. L.).
„I přes slabší účast a nepřízeň počasí hned na začátku
turnaje jsme zdárně vykročili
do čtvrté dekády pořádání tenisového přeboru celníků v
Třinci. Účastníci byli tady jako pokaždé spokojeni a už nám
organizátorům vzkazovali, že
by rádi přijeli i příští rok,“
sdělil bezprostředně po skončení šampionátu jeho ředitel
Zdislav Csepcsar.
(red)

Krajský
přebor
žáků:
Jablunkov – Fryčovice (20. 6.
– 9.00 st. + 10.45 ml., Machala), Brušperk – SO Bruntál
(20. 6. – 9.00 st. + 10.45 ml.,
Ostřanský).
Okresní přebor mužů: Ostravice – Metylovice (20. 6. –
17.00, Somr – Vojkovský, Šašinka), Nebory – Nošovice
(20. 6. – 17.00, Legierský – Klečacký, Kantor), Baška – Tošanovice (20. 6. – 17.00, Sikora –
Tatarka, Wantula), Hukvaldy –
Janovice (20. 6. – 17.00, Němec – Šigut, Folvarčný), Řepiště – Chlebovice (20. 6. –
17.00, Pokluda – Čepčor, Pánek).
Okresní přebor dorostu –
skupina B: Písek/Bukovec –
Mosty (20. 6. – 11.30, Nitra).
Okresní přebor žáků: Písek
– Bystřice (20. 6. – 9.30, Nitra).
Okresní přebor žáků (r.
2000 a 2001): Ostravice – Vojkovice (20. 6. – 14.30, Šašinka).
(sch, vš)

Olešná dnes bude
patřit bruslařům

ŠACHISTÉ Z FRÝDKU-MÍSTKU MAJÍ REPUBLIKOVÉ ZLATO
V HRADCI KRÁLOVÉ se o minulém víkendu konalo Mistrovství ČR družstev mladších žáků. Na tuto prestižní akci
se nominovalo 28 družstev, které tvoří šestici hráčů, z
nichž musí být vždy jedna dívka. Beskydská šachová škola
z Frýdku-Místku obhajovala loňské zlato a stříbro. Do
Hradce vyrazila tři družstva. Áčko zvítězilo suverénním
stylem start-cíl, když vyhrálo se stoprocentním bodovým
ziskem. Vítězové hráli ve složení Marek Miča, Richard
Stalmach, Petr Gnojek, Tobiáš Krejčok, Ondrej Nytra a
Kristýna Laurincová. „Nutno říct, že ani další naše týmy se
ve startovním poli vůbec neztratily. Navíc potrápily mnoho favoritů, kterým vzaly důležité zápasové body,“ zdůraznil trenér frýdecko-místeckých nadějí Pavel Benčo.
Nejlepšími výkony se prezentovali: Lukáš Odstrčil, Lucian
Vantuch, Pavlína Dudová a Lucie Fizerová. „Během turnaje
děti navštívili také obří akvárium, kde měli možnost vidět
mnoho zajímavých ryb včetně obávaných piraní. Všichni si
celý turnaj užili a hlavně získali mnoho cenných zkušeností,
které jistě prodají na dalších prestižních turnajích. Jsme
hrdí, že můžeme opět potvrdit, že Beskydská šachová škola v rámci celé republiky jasně dominovala. Proto všem
hráčům děkuji za jejich bojovné výkony a také i našim
partnerům za jejich podporu,“ řekl ředitel BŠŠ FrýdekMístek Pavel Benčo. Foto: archiv oddílu

Frýdek-Místek – Lokalita
přehrady Olešná ve FrýdkuMístku bude dnes od 11 hodin
patřit účastníkům 4. ročníku
vytrvalostního závodu na inline bruslích, který je určen
pro aktivní sportovce, ale také
pro širokou sportovní veřejnost.
Extrémní
závod
Emos
Inline24 proběhne v kategorii
sportovních dvojic a nově od
letošního ročníku i v kategorii sportovních čtveřic. „Závod má statut otevřeného Mistrovství České republiky v
eXtrémním 24 hodin in-line
maratonu,“ prozradil pořadatel a rovněž i účastník populárního závodu Libor Uher.
Cílem je dosáhnout co možná největšího počtu ujetých
okruhů ve stanoveném limitu
24 hodin. Připomeňme si, že
loňští vítězové Pavol Šimášek
a Anton Králik najeli 145
okruhů, takže v nohách měli
652,5 km. Pavol Šimášek byl
také jedničkou co do počtu
ujetých kol, když za 24 hodin
sám zvládl 84 okruhů.
(sch)

