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HÁZENÁ – extraliga mužů: SKP 
Frýdek-Místek – Dukla Praha (14. 
února v 17 hodin v tělocvičně ZŠ 
Pionýrů 400) 

LEDNÍ HOKEJ – II. liga, skupina 
Východ: HC Frýdek-Místek – VSK 
Technika Brno (3. února v 18 hodin), 
HC Frýdek-Místek – HC RT TORAX 
Poruba (10. února v 18 hodin), HC 
Frýdek-Místek – HC LVI Břeclav (20. 
února v 17 hodin, vše v hale Polárka)

Kam vyrazit fandit?

Sport / Zaijímavosti

Hned začátkem nového roku se naplno roz-
běhla příprava fotbalistům MFK Frýdek-Mís-
tek, jejíž hlavní náplní je především ne-
populární fáze – nabírání fyzické kon-
dice. Lednový program však vyplnily 
také zápasy zimní Tipsport ligy. Prvním 
soupeřem Valcířů byl ve Stovkách po-
slední celek první ligy FC Baník Ost-
rava. V duelu bohatém na góly zachránil 
bod Literák, který v nastaveném čase vyrov-
nal na konečných 3:3, před ním se za domácí 
trefi li Zavadil a Krišto. Ve druhém utkání už se 
svěřencům trenérské dvojice Radványi – Bere-
šík tolik nedařilo a v Olomouci prohráli s do-
mácí Sigmou hladce 0:3. Ve svém posledním 
vystoupení v  základní skupině Tipsport ligy 
pak Valcíři opět na umělé trávě v  Olomouci 

remizovali s  lídrem FNL ze Znojma 1:1, au-
torem gólu Frýdku-Místku byl Byrtus. Valcí-

ři zakončili základní skupinu na třetím 
místě se ziskem dvou bodů (na prémi-
ích od společnosti Tipsport to znamená 
10 tisíc korun). 

„Výsledky v této fázi přípravy nejsou 
pro mě až tak důležité. Postupem času 

se budou objemy zmenšovat a  převládat 
budou herní věci. V přípravných zápasech 

chceme ladit náš herní systém a  připravovat 
tým na soutěžní zápasy, ve kterých bychom 
chtěli pokračovat v dobrých výsledcích z kon-
ce podzimu,“ řekl frýdecko-místecký trenér 
Mikuláš Radványi. Po zápasech Tisport ligy 
následovalo vítězné přípravné utkání proti 
SFC Opava, výhru 4:2 na umělé trávě v Bílovci 

Dvě remízy v Tipsport lize

Frýdecko-místeckou „sálovku“ vyhrál Armostav
Uplynulý ročník Frýdecko-místecké ligy v sálové kopané vyhráli fotbalisté Armostavu, kteří 
si nejlépe vedli ve fi nálovém turnaji a v této soutěži uspěli celkově už potřetí. Druzí skončili 
fotbalisté Legomatu, třetí byly Nejlevnější ploty a se čtvrtou příčkou se musel spokojit obhájce 
loňského prvenství Auto Herc. Nejlepším střelcem se stal Preči z Armostavu, brankářem Jež 
z Legomatu, obráncem Palej z Auto Herc a útočníkem Tobiáš z Armostavu. Objevem roku byl 
vyhlášen Vojkovský z Auto Herc. Cenu Fair play dostal Musil z Kuna Teamu. Hlavním orga-
nizátorem soutěže, která se hrála už potřiadvacáté, je Vlastimil Lepík.

Již přes deset let je v provozu 
sportovní areál spolku Sport 
 Relax Clubu v Dobré, a za tuto 
dobu si díky nabízeným aktivi-
tám získal spoustu příznivců. Pro 
letošní zimu je však připravena 
další atraktivní novinka, a to 
možnost zahrát si badminton 
ve zbrusu nové hale, která byla 
slavnostně otevřena ve druhé po-
lovině loňského roku. Hala nabízí 
čtyři kurty, jež jsou pokryty povr-
chem Herculan, který je speciálně 
určen pro tento druh sportu. 

„Chtěli jsme vymyslet nějakou 
sportovní aktivitu pro zimní ob-
dobí a nakonec jsme se rozhodli 
vsadit na badminton. Naší hlavní 
výhodou je právě povrch, který 
si hráči velice pochvalují. Je 
protiskluzový, ale jeho jedineč-
nost spočívá v jeho pružnosti, 
což ocení zejména rekreační 
hráči, navíc je velmi šetrný ke 
kloubům,“ říká předseda spolku 
František Jelének. 

Jedná se o největší speciali-
zovanou badmintonovou halu 
na Frýdecko-Místecku, a přes-

tože se zde zatím nehrají zápasy 
profesio nálních či amatérských 
soutěží, k tréninku ji využívají 
i ti, kteří se o víkendech účastní 
nejrůznějších badmintonových 
turnajů. Halu v Dobré si k pořá-
dání školení trenérů čtvrté třídy 
vybral i Severomoravský bad-
mintonový svaz.

„Hala je určena především 
široké veřejnosti, ale těší nás, že 
ji využívají také jiné společnosti 

či svazy k pořádání svých aktivit, 
přičemž v hale, kromě badmin-
tonových kurtů, je k dispozici 
i místnost se dvěma stoly na 
stolní tenis“ uvedl dále František 

 Jelének s tím, že přímo na místě 
je možné vypůjčit si rakety i míč-
ky. Rezervaci můžete provést 
telefonicky nebo prostřednictvím 
formuláře na internetu, přičemž 
pro návštěvníky je výhodnější 
zakoupit si permanentku na větší 
počet vstupů. Zatím jako jediní 
v daném regionu nabízíme mož-
nost výuky a tréninku badminto-
nu dětí i dospělých, a to pod do-
hledem akreditovaných trenérů. 

Po sportovním výkonu je mož-
né využít přímo v areálu i další 
nabízené služby, k dispozici je 
sauna a wellness, nebo si můžete 
posedět v příjemném prostředí 
vinného baru. Areál Sport Relax 
Clubu také nabízí čtyři venkovní 
tenisové kurty, z nichž dva jsou 
multifunkční, na kterých lze hrát 
volejbal či nohejbal. 

Nevíte kam na badminton? 
Navštivte novou halu v Dobré!

tel.: 725 505 205 | e-mail: info@sportrelaxclub.cz

www.sportrelaxclub.cz | www.facebook.com/sportrelaxdobra

INZERCE

Mistrem je Petr Žákovský
Mistrem ČR v eXtrémním závodu „Adidas 

24 hodin nad Lysé hoře“ se předposlední led-
nový víkend stal Petr Žákovský z  Frýdlantu 
n. O. se třinácti okruhy, které uzavřel v neděli 
ráno v 10:18 hodin. Nejlepší ženou závodu se 
stala stejně jako loni i  předloni Linda Beni-
ačová, 11 okruhů ukončila deset minut před 
koncem závodu. Nejstarším závodníkem byl 
69letý Emil Trombik z Č. Těšína, který zvládl 
pět okruhů. Závodníci za 24 hodin absolvo-


