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Frenštát patřil poslední zářijový víkend voltiži
Mistrovství ČR ve voltiži, které proběhlo
v areálu jezdeckého klubu TJ Slovan,
se náramně vyvedlo. Plná hala fanoušků
a úspěchy domácích jezdců jsou toho
důkazem.
DALIBOR TOBOLA

Frenštát p. R. – Jezdecký oddíl TJ Slovan Frenštát pod
Radhoštěm pořádal mistrovství České republiky, kterého
se kromě domácích jezdců zúčastnili ještě jezdci oddílů JK
Chomutov, TJ Orion Praha,
TJJ Lucky Drásov, TJ Voltiž
Tlumačov, JK Hřebčín Albertovec a JK Avazero.
Diváci mohli zhlédnout
vynikající sportovní výkony a
také největší úspěch domácího oddílu, a to titul mistryně
republiky, který v kategorii
ženy – junior získala Eliška
Kociánová na koni Laudatio
s lonžérem Ondřejem Svobodou. Eliška Kociánová si na
domácí půdě titul nenechala
vzít a zaslouženě zvítězila.
„Celý víkend byl výborný,
skoro všechno se mi povedlo,
se všemi sestavami jsem byla

spokojená já, i trenérka. Minulý rok jsem byla druhá, takže jsem to letos chtěla doma
vyhrát, a jsem moc ráda, že se
mi to povedlo,“ hodnotila spokojeně mistryně republiky
Eliška Kociánová.
Na 5. místě ve stejné kategorii se umístila další členka domácího oddílu, Denisa
Nováková. Ta předvedla neskutečnou bojovnost, protože
i přes zranění ve druhém kole povinné sestavy se postavila na start své volné sestavy a dokulhala i na start skupinové sestavy. „Zranila jsem
se v neděli dopoledne, když
jsme jeli povinné sestavy. Při
doskoku jsem si natáhla vazy
v kotníku,“ litovala po závodě Denisa Nováková. Publikum však její výkon ocenilo.
„Jsem hodně spokojená, protože jsem ráda, že i přes tu bolest jsem zabojovala. Všichni

kendové závody ve Frenštátě
Denisa Nováková. Na předních místech se v této kategorii umístila i Weronika
Schönwaldová, která skončila sedmá.
Víkend se opravdu povedl
po všech stránkách a po závodech zněla na pořadatele
velká chvála. „Z pohledu organizátora to bylo velice náročné, ale zvládli jsme to díky
pomoci rodičů dětí a všech
ostatních. Z pohledu trenérky
to byl úžasný víkend, protože
holky podaly v podstatě nejlepší výkony celé sezony. Já
jim za to hrozně moc děkuji,“
dodala jedna z hlavních organizátorek, trenérka Adéla
Svobodová. Celkem tak získal
domácí oddíl pět medailí. „Určitě jsme nadmíru spokojeni,
nečekali jsme medaili z družstev jednotlivců, to bylo po tom
prvním kole docela překvapení. Překvapily i malé holky. Terezka Czyžová cvičí
prvním rokem a jako osmiletá soutěžila i s dvanáctiletými, a vedla si výborně,“ pokračovala trenérka Adéla
Svobodová. Voltižérky z FrenELIŠKA KOCIÁNOVÁ na koni štátu tak úspěšně zakončily
letošní sezonu. „Teď máme
Laudatio. Foto: Petr Videnka
mě podporovali, takže to bylo
super. Myslím si, že příští rok,
když zase budeme pořádně
trénovat, to může být třeba
ještě lepší. Byla tady výborná
atmosféra, rodina mi udělala
obrovský transparent a povzbuzovali mě, takže mě to
moc potěšilo,“ vyzdvihla ví-

CHEERLEADERS

FRENŠTÁTSTKÉ voltižérky s lonžérem Ondřejem Svobodou (vlevo).
Foto: Petr Videnka

volnější tréninky, vymýšlíme
nové cviky a za měsíc začínáme plný trénink na novou
sezonu. První závody nás čekají až koncem března u nás
ve Frenštátě,“ dodala závěrem Adéla Svobodová.
Z výsledků domácích
jezdkyň: Ženy – junior: 1.
Eliška Kociánová, 5. Denisa
Nováková,
7.
Weronika
Schönwaldová.
Soutěž dvojic: 1. Eliška Kociánová, Kateřina Jandová.

Děti: 3. Tereza Czyžová, 4.
Barbora Kyselá.
Skupiny – junior: 3. Anastázie Říhová, Denisa Nováková, Kristýna Michnová, Veronika Babincová, Sára Chroboková
a
Weronika
Schönwaldová.
Soutěž družstev jednotlivců
(započítávají se výsledky
všech jednotlivců z prvního
kola): 1. Eliška Kociánová, Denisa Nováková a Weronika
Schönwaldová.

Petřvaldští hasiči sedmkrát na stupních vítězů
Petřvald n. M. – Mladí Petřvaldští hasiči ukončili v pátek 28. září úspěšnou sezonu,
kdy se sedmkrát z osmadvaceti závodů, které letos absolvovali umístili na stupních vítězů. „Přitom nám sezona vůbec nezačala dobře.
Začali jsme trénovat na konci
března se dvěma lidmi z Mošnova, ale těsně před prvními
závody nám oznámili, že s námi závodit nebudou. To jsem
byl na mrtvici. Rok přípravy

sezony Vašica. Po hezkém pátém místě v Michálkovicích
ale postihlo družstvo další neštěstí – porucha stroje, a proto si dalších několik soutěží
museli stroj půjčovat. Sezona
se otočila k lepšímu až na soutěži ve Výškovicích, kde se
mladí hasiči konečně probojovali na stupně vítězů. „Naše radost byla ale poznamenaná nařčením pořadatelů, že
podvádíme. Po přeměření hadic, se kterými soutěžilo i ji-

domácí soutěží ve svém novém rekordním čase druzí a
na nočním Lázeňském poháru v Klímkovicích dokonce
zvítězili. „Hned další den ráno jsme ještě vyrazili do Proskovic, kde jsme úspěšně doplnili celou sadu medailí za celý víkend – skončili jsme třetí,“ hodnotil úspěšný závěr sezony Vašica. Poslední vítězství si družstvo Petřvaldu připsalo v půlce září na dvoukolové soutěži v Odrách.

HASIČI z Petřvaldu se svými frofejemi. Foto: SDH Petřvald

ČESKÁ ASOCIACE CHEERLEADERS (ČACH) měla během minulého víkendu v Novém Jičíně krátké soustředění. V Brně je totiž čeká vystoupení na tanečním veletrhu, a v Novém Jičíně tak trénovali a na řadu přišlo také fotografování. „Byla to nakonec velmi úspěšná akce, bylo nás tady
celkem asi dvacet, včetně našeho amerického trenéra a bývalé předsedkyně ČACH. Všichni z toho byli nadšení a moc se jim v Novém Jičíně líbilo. Beru to jako velký úspěch, a byla to tedy taky
velká propagace našeho města,“ uvedla místopředsedkyně ČACH a jedna z jejich členek, Petra
Žáková.
ČACH je neziskovou organizací, občanským sdružením, které bylo založeno v listopadu roku
2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České i Slovenské republice.
Do konce roku toho českou reprezentaci čeká ještě dost. „Jako nároďák nás čeká vystoupení na
tanečním veletrhu v Brně, dále pak koncem listopadu v Praze mezinárodní soutěž Spirit Cup, kde
budeme mít exhibici. Soutěžně pak pojedeme s nároďákem až na otevřené mistrovství Evropy,
které je ale na programu až příští rok. V této době máme vystoupení a exhibice,“ informovala o
současném programu Petra Žáková. „Začátkem prosince máme domluvenou akci opět v Praze s
dvojicí DaeMan, která vyhrála soutěž Československo má talent. Dělají něco podobného jako my,
jen jiným stylem, takže s nimi máme domluvený společný trénink,“ dodala závěrem novojičínská
rodačka Petra Žáková. Více informací o ČACH se můžete dozvědět také na www.cach.cz. (dtb)
Foto: Deník/Simona Mikšová

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS Nový Jičín
Okresní soutěž mužů, skupina B: Projednáno 4. října, Zdeněk Herejk (Zbyslavice) – zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně od 4. října.
Okresní soutěž mužů, skupina C: Projednáno 4. října, Daniel Michálek (Heřmanice) – zastavení činnosti na 4 soutěžní utkání nepodmíněně od 4. října, Šimon Holub (Vražné) – zastavení
činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně od 4. října, Michal Mikala (Vražné) – zastavení činnosti na 1 soutěžní utkání nepodmíněně od 4. října.
Okresní přebor dorostu: Projednáno 4. října, Václav Adamčík (Kunín) – zastavení činnosti
na 1 soutěžní utkání nepodmíněně od 4. října.

celého družstva by byl k ničemu. A tak zbývající členové
sedli na kola, objeli vesnici a
den před prvními závody hledali dva nové lidi. A povedlo
se,“ líčil hlavní trenér Milan
Vašica. „První závod v Lučině byl jen zahřívací, družstvo
se seznamovalo s novými členy, a skončili jsme předposlední. Ale za týden v Nové Vsi
jsme už byli v půlce startovního pole,“ popisoval začátky

BUDEME U TOHO
Novojičínsko – Už 8. hracím
kolem pokračuje o víkendu I.
B třída, sk. D. O první vítězství v sezoně se pokusí Bordovice, které hostí Suchdol, a
také Lichnov, kam přijede
Kopřivnice. Vedoucí Libhošť
zajíždí na horkou půdu Veřovic, fotbalisté Jeseníku hostí
rezervu Nového Jičína a do
Starého Jičína, který se začíná zvedat, zavítají Odry. Vlčovice pak na domácím hrišti
čekají druhé Kozlovice.
Fotbalisté Kateřinic přivítají Jakubčovice. Utkání začíná v neděli v 15.30 a Novojičínský deník bude u toho. Reportáž z utkání najdete v úterním vydání Novojičínského
deníku.
(dtb)

né družstvo, nakonec naše
druhé místo oficiálně uznali,“ řekl Vašica.
Skvělé výsledky předvedlo petřvaldské družstvo na
konci června, kdy během jediného dne obsadilo 3. místo
ve Frýdlantě ve svém dosavadním nejlepším čase, a 2.
místo v Ženklavě.
Veškeré své dovednosti ale
družstvo zúročilo na dvou
soutěžích 1. září. Ráno byli na

„Co se bude dít příští sezonu,
to je ve hvězdách. Dva členové odcházejí z této věkové kategorie, takže na startu nové
sezony budeme mít stejný problém jako letos. Družstvo si
může půjčovat dva členy odjinud, ale tohle my neuznáváme. Chtěli bychom mít
svých devět lidí, což je optimální, aby se během závodů
prostřídali,“ uzavřel Vašica.
(red)

AKCE PLAKÁTY
Novojičínsko – Redakce Novojičínského deníku nabízí všem
fotbalovým oddílům možnost získat nové plakáty na fotbalová
utkání. Barevné plakáty jsou k vyzvednutí v redakci na Dolní
bráně 10 v Novém Jičíně. Sto kusů plakátů získá každý, kdo si
za symbolickou cenu 180 Kč předplatí úterní Deník, ve kterém
najdete zdarma také týdeník Region, a to pouze na dobu trvání fotbalových soutěží. Bližší informace získáte na petra.bohacova@denik.cz nebo na čísle 602 585 821.
(red)

