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řemýšleli jste někdy o tom,
co se dá stihnout za tři desetiny sekundy? Možná
mrknout, možná ani to ne.
Přesto tak nicotný rozdíl,
který pořádně ani nezaregistrujete,
určil závodníka, jenž získal odměnu 100 tisíc eur (cca 2,6 milionu korun). Pouhé tři desetiny rozhodly
bitvu o evropský juniorský titul
v automobilových soutěžích, který
nabízel tuto atraktivní cenu.
Po téměř 1 260 ostrých kilometrech v nejrůznějších částech Evropy museli Čech Filip Mareš a Brit
Chris Ingram přijet do malé obce
Lukov poblíž Zlína. Tady vyvrcholila Barum Czech Rally Zlín i jejich
vzájemný souboj o zlatou medaili,
slávu a peníze. Vyvrcholila českou
radostí a anglickým zklamáním,
protože Mareš lépe projel poslední
zatáčkou a nechal tak soupeře za sebou. V absolutním pořadí to znamenalo druhé a třetí místo.
„Oba byli úžasní,“ poznamenal vítěz Barum rally Jan Kopecký, který
byl o minutu a půl rychlejší. „Doufám, že příští rok budou ještě víc
vepředu a zapojí se do bitvy o celko-
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Šampion Mareš vyhrál o tři
desetiny, získal tak miliony
Člen ostravsko-hlučínské stáje je juniorským mistrem Evropy v rally
šího rádce – trojnásobného vítěze
Barumky Romana Krestu, který mu
chystá vůz.
„Říkal mi: Jeď v klidu a tlač. Snažil
jsem se to dodržet,“ poznamenal
Mareš.
V drahém motoristickém sportu
není zvykem, že v banku je finanční
prémie. Společnost Eurosport
Events, která je promotérem seriálu, ji vypsala proto, aby podpořila
rozvoj mladých pilotů a přilákala je
do šampionátu. Oba po ní toužili.

„Jsme opravdu moc
rádi, že jsme získali
rozpočet na další dva
podniky. Byl to náš
cíl.“

„Oba byli úžasní.
Doufám, že příští rok
budou ještě víc
vepředu a zapojí se
do bitvy o vítězství.“

Filip Mareš, mistr Evropy

Jan Kopecký, vítěz šampionátu
vé vítězství.“ O triumfu Kopeckého
ovšem nebylo pochyb, takže veškerá pozornost se soustředila na boj
o evropský juniorský titul. Oba piloti, jedoucí shodně ve Škodě Fabii
R5, nabídli to nejlepší, co umí. Rozdíl mezi nimi nebyl ani jednou větší
než 7 sekund.
„Psychicky to bylo hodně náročné,“ vydechl si Mareš, který závodí
v barvách ostravsko-hlučínského
ACA Škoda Autoklub Teamu.
Přestože oba nasadili pekelné
tempo, zvládli soutěž bez výraznějších chyb. To ukazuje, že na Ba-

Oslavy triumfu Posádka ostravsko-hlučínského ACA Škoda Autoklub Teamu Filip Mareš (vpravo) s navigátorem Janem Hlouškem skončila v Barum rally
celkově druhá a zároveň si zajistila titul mistrů Evropy mezi jezdci do 28 let. Foto: Jan Salač, MAFRA
rumku se připravili dokonale. „Dali
jsme do toho všechno, ale Chris jel
neskutečně. Klobouk dolů před
jeho výkonem,“ ocenil soupeře Mareš, jehož v kokpitu doplňuje Jan
Hloušek. „Chris nás dotlačil
k tomu, abychom jeli na našem limitu.“
Oba závodníci proti sobě bojovali

už před dvěma lety ve vosku, pak ovládl závody v Polzech s jednou poháněsku, Itálii i doma ve Zlíně.
nou nápravou. Ingram
„Samozřejmě
jsem
tehdy získal titul, Mareš
tam chtěl uspět taky.
byl bronzový. Také leAle sám na sebe jsem si
tos začal lépe Brit,
kladl velký tlak a byl
eur získal Filip
ovšem český jezdec před- Mareš jako odměnu jsem pak pomalejší než
vedl parádní sérii. Zahájil
Filip. Teprve ve Zlíně jsem
za triumf.
ji čtvrtým místem v Lotyšpředvedl, co opravdu umím.
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tis.

Janetzký odešel z Opavy, aby hrál výše
Jiří Seidl
redaktor MF DNES
OPAVA Přestup z Opavy do Jablonce fotbalovému záložníkovi Jakubu
Janetzkému v roce 2017 vůbec nevyšel. Za jablonecký tým ve třech prvoligových zápasech odehrál pouhých 52 minut...
A tak nebylo divu, že se letos
v létě na čtyři roky upsal Zlínu s vírou, že si polepší.
Tím však pro Janetzkého skončily
příchody do jeho mateřského Slezského FC Opava na hostování. Už
coby hráč Jablonce pomohl Opavským vykopat první ligu a přispěl
v ní i k jejich záchraně.
V minulém kole se proti Opavě poprvé v kariéře postavil jako soupeř.
A jeho Zlín vyhrál 3:0.
Jaký byl jeho návrat do Opavy,
která se ho po minulé sezoně marně snažila udržet?
„Bylo to hezké, stadion byl plný,
fandilo se, vyhráli jsme, takže super,“ řekl dvaadvacetiletý někdejší
mládežnický reprezentant. „Navíc
tady na tom stadionu se mi hraje
dobře, takže jsem to využil.“ A zasmál se.
Utkání doprovázela spousta emocí zejména opavských fotbalistů
a zloba fanoušků Slezského FC. „To
bylo zbytečné,“ podotkl Janetzký.
Když střídal, domácí příznivci ho
vyprovázeli potleskem. „Potěšilo
mě to. Ostatně neodešel jsem nijak
ve zlém, takže nevidím důvod,
proč by na mě měli pískat.“
Před sezonou bylo ve hře další Ja-

Souboj Jakub Janetzký bojuje
o míč s opavským záložníkem
Pavlem Zavadilem. Foto: Jiří Seidl
netzkého hostování v Opavě. „Ano,
měl jsem tady zůstat, ale sešlo
z toho, protože přišla nabídka ze
Zlína. Jsem za ni rád,“ přiznal záložník.
Proč?
„Zlín má větší ambice, chce hrát
do šestého místa, zatímco v Opavě
se bojuje spíše o záchranu,“ odpověděl Janetzký.
Místo ve zlínské sestavě si však

musí teprve vybojovat. Proti Opavě
však poprvé nastoupil v základu.
„Dozvěděl jsem se to odpoledne
den před zápasem. Bylo to pro mě
příjemné překvapení,“ uvedl.
„Další náš mladý hráč Martin Nečas si poranil koleno, takže s námi
ani nebyl v Opavě. Šanci tak dostal
Kuba a udělal mi radost. Bylo to
z jeho strany zajímavé,“ řekl zlínský trenér Josef Csaplár.

Janetzkého výkon potěšil rovněž
zkušeného zlínského útočníka Tomáše Poznara. „Na to, že je v Opavě doma, zvládl utkání v pohodě.
Byl klidný a hodně nám pomohl.
Jeho pracovitost, kterou ukazuje
v tréninku, se vyplácí,“ uvedl Poznar. „A hlavně v kabině už začal
trochu mluvit. První měsíc jsem ani
nevěděl, že v mužstvu je.“
Janetzký podotkl, že mu vždy nějakou dobu trvá, než se v novém
prostředí rozkouká. „Jsem takový
typ člověka. Ale už jsem to ve Zlíně
poznal, tak snad to bude dobré.“
Cení si toho, že může nastupovat
vedle Poznara. „Pozny vyhraje devadesát devět procent hlav, takže
se s ním hraje super.“
Zatímco Poznar nastupuje s číslem 88, Janetzký s 68. Ta vysoká
„hokejová“ čísla si fotbalisté vybrali nezávisle na sobě.
„Osmdesát osmička je ročník
mého narození, tak jsem si ji vzal,
protože když jsem se do Zlína vracel, desítka byla obsazená,“ řekl Tomáš Poznar. „A Kuba říkal, že s číslem, jaké má on, hraje jeho strýc.
Tak nevím, jestli je to Jágr...“
Iniciály Janetzkého JJ se shodují
s těmi Jágrovými, jenže... „Můj
strejda hraje fotbal za Zlatníky, což
je kousek od Opavy. Domluvili
jsme se, že si vezmeme stejné číslo,“ usmál se Janetzký.
Takže legendární hokejista v tom
roli nehraje?
„Mám ho rád, ale není to kvůli
němu,“ odpověděl záložník, který
ve třetím klubu bojuje o to, aby se
v první lize prosadil.

Bohužel to nestačilo,“ posteskl si Ingram.
Co nakonec rozhodlo? Dost možná že domácí prostředí. Přestože Ingram už na Zlínsku v minulosti startoval, přece jen nezná zdejší prostředí tak dokonale jako Mareš. Ten
sice pochází z Mladé Boleslavi, ale
mohl se spolehnout na toho nejlep-

Nechtěli, aby jim sezona končila už
v srpnu.
„Jsme opravdu moc rádi, že jsme
získali rozpočet na další dva podniky. Byl to náš cíl,“ usmíval se Mareš, který navíc dosáhl na titul domácího vicemistra.
Mistrovství Evropy obsahuje osm
soutěží, ovšem junioři spolu zápolí
jen v šesti, proto jejich bitva vyvrcholila ve Zlíně. Odměna má pomoci k tomu, aby se vítěz zapojil do
boje o absolutní titul. Příště se jede
na Kypru a končí se v Maďarsku.
A dost možná že u toho budou oba
juniorští rivalové. Mareš je průběžně čtvrtý, zatímco Ingram se posunul do čela.
„Evropský juniorský titul má
svou váhu. Doufám, že nám pomůže posunout se v kariéře dál,“ přeje
si Mareš.

Třinečtí hokejisté se už
chystají i na Ligu mistrů
TŘINEC Popáté se hokejoví Oceláři
Třinec letos představí v Lize mistrů. Začnou ji v pátek 30. srpna ve
finském Lahti, odkud se přesunou
do běloruského Minsku, kde se
1. září střetnou s tamější Juností.
Doma poprvé nastoupí 6. září proti Lahti. Jejich třetím soupeřem ve
skupině je švýcarské Lausanne.
Oceláři berou soutěž vážně. Odmítají, že by to pro ně byla příprava,
byť do startu extraligy stihnou tři
zápasy. „Jsou to ostré zápasy. Je to
lepší než hrát přáteláky se zdejšími
týmy, i když i ty se samozřejmě hrají naplno. Ale když jde o něco, tak
každý hráč se připraví lépe. Jenom
doufám, že se nikdo nezraní, abychom byli ready i na začátku extraligy,“ řekl třinecký kapitán Lukáš
Krajíček.
„Hned od začátku tvrdíme, že tenhle projekt má smysl. Je to prezentace naší značky,“ uvedl výkonný
ředitel Ocelářů Marek Chmiel. „Evropská mužstva vědí, co je Třinec,
co je Werk Arena. Ale pro nás to
jsou také zkušenosti. Často i naši

mladí hráči poznají hokej v jiných
zemích.“
Chmiel doufá, že jednou bude
soutěž zajímavá i ekonomicky. Zatím kluby prodělávají, byť během
minulých dvou sezon se odměny
zhruba zdvojnásobily.
Výdělečné je vítězství v celé soutěži, za které je odměna 425 tisíc eur,
což je přibližně 11 milionů korun.
V sezoně 2017 až 2018 to bylo dvě
stě tisíc eur. A zvýšily se také prémie za start v soutěži – dříve šlo
o 20 tisíc eur, letos to je dvojnásobek.
Přestože třinečtí fanoušci hojně
navštěvují duely Ligy mistrů, Oceláři na nich vydělávat nechtějí. „Pro
majitele celoročních vstupenek
máme zápasy Ligy mistrů zdarma,“
podotkl Marek Chmiel. „Jinak je
vstupné symbolické sto padesát korun.“
A příznivci Ocelářů s týmem jezdí
i na venkovní duely. „Hned na
úvod zájezd do Finska a Běloruska
naši fandové za dva dny vykoupili,“
podotkl Marek Chmiel. (az, daj, jsl)

Ve výsledcích a telegraficky
Tenis
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY v Ostravě, dvouhra, čtvrtfinále, muži: Michnev – Řeháček 6:0,
3:6, 6:2, Duda – Orlita 6:2, 6:2, Pospíšil – Štěpánek 6:7 (5), 7:6 (6), Franěk – Gengel 6:2, 6:2.
Ženy: Zálabská – Mendesová 5:7, 6:3, 6:3, Tomanová – Silná 6:3, 7:5, Vlkovská – Rutarová
3:6, 3:6, Nováková – Kladivová 1:6, 5:7.

Čtyřhra, semifinále, muži: Řeháček, Schulhauser – Barnat, Michl 6:2, 6:1, Štěpánek, Bolardt –
Jermář, Pospíšil 6:3, 6:7 (6), 12:10.
Ženy: Kubáňová, Dudláková – Silná, Josefová
5:7, 6:3, 10:5, Ševčíková, Nováková – Rutarová,
Mendesová 2:6, 2:6.
Šampionát v areálu SC Ostrava v Komenského
sadech pokračuje dnes od 11.00 semifinálovými
duely dvouhry. Po nich bude finále čtyřhry.

