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Mûstsk˘ stadion pﬁivítá mladé atlety z celého svûta
Mladé atletické naděje z celého
světa se v týdnu od 11. do 15. července utkají na Městském stadionu ve
Vítkovicích v rámci Mistrovství světa
atletů do 17 let. To bude vedle tradiční Zlaté tretry patřit k vrcholným
sportovním událostem letošního roku.
Do Ostravy se chystají výpravy z více
než 190 zemí. Organizátoři očekávají
příjezd asi 2,5 tisíce lidí včetně technického personálu, trenérů, rozhodčích a novinářů.
„Chlapci a děvčata budou bojovat
ve 24 disciplínách. Na každou mohou být vysláni dva sportovci příslušné země. Musí ale splnit výkonnostní limity, takže nepočítáme, že
by přijelo z každého státu 96 závodníků,“ řekl ředitel Sdružení sportovních klubů Vítkovice a místopředseda Českého atletického svazu Oldřich Zvolánek.
Nejpočetnější výpravy se hlásí
z USA, Austrálie, Anglie, Švédska,

Litvy a evropských
zemí.
A r a b s k é
a africké země
vyšlou menší
počet startujících. „K raritám bude patřit
syn bahrainského prince, který přijede se čtyřicetičlenným doprovodem včetně
kadeřníka, kuchaře i řidiče a chce
si pronajmout celé patro nejluxusnějšího hotelu,“ uvedl O. Zvolánek.
„Stále ještě hledáme jazykově vybavené zájemce, kteří se budou celý den
starat o jednotlivé výpravy. Měli by se
umět domluvit anglicky, francouzsky,
španělsky, německy nebo jiným světovým jazykem. Hlásit se mohou na
e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz a měli
by uvést kontakt, telefon a dorozumívací jazyk,“ sdělil O. Zvolánek.

O pořádání
prestižního
mistrovství
světa usilovala
Ostrava od roku
2004. Protikandidáty moravskoslezské metropole
byla
města z Thajska, Španělska a Bermud. Do poslední chvíle se rozhodovalo mezi španělskou Mallorcou
a Ostravou. Té pomohlo, že může
ubytovat všechny sportovce na jednom místě, má dobře propracovaný
systém dopravy a náročnější klienti
mohou využít hotel Atom, který je
v těsné blízkosti stadionu.
„Navíc nás ve světě už znají díky
Zlaté tretře, na kterou závody kadetů
navazují s čtrnáctidenním odstupem.
Stadion bude perfektně připravený,“
konstatoval O. Zvolánek. Mezi nejzajímavější disciplíny bude podle něj

patřit výška chlapců, skok o tyči
a běh. Výkony mladých atletů se
každým rokem mění, a tak lze předpokládat, že se Ostrava dočká zajímavých rekordů. Divácky atraktivní
budou sobotní a nedělní finálové závody. Na své si přijdou i příznivci
velkých sportovních hvězd, které budou s atlety provádět vzorové tréninky. Účast už potvrdila Šárka Kašpárková, Jan Železný, Tomáš Dvořák, Sergej Bubka i Kenenisa Bekele.
Vstupenky na Mistrovství světa atletů do 17 let budou v prodeji od
1. května v pokladnách Městského
stadionu Vítkovice, ve všech sběrnách Sazky a Sportky SSK Vítkovice
a v pobočkách Ostravského informačního servisu. Jednotné vstupné na jeden den bude stát 50 korun, permanentka na celý šampionát kolem 200
korun. Statutární město Ostrava podpořilo konání šampionátu částkou
5 960 tis. korun.
(kk)

portrét
Dûlám vûci naplno,
do niãeho nejdu napÛl

Ale‰ Loprais neskr˘val radost
z tﬁetího místa v Rallye Dakar
Podělit se s Ostravany o radost
z třetího místa v Rallye Dakar přijel 13. února Aleš Loprais. Nejtěžší motoristickou soutěž světa
absolvoval s Petrem Gilarem,
v doprovodném vozidle je podporoval strýc - Karel Loprais, jeho
bratr Milan Loprais a dva novináři
Petr Dufek a Jiří Vintr. „Dakarská
rallye je velmi tvrdá a já jsem

šťastný, že jsme pro barvy naší
země vybojovali krásnou třetí
příčku. Společný úspěch mě těší
o to víc, že se po čtyřech letech
podařilo vrátit Tatru na automobilové výsluní, kam vždycky patřila,“ řekl A. Loprais, který téměř
osm tisíc kilometrů dlouhou trať
africkou pouští absolvoval poprvé
v životě.
(k)

krátce
■ Vlajka

Ostravy na K2
Statutární město Ostrava podpořilo
expedici Leopolda Sulovského na nejvyšší horu světa. Výprava na K2 se
uskuteční od konce května do srpna
a pokud bude úspěšná, vynese na legendární horu vlajku města Ostravy.
Dotaci města ve výši 400 tisíc korun
horolezci využijí k nákupu vybavení
a materiálu a k úhradě ceny za letenky.

■ Velká

cena Ostravy
Velkou cenu Ostravy mužů a žen
pořádá 1. dubna v přívozské hale
Sareza Judo Club Baník Ostrava.
Závod je určen mužům a ženám ročníku 1987 a starším, ale také juniorům, juniorkám, dorostencům a dorostenkám. Jeho součástí bude Memoriál Jana Stankoviče pro váhovou
kategorii do 66 kg.

Z malé vesničky na Hané pochází kluk, který v září loňského
roku zachránil svou topící se spolužačku.
Osmnáctiletý
Jaroslav
Gazda si na pocty příliš nepotrpí
a jak sám říká, nerad dělá velká ramena. Ačkoli patří mezi nejlepší
mladé atlety České republiky, nemá
žádný sportovní vzor a jeho jediným přáním je, aby si ho lidé pamatovali pro to, co pro ně udělal. „Do
Ostravy jsem přišel kvůli atletice.
Běhám střední tratě 800 až 3 000
metrů a za docela dobrý výsledek
považuji čtvrté místo v Poháru evropských zemí atletů do 19 let,
které jsem vybojoval v roce 2005.
To jsem zaběhl osobní rekord,“ říká
drobný student. Před čtyřmi lety byl
mistrem republiky v hale, dvakrát
reprezentoval barvy naší země na
mezinárodních závodech.
Jaroslav Gazda tvrdí, že sport mu
dává pevný řád, možnost aktivně využít volný čas a také přátele na celý
život. „Ačkoli atletika není kolektivní disciplína a vyžaduje silné individuality, myslím si, že na našem
gymnáziu neexistuje šikana ani vzájemná řevnivost. Všichni dělíme čas
mezi školu a sport. Pokud chceme
dělat obojí na sto procent, a to já chci,
nezbývá už skoro žádné volno,“ vysvětluje mladík. „Často také myslím
na své rodiče a sestry a běhám taky
pro ně, aby ze mě měli radost.“
Tu udělal nejen jim, ale i mnoha
dalším lidem, když vytáhl ze dna
bazénu topící se spolužačku. Pro
skrytou nemoc, o které neměla tušení, se při výuce plavání ocitla na
několik okamžiků pod vodou. První,

kdo ji viděl a pohotově zareagoval,
byl právě Jaroslav Gazda. „Všiml
jsem si jí při otočce u kraje bazénu.
Trvalo zlomek vteřiny, než mi došlo, že něco není v pořádku. Ležela
na dně schoulená do klubíčka,“
vzpomíná. V tom okamžiku snad
vůbec nepřemýšlel, jen zavolal na
trenéry. Pak se potopil a vytáhl ji na
břeh. Spolu s instruktory okamžitě
zahájili resuscitaci a přivolali sanitku. Dívka se probudila až v nemocnici a od přístrojů ji lékaři odpojili následující den. „Celou dobu
jsem myslel na to, aby byla v pořádku. Moc jsem si přál, ať se mezi
nás brzy vrátí a je úplně zdravá,“
popisuje první dny po záchraně.
Jaroslavovi věnovala zlatý řetízek s přívěskem s nápisem Za život. „Velmi si ho vážím. Kdybych
měl dostat metál, neměl bych z něj
takovou radost. S tou krásnou, milou, tichou dívkou se o celé události zbytečně nebavíme. Oba víme
své,“ vysvětluje J. Gazda. Podle
něj by základy první pomoci měl
ovládat každý, protože nikdy neví,
kdy je bude potřebovat. „Nedovedu
si představit, že bych musel žít
s pocitem, že jsem mohl, ale neuměl někomu pomoci,“ uzavírá Jaroslav Gazda.
(kk)

