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Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport,

Dovolte, abychom Vás seznámil  s výsledky  jezdců týmu PALMIMOTORSPORT 
v jeho automobilové a sportovní činnosti v roce 2008.

Jezdci:  David Palmi

	 	 Jakub Horák

Majitel týmu: ing.Ivo Palmi

Manager: ing.Adolf Fešárek 
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V motoristické sezóně 2008 se tým zúčastnil Mezinárodního mistrovství České republiky 	
a Zónového mistrovství střední Evropy v divizi 2 volných formulí do objemu 2000 cm3. 	
V disciplíně závodů automobilů na okruzích. Tým disponoval dvěma vozy  formule Renault 2.0 model 
2007 a 2008.

Ing. Palmi  byl iniciátorem a  podílel se  i na vzniku a organizování této divize v Českém mistrovství. 
Vzhledem k naplnění jezdců v této divizi, dostaly možnost startovat s vozy formule Renault (197PS) 
dohromady i silnější formule F3(220PS) a vozy CN (250PS).

Pro nadcházející sportovní sezónu 2009 chce tým zorganizovat samostatné vyhodnocování vozů 	
formule Renault a tak objektivně vyzvednout výkony jezdců.
I přes tento výkonový nepoměr patřily formule Renault týmu Palmimotorsport k těm nejrychlejším. 
Svými výkony a vyrovnaností dělaly atraktivitu a napínavost závodů. O vyrovnanosti svědčí i to,	
že o celkovém výsledku v závodech automobilů na okruzích rozhodoval z 16 závodů až poslední 
závod v Brně . 
Tým závodil na autodromech, jak v Česku tak i v Polsku, Maďarsku, Slovensku a v Rakousku. 	
Na ukončení sportovní sezóny se tým zúčastnil Setkání mistrů v Ostravě, kde jezdec Jakub Horák 	
zvítězil. David  nemohl  závod dokončit pro technickou poruchu.

Nejlepšího celkového výsledku v závodech docílil jezdec David Palmi, který vybojoval celkové 	
2. místo a tedy titul Vícemistra v divizi 2 a to jak v Mistrovství české republiky, tak i v Zónovém 	
mistrovství střední Evropy.
Druhý jezdec Jakub Horák vybojoval shodně  v obou mistrovstvích celkové páté místa.

Celkový výsledek Jakuba byl dán bohužel neúspěchem v posledním závodě v Brně.
Jezdec však prokázal velmi dobré výsledky v sezóně a to hlavně v kvalifikačních trénincích, 	
kde patřil k nejrychlejším ze všech formulí Renault.Výborné postavení na startu v závodech však 
optimálně nevyužil, vzhledem k jeho malým jezdeckým zkušenostem, které odpovídají jeho věku.
Letos startoval s novou formulí Renault poprvé a i to mělo vliv na celkové výsledky. Je předpoklad, 	
že v příštím roce bude patřit mezi nejrychlejší a bude spolu s Davidem bojovat o mistrovský titul.

V současné době ještě není tým rozhodnut v jakém mistrovství bude příští rok závodit, neboť 	
v možnostech je jak Mistrovství české republiky tak i Švýcarský pohár vozu formule Renault nebo 	
i Mistrovství Rakouska popř. Německá Intersérie.
Konečné rozhodnutí proběhne začátkem ledna 2009 dle dohody se sponzory a jezdci.

Celkově lze říci, že tým si splnil sportovní předsevzetí mít nejlepší výsledek v dané divizi mezi 	
formulemi Renault. To se podařilo. Navíc se jezdcům podařilo v posledním závodě porazit i tým 	
startující v nejprestižnější  Eurosérii vozů formulí Renault. V Eurosérií startují i „B“ týmy z F1.
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Výsledky Týmu PALMIMOTORSPORT 2008

Mezinárodní Mistrovství České republiky v závodech automobilů na okruzích v divizi 2

                                    David Palmi:  Jakub Horák:

Závod:

Most  16-18.5.                            5.místo 4.místo
                                                    5.místo 7.místo

Most     6-8.6.                             1.místo 3.místo
                                                    techn. porucha-defek 3.místo

Poznaň 25-27.7.                         5.místo 4.místo
                                                   6.místo 5.místo

Piešťany 22-24.8.                       3.místo nedokončil
                                                   5.místo 4.místo

Most   29-31.8.                           7.místo 10.místo
                                                   10.místo  8.místo

Brno  19-21.9.                            5.místo nedokončil
                                                   2.místo 5.místo

Celkové umístění:              2.místo 5.místo

Počet startujících:                       v jednotlivých závodech se střídavě zúčastnilo celkem 
 39  jezdců z 11 zemí  ČR,SK,D,A,PL.SLO,F,BAH,COL,NL,H.

Ostrava 11.10. techn. porucha – převodovka 1.místo
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Výsledky Týmu PALMIMOTORSPORT 2008

 Mistrovství  zóny střední Evropy v závodech automobilů na okruzích v divizi 2

                                    David Palmi: Jakub Horák:

Závod:

Hungarorung 13-15.6.  5.místo 8.místo
                                                   6.místo techn.porucha-motor

Poznaň 25-27.7.                         5.místo 4.místo
                                                   6.místo 5.místo

Piešťany 22-24.8.                       3.místo nedokončil
                                                   5.místo 4.místo

Brno  19-21.9.                            5.místo nedokončil
                                                   2.místo 5.místo

Salzburgring 27-28.9.                6.místo neúčastnil se
                                                   7.místo                          

Celkové umístění:              2.místo 5.místo

Počet startujících:                       v jednotlivých závodech se střídavě zúčastnilo celkem  
 30  jezdců z 7 zemí ČR, SK, A, PL, SLO, IT, H                 
																																																																			

	 	

Ing. Ivo Palmi, U Kapličky 368, 739 24  Krmelín
+420 558 674 283, +420 603 265 088

www.palmimotorsport.cz



Ing. Ivo Palmi, U Kapličky 368, 739 24  Krmelín
+420 558 674 283, +420 603 265 088

www.palmimotorsport.cz



Ing. Ivo Palmi, U Kapličky 368, 739 24  Krmelín
+420 558 674 283, +420 603 265 088

www.palmimotorsport.cz



Ing. Ivo Palmi, U Kapličky 368, 739 24  Krmelín
+420 558 674 283, +420 603 265 088

www.palmimotorsport.cz



NAPSALO SE

Nejvíc bodů zatím mají
Bolístky a Lední medvědi
Ostrava/ V Beach centru TJ
Mittal na Varenské ulici v Os-
travě pokračovaly tradiční se-
riály v plážovém volejbale. Ve
3. kole Noční ligy byl v konku-
renci 44 párů nejlepší tým
Retkiks beaks (Brus, Bojan). Z
prvenství ve třetím dějství Li-
gy smíšených dvojic semezi 33
startujícími radovala Arizona
(Kokeš,Dvořáková).
Vrcholem obou akcí budou

zářijová finále pro nejlepších
18 dvojic.V čeleNoční ligy jsou
nyníBolístky (Kotas,Kramár),
Ligu smíšených dvojic vedou
po třetím turnaji Lední med-
vědi (Richterek, Procházko-
vá). V obou soutěžích získalo
body shodně 63 párů.

Výsledky: Noční liga - 3. kolo:
1. Retkiks beaks (Brus, Bojan) 50 bo-
dů, 2. Bolístky (Fic, Kotas) 45, 3. Bu-
lanci (Jaborský, Dědoch) 40, 4. Lo-
patka na uhlí (Štika jun., Mareš) 35,
5.-8. Wanaty (Wanat sen., Wanat
jun.), Hawaj (Tourek, Klímek), Hori-
zont událostí (Ryška, Štverák) a Ari-
zona (Kokeš, Dvořáková) 25, 9.-16.
Ketíci (Adamčíková, Krotká), Eva a
Vašek (Školotík, Duraj), Bublifuk
(Tejzr, Mazurová), Zelená tráva (Ne-
čas, Jakubcová), Olympia (Gradka-
wski, Lichý), Skrytá hrozba (Čajka,
Škvára), Rely toyo (Střelka, Staníč-
ková) a Palestína (Harazím, Hara-
zím) 20. Průběžné pořadí: 1. Bolístky
(Kotas, Kramár) 120 bodů, 2.-3. Lo-
patka na uhlí (Štika, Mareš) a Met-
riks beaks (Brus, Grygarová) 100, 4.
Bulanci (Javorská, Dědoch) 85, 5.
Hawaj (Tourek, Klímek) 65, 6.-7.
Skrytá hrozba A (Čajka, Škvára) a
Rely toyo (Střelka, Staniczková) 55,
8. Olympia (Gradkawski, Lichý) 50,
9.-10. Horizont událostí (Ryška,
Štverák) a Antukové červy (Šal-

plachta, Šimkovi) 40, 11.-13. Dáma,
Dáma (Gierc, Štefko), Baddy to je
pass (Černocký, Záhorský) a Red
Dewils (Nowok, Kuška) 35, 14.-16.
Našrot (Matela, Raška), Rychlá rota
(Kuchař A., Šugat) a Vořež pruti (Uh-
líř, Lukeš) 30, 17.-20. Ptáci (Kohut,
Šumkovič), Arizona (Kokeš, Dvořá-
ková), Linďáci (Lindovský, Hrazdíl-
ková) a Hřbitov pro micky (Lasák,
Hartman) 25 b.

Liga smíšených dvojic - 3. kolo:
1. Arizona (Kokeš, Dvořáková) 50 bo-
dů, 2. Kamení (Mareš, Hermanová)
50, 3. Balckwhite (Fic, Miksová) 40,
4. Lední medvědi (Bojan, Procházko-
vá) 40, 5.-8. Našrot C (Matela,
Kaštanová), Hawaj (Tourek, Platošo-
vá), Rely Toyo (Střelka, Stamílová) a
Zelenáči (Gelnár, Rymelová) 25,
9.-16. Žabičky (Štolotík, Antušáková)
20, Krtci (Žídek, Trulíková), Ropuchy
(Kožušní, Hánová), Přijdu na trénink
(Hartman, Kozlová), Monítci (Jabor-
ský, Adamčíková), Smělý a nesmělá
(Bednařík, Stamilová), Ctbt (Lasák,
Kozlová) a Figurky (Pelikán, Vaňko-
vá) 20. Průběžné pořadí: 1. Lední
medvědi (Richterek, Procházková)
115, 2.-4. ABC (Klímek, Haškovcová),
Zelenáči (Gelnár, Rymelová) a Kame-
ní (Mareš, Hermanová) 90, 5. Monítci
(Jaborský, Adamčíkoví) 70, 6. Hawaj
(Tourek, Platošová) 60, 7. Ztracení
(Brus, Saidová) 50, 8. Smělý a nesmě-
lá (Bednařík, Stamílová) 45, 9.-14.
Blackwhite (Fic, Miksová), Ptáci Ku-
kuráci (Koval, Kožušníková), Krtci
(Žídek, Trulíková), Ropuchy (Kožuš-
ník, Hánnová), Přijdu na trénink
(Hartman, Kozlová) a Rely Toyo
(Střelka, Staniczková) 40, 15.-18. Pí-
seční krtci (Černocký Grygarocá),
Žabičky (Štolotík, Antušáková), Va-
nilkový krém (Krempaský, Spáčilová)
a Kišky lišky (Fic, Lišková) 35, 19. Ká-
hoš a Útloš (Kahánek, Útlá) 30 b. (ro)

Závod v Poznani ovlivnily prohřešky jezdců
Nově zavedeného letmého startu využívali
závodníci k podvodům, což pohřbilo šance
PalmiMotorsportu na větší úspěch.

ZDENĚK JANIUREK ml.

Ostrava/ Okruh v polské Po-
znani přivítal další závod mi-
strovství Česka Divize 2.
Podnik se konal v rámci po-
háru zónového mistrovství
střední Evropy, a tak se na
startu objevilo i několik jezd-
ců ze zahraničí. Ostravská
stáj Palmi Motorsport se
chtěla v mezinárodní konku-
renci prosadit, jenže nový
způsob startu nahrál do ka-
pes soupeřům. Už tréninky
na první závod naznačily, že
to David Palmi s Jakubem
Horákem nebudou mít v Pol-
sku lehké. Na trati se totiž
kromě vozů Formule Renault
2000 ostravského týmu pro-
háněly i mnohem silnější vo-
zy Formule 3 a hlavně speciál
Lola Dušana Nevěřila. Z mě-
řených tréninků nakonec
Palmi vyšel jako pátý, Horák
se kvalifikoval hned za ním
na šestou pozici. Start první-
ho závodu však ostravským
jezdcům určitě nevyšel podle

jejich představ. Startovalo se
totiž letmo, systémem v mi-
nulosti nazývaným Indy. To-
ho využili jezdci ze zadních
pozic, když akcelerovali dří-
ve, než měli. „Vozy by měly
jet stejnou rychlostí, asi osm-
desátkou, v rozestupech, kte-
ré měly při postavení na star-
tovním roštu. Po rozsvícení
zelených světel vozy můžou
vyrazit, ty které akcelerují
dříve než smí, mají větší šan-
ci se dostat před jezdce před
sebou. To udělal například
Tlustý, který nás oba okamži-
tě předjel,“ řekl po závodu
rozzlobeně Palmi. Oba jezdci
ostravského týmu pak bojo-
vali spolu. Po Palmiho jez-
decké chybě se dopředu do-
stal Horák, kterému se v sou-
boji na brzdy podařilo probo-
jovat se před Tlustého a do-
končit závod na třetím místě.
Palmi skončil pátý. Do dru-
hého závodu šel Palmi ze třetí
pozice, Horák ze sedmé. Na
startu se však opakovala ta
samá scéna jako při prvním

závodu. Kostruhovi se Palmi
neubránil. Poláku Kochan-
skému však dokázal předjetí
vrátit, a dostal se tak na čtvr-
tou pozici. Palmi se pak spo-
lečně s Kostruhem dostali
před Rakušana Conrada. V
boji o první místo se však
Palmi dostal mimo trať. „Při
nájezdu do zatáčky jsem se
dostal těsně před Kostruha a
ztratil jsem přítlak. Auto pak
pokračovalo samo z dráhy.
Ztrátu jsem chtěl dohnat, ale
v technické pasáži jsem to
trochu přehnal a probrzdil
jsem,“ smutně přiznal v cíli
Palmi, který nakonec dokon-
čil závod na pátém místě.
Chyby svého týmového kole-
gy využil Horák a dojel na
čtvrtém místě. Další podnik
okruhového mistrovství re-
publiky Divize 2 se pojede na
trati vMostě o víkendu 15., 16.
a 17. srpna.

DAVID PALMI zajel v Poznani
slušně. Ve druhém závodě však
probrzdil zatáčku, a ztratil tak
šanci na pódiové umístění. Jeho
stájovému kolegovi Jakubu Horá-
kovi se to podařilo. V první jízdě
skončil třetí.
Foto: PalmiMotorsport

Železný drak triumfem Hudečka
Slezský pohár amatérských cyklistů pokračuje osmým závodem v neděli v Klimkovicích

Vrbno pod Pradědem/ Celkem
158 cyklistů se zúčastnilo
14. ročníku horského mara-
tonu Železný drak, který vy-
hrál Petr Hudeček z novoji-
čínského klubu Forman Cyc-
lingTeam.Tímto závodemna
106,6 km s převýšením 2050
metrů se startem ve Vrbně
pod Pradědem a cílem na
Pradědu (1492 m n. m.) v ne-
děli za krásného počasí po-
kračoval sedmým kolem se-
riál amatérských cyklistic-
kých závodů Slezský pohár a

současně i soutěž Jesenický
šnek.
První větší stoupání ze Zla-

tých Hor na Petrovy Boudy
roztrhalo peloton na menší
skupiny, v Heřmanovicích
všem ujela dvojice Hudeček a
Orálek. Na vrcholu Lyry byl
už ale Hudeček osamocen a do
závěrečného stoupání na Pra-
děd najížděl s náskokem, kte-
rý se mu podařilo udržet až do
cíle. Celou trať zvládl absolut-
ní vítěz a držitel putovní trofe-
je za 3:14:28, nejlepší ženou s

časem 3:41:53 byla Pavla No-
váková zVortexBike teamu.
Slezský pohár pokračuje v

neděli 3. srpna v Klimkovi-
cích časovkou jednotlivců O
pohár ředitele HZS MSK.
První závodník na trať dlou-
hou čtyři kilometry s převý-
šením cca 100 metrů odstartu-
je v 11 hodin od základní školy
na ulici Vřesinská, cíl je u jo-
dových sanatorií Hýlov. Po-
drobnosti a další informace
na webových stránkách sou-
těžewww.spac.ic.cz.

Vítězové jednotlivých kategorií
Železného draka: muži A (18 až 29
let): 1. Petr Hudeček (Forman Cycling
Team), 2. Martin Herzog (Ziemia Ra-
ciborska), 3. Viktor Novotný (Zhor
team), B (30 až 39 let): 1. Zdeněk
Mlynář (Max Cursor), 2. Libor Po-
hanka (KC Brno), 3. Miroslav Mádle
(Tesutti Prestige),C (40 až 49 let ): 1.
Bogdan Zok (SK Šafrata Bohumín), 2.
Bohumír Czepczor (TJ TŽ Třinec), 3.
Alan Lach (Racing Olešná F-M), D
(50 až 59 let): 1. Rostislav Kuznik
(HAF Opava), 2. Vladislav Toman
(Cyklokramo Suchdol n. Odrou), 3.
Ladislav Hlavatík (Racing Olešná F-
–M), E (nad 60 let): 1. Petr Veselý (TJ
TŽ Třinec), 2. Petr Homola (SK Šafra-
ta Bohumín), 3. Radomír Kramoliš
(Cyklokramo Suchdol n. Odrou). Že-
ny: 1. Pavla Nováková (Vortex Bike
team), 2. Daniela Svobodová (Hmy-
záci Česká Lípa), 3. Aleksandra Oleś
(Agika Rybnik). Junioři (15 až 18 let):
1. David Dvorský (Mapei Olomouc), 2.
Tomáš Lukeš (Vortex Bike team), 3.
Lubomír Orság (CKStará Ves). (zr)

NA START Železného draka, který byl sedmým kolem Slezského poháru amatérských cyklistů, se ve Vrbně pod
Pradědempostavilo 158 závodníků. Foto: Zbyněk Raška Další závody SPAC2008

O pohár ředitele HZS MSK, Klim-
kovice, časovka (3. 8.), O cenu
Bohumína, časovka (9. 8.), Vel-
kopolomské okruhy, Velká Po-
lom, silnice (10. 8.), Stonavská
časovka (17. 8.) – mistrovství
SPAC v časovce, Velká cena Laš-
ska, Lichnov u NJ, silnice (23. 8.),
Paskovský kriťák (31. 8.),Mokro-
lazecká „60“, Mokré Lazce, silni-
ce (6. 9.) – mistrovství SPAC na
silnici, Petrovická časovka, Pet-
rovice u Karviné, časovka do
vrchu (7. 9.), Tour de Čupek,Me-
tylovice, silnice (14. 9.).

BEACH LÁKÁ. Mezi účastníky Noční ligy v Beach centru TJMittal byl ta-
ké zkušený volejbalový nahrávač Petr Štika (vlevo). Foto: PavelMajer

Permanentka Baníku se vyplatí!
Ostrava/ Fotbalový klub Ba-
ník Ostrava bude i v této se-
zoně pokračovat v boji o divá-
ka osvědčenými prostředky.
Atraktivní akce se týkají
hlavně Poháru UEFA! Pokud
si totiž zakoupíte permanent-
ní vstupenku, máte vedle celé
řady výhod navíc i jistotu, že
si lístek na utkání Poháru
UEFA (18. září nebo 2. října)

pořídíte o 25 procent levněji.
Majitelé tří počítačovým pro-
gramem náhodně vylosova-
ných permanentek se navíc
podívají na utkání Poháru
UEFAnahřišti soupeře přímo
s A–mužstvem a hlavně za-
darmo.
Permanentky jsou v prode-

ji ve Fanshopu FC Baník Ost-
ravanaKuřímrynku.

Ceny permanentních vstupenek
Noví zájemci
Tribuna T1, T2, T4, T5 – 1900Kč (tj. v sezoně 3 utkání zdarma)
Sektory S1, S2, S3 – 1100Kč (tj. v sezoně 4 utkání zdarma)
Sektory L1, L2, P1, P2 – 700Kč (tj. v sezoně 5 utkání zdarma)
Stálí předplatitelé
Tribuna T1, T2, T4, T5 – 1500Kč (tj. v sezoně 5 utkání zdarma)
Sektory S1, S2, S3 –900Kč (tj. v sezoně 6 utkání zdarma)
Sektory L1, L2, P1, P2 –600Kč (tj. v sezoně 6 utkání zdarma)

SLEDUJTE DENÍK

Tipujte, hrajte a vyhrávejte

každý týden Fortuna poukázka v hodnotě 
100 Kč a triko pro vítěze kola plus 
na konci soutěže závěrečné ceny:
-  LCD TV 38´´
-  set top box
-  Fortuna poukázka 
 v hodnotě 1000 Kč 
 a míč ADIDAS EURO 2008

www.tipliga.cz

LIGA ČTEN
Á

Ř
Ů

Tipovací liga čtenářů Deníku začíná!

www.fortunaliga.cz
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Fotbalisté Poruby vyhráli
i druhý zápas v řadě
Divizní nováček uspěl na hřišti loni ještě třetiligového Dolního Benešova

MARTIN OTIPKA

Ostrava/ Náročný týden se
třemi zápasymají už skoro za
sebou fotbalisté divizní Po-
ruby.
Nováček soutěže dokázal

doma porazit Šumperk, ve
středu uspěl v Dolním Bene-

šově a dnes jej čeká třetí duel
vBystřici podHostýnem.
V duelu proti Šumperku vy-

hrál po boji 1:0, když branku
dával mladý útočník Martin-
ka. „Mám v týmu několik
mladíků, kteří přišli na hosto-
vání z Vítkovic. A všichni hra-
jí dost dobře. Například Mar-

tinka se hned dokázal prosadit
gólově. S tím, jak dává branky,
jsem hodně spokojený, i když
herně to stále ještě není sto-
procentní. Ale věřím, že vý-
konnostně ti mladí během ča-
su půjdou ještě nahoru,“ řekl k
prvnímu z utkání trenér Po-
rubyZdeněkSvatonský.

Ve středu se pak tým před-
stavil v Dolním Benešově, kte-
rý ještě loni hrál třetí nejvyšší
soutěž. Teoreticky byl favorit
jasný. I když… „Když mužstvo
spadne, tak má vždycky pro-
blém udržet kádr pohromadě.
A to je i případ Benešova.Mají
tamMalohlavu, který se vrátil
z Fulneku, a další asi čtyři
zkušenější hráče. Ale zbytek
tvoří mladíci. Takže v porov-
nání s nimi máme mnohem
zkušenější tým,“ uvedl k sou-
peři Svatonský. Jeho mužstvo
nakonecvyhrálo 3:2.
„Bylo to hodně vyrovnané

utkání. My jsme se soustředili
na brejky a vyšlo nám to. V
první půli jsme měli dvě tu-
tovky, ale nedali jsme je. Po
změně stran šel soupeř ze
správně odpískané penalty do
vedení,my jsmenaštěstí rych-
le vyrovnali. Nakonec jsme
dali tři góly a všechny hodně
pěkné. V závěru ještě Benešov
snížil, alemyuž jsme vítězství
ubránili,“ liboval si porubský
kouč, jehož svěřenci tak vy-
hráli podruhé za sebou.
Dnes se pokusí sérii pro-

dloužit na hřišti Bystřice pod
Hostýnem, která je po pěti ko-
lech sedmá, o dvě příčky za
Porubou. „Máme nahráno,
takže jsme zcela v klidu. Ne-
musíme za každou cenu vy-
hrát, ale rádi bychom bodova-
li. Poučili jsme se ze zápasů,
které jsme prohráli 0:4 a 2:5, a
už nehrajeme tak zbrkle do-
předu.Opět budemechtít hrát
zezadu a snad uspějeme,“ do-
dal Svatonský.

Osm ženských družstev
se představí na Florbalky.com
Ostrava/ Florbalky.com se ko-
naly už minulý rok za účasti
čtyř týmů. Ale pořadatelé tento
turnaj považují za nultý ročník.
První ročník se tedy koná dnes
a zítra v Ostravě a počet účast-
níků je dvojnásobný. Na palu-
bovkách se představí čtyři ex-
traligová družstva, vicemistr
slovenské soutěže Žilina a zbý-
vající tři celky se rekrutují z
nižších soutěží.
Hráčky domácího Pepina se

představí ve skupině A spolu s
Žilinou, Elite Praha a Orlovou.
„Elite je nováček extraligy, ale
nováček hodně ambiciózní.
Loni v poháru dokázali porazit
Bohemians. U Slovenek neví-
me, na čem jsme, a Orlová by
teoreticky nemělamoc zlobit. O
vítězství ve skupině bychom se
měli porvat my a Elite,“ řekl
trenér ženského výběru FBC
Ostrava Michal Mariánek. Ve
druhé skupině budou bojovat
Wizards Praha, Sokol Židenice,
Slavičín a Olomouc. „Tady by
se mělo rozhodnout mezi extra-
ligovými celky Židenic a Olo-
mouce,“ dodalMariánek.
Hráčky Pepinamají za sebou

nováčkovský rok v extralize a

letos podle původních plánů
chtěly zaútočit na play off. Ale
situace není nejrůžovější. „Ří-
kal jsem, že pokud se zachrá-
níme, měli bychom jít nahoru.
Ale s momentálním složením
kádru budeme opět bojovat jen
o záchranu. A pokud se to poda-
ří, bude to úspěch,“ posteskl si
Mariánek, který během léta
přišel o osu týmu.
„Je to paradoxní, ale jsme

ještě mladší než loni. Odešlo
nám sedm hráček základní se-
stavy. Tři odešly do Bohemi-
ans, další skončila se studiem a
vrátila se do Šumperku. No a
třeba kapitánka odjela na stáž
do Finska,“ vyjmenoval ztráty
trenér Pepina.
Nakonec mu nezbylo nic ji-

ného než družstvo doplnit děv-
čaty z juniorky. „Jsou to šikov-
né holky a mnohé z nich i re-
prezentantky. Herně jsou dob-
ré, ale nemají žádné zkušenos-
ti. A s tím asi bude problém,“
dodalMariánek.
Ale zpět k turnaji. Dnes jsou

na programu zápasy skupin, zí-
tra se pak bude bojovat o umís-
tění. Finále je na programu v
18.40 hodin. (mao)

STŘELEC. JanMartinka (v bílém) rozhodl svou brankou utkání Poruby proti Šumperku. Foto: PavelMajer

OSLABENÉ. Extraligové Pepino Ostrava přišlo o sedm hráček základní
sestavy a letos bude opět bojovat jen o záchranu. Foto: Petr Kotala

Dramatický předposlední závod Divize 2
sledovalo na autodromu v Mostě 55 tisíc diváků
Jezdci stáje Palmi se dokázali vyhnout dvěma hromadným kolizím a v těžké konkurenci vybojovali body

ZDENĚK JANIUREK ml.

Ostrava/ V Česku doslova ne-
vídaný počet diváků zavítal
před týdnem na mostecký au-
todrom a bylo se opravdu na
co dívat. Více než pětapadesát
tisíc lidí přilákaly na okruh v
severních Čechách závody
Evropského poháru tahačů.
Společně s ním se však konal
také další podnik formulové
Intersérie, v jehož rámci se
představilo také mistrovství
ČRDivize 2. V té se zatím veli-
ce dobře daří jezdcům ostrav-
ské stáje Palmi Motorsport
Davidu Palmimu a Jakubu
Horákovi.
Do závodů se přihlásilo

přes třicet účastníků a sku-
tečnost, že se jedná o závod In-
tersérie, prozrazovala, že
konkurence budehodně tvrdá
a že česká Divize 2 v ní bude
hrát spíše druhé housle. Jak
by taky ne, vždyť ve startov-
ním poli se představilo hned
několik vozů formule 3000,
formule 3 a také o něco slabší
formule Renault 2000, které
nasazuje právě ostravský
tým.
Už v kvalifikacích bylo

hodně rušno, vinu na tomměl
právě velký počet jezdců. V
prvním měřeném tréninku
vybojoval Palmi 10. a Horák

14. pozici, nemohl však kvůli
pomalejším vozům zajet své
kvalifikační kolo optimálně.
Pokud však chtěli bodovat,
museli se dostat mezi osmič-
ku nejrychlejších, ta ale patři-
la závodníkům s výrazně sil-
nějšímimonoposty.
Velké vzrušení zažili diváci

už na začátku závodu. Po let-
mém startu se všem vozům
nepodařilo se srovnat do prv-
ní šikany a výsledkem byla
hromadná havárie, které se
ostravští jezdci naštěstí vy-
hnuli. První kolo nedokončilo
hned sedm jezdců, a na trať
tak vyjel safety car. Po restar-
tu se ujal vedení Dušan Nevě-
řil a v čele závodu zůstal až do
cíle. V dramatickém boji o
body nakonec Palmi předjel
Jiřího Svobodu a dojel na
sedmémmístě, Horák skončil
desátý.
„Letmý start patří mezi

velmi atraktivní podívanou
pro okodiváka, to se potvrdilo
hned v první šikaně, musel
jsemdávat velký pozor, abych
se vyhnul havárii, poté jsem
se dostal před Svobodu a sna-
žil se ujíždět dotírajícím jezd-
cům za sebou včetně týmové-
ho kolegy Horáka. Náskok
jsem naštěstí udržel až do cí-
le,“ usmíval se po závodě Da-
vidPalmi.

Pro neděli si Jakub Horák
vybojoval desátou příčku na
startu, Palmi však až čtrnác-
tou. V první šikaně se jezdci
opět nevyhnuli kolizi, jezdci
ostravské stáje však vyvázli
bez jediného šrámu a pokra-
čovali dále. Horák dojel na

bodované osmé pozici, Pal-
mi projel cílem na desáté
příčce.
Dalším a zároveň posled-

ním závodem seriálu bude
závod naMasarykově okruhu
v Brně, který se pojede v rám-
ci mistrovství světa vozů GT

19. až 21. září. Derniéra sezo-
ny nabídne divákům opravdu
dramatickou podívanou, o
mistru republiky se totiž bude
rozhodovat hned mezi čtyřmi
jezdci. Kandidáty na titul jsou
Tlustý, Kostruh, Palmi a také
Horák.

PŘED PLNÝMI TRIBUNAMI, na nichž se tísnilo 55 tisíc diváků, si David Palmi (na snímku) i jeho stájový kolega
JakubHorák dojeli vMostě pro body. Foto: PalmiMotorsport

SOBOTA6. ZÁŘÍ
CYKLISTIKA:Mokrolazecká „60“
- 14. závod SPAC.
FLORBAL:Turnaj Florbalky.com -
ženský turnaj (od 10, hala Sareza)
FOTBAL: II. liga:Karviná - Sokolov
(vše v 17);MSFL: Frýdek-Místek -
Blansko (10.15);Divize E:Dolní Be-
nešov - Havířov (16.30);Krajský
přebor: Lískovec - Pustá Polom,
Vratimov - Bohumín a Petřkovice -
Nový Jičín (vše v 16.30); I.A třída:
Heřmanice - Ludgeřovice a
Brušperk - Čeladná (oba v 16.30);
I.B třída:Slovan Ostrava - FCOst-
rava-Jih, Slavoj Petřvald - Sedliště,
Záblatí -Mosty a Suchdol - Kozlo-
vice (vše v 16.30).
HÁZENÁ: I. ligamužů:Baník Kar-
viná - Napajedla (15); II. ligamužů:
Sokol Ostrava - Uničov (17).
RAGBY: Extraliga: Havířov - Spar-
ta (14).

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ
CYKLISTIKA:Petrovická časovka
jednotlivců - 15. závod SPAC
FLORBAL:Turnaj Florbalky.com -
ženský turnaj (od 8, hala Sareza)
FOTBAL: Divize E:Kravaře - Slavi-
čín (16.30); I.A třída:Krásné Pole -
Hradec n.M. (16.30); I.B třída:
Vřesina - Hrabová, Píšť - Kozmice,
Šilheřovice - Darkovice a Petřvald
n.M. - Vlčovice (vše v 16.30).
HÁZENÁ: Extraligamužů:Baník
Karviná - Lovosice (10.30), Frý-
dek-Místek - Plzeň (17); I. liga žen:
Sokol Poruba - Lokomotiva Cheb
(15); II. liga žen:Sokol Poruba -
Veselí (9).
PLÁŽOVÝVOLEJBAL: Liga smíše-
ných dvojic v Ostravě (9, Beach
centrumTJMittal na Varenské uli-
ci v Ostravě).
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Uhrová obhájila loňské prvenství ve víceboji
Sportovní gymnasté a gymnastky GK Vítkovice a Sokola Moravská Ostrava vybojovali na mistrovstvích ČR celkem šest medailí

MARIE RODOVSKÁ

Ostrava, Brno/Úspěšně si ved-
li na víkendových mistrov-
stvích ČR ostravští sportovní
gymnasté a gymnastky. Žen-
ské složky se utkaly v Ostra-
vě, kde vybojovaly čtyři me-
daile, další dva cenné kovy

získali na šampionátu v Brně
žáci a dorostenci.
Ostravskou záležitostí se v

porubské hale SŠ prof. Zdeň-
ka Matějčka stal víceboj žen
B. Loňské prvenství obhájila
Barbora Uhrová z GK Vítko-
vice. „Předvedla obtížné se-
stavy, do prostných přidala

dvojné salto vzad, ale pořád to
nestačilo na přechod do mis-
trovské třídy,“ uvedla vítko-
vická trenérka Světlana Gr-
melová. Stříbro vybojovala
Jana Mrkvicová ze Sokola
Moravská Ostrava. „O pěk-
nou atmosféru závodu se vzá-
jemným povzbuzováním po-

staraly samy gymnastky,“
prozradila Petra Drtílková-
–Cenková, trenérka Sokola
Moravská Ostrava. Pátá
skončila vítkovická Vendula
Žitníková. „Nevyhnula se bo-
hužel chybám. Soutěž byla
hodně vyrovnaná, a kdyby
měla o jeden pádméně,mohla
mít medaili, od které ji dělilo
jen půl bodu,“ konstatovala
Grmelová.
Soutěž juniorek B vyhrála

Pavlína Březinová z GK Šum-
perk, z ostravských závodnic
si nejlépe vedla Bára Šipošo-
vá z GK Vítkovice na 9. místě.
„Škoda, že se jí nevydařila
bradla, určitě by v konečném
pořadí poskočila výš,“ řekla
Drtílková-Cenková. Z vítěz-
ství v kategorii kadetek se ra-
dovala Veronika Pluskalová z
Prostějova.
„Krásný a vyrovnaný sou-

boj tří gymnastek nabídla ka-
tegorie žaček A,“ prozradila
trenérkaDrtílková-Cenková s
tím, že nejšťastnější z nich by-
la nakonec Simona Kozáková
z GK Šumperk, která o pou-
hých 25 tisícin bodu porazila
talentovanou Terezu Ochyn-
skou (Sokol Mor. Ostrava) a
Natálii Chalupovou (Bohe-
mians Praha). „Tereze se ne-
dalo nic vytknout, zacvičila
velmi pěkně a bez jakýchkoliv
zaváhání. Po zásluze obsadila
druhé místo,“ pochválila
mladou svěřenkyni trenérka
Drtílková-Cenková.
Třetí místo mezi staršími

žákyněmi vybojovala devíti-
letá Veronika Cenková ze So-
kola Mor. Ostrava. „I když se
jí nevyvedla bradla, ze kte-
rých spadla, na dalších dvou
nářadích zacvičila bezchyb-
ně, a za kladinu dokonce zís-
kala nejvyšší známku,“ pro-
zradila trenérka a zároveň i
maminka Veroniky Cenkové.

Čtvrté místo obsadila vítko-
vická Alexandra Salamono-
vá. „Je to velký úspěch, na
mistrovství republiky starto-
vala poprvé a neudělala žád-
nou větší chybu,“ ocenila její
výkon trenérkaGrmelová.
Český šampionát mužských

složek hostilo o víkenduBrno.
Zlato v konkurenci 41 mlad-
ších žáků vybojoval Filip Vy-
myslický z GKVítkovice, jeho
klubovýkolega JanWronabyl
druhý mezi 14 dorostenci.
„Kluci nám udělali velkou ra-
dost, závodili moc hezky,“
řekla vítkovická trenérka
Grmelová a dodala, že druž-
stvo mladších žáků v sestavě
Vymyslický, Martin Ďásek a
Ondřej Mašín obsadilo 4. mís-
to z devíti účastníků. Vítko-
vický tým nejmladších žáků
ve složení František Lasák,
Jan Jalůvka a hostující Ra-
domír Sliž z Třince byl šestý
ze třinácti startujících celků.
Mistrovské třídy mužů, žen,

juniorů a juniorek budou o titu-
ly bojovat o víkenduvTřinci.

Výsledky MČR v Ostravě: více-
boj - starší žákyně: 1. Starostová
(Bohemians), 2. Hájková (Kladno),
3. V. Cenková (Sokol Moravská Os-
trava), 4. Salamonová, ... 25. Staha-
líková (obě GK Vítkovice), žákyně
A: 1. Kozáková (Šumperk), 2.
Ochynská (Sokol M. Ostrava), 3.
Chalupová (Bohemians), ... 14. Ka-
nonová (Sokol M. Ostrava), 17.
Šnajdrová, 18. Kolářová (obě GK
Vítkovice), kadetky: 1. Pluskalová
(Prostějov), 2. Schusterová (Spar-
ta), 3. Jančová (Bohemians), ... 20.
Jadrníčková (GK Vítkovice), 26.
Bučiková (Sokol M. Ostrava), juni-
orky B: 1. Březinová (Šumperk), 2.
Jandečková (Bohemians), 3. Kubí-
ková (Kladno), ... 9. Šipošová, 16.
Bezděková (obě GK Vítkovice), 18.
Haasová (Sokol Mor. Ostrava), 22.
Mamčářová (GK Vítkovice), ženy
B: 1. Uhrová (GK Vítkovice), 2.
Mrkvicová (Sokol M. Ostrava), 3.
Lovětinská (Sn Praha), ... 5. Žitní-
ková (GK Vítkovice), 6. Masopus-
tová, 7. Jurčová (obě Sokol M. Ost-
rava), 15. Válová (GK Vítkovice),
16. Zivčáková (Sokol M. Ostrava),
17. Nováková (GKVítkovice).

OSTRAVSKOU ZÁLEŽITOSTÍ byl víceboj žen B. Z vítězství se radovala vítkovická Barbora Uhrová (vlevo), dru-
hémísto obsadila JanaMrkvicová ze SokolaMoravská Ostrava. Snímky: PavelMajer

BRONZ v soutěži starších žákyň vybojovala devítiletá Veronika Cenková
ze SokolaMoravská Ostrava. Foto: Petra Drtílková-Cenková

Palmi a Horák se s Hungaroringem poprali
Týden poté, co se David Palmi radoval
z vítězství v Mostě, zavítala ostravská stáj
na trať nedaleko Budapešti. Na technickém
okruhu se její jezdci museli vypořádat
i s technickými potížemi.
ZDENĚK JANIUREK ml.

Ostrava/ Úspěšné dva víken-
dy za sebou mají jezdci stáje
Palmi Motorsport. Začátkem
června se David Palmi a Ja-
kub Horák představili v Mos-
tě v dalším podniku mistrov-
ství republiky Divize 2 a do-
kázali, že patří k české formu-
lové špičce. V prvním závodě
se z vítězství radoval Palmi,
na stupně vítězů se dostal i
Horák.
Během druhého tréninku

začaly na mostecký okruh pa-
dat kroupy a jízdy byly proto
zastaveny. Palmi bohužel ne-
stačil včas přezout pneumati-
ky. Výsledkem bylo čtvrté
místo hned za týmovým kole-
gouHorákem.
Start závodu ale vyšel Pal-

mimu na jedničku. Okamžitě
se probojoval na druhou pozi-
ci a při nájezdu do retardéru
využil chyby Kostruha a pro-
tlačil se na první místo. To
udržel až do cíle. Horák mezi-
tím bojoval s Kostruhem, ten
si však zkrátil trať a musel si
odpykat penalizaci. Horák se
tak mohl radovat z pódiového
umístění.
Ve druhém závodě se jezd-

cům ostravské stáje už tolik
nedařilo. „Po startu mě sou-
peři sevřeli. Pokusil jsem se
je objet, ale vytlačili mě mi-
mo dráhu, a tím jsem ztratil
pozice. Potom jsem tři kola
před cílem dostal defekt a
musel jsem ze závodu od-
stoupit,“ řekl smutně Palmi.
Horák bojoval o druhé mís-
to, ale po souboji s Tlustým

se musel spokojit se čtvrtou
pozicí.
V minulém týdnu pak tým

zavítal na maďarský Hunga-
roring, kde se zúčastnil závo-
du zónového mistrovství
středníEvropy.
„Hodně jsme se tady těšili.

Byla to pro nás premiéra na
téhle trati, kde se za necelé

dva měsíce pojede závod for-
mule jedna,“ zmínil Palmi.
Startovní pole třídy volné

formule do 2000 ccm bylo
opravdu nabité. Vedle For-
mule Renault se zde předsta-
vily také vozy Formule
Nissan a především nejsilněj-
ší Formule 3.
V kvalifikaci Horák vybo-

joval sedmé místo, Palmi
skončil hned za ním. První
závod byl už od startu hodně
dramatický. První dvě kola se
stále měnilo pořadí. Horák si
v souboji s Tlustým poškodil
zadní křídlo a se silně přetá-
čivým vozem dojel na osmém
místě. Palmi se dokázal pro-

bojovat na pátou příčku, kte-
rouuhájil až do cíle.
Trénink na druhý závod se

Palmimu o poznání vydařil,
zajel pátý nejrychlejší čas.
Horák se však kvůli problé-
mům s motorem nezmohl na
lepší než desátou pozici. Me-
chanikům se nepodařilo mo-
tor opravit a pro Horáka zá-
vod předčasně skončil. Palmi
kvůli souboji s Tlustým ztra-
til hned po startu několik po-
zic. Po několika kolech se
však vrátil zpět na pátou
příčku. Chvíli poté však na
trať vytekl oleje z jedné z for-
mulí Nissan a na trať musel
Safety car. Po restartu Palmi

chyboval a propadl se na šesté
místo, na kterém vydržel až
do cíle.
„Představa, jak se po téhle

trati prohánějí formule jedna,
je pro mě opravdu neskuteč-
ná. Hungaroring je podle mě
až příliš technický a úzký
okruh pro takové vozy. Před-
jíždění je tady hodně obtížné,
a proto má na umístění velký
vliv už kvalifikace,“ prozradil
zákeřnosti maďarské trati
Palmi.
Nyní čeká členy ostravské

stáje delší pauza. Na okruhy
vozy Palmi Motorsport vyje-
dou opět až 23. července v pol-
skéPoznani.

MAĎARSKÁ PREMIÉRA. Jezdci stáje Palmi Motorsport Jakub Horák a David Palmi (na snímku) se o minulém víkendu poprvé představili na okruhu
Hungaroring. Na stejné trati se za necelé dvaměsíce pojede i Velká cena Formule 1. Foto: PalmiMotorsport

André Niec jede
na mistrovství světa
Ostrava/ Hokejový útočník
prvoligové Sarezy Ostrava-
André Niec se zúčastní mis-
trovství světa v inline hokeji,
které v sobotu odstartuje v
Bratislavě. Ve Slovenské me-
tropoli bude hájit barvy Ra-
kouska.
„Mám dvojí občanství. Mí

rodiče pocházejí z Rakouska,
takže budu hrát za něj. Na mis-
trovství světa v inline jsem byl
už před čtyřmi lety. Toto bude
můj druhý start. Hodně mě po-
těšil zájem rakouských trené-
ru, jsem rád, že se tohoto šam-
pionátu zúčastním,“ zářilNiec.
Turnaje se zúčastní také

česká reprezentace, kterou
posílí i několik hráčů z NHL.
Niecovo Rakousko bylo v loň-
ském roce třetí, letos má chuť
tutometu ještě vylepšit. (jaz)

INLINE HOKEJ

CHCETE SPORTOVAT?
Hokejová škola Ostrava pořádá kaž-
doročně letní hokejové školy a celo-
roční individuální tréninky pro mladé
hráče i nadšené amatéry, ženy nevy-
jímaje. Občanské sdružení nabízí ce-
lou řadu tréninkových programů pod
vedením Jana Vavrečky, Petra Česlí-
ka a Martina Olšera. Hokejová škola
navíc pořádá kemp přímo v USA. Zá-
jemci se mohou informovat na tel. č.
605 258 399, nebo na stránkách
www.hokejovaskola-ostrava.cz.

INZERCE
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JAK SE ZBAVIT PŘEBYTEČNÝCH KIL?

INFORMAČNÍ SLUŽBA: 596 113 330

Pan L. Sobotka z Nového Jičína se ptá, 
jak zhubnout. „Může homeopatie po-
moct?“ 

MUDr. Alexander Fesik,
odborník na homeopatii, radí:

„Doporučuji vyzkoušený prostředek  
GRAPHITES AKH, který je vhodný jak 
na prevenci tak na léčbu. Mám jen po-
zitivní zkušenosti. 

ČESKÁ HOMEOPATIE
LÉČBA PRO TY, KTERÉ MÁME RÁDI…
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NAPSALO SE

1. Radvanice – Krásné Pole
2. Sokolov –Vítkovice

3. Baník B – Frýdek–Místek

4. Poruba – Šumperk

5. Frýdlant – Petřkovice

6. Štěpánkovice – Heřmanice

7. Stará Bělá – Stonava

8. Ostrava–Jih –Markvartovice

9. Hrabová – Darkovičky

10. Dolní Lhota – SlovanOstrava

1. kolo
Své tipy odevzdejte nejpozději do 29. srpna do 14.00 hodin na adre-
su redakce Moravskoslezského deníku: Mlýnská 10, Ostrava, nebo
tipujte na internetu www.denik.cz. Správný tip = plus 2 body, špat-
ný tip =minus 1 bod. Každý hráčmůže poslat jen jeden tiket. Chcete-
–li mít zajištěný kupon, předplaťte si Moravskoslezslký deník.
Upozorňujeme soutěžící, že uzávěrka každého kola na sběrných místech mimo redakci je v pátek ve 12
hodin.!

Radvanice – Krásné Pole

SBĚRNÁ MÍSTA

Na těchtomístech najdete sběrné
boxy, do kterých vhoďte nejpozději
v pátek do 12.00 hodin vyplněné ti-
kety hry FORTUNALIGA

Redakce
Moravskoslezského deníku
Mlýnská 10,Moravská Ostrava

Restaurace BLESK
28. října 149,Moravská Ostrava

Restaurace SPOLEK
Nádražní 13,Moravská Ostrava

Restaurace KOTVA
Výškovická 110, Zábřeh

Sportbar RACEK
Předškolní 2, Výškovice

Restaurace HAVRÁNEK
Výškovická 1, Zábřeh

Restaurace PARLAMENT
Maďarská 1537, Poruba

Restaurace BOHEMIA
Sokolovská, Poruba

Restaurace VÝBĚR
Jeremenkova 5, Vítkovice

Restaurace U ČESTMÍRA
Družební 61, Krásné Pole

Restaurace U JANA
Na hřišti 3, Petřkovice

Pivnice U POŠTY
nám. Antonie Bejdové, Poruba

Až přílišmnoho nedostatkůmívají kupony do Fortuna ligy. Přinášíme vám
ty nejzávažnější.

MOJEHESLO - Tuto kolonku vyplňujte jen tehdy, pokud chcete hrát For-
tuna ligu přes internet nebo telefon. Jinak ji nechte volnou.

NOVÝHRÁČ - Každý hráč, který se chce přihlásit do Fortuna ligy, musí do
kolonkyMoje startovní číslo napsat N. Kdo nenapíše nic, nemůže být zařa-
zen do počítačové databáze.

MOJESTARTOVNÍČÍSLO - Každému hráči bude přiděleno startovní číslo.
Je nezbytné, abyste tuto kolonku vyplnili. Kdo nechá kolonku volnou, nebu-
de v danémkole hrát.

POUZE JMÉNO - Nový hráč, který napíše do kuponu pouze své jméno, ne-
bude do hry vpuštěn. Je nutné vyplnit i adresu a datumnarození. Tyto údaje
slouží jen pro potřeby Fortuna ligy a po jejím skončení budou vymazány.

Fortuna liga stejně jako ostatní soutěže musí odpovídat zá-
konům České republiky a ty účast zapovídají osobámmladším
osmnácti let. Všichni soutěžící musí tedy být plnoletí, pokud
nebudou tuto podmínku splňovat, musí být ze soutěže vylouče-
ni. V minulých letech byla soutěž oblíbená i mezi mladšími
hráči, těm můžeme doporučit jediné - aby případně pomohli
s vyplněnímkuponuněkomu staršímu.

NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY NA KUPONECH

FORTUNA LIGA JEN PRO PLNOLETÉ

Vítkovice nepostoupily, přesto
ve Finsku herně nezklamaly
V kvalifikaci Poháru mistrů florbalisté porazili Švýcary, ale nestačili na domácí tým Erä
MARTIN OTIPKA

Ostrava/ Závěr minulého
týdne strávili vítkovičtí flor-
balisté ve Finsku, kde bojova-
li o postup do nejprestižnější
klubové soutěže, Poháru mis-
trů. Ostravský tým odjížděl
na turnaj jako největší outsi-
der, ale ve Finsku zanechal
velmi dobrý dojem. Nakonec
sice nepostoupil, ale dokázal
porazit švýcarský Köniz a se-
hrál vyrovnanou partii s do-
mácím týmemErä.
Hlavně v úvodním utkání

proti Švýcarům zahrály Vít-
kovice skvěle. „Byl to výbor-
ný zápas. Sice jsme v úvodu
prohrávali 1:3, ale to je zkres-
lující, protože jsme se dlouho
trápili v koncovce. Ale celý
zápas jsme byli lepší a zaslou-
ženě jsme vyhráli,“ lebedil si
trenér Vítkovic Radomír
Mrázek, který čekal od soupe-
ře přece jenvyšší kvalitu.
„Když to zpětně hodnotím,

tak byli o hodně slabší než Fi-
nové. Bylo to možná překvapi-
vé, ale pro nás určitě pozitivní.
Švýcaři patří ke světové špičce
a my jsme byli lepší než jejich
tým,“uvedl ostravskýkouč.
I druhý zápas proti mužstvu

Tapanilanu Erä přinesl pěk-
nou podívanou, s radostným
koncem pro domácí. „Nehráli
jsme špatně, i když objektivně
soupeř byl lepší. Ale v tako-
vém zápase je mnohem více
vidět, když neproměňujete
šance. Navíc nám rozhodčí
neuznali dvě branky, ale i to
se stává,“ uvedl Mrázek k
utkání, které jeho tým pro-
hrál 1:5.
Postup tak ostravskému

týmu nakonec unikl. Přesto z

Finska celek odjížděl pozitiv-
ně naladěn. „V ostrých zápa-
sech jsme si ověřili, na co
máme a hlavně kde jsou naše
největší slabiny. A pomalu
nám už krystalizuje základní
sestava. V kádru mám 18 hrá-
čů, ale začátek extraligy
chceme hrát na dvě obrany a

tři útoky. A turnaj ukázal,
kdo na sestavu má a kdo ne,“
řekl trenér, kterého překvapi-
la předevšímdefenziva.
„Ti čtyři beci, kteří nastupo-

vali v základu, byli zcela rov-
nocenní se soupeři. A tímmys-
lím i Finy. Problém byl trošku
v útoku, kde jsme neproměňo-

vali šance. Ale i tady se něko-
lik hráčů předvedlo ve vynika-
jícímsvětle,“ dodalMrázek
1. SC SSK Vítkovice – Floorball

Köniz 5:4 (1:3, 1:0, 3:1), branky
Vítkovic: Vladař 2, Suchánek, To-
koš, Brus. Tapanilan Erä – 1. SC
SSK Vítkovice 5:1 (1:0, 2:1, 1:0),
branka Vítkovic: Hanic.

PORAZILI ŠVÝCARY. Florbalisté Vítkovic (vmodrém) sehráli ve Finsku vyrovnané partie se špičkovými evrop-
skými týmy a připsali si skalp švýcarskéhoKönizu. Ilustrační foto: Petr Kotala

V Piešťanech dosáhli jezdci týmu
Palmi motorsport na stupně vítězů

ZDENĚK JANIUREK ml.

Ostrava/ Pátý závod meziná-
rodního mistrovství republi-
ky Divize 2 přivedl jezdce na
okruh ve slovenských Piešťa-
nech. Trať vybudovanou na
místním letišti tvoří zejména
ostré šikany lemované beto-
novými bariérami. Také pro-
to nebyla během víkendu o
dramatické nehody nouze.
Českému mistrovství se větší
karamboly vyhnuly. Totéž se
ale nedá říct o polském pohá-
ru vozů KIA, jehož nedělní
závod musel být zrušen. Jezd-
ci totiž během pátku a soboty
své automobily tak poničili,
že nemohli nastoupit na start.
Ani v Divizi 2 nebyla o pro-

blémy nouze. První měřený
trénink se rozjížděl za ne
zrovna regulérních podmí-
nek. Na trať totiž vytekl olej

jednoho z vozů a pořadatele
nenapadlo nic lepšího, než
nebezpečné místo vyčistit
proudem vody. „Moc jsem to
nepochopil. Hlavně v místě,
kde najíždíme do retardéru
asi ve stoosmdesátce,“ kroutil
hlavou David Palmi, který se
společně se svým týmovým
kolegou Jakubem Horákem
rozhodli vyčkat v boxech co
nejdéle, dokud trať alespoň
trochu neoschne. Výsledkem
nakonec bylo třetí místo na
startu pro Horáka a páté pro
Palmiho.
Po startu udržel první mís-

to Kostruh. Původně druhého
Kavašaje sice Horák zdolal,
ale zároveň se před něj dostal
Tlustý, na čtvrté místo se po-
sunul Palmi. Během závodu
si Tlustý s Horákemvyměnili
pozice, jenže jezdec ostravské
stáje si poškodil zadní křídlo

a se svým vozem se tak doslo-
va pral. Problémů využil Da-
vid Palmi, který se dostal jak
před svého stájového kolegu,
tak před Tlustého. „Při ná-
jezdu do retardéru jsem byl
rychlejší než ostatní, a tak
jsem to zkusil. Povedlo se,“
usmál se Palmi, kterému se
nakonec nepodařilo udržet
druhou pozici před Kvaša-
jem. Útoku ze strany Tlusté-
ho však odolal a dojel třetí.
Horák závod nedokončil pro
poruchuvozu.
Ve druhé kvalifikaci zajel s

formulí nejlépe právě Palmi a
postavil se tak do první řady
vedle Kostruha. Horák šel do
závodu ze čtvrté pozice. Start
se nejlépe povedl Kvašajovi.
Ten se prodral na druhou po-
zici. Palmi spadl na třetí.
Zhruba v polovině závodu jej
ale Horák předjel a starší z

obou ostravských jezdců neo-
dolal ani útoku Tlustého. „Při
nájezdu do betonové šikany
jsme jeli vedle sebe, ale já byl
na horší straně trati a musel
jsem tak brzdit dříve,“ zmínil
Palmi. V cíli byl nakonec pá-
tý, jeho kolega vybojoval třetí
pozici.
Český šampionát pokraču-

je už tento víkend dalším
podnikem, který už potřetí v
této sezoně přivítá mostecký
autodrom. „Bude to něco vý-
jimečného. Naše závody totiž
budou součástí evropského
poháru tahačů. Do naší divize
je navíc přihlášeno okolo tři-
ceti vozů, takže to bude určitě
velmi zajímavý víkend,“ pro-
zradil Palmi, kterému po zá-
vodě v Piešťanech patří v
průběžném pořadí mistrov-
ství třetí pozice. Jakub Horák
je zatímčtvrtý.

DVAKRÁT NA PÓDIUM se v Piešťanech postavili jezdci týmu Palmi motorsport. V prvním závodě vybojoval třetí příčku David Palmi (na snímku). Ve
druhém skončil na stejnémmístě jeho stájový kolega JakubHorák. Foto: Palmimotorsport
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Reklamní čínnost:

Tým Palmimotorsport se zúčastnil dvou šampionátu s celkovým počtem 17 závodů. Pro tyto 
závody tým nasadil  dvě formule Renault 2.0. s jezdci Davidem Palmim a Jakubem Horákem.
V posledního závodě v Brně měl taky startovat slovinský jezdec Marinšek Jaka s národní formulí. 
Po trénincích však jezdec odstoupil z vlastního rozhodnutí.

Kromě sportovní činnosti, která již byla popsána, tým vykonával reklamní a propagační činnost:

Ta byla vykonávána prostřednictvím polepů a nášivek názvů a log sponzorů (zadavatelé 
reklamy), které byly našity na kombinézách jezdců  a  členů týmu.

Mediální a tisková prezentace:

Televize:
Vysílání ČESKÉ TELEVIZE na programuČT2, ČT4 sport v pořadech Svět okruhů a vrchů,  	
a 102 oktanů. V pořadech byly uvedeny i samostatné vstupy s jezdci a majitelem týmu.

Rozhlas:
Několik diskusních výstupu s jezdcem Davidem Palmim do rádia HELAX.

Noviny a časopisy:
Moravskoslezský deník
Ostravské noviny
Formule a.j.

V neposlední řadě jsou to Internetové stránky www.palmimotorsport.cz z aktuálními 
informacemi o týmu a výsledky s uvedením fotodokumentace, log a názvu všech zadavatelů 
reklam.
Dále to byly zprávy, články a obrázky, které se objevovali na stránkách www.car.cz,	
www.motormix.cz, www.ceskeokruhy.cz, www.dovrchu.cz, a mnoho jiných s automobilovou 
tématikou.
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Závěrem

Tým Palmimotorsport je s motoristickou sezónou spokojen.Formulové závody jsou velkým 
fenoménem motoristického sportu. Patří mezi nejatraktivnější závody celého šampionátu.
Největší návštěvnost měly závody v Mostě, kde byla účast  přes 50 000 diváků. Celkově 	
zhlédlo závody více než 200 000 diváků na autodromech u nás i v zahraničí..
Celkové umístění Davida Palmiho i  výkony Jakuba Horáka potvrdily veliký úspěch týmu  
při domácích i zahraničních startech v nové kategorii divize 2 formulových vozů o obsahu 	
do 2000 cm3.
Sedmnáctiletý  jezdec Jakub Horák je  velkým příslibem pro následující sezónu, svými výko-
ny a hlavně vzhledem k jeho mládí.  Jeho výkony potvrdily správné rozhodnutí, startovat 	
s formulemi o vyšším výkonu,již ve svých šestnácti letech.
David Palmi navázal na své výborné výsledky s formulemi a potvrdil své kvality zkušeného 
jezdce titulem vícemistra nejen v českém šampionátu, ale i v zahraničí. 
Mnohokrát byl rychlejší než jeho soupeři s výkonějšími vozidly. Pokud by se jednalo 	
o výsledek formulových vozů, tak by titul mistra republiky získal.

Dovybavením týmu stejnou technikou tím, že tým zakoupil nové vozidlo formule Renault 	
a následně umístěním jezdců v závodech, tým naplnil své vnitřní předsevzetí stát se v České 
republice předním formulovým týmem a tak plnit úspěšně reklamní činnost na atraktivních 
formulových vozidlech. Reklamami byla opatřena i přepravní technika, ale i oblečení jezdců 
s logem svých sponzorů a zadavatelů reklam.

Doufáme, že reklama při automobilových závodech splnila své očekávání. Upozornila svou 
propagaci a výsledky i na značku a název Vaši firmy. Náš úspěch a reklama by měli posunout 
i Vaši marketingovou politiku firmy a tím seznámit s názvem firmy i motoristickou veřejnost.

Rádi bychom s Vaši podporou a prezentací Vaši firmy dále pokračovali i v následující sezóně 
2009, kde tým bude jezdit se dvěma formulemi Renault 2.0 a jednou národní formuli 1400.
Naše plány budou představeny začátkem roku 2009 v reklamní nabídce na rok 2009.

                Za tým Palmimotorsport
															 	 	 	 	 	Ing.Palmi	Ivo
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