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Čestmír Šíma je opět
JAN ŠIMEČEK

Aš – V areálu letního kina v
Aši se uskutečnil již šestý
ročník soutěže v extrémních
silových disciplínách –
Strongman's Games Aš.
Pořadatel, kterým není
nikdo jiný než současný
nejúspěšnější český profesionální strongman Čestmír
Šíma, si pro diváky opět
připravil show, která je
svojí náročností
ojedinělá nejen v
celé České republice, ale i ve
střední Evropě.
Při klání si
osm borců
snažilo „ukrojit“ si svůj díl z
finančních prémií
pro ty nejsilnější,
které i letos činily v
součtu více než 100.000
korun.
Diváci si ale přišli na své
už v dopolední „zahřívací“
části, která nabídla klání
šestnácti amatérských
strongmanů. Na startu se
postavili vedle sebe začínající závodníci i zkušení
strongmani, ověnčení úspěchy z předchozích klání, a

Fotbalová divize žen

elitních
strongmanů,
dva reprezentanti
Polska a
jeden z
Ukrajiny.
Dva zástupci
Slo-

přijel do Aše
už potřetí a
byl největším konkurentem domácího závodníka už
v roce 2015.
Druhým pak
byl jeho týmový kolega
Janusz Kulaga, který se v

ČESTMÍR
ŠÍMA vystoupením
bavilstovky
diváků. Foto:
JanŠimeček

minulosti
zúčastnil i
nejprestižnější světové soutěže
World's
Strongest
Man!
Hned první
disciplína bohužel znamenala zúžení startovního pole, když pro zranění odstoupil jeden z nejmladších
českých
profi

strongmanů Michal Tichý. V
podání ostatních
sedmi závodníků
pak mohli diváci vidět přenášení neskutečných 560 kilogramů zátěže,
zvedání 150 – 190kg beto-

Františkovy Lázně – Stolní
tenisté Františkových Lázní
dokázali doma udolat pražské El Niňo a po vítězství v
sérii 3:1 se probojovali do
finále extraligy.
Františkolázeňský tým
táhl za postupem do finále
Antonín Gavlas mladší, který v obou domácích zápasech zazářil a celkem i se
čtyřhrami se podílel na zisku pěti bodů. Další tři body
přidal Pavelka a dva vybojoval Manna.
Františkovy Lázně jsou v
letošní sezoně extraligovým
nováčkem, ale počínají si
jako ostřílený mazák. Ve
čtvrtfinále si poradily s Baníkem Havířov a v semifinále, jak už bylo napsáno,
s týmem El Niňo Praha.

Ve finále se postaví parta
okolo rodinného klanu Gavlasů týmu TTC Ostrava
2016, který bude v sérii favoritem, jakožto vítěz
základní části
soutěže.

nových koulí, zdvihy 160kg
železné klády nad hlavu,
nebo finální zvedání 220,
240 a 280kg bloků železa do
schodů! Zcela zaplněné hlediště hlasitě podporovalo
všechny závodníky, ale nejvíc hnalo k maximálním
výkonům samozřejmě domácího šampiona a doslova
místního hrdinu Čestmíra
Šímu, který v řadě disciplín
sváděl těžké a vyrovnané
souboje s polským silákem
Kobylarzem.
Ani letos ale titul pryč z
Aše neputoval a naprosto
vyčerpaný Čestmír Šíma,
který se po závodě společně
s dalšími českými strongmany ocitl v obrovském
obležení fanoušků, zvedl
nad hlavu už pošesté
trofej pro vítěze
nejtěžší soutěže
ve střední Evropě. „Všechny
disciplíny byly
velice náročné a
jsem moc rád,
že se diváci bavili. Samozřejmě
že jsem rád i za to,
kolikátý jsem nakonec
skončil,“ řekl po závodech
unavený Šíma.

První dvě utkání se odehrají v Ostravě, a to v pátek
a v sobotu 12. a 13. května
vždy od 18 hodin. První odvetný zápas je na programu
15. května ve Františkových Lázních. Případná
další klání se hrají
16. května na západě
Čech a 18. května
pak v Ostravě.

ANTONÍN
GAVLAS
mladší

FNL

JAN ČECH

Karl. kraj – Fotbalistky
hrající divizi A z Karlovarského kraje o tomto víkendu oslavovaly.
Hvězda Cheb udolala na
hřišti ve Skalné celek Sahary Vědomice 3:2. O branky
Hvězdy se postaraly Bartyzalová, Ziateková a Bernardová.
Sokol Chyše pak doma
deklasoval Fotbalový klub
žen z Postoloprt jasně 13:0.
Na vítězství Sokola se hattrickem podílely Vargová,
Stojkovičová a Jandová.
Další góly přidaly Vavriková,
Janochová a Zubzandová.
Hostující hráčky si pak
vstřelily samy vlastní branku. Sokol je v tabulce první
o tři body před Pavlíkovem.
Hvězda je šestá. (jč)

Prémiová hra o 3 000 Kč týdně pro registrované hráče Fortuny!
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Bronz si
odvážel Jakub Šebek.
Na startu klání profesionální divize, které se stejně
jako dopolední měření sil
konalo pod záštitou Českého

venské republiky se
bohužel krátce před
soutěží omluvili z
důvodu zranění.
V žádném
případě to
ale neznamenalo, že
Čestmír Šíma
bude mít cestu
k šestému titulu snadnou, protože
jedním z
polských
strongmanů
byl Rafal Kobylarz, který

svazu silových
sportů, se
představilo osm
závodníků –
pět
českých

Stolní tenisté jsou ve finále extraligy

Bodovala Chyše
i Hvězda Cheb
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napínavé souboje společně s
vyrovnanými výkony dávaly
od začátku tušit, že se bude
v každé disciplíně bojovat
naplno. Diváci mohli vidět
zdvihy činek (mrtvý tah) o
váze až 280 kilogramů, převracení masivní 450kg pneumatiky nebo zdvih
110kilové železné klády a po
necelých třech hodinách byl
znám vítěz dopolední části
soutěže. Stal se jím Matouš
Fritsch, který si letos
vyměnil medailové
umístění s loňským šampionem
Janem Gruszkou.

nejsilnějším mužem Čech

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA má dnes na
programu vložené 27. kolo. Sokolovský
Baník se po dvou zápasech na hřištích
soupeřů představí opět v domácím
prostředí, od 17 hodin hostí šesté
Znojmo. A půjde o hodně. Hornický
klub je namočen v sestupových vodách,
na předposlední Vítkovice má nahrány
pouze dva body. Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Více na www.denik.cz/fortunatipliga
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1. FNL: Baník Ostrava – Sokolov
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2. Divize: M. Roudné – 1. FC K. Vary
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3. Divize: Mar. Lázně – Č. Krumlov
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5. Kr. přebor: FC Cheb – Lomnice

-VHPSěHGSODWLWHOHP'HQ¯NX

6. Kr. přebor: Rotava – Kr. Poříčí

10. Kr. přebor: Toužim – Chodov
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9. Kr. přebor: Citice – Ol. Březová
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8. Kr. přebor: Nové Sedlo – Hv. Cheb
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4. Divize: Ostrov – Admira Praha

7. Kr. přebor: Chyše – Nejdek
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Více na www.denik.cz/fortunatipliga

VYPLNĚNÝ KUPON FORTUNA TIP LIGY odevzdejte nejpozději v pátek 12. května do 12 hodin do redakce regionálního Deníku v Karlových Varech, Sokolově nebo Chebu nebo na sběrných místech. Těmi jsou vybrané pobočky Fortuna
(v Chodově, Ostrově, Aši a Mariánských Lázních). V případě potřeby kontaktujte redaktora Jana Čecha na telefonu 724 952 536.

