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Manželé Stillerovi, 
které Sedmička 
představila 
v rozhovoru na 
konci ledna, mají 
za sebou první úsek 
cykloexpedice napříč 
Amerikou.
Jan Smekal
Frýdek-Místek

Jen na kolech a bez týmo-
vé podpory vyrazili manželé 
Martin a Renata Stillerovi z 
Frýdku-Místku do Ameriky. 
Vstříc sedmi tisícům kilometrů 
plných dobrodružství, nástrah 
i radostí. Sedmička byla při 
nich, když si cestu plánovali a 
provází je celou jejich půlroční 
cestou, která začala na Kubě 
a pokračuje přes Mexiko do 
amerického San Franciska.

„Do hlavního města Kuby, 
Havany, jsme přiletěli z Frank-

furtu společně se dvěma koly 
zabalenými v krabicích. Prv-
ní tři dny na ostrově svobody 
jsme věnovali nákupům potra-
vin, ale především montování 

kol,“ říká Stiller. 
V jedné z posledních komu-

nistických bašt jsou prý sym-
boly režimu vidět na každém 
kroku. „Kubánský vůdce Fidel 

Castro je všudypřítomný. Jeho 
sochy nebo obrazy s Che Gue-
varou jsou na každém kroku. 
Běžná jsou i propagandistická 
hesla na skalách, domech či 

stromech,“ popisuje Stiller.
Kuba oba cestovatele uchvá-

tila především přírodou. „Nej-
krásnější místa jsou na jihozá-
padě ostrova mezi městečky 
Chivirico a Pilón. Průzračná 
voda, půlkruhovité pláže se 
skalními útesy. Někdy plno ob-
lázků, jindy krásný písek. Tudy 
všude jsme jeli,“ líčí své dojmy 
Stillerová. Svému muži prý 
zatím stačí. „Kola jsou těžší, 
protože s sebou vezeme brašny 
s nákladem, ale zatím můžu,“ 
dodává cyklistka.

V kubánské části expedice 
Stillerovi ušlapali prvních tisíc 
kilometrů. „Zatím unavení ne-
jsme. Nic nám nechybí, máme 
co jíst. Kubánci jsou fantastičtí 
a pohostinní. Čím chudobnější 
rodina, tím vstřícnější. V něja-
ké knížce jsem četl větu: Kdo 
neviděl, neuvěří, kdo nezažil, 
nepochopí,“ říká Stiller.

Z Kuby Stillerovi před pár 
dny odletěli do Mexika, kde zů-
stanou tři týdny.

Napříč Amerikou na kole. start na Kubě

nA konci SvětA. Manželé Martin a Renata Stillerovi z Frýdku-Místku dojeli na kole až na 
kubánskou pláž.  Foto manželé Stillerovi
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Volejbalový klub DHL Ostrava 
organizuje nábory do svých

přípravek a žákovských
družstev chlapců!

Mladí zájemci od 10ti let se mohou
přihlásit našemu volejbalovému poradci 

Zdeňku Štefkovi na telefonu: 724 560 475

Inzerce

Dvanáctiletý 
bojovník ctirad Jaroš 
vybojoval v polské 
Bieruni stříbrnou 
medaili v otevřeném 
mistrovství Evropy 
juniorů.
Jan Smekal
Skalice/Hodoňovice

Zápasníci skalického Fire 
Dragon a hodoňovického Dra-
gon Claw se zúčastnili dvou 
turnajů bojových umění v pol-
ském městečku Bieruň, kam 
přijela evropská špička shaoli-
nů, taekwondistů či karatistů. 
Polská Bieruň hostila 
otevřené mistrovství 
Evropy juniorů a seni-
orský pohár Budo cup 
2010 bojových umění 
bez rozdílu stylů. Jedi-
nou medaili získal dva-
náctiletý Ctirad Jaroš.

„Na turnaje tohoto 
typu jezdíme do Polska 
už delší dobu. Tento-

krát na něm byla nevídaná 
konkurence. Přijelo na něj 
zhruba 260 borců z Ukrajiny, 
Chorvatska, Maďarska, 
Německa, Polska a Čes-
ké republiky,“ uvádí 
trenér Fire Dragon 
Tomáš Zapletal.

V Polsku nastu-
povali bojovníci ve 
dvou kategoriích. 
„Šlo o různé odno-
že kata nebo o boje 
v semikontaktu. 
To je disciplína, 
ve které musí zá-
pasník svého soupeře 
udeřit jako první, ale 
nejvýše čtyřiceti pro-

centy své síly. Jinak 
mu hrozí diskvali-

fikace,“ vysvětluje 
Zapletal.

Občas se 
skutečně 
stane, že 
závodník 
situaci 

podcení 
nebo sílu 

svého úde-
ru přežene a 

hned se tak do-
stane do pro-
blémů. 

„Ve svém 
třetím zápase na 
turnaji jsem nad 

soupeřem jasně vedl. Jenže pak 
přišel okamžik, kdy jsem ho 
vyřadil ze hry silným zásahem 
do nosu, za což mě rozhodčí 
diskvalifikovali,“ konstatuje 
bojovník Dragon Claw Lukáš 
Novák.

Do podobné situace se do-
stal i Jaroš, který svým úderem 
soupeře skoro knokautoval. 
„Jaroš svého protivníka do-
konce rozbrečel. Bylo to něco 
nevídaného. Naštěstí jej doká-
zali zavčasu vzkřísit a zápas tak 
mohl dokončit. Kdyby nemohl 
pokračovat v boji, našeho zá-
pasníka by rozhodčí diskvalifi-
kovali,“ vysvětluje Zapletal.

I díky tomuto momentu se 
Jaroš dostal až 
do finále, kde ale 

svému soupeři 
podlehl na body. 

„Zápasy, do kterých 
nastoupil, měly vy-
sokou úroveň. Druhé 
místo je ohromným 
úspěchem,“ uznale 
pokyvuje hlavou 
Zapletal.

Ctirad Jaroš přivezl medaili
Fotky z akcí

Podařilo se vám zachytit 
zajímavé momenty  
na hřištích a stadionech? 

Netradiční sporty
Víte o netradičních 
sportovních soutěžích?
O akcích, o kterých se 
nepíše? V Sedmičce je  
na to všechno místo. 

Fotky a texty nám 
posílejte přes stránku 
www.sedmicka.cz/
frydekmistek. stačí vedle 
mapy rozkliknout formulář 
„napište nám”. 

sportuJte  
se sedmičKou
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