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Třetiligoví fotbalisté Frýd-
ku-Místku to na Hulín zkrát-
ka neumí. Stejně jako v loň-
ské sezoně Valcíři na jejich 
hřišti prohráli.

Hostům skvěle vyšel úvod 
utkání. Již v 8. minutě nastře-
lil Soukup v dobré pozici vy-
bíhajícího gólmana Dubce. O 
dvě minuty později se již útoč-
ník Frýdku nemýlil a hosté 
vedli 1:0. Domácí poprvé ohro-
zili branku soupeře až ve 23. 
minutě, kdy trestný kop Laci-
ny skončil těsně vedle hostu-
jící branky. Na druhé straně 
mohl vedení Frýdku navýšit 
Biolek, jenže jeho střela šla 
nad břevno. Vyrovnání při-
nesla 40. minuta a přesně za-
hraný rohový kop, na který si 
vyskočil Otruba. 

Devět minut po přestávce 
Hulín přesně zakombinoval a 
Ševela nedal brankáři Prepslo-
vi žádnou šanci. Hosté se pak 
snažili o vyrovnání, ale domá-
cí fotbalisté pozorně bránili. 
„Byl to velice těžký zápas, ve 
kterém se hrálo nahoru dolů. 
Ve druhé půli jsme očekávali 

nápor hostů, kteří se nechtěli 
smířit jen s bodem. Ustáli jsme 
ho a po pěkné kombinační akci 
vstřelil Ševela druhý gól. Jsem 
spokojený s výsledkem a hlav-
ně s tím, že jsme hráli mnohem 
lépe než před týdnem,“ radoval 
se po utkání z výhry domácí 
kouč Pospíšil.

V dalším kole se fotbalisté 
Frýdku-Místku představí na 
domácím hřišti, když v sobo-
tu 1. října hostí od 10.15 hodin 
rezervu Jihlavy.

Branky: 40. Otruba, 49. Še-
vela – 10. Soukup. Rozhodčí: 

Plesar – Pochyl, Sedláček, ŽK: 
Dostál – Grussmann, Prokeš. 
Diváci: 170. 

Frýdek-Místek: Prepsl – 
Švrček, Wozniak (64. J. Pro-
keš), Hrdlička (55. H. Prokeš), 
Byrtus – Biolek (46. Kosto-
rek), Literák, Staněk, Gruss-
mann – Niedermeier, Soukup. 
Trenér: Milan Duhan.  (sch)

V Hulíně Valcíři opět nebodovali
SPARTAK HULÍN – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 2:1 (1:1)

Fotbalisté Frýdku-Místku po 
domácí porážce s béčkem Sig-
my Olomouc prohráli i na hřiš-
ti Hulína.  foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

REGION – V minulém týdnu od-
startoval 2. ročník Beskydské ama-
térské hokejové ligy (BAHL).

S novými dvěma členy byl v minu-
lém týdnu zahájen 2. ročník BAHL. 
K zakládajícím šesti celkům se přida-
li dva nováčci – HC Monsters Ostra-
va a HC Torpedo Havířov. Všechny 
zápasy se odehrají na zimním sta-
dionu v Českém Těšíně, a to vždy 
ve čtvrtek od 19.15 hodin. V rámci 
jednoho hracího dne se tak odehra-
jí všechny zápasy daného kola. Hra-
cí čas každého zápasu byl stanoven 
na 3x 13 minut čistého času. Základ-
ní část se hraje dvoukolově každý 
s každým. Celkem tedy bude v základ-
ní části odehráno 56 zápasů.

Úvodní duel nového ročníku obsta-
ral obhájce prvenství HC Hrádek a 
nováček HC Monsters, pro které to 
byl opravdový křest ohněm. V první 
třetině se obě mužstva na ledě hleda-

la a tým Monsters byl vyrovnaným 
soupeřem. Ve druhé třetině se Hrá-
dek rozjel a vypracoval si čtyřgólový 
náskok. Třetí třetina skončila smír-
ně 2:2, a tak první body si připsal 
tým Hrádku.

Ve druhém zápase nastoupil fi na-
lista úvodního ročníku – Czarne Pan-
tery – proti předposlednímu celku z 
loňska HC Buldogs. Příprava Bul-
dokům nijak nevyšla (vyhráli pou-
ze jediný z šesti přípravných zápa-
sů) a tak bylo jasné, kdo do utkání 
vstupuje jako favorit. V první třetině 
však Buldoci nečekaně kousali, kdy 
skóre zápasu otevřel nejlepší střelec 
Buldoků loňské sezony A. Kurowski. 
Panteři poté měli navrch, avšak M. 
Sargánek v dresu domácích před-
váděl neuvěřitelné zákroky. O dru-
hý zásah do sítě hostů se ve druhé 
třetině zasloužil opět Kurowski. Poté 
se již Buldoci soustředili na obranu 

před skvěle chytajícím Sargánkem. 
Panteři si vypracovali několik šancí, 
které však už nedokázali využít. Bul-
doci si tak připsali své první letoš-
ní body.

Tým Torpeda vstoupil do svého 
prvního ligového zápasu naprosto 
bez respektu a velice rychle se ujal 
vedení 3:0. Po tomto překvapivém 
začátku však přišel mírný útlum a 
kvůli nešťastnému vlastnímu gólu a 
následně chybě v obranné hře doká-
zali Technici snížit na 3:2 a zápas byl 
rázem opět velmi dramatický. Od této 
chvíle obě mužstva zpozorněla svou 
hru hlavně v obranné fázi a snažila 
se vyvarovat zbytečných chyb. Hráči 
Torpeda však dokázali svůj náskok 
ještě zvýšit, a pak pozornou a týmo-
vou hrou i udržet. Rozhodující gól 
pár minut před koncem zápasu již 
přinesl klid a velkou radost do řad 
ligového nováčka.

V posledním zápase prvního kola 
zkřížili hole hráči Mostů a Kozubové. 
První třetina nepřinesla žádné bran-
ky ani vyložené příležitosti. Druhé 
dějství začala Kozubová tlakem, kte-
rý Dynamo ubránilo pouze za cenu 
faulu. V následné přesilovce otevřel 
skóre zápasu Kostka, čímž poslal hos-
ty do vedení. O minutu později srov-
nal stav krásnou střelou pod víko 
Czeczotka. Za další minutu uzavřel 
rychlý gólový trojlístek Lisztwan – 
1:2, který přidal také třetí branku a 
Kozubová tak vyhrála 3:1.

Mužstvem kola byl zvolen team 
HC Torpedo Havířov za výhru ve 
svém prvním ligovém utkání. Nej-
lepším hráčem kola byl zvolen gól-
man HC Buldogs M. Sargánek za 
předvedení mnoha excelentních 
zákroků, kterými výrazně pomohl 
Buldokům k vítězství nad Pantery z 
polského Jastrzebia.

Výsledky 1. kola: 
HC Hrádek – HC Monsters Ostra-

va 8:4 (3:1, 3:1, 2:2). Branky: 6. Sz-
mek, 8. M. Pav, 11. J.  Pav, 16. Bran-
czyk (Kopaniak), 20. J. Pav (Gorny),
22. Gorny, 28. Gorny (J. Pav), 28. 
Kopaniak (Cieslar) – 5. Chalupa 
(Dohnal), 17. Dohnal (Hanák), 32. 
Klega (Hoffmann), 34. Dohnal. HC 
Buldogs – HC Czarne Pantery 2:0 
(1:0, 1:0, 1:0). Branky: 6. Kurowski,
20. Kurowski (P. Lysek). HC Torpe-
do Havířov – HC Technici Střítež 5:2 
(4:2, 0:0, 1:0). Branky: 2. Ručil (Počil), 
4. Ručil (Kraina), 8. Štěrba (Kraina), 
13. Ručil (Kraina), 39. Štěrba – 9. 
Pastorek, 12. Tomanek (D. Gerlich). 
HC Dynamo Mosty – HC Kozubová
1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Branky: 25. Czeczot-
ka (Sikora) – 24. Kostka (Di-Giusto), 
26. Lisztwan (Mechel), 30. Lisztwan 
(Kostka). (jur)

V Beskydské lize nadělovali hokejisté Hrádku 

FRÝDEK-MÍSTEK – Souboj dvou týmů, kte-
ré se v letošním ročníku druholigové soutě-
že hokejistů trápí, vyzněl nakonec lépe pro 
domácí.

Frýdečtí hokejisté začali utkání aktiv-
ně a již v desáté vteřině musel brankář Vla-
chýnský zasahovat proti střeleckému poku-
su Vajdy. Na druhé straně prověřil Láníčkovu 
pozornost Bacul. První změnu skóre přines-
la polovina páté minuty. To Bokroš využil vel-
kého tlaku domácích a po přihrávce Hartma-
na otevřel skóre zápasu – 1:0. Domácí byli po 
úvodní brance při chuti a na konci 6. minu-
ty se radovali podruhé, když se prosadil 
Ambruz. V 9. minutě putoval za katr domá-
cí Musil, jenže přesilovku sehráli hosté tak 
nešťastně, že v polovině 10. minuty zvyšoval 
Ovšák již na 3:0. Střelecký koncert domácích 
měl další pokračování. Na 4:0 zvyšoval v pře-
silové hře Bacul a účet první třetiny uzavřel 
Ovšák.

Také prostřední část začali domácí aktiv-
ně, ale góly si začali připisovat hosté. Ve 
27. minutě snížil nejprve Kabeláč, o dvě 
minuty později upravoval Gogolka na 5:2. 
Při Gaj dově vyloučení sice domácí Bacul 
zvýšil vedení Bobrů na 6:2, do konce utká-
ní již góly padaly pouze do domácí svaty-
ně. Ve 43. minutě putoval na trestnou lavi-
ci domácí Musil a Nečasově družině stačilo 
pouhých 39 vteřin, aby přesilovku využila. 
To Měkýš nahazoval puk před branku sou-

peře a od jednoho z domácích hráčů se čer-
ný touš odrazil za záda překvapeného gól-
mana Bobrů. V 57. minutě zahráli domácí
na zakázané uvolnění a z následného buly 
se prosadil jemnou tečí Štubňa – 6:4. Divá-
ci ve Valašském Meziříčí tak měli možnost
vidět drama až do samého konce utkání. Na 
rozdíl jediné branky pak stačil ještě v čase 
59:59 snížit hostující Mach. 

Na hokej půjdou frýdecko-místečtí diváci
opět zítra, a to v domácím střetnutí s nedale-
kou Karvinou. Hraje se v hale VSH od 18 hodin.
O víkendu pak zamíří svěřenci trenéra Radi-
ma Nečase do Uherského Hradiště.

Branky: 5. Bokroš (Hartmann), 6. Ambruz
(Bokroš, Varga), 10. Ambruz (Ovšák), 12. Ba-
cul (Kopecký), 15. D. Varga (Ovšák), 37. Bacul
(Martiník, Kopecký) – 27. Kabeláč, 29. Gogolka,
43. Měkýš (Rozum), 57. Štubňa (Mareček), 60.
Mach (Sluštík). Vyloučení: 9:9, využití: 3:1,
v oslabení: 1:0.

Frýdek-Místek: Láníček (12. Jagoš) – Pode-
šva, Jindřich, Kudláček, Gajda, Měkýš, Vaj-
da, Kabeláč, O. Sluštík, Rozum, Diviš, Matýsz,
J. Sluštík, Mareček, Gogolka, Štubňa, Kopáč,
Gangarčík, Mach. Trenéři: Radim Nečas a
Miroslav Kameník.

Další výsledky 5. kola: HC Uherské Hra-
diště – Zubr Přerov 3:4, HC Torax Poruba –
VHK Vsetín 1:2, AZ Havířov – Slezan Opava
5:2, Jestřábi Prostějov – HC Karviná 3:6, Nový
Jičín volno.  (mar)

Frýdek-Místek se trápil, zpackal první třetinu
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – HC FRÝDEK-MÍSTEK 6:5 (5:0, 1:2, 0:3)

Hokejisté Frýdku-Místku prohráli ve Valašském Meziříčí především kvůli zpackané první třetině, 
kterou prohráli 0:5.  ilustrační foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

TABULKA

 1. VHK Vsetín 5 4 0 0 0 1 21:11 12
 2. Zubr Přerov 4 4 0 0 0 0 17:9 12
 3. AZ Havířov 5 2 2 0 0 1 17:12 10
 4. Slezan Opava 5 3 0 0 1 1 17:14 10
 5. Jestřábi Prostějov 5 3 0 0 0 2 18:14 9
 6. HC Karviná 4 2 0 0 1 1 16:12 7
 7. Nový Jičín 4 2 0 0 0 2 4:6 6
 8. Val. Meziříčí 4 1 1 0 0 2 15:16 5
 9. Frýdek-Místek 5 0 0 0 1 4 12:23 1
 10. Torax Poruba 3 0 0 0 0 3 4:8 0
 11. Uh. Hradiště 4 0 0 0 0 4 11:27 0

REGION (sch) – Na stránkách úterní pří-
lohy Region Frýdecko-Místecko představu-
jeme mužstva a jednotlivce našeho regionu. 
Rádi ukážeme i vaše sportovce.

Pokud máte zájem, aby se váš tým objevil 
na stránkách novin, kontaktujte naši redak-
ci. Týmy a jednotlivce z jakéhokoliv sportov-
ního odvětví a různých věkových kategorií 

otiskneme i s fotografi í a krátkým povídá-
ním o úspěších regionálních sportovců. Zá-
jemci mohou využít telefonní kontakt na 
sportovního redaktora Roberta Schedlinga 
(558 437 027 – redakce, 606 666 510 – mobil, ro-
bert.schedling@denik.cz - email). Během let-
ních měsíců tak budou o vašich úspěších vě-
dět čtenáři z Frýdecko-Místecka i Třinecka. 

Představte své mužstvo


