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Třetiligovým fotbalistům 
Frýdku-Místku se v posled-
ních zápasech výsledkově 
nedaří. Naposledy remizova-
li v domácím prostředí s jih-
lavskou rezervou.

Prachbídné výkony nyní 
podávají fotbalisté Frýdku-
-Místku. Naposledy pouze 
remizovali v domácím pro-
středí s juniorkou Jihlavy 
1:1, když bod zachraňoval 
v samém závěru Hrdlička po 
rohovém kopu. 

Lepší vstup do zápasu měli 
hosté, kdy v 6. minutě zasa-
hoval proti hostujícímu útoč-
níkovi dobře vyběhnuvší 
brankář Lužný. Domácímu 
trenérovi se situace zkom-
plikovala po čtvrthodině hry, 
kdy byl nucen střídat útoční-

ka Soukupa. První půle na-
konec branku čtyřstovce fa-
noušků nepřinesla.

Gól padl až v 62. minutě, kdy 
se technickou střelou dokázal 
prosadit hostující Kosák. Vzá-
pětí mohl vyrovnat na druhé 
straně H. Prokeš, ale jeho hla-
vička skončila na gólmanovi 
hostí. V 69. minutě se domá-
cí hodně zlobili na rozhodčí-
ho Sedláčka, který netrestal 
penaltou zákrok na pronika-
jícího Biolka. Domácí se na-
konec vyrovnání přeci jen do-
čkali. V 81. minutě zahrával 
Byrtus rohový kop a Hrdlička 
hlavou rozjásal prořídlé řady 
frýdecko-místeckých Stovek. 
Když se v závěru utkání ne-
prosadil ani Kostorek, skon-
čilo utkání remízou. „V první 

TABULKA

 1. Zubr Přerov 6 6 0 0 0 0 26:14 18
 2. Slezan Opava 7 5 0 0 1 1 33:21 16 
 3. VHK Vsetín 7 5 0 0 0 2 28:18 15
 4. AZ Havířov 6 3 2 0 0 1 21:15 13 
 5. HC Karviná 7 4 0 0 1 2 27:25 13
 6. Val. Meziříčí 6 2 2 0 0 2 24:23 10
 7. Jestřábi Prostějov 6 3 0 0 0 3 23:20 9
 8. Nový Jičín 6 2 0 0 0 4 10:15 6
 9. Uh. Hradiště 6 1 0 0 1 4 21:33 4
 10. Frýdek-Místek 7 0 0 0 1 6 13:33 1
 11. Torax Poruba 6 0 0 0 0 6 10:19 0

REGION (jur) – Druhým kolem pokračova-
la Beskydská amatérská hokejová liga. Celky 
Hrádku a Havířova podruhé vyhrály.

První třetina úvodního zápasu 2. kola Bes-
kydské amatérské hokejové ligy (BAHL) vyšla 
lépe týmu HC Monsters, který si díky využitým 
přesilovým hrám vypracoval nad polskými 
Pantery dvoubrankové vedení. Ve druhé čás-
ti padlo po dvou gólech na každé straně. Hned 
na začátku třetí třetiny se podařilo Panterům 
snížit na rozdíl jediné branky a chvíli nato 
i srovnat. Monsters se dokázali ještě jednou 
dostat do vedení, to ale neudrželi a zápas tak 
skončil v základní hrací době nerozhodně 5:5. 
V následných nájezdech byli úspěšnější Pan-
teři, kteří si tak připsali do průběžné tabulky 
o bod více než Monster.

Ve druhém zápase nastoupili hráči Buldoků 
proti Technikům ze Stříteže. Než se stihli fa-
noušci hostů rozkoukat, měnilo se poprvé skó-
re zápasu. Ve 2. minutě po úniku dvou Techni-
ků vsítil branku M. Trpišovský. Další branka 
padla až v prostřední části hry, kdy zvýšil ve-
dení hostů R. Nogol. Buldoci poté přidali a do 
konce druhé periody korigovali stav na 1:2. 
Úvod poslední části patřil opět hostům, kteří 

utekli opět do dvougólového vedení. Závěrečný 
tlak přinesl již pouhou korekci stavu na 2:3.

Hokejisté Hrádku se pustili do svého sou-
peře velmi zostra a po pěti minutách hry ved-
li již 3:0. Za stavu 5:1 ve třetí třetině již nikdo 
nepochyboval o jednoznačné výhře Hrádku. 
Jenže tím se všichni okolo spletli, včetně hrá-
čů Hrádku, kteří přestali hrát. Tým Mostů 
toho využil a v závěru třetí třetiny se dotáhl na 
rozdíl jediné branky a hnal se za vyrovnáním. 
V závěrečné power play se ale nešťastně sra-
zili mostečtí obránci na modré čáře a Hrádek 
pečetil své vítězství střelou do prázdné bran-
ky.

V posledním zápase druhého hracího dne 
čekal na ligového nováčka z Havířova zkuše-
ný soupeř, který měl být v tomto utkání mír-
ným favoritem, tým HC Kozubová. Od první 
minuty převzal zkušenější tým otěže utká-
ní do svých rukou a mužstvo Torpeda nepus-
til ani k pořádné rozehrávce a zaslouženě se 
ujal vedení. Ještě v první třetině se však hra 
vyrovnala a Kozubová trošku vyklidila pozi-
ce a začal se hrát velmi vyrovnaný a vcelku 
pohledný hokej na obou stranách. Na rozdíl 
od Kozubové se hráčům Torpeda povedlo pro-

měnit své šance a obrat ve skóre ještě v první 
třetině znamenal zlom v tomto vyrovnaném 
zápase. Hráčům Kozubové se stala osud-
nou 21. minuta zápasu, kdy nejprve nechali 
po sólu přes celé hřiště skórovat R. Krainu 
a hned v dalším střídání po obrovské hrub-
ce v rozehrávce nedal gólmanovi hostí šan-
ci bombou pod víko T. Kantor. Od této chví-
le se hráči Torpeda soustředili na pozornou 
obranu a i díky výborným zákrokům svého 
gólmana zůstalo skóre zápasu již nezměněno.
Nejlepším týmem kola bylo zvoleno Dynamo 
Mosty, které dokázalo, že hokej je hra velice 
rychlá a z nepříznivého stavu 5:1 málem do-
kázali vytěžit body. Hráčem kola byl zvolen 
brankář HC Torpéda Havířov, který zlikvido-
val mnoho vyložených šancí HC Kozubová a 
přispěl tak k dalšímu vítězství svého týmu.

Výsledky 2. kola: HC Monsters Ostrava –  
HC Czarne Pantery 5:6 sn (2:0, 2:2, 1:3). Branky: 
6. Dohnal (Sumara), 12. Spěváček (Chalupa), 
19. Chalupa (Koláček), 20. Dohnal (Klega), 31. 
Chalupa –  20. Slama (Chrapek), 23. Wojcik (Pol-
torak), 27. Slama, 29. Poltorak (Slama), 37. Pol-
torak (Czubinski). HC Buldogs –  HC Technici 
Střítěž 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Branky: 24. Folwarcz-

ny (P. Lysek), 39. Folwarczny (P. Lysek) –  2. M.
Trpišovský, 16. Nogol (Zawadzki), 29. Čimpel.
HC Hrádek –  HC Dynamo Mosty 7:5 (3:0, 2:1, 
2:4). Branky: 1. Gorny, 4. Dorda (Szmek), 5.
Gorny (Szlauer), 19. M. Pav, 26. Gorny (J. Pav),
35. M. Pav, 39. J. Pav –  19. Lysek (M. Juroszek),
34. M. Pieter, 36. R. Szmek (L. Szmek), 36. Pri-
vara (Bocek), 38. R. Puczok. HC Torpedo Haví-
řov –  HC Kozubová 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Branky:
11. Hovorka, 13. Počil, 21. Kraina, 21. Kantor – 
8. Lisztwan (Kostka). 

Zápasy 3. kola (čtvrtek 6. října): HC Tech-
nici Střítěž – HC Koubová (19.15), HC Torpedo
Havířov – HC Dynamo Mosty (20.30), HC Hrá-
dek –  HC Czarne Pantery (22.00), HC Monsters
Ostrava  – HC Buldogs (23.30). 

TABULKA

 1. Hrádek 2 2 0 0 15:9 6
 2. Havířov 2 2 0 0 9:3 6
 3. Buldoci 2 1 0 1 4:3 3
 4. Kozubová 2 1 0 1 4:5 3
 5. Střítež 2 1 0 1 5:7 3
 6. Pantery 2 1 0 1 6:7 2
 7. Monsters 2 0 0 2 9:14 1

 8. Mosty 2 0 0 2 6:10 0

Výsledkové trápení fotbalistů Frýdku-Místku nadále pokračuje. Po dvou porážkách přišla domá-
cí remíza s juniorkou Jihlavy.  foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

Trápení fotbalistů Frýdku pokračuje
MFK FRÝDEK-MÍSTEK – VYSOČINA JIHLAVA B 

1:1 (0:0)

půli jsme nehráli vůbec dobře. 
Bylo to podobné utkání, které 
jsme doma sehráli s olomouc-
kou juniorkou. Herně jsme se 
zlepšili až v průběhu druhého 
poločasu. Myslím si, že koneč-
ná remíza je nakonec spraved-
livá,“ řekl po utkání domácí 
kouč Milan Duhan.

V dalším kole se fotbalisté 
Frýdku-Místku představí na 
hřišti Zábřehu. Na Hané se 
hraje v neděli 9. října od 15 
hodin. 

Branky: 81. Hrdlička – 62. 
Kosák. Rozhodčí: Sedláček, 
ŽK: Chýlek, Cesnek – Vacek, 
Plumb. Diváci: 395. 

Frýdek-Místek: Lužný – 
Švrček, Literák, Hrdlička, 
Byrtus (77. Cesnek) – Biolek, 
Staněk, Grussmann, Chýlek 
(46. Kostorek) – Soukup (15. 
Niedermeier), H. Prokeš. Tre-
nér: Milan Duhan.  (sch)

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 obje-
vil na stránkách novin, kontaktujte naši 
redakci. Týmy a jednotlivce z jakéhokoliv 
sportovního odvětví a různých věkových 
kategorií otiskneme i s fotografi í a krát-

kým povídáním o úspěších regionálních 
sportovců. 

Zájemci mohou využít telefonní kontakt 
na sportovního redaktora Roberta Sched-
linga (558 437 027 – redakce, 606 666 510 – 
mobil, robert.schedling@denik.cz - e-mail). 
Během letních měsíců tak budou o vašich 
úspěších vědět čtenáři z Frýdecko-Místec-
ka i Třinecka. 

Představte své mužstvo

V čele Beskydské ligy jsou dva šestibodové týmy

Ze Slovácka odjeli bez bodů a s bohatou nadílkou
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – HC FRÝDEK-MÍSTEK 5:1 

(1:0, 2:0, 2:1)
FRÝDEK-MÍSTEK (sch) – 

Hostující hokejisté důležité 
utkání v Uherském Hradišti 
nakonec prohráli.

Velice důležité utkání se-
hráli druholigoví hokejisté 
Frýdku-Místku na ledě Uher-
ského Hradiště. Oba celky na 
své premiérové vítězství do-
posud čekaly. V první dvace-
timinutovce se hrál svižný 
hokej. V 15. minutě putoval 
za katr domácí Sakrajda, ale 
hosté početní výhodu nevy-
užili. 

Naopak v této přesilovce 
inkasovali z hole Křemeč-
ka. I po změně stran stříle-
li branky pouze domácí. Ve 
25. minutě prostřelil Láníč-

ka od levého kruhu Antono-
vič, o osm minut později se 
v přesilové hře prosadil Mi-
keš. Poslední třetina nabídla 
spoustu vyloučených hráčů 
a další tři branky. Frýdec-
ko-Místečtí se prosadili až 
za stavu 5:0, když domácí-
ho brankáře Kůdelu prostře-
lil Kabeláč. Na časomíře ale 
ukazoval čas 59:53, takže hos-
tům na další zkorigování ne-
příznivého stavu nezbyl čas.

Na hokej půjdou frýdec-
ko-místečtí diváci opět zít-
ra, a to v domácím střetnu-
tí s Opavou. Hraje se v hale 
VSH od 18 hodin. O víkendu 
pak zamíří svěřenci trenéra 
Radima Nečase do Poruby.

Branky: 15. Křemeček
(Mikeš), 25. Antonovi (Sak-
rajda), 33. Mikeš (Sakrajda),
57. Křemeček (Šoula), 60. 
Červenka (Sakrajda, Anto-
novič) – 60. Kabeláč (Diviš).
Vyloučení: 9:5 (navíc Lání-
ček 10 minut), využití: 1:0, 
v oslabení: 1:0.

Frýdek-Místek: Láníček
– Podešva, Jindřich, Kud-
láček, Gajda, Měkýš, Kabe-
láč, Řezáč, Pauliak, Rozum,
Diviš, Matýsz, J. Sluštík,
Gogolka, Gančarčík, Mach.
Trenéři: Radim Nečas a 
Miroslav Kameník.

Další výsledky 7. kola: 
HC Torax Poruba – Valašské 
Meziříčí 2:3, HC Nový Jičín – 
Zubr Přerov 3:5, AZ Havířov
– VHK Vsetín 4:3, HC Karvi-
ná – HC Slezan Opava 2:10.
Jestřábi Prostějov volno. 

Hokejisté Frýdku-Místku na své premiérové vítězství v letošním ročníku II. hokejové ligy čekají. 
O víkendu prohráli důležité utkání v Uherském Hradišti. Trenérská dvojice Miroslav Kameník 
(vlevo) a Radim Nečas má o čem přemýšlet.  ilustrační foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ


