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Čtyři roky čekali fotbalis-
té Frýdku-Místku na vítězství 
ze Zábřehu. O uplynulém ví-
kendu se jej svěřenci trené-
ra Milana Duhana konečně 
dočkali.

Samotný zápas začal šancí 
domácích fotbalistů, ti však 
nedali, a tak udeřilo na dru-
hé straně. Mladík Nieder-
meier přihrál H. Prokešo-
vi, ten míč popostrčil na 
volného Kostorka a Valcíři 
se mohli radovat z vedoucí 
branky. Dokonalé k.o. zasa-
dili hostující hráči v roz-
mezí 21. a 25. minuty, kdy 
vstřelili další dvě branky. 
Nejprve se hlavou prosadil 
Biolek, o čtyři minuty poz-
ději využil dobré práce Gru-
ssmanna útočník H. Prokeš. 
Hosté tak odcházeli k polo-
časové přestávce s tříbran-
kovým náskokem. 

Změna stran již bran-
kostroj nepřinesla. Jedinou 
trefu přidal v 84. minutě 
navrátilec do hostující sesta-
vy Wozniak, který zužitko-
val přihrávky od Kostorka. 
„Po té úvodní šanci domá-
cích jsme zlepšili naši obran-
nou činnost. Kluci předvedli 

poctivý výkon, dařily se nám 
rychlé protiútoky,“ řekl po 
utkání spokojeným hlasem 
frýdecko-místecký trenér 
Milan Duhan.

V dalším kole se fotbalis-
té Frýdku-Místku představí 
v domácím prostředí s letos 
trápícím se celkem z Kromě-
říže. Utkání se hraje ve Stov-
kách v sobotu 15. října od 
10.15 hodin. 

Branky: 2. Kostorek, 21. 
Bio lek, 25. H. Prokeš, 84. Woz-
niak. Rozhodčí: Priesol, ŽK: 
Chlebek, Šichor, Šalamoun 
– Kostorek, Literák. Diváci: 
230. 

Frýdek-Místek: Lužný – 
Švrček, Wozniak, Staněk, Li-
terák – Biolek (89. Dvořák), 
Niedermeier (35. Byrtus), 
Cesnek, Grussmann – Kosto-
rek, H. Prokeš (88. Švábík). 
Trenér: Milan Duhan.  (sch)

Frýdečtí znemožnili tým Zábřehu
SULKO ZÁBŘEH – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 0:4 (0:3)

Frýdecko-místečtí fotbalisté se 
v Zábřehu představili ve vý-
borném světle. O výsledku bylo 
rozhodnuto prakticky již po 
půlhodině hry, kdy hosté ved-
li o tři branky. 

ilustrační foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

REGION – V minulém týdnu po-
kračovala třetím kolem Beskydská 
amatérská hokejová liga, která při-
nesla řadu překvapivých výsledků.

Ve třetím kole se střetly týmy, které 
se proti sobě postavily ve fi nálovém 
dni loňské sezony, Střítež – Kozubo-
vá a Hrádek – Czarne Pantery. Oba 
duely skončily stejně jako v březno-
vém fi nále. Hrádek však vyhrál až po 
samostatných nájezdech.

Otvírací zápas třetího kola 
BAHL obstarali hokejisté Stříteže 
a Kozubové. První třetinu vyhráli 
po vyrovnaném boji hráči Stříteže 
2:1. Druhá třetina nenabídla žád-
nou branku ani vyložené příležitos-
ti. Klíčový okamžik nastal ve 27. 
minutě – za nafi lmovaný pád dostal 
hráč Kozubové dvě minuty,  Tech-
nici nabídnutou šanci nepromar-
nili a zvýšili stav na 3:1. Kozubo-
vá poté hru otevřela, čímž nabídla 
Střítežským dostatek příležitostí 
k navyšování skóre, které se zasta-
vilo až na čísle 6. Kozubová dokáza-
la již pouze kosmeticky upravit stav 
na konečných 6:2. Zápas byl po celou 
dobu vyrovnaný, avšak na rozdíl od 

Kozubové Střítež dokázala své šan-
ce proměnit. 

Druhý zápas obstaralo Torpedo 
Havířov a Dynamo Mosty. Tým Dyna-
ma byl, pro některé možná překvapi-
vě, v první třetině aktivnější a půso-
bil kompaktnějším dojmem. Přestože 
Dynamo inkasovalo v 5. minutě jako 
první, dokázalo rychle dvěma slepe-
nými brankami v rozmezí 26 vteřin 
skóre otočit. Mírná převaha Mostec-
kých pokračovala i nadále a ani ztrá-
ta vedení 2:1 a 3:2 je nerozhodila. HC 
Torpedo na druhé straně bojovalo a 
úspěšně dotáhlo stav utkání v půli tře-
tí třetiny na 3:3. Svou nedisciplinova-
ností havířovští hráči soupeři nabíd-
li v závěru utkání dvě přesilovky a 
to rozhodlo. Dynamo první přesilov-
ku využilo a ve druhé si již vítězství 
jeho hráči pohlídali. Tým HC Dynamo 
Mosty tak uštědřil nováčkovi soutěže 
první porážku.

Předposlední utkání kola svedl 
proti sobě vítěze z Hrádku a druhý 
celek loňské sezony Czarne Pantery. 
Po celou dobu se hrál krásný kom-
binační hokej hodný dvou nejlep-
ších celků 1. ročníku BAHL. I když 

ze hry více měl Hrádek Panteři pro-
kázali střeleckou efektivitu.  Panteři 
již sahali po své letošní premiérové 
výhře, avšak Hrádek vsítil v závě-
rečných minutách posledního děj-
ství dvě branky a následně rozhodl 
v nájezdech o svém vítězství.

Do posledního utkání vstoupili 
lépe domácí Monsteři, kteří měli ze 
začátku třetiny více šancí na vsítění 
úvodní branky. Naštěstí pro hosty to 
odnesla pouze nastřelená branková 
konstrukce. Šance Buldoků s přehle-
dem kryl gólman domácích J. Luk-
šík. Ve druhé třetině Buldoci ožili a 
najednou to byli oni, kdo měli více ze 
hry a i brankových příležitostí. Tato 
zlepšená hra nesla ovoce a po záslu-
ze se Buldoci ujali vedení. Obdržená 
branka paradoxně Monsters nakopla 
a jejich snaha vyústila ve srovnání 
stavu těsně před koncem prostřední 
třetiny. Závěrečné dějství tak začína-
lo za nerozhodného stavu. V 6. minu-
tě však domácí dokonali obrat a ujali 
se vedení 2:1. Od této minuty zača-
li Buldoci nepříjemně kousat, ale 
výsledkem byla pouze nastřelená tyč 
domácí svatyně. Buldoci nedokázali 

vyrovnat ani při hře bez brankáře, 
a tak se také druhý nováček soutěže 
dočkal premiérového vítězství.

Ve třetím kole se všeobecně očeká-
valy snadné výhry dvou největších 
favoritů soutěže. Torpedo z Havířova 
však poprvé zůstalo bez bodu, Hrá-
dek zachraňoval body až na posled-
ní chvíli a nakonec dokonalým obra-
tem získal body dva za výhru na 
samostatné nájezdy. Tím se Hrádek 
odpoutal Torpedu v čele BAHL, kte-
ré vévodí se ziskem osmi bodů.

Nejlepším týmem kola bylo podru-
hé za sebou vyhlášeno Dynamo Mos-
ty za nečekanou porážku favorita 
z Havířova. Nejlepším hráčem kola 
byl vyhlášen Ondřej Chalupa, který 
vystřílel ostravským Mosterům prv-
ní vítězství v BAHL.

HC Technici Střítež – HC Kozubo-
vá 6:2 (2:1, 0:0, 4:1). Branky: 3. M. 
Trpišovský (Supik), 7. Pastorek (J. 
Swienczek), 28. T. Swienczek (M. Trpi-
šovský), 31. M. Trpišovský (A. Trpi-
šovský st.), 40. T. Swienczek – 4. L. 
Szotkowski (Fajkoš), 37. Heczko. HC 
Torpedo Havířov – HC Dynamo 
Mosty 3:4 (1:2, 1:1, 1:1). 5. Kraina 

(Hovorka), 15. Kucbel (Sovadina), 33. 
Počil (Kantor) – 6. Lýsek (Sikora), 6.
Puczok(Szmek), 24. Szmek (Puczok), 
33. Lýsek (M. Juroszek). HC Hrádek – 
HC Czarne Pantery 4:3 sn (1:1, 0:1, 
2:1). 8. Branczyk (Kopaniak), 36. P.
Cieslar (Walach), 37. Gorny, rozhodu-
jící nájezd Pav - 6. Czamecki (Słama), 
17. Słama, 32. Półtorak (Wójcik). HC
Monsters Ostrava – HC Buldogs 2:1
(0:0, 1:1, 1:0). 25. Chalupa (Hönig), 32.
Chalupa (Sumara) – 22. Lysek.

Zápasy 4. kola (čtvrtek 13. říj-
na): HC Buldogs – HC Dynamo Mos-
ty (19.15), HC Monsters Ostrava – HC
Torpedo Havířov (20.30), HC Hrá-
dek – HC Technici Střítež (22.00),
HC Czarne Pantery – HC Kozubová
(23.15).  (jur)

TABULKA
 1. Hrádek 3 3 0 0 19:12 8
 2. Havířov 3 2 0 1 12:7 6
 3. Střítež 3 2 0 1 11:9 6
 4. Monsters 3 1 0 2 11:15 4
 5. Buldoci 3 1 0 2 5:5 3
 6. Pantery 3 1 0 2 9:11 3
 7. Mosty 3 1 0 2 10:13 3
 8. Kozubová 3 1 0 2 6:11 3

Hrádek je v čele tabulky Beskydské hokejové ligy

FRÝDEK-MÍSTEK – První le-
tošní vítězství frýdecko-mís-
teckých hokejistů se zrodilo 
již v první dvacetiminutovce.

V souboji o poslední příč-
ku druholigové tabulky před-
vedli hokejisté Frýdku-Míst-
ku úžasnou první třetinu. 

Úvodní dvě přesilovky ješ-
tě hosté nevyužili, ale při 
návratu domácích hráčů na 
led udeřil v 6. minutě Kabe-
láč, který se prodral až před 
brankáře Gleicha a nedal mu 
šanci. O 47 vteřin později se 
hosté radovali podruhé. To 

napřáhl od modré Kocurek a 
porubský gólman tahal puk 
až ze sítě. V polovině 12. mi-
nuty projel domácí obranou 
O. Sluštík a po jeho nezišt-
né přihrávce skóroval Kabe-
láč. Když pak během dalších 
dvou minut přidali branky 

Hokejisté Frýdku-Místku konečně poprvé vyhráli
J. Sluštík s Kabeláčem, vy-
padali domácí po první tře-
tině na ručník. 

Ve druhé dvacetiminu-
tovce již domácí hráli přeci 
jen aktivněji, skórovali však 
pouze jednou. Ve 27. minu-
tě putoval za držení hole na 
trestnou lavici Gančarčík a 
domácí Krayzel střelou od 
levého kruhu nedal Láníč-
kovi šanci – 1:5. Druhá po-
lovina utkání již další góly 
nepřinesla. Hokejisté Frýd-
ku-Místku tak získali za prv-
ní vítězství důležité tři body. 
„Soupeře jsme podcenili, 
z čehož pramenil náš špatný 
vstup do utkání. Pět branek je 
skutečně moc na to, aby se to 
otočilo. Frýdek ukázal větší 
charakter mužstva,“ řekl na 
klubovém webu domácí tre-
nér Jan Vavrečka. „Vydařil 
se nám vstup do zápasu. V po-
sledních zápasech se nám ne-

dařilo, teď nám tam spadlo 
skoro všechno. Ve druhé čás-
ti jsme dělali zbytečné fauly 
a hráli skoro pořád v oslabe-
ní. Naštěstí toho domácí ne-
využili,“ dodal kouč Frýdku 
Radim Nečas. 

V dalším kole budou mít 
frýdecko-místečtí hokejisté 
volno, jelikož tým HC Štern-
berk se ze soutěže odhlásil. 
Svěřenci trenéra Radima 
Nečase se tak představí až 
v sobotu 15. října na ledě 
nedalekého Nového Jičína.

Branky: 27. Krayzel (Cha-
loupka) – 6. Kabeláč (Štubňa), 
6. Kocurek (Mach), 12. Kabe-
láč (O. Sluštík, Štubňa), 13. J. 
Sluštík (Hrubý, Rozum), 14. 
Kabeláč (trestné střílení). Vy-
loučení: 6:8, využití: 1:0, di-
váci: 495.

Frýdek-Místek: Láníček 
– Jindřich, Gajda, Kudláček, 
Měkýš, Hrubý, Mach, Kabe-

láč, Rozum, Diviš, J. Sluštík,
Štubňa, O. Sluštík, Gogolka, 
Gančarčík, Majling, Kocu-
rek, Řezáč, Dohnal. Trenéři:
Radim Nečas a Miroslav Ka-
meník.

Další výsledky 9. kola: HC 
Nový Jičín – HC Uherské Hra-
diště 3:7, AZ Havířov – Bobři
Valašské Meziříčí 5:1, Jestřá-
bi Prostějov – Zubr Přerov 4:3,
HC Karviná – VHK Vsetín 1:2,
Slezan Opava volno.  (sch)

TABULKA
 1. VHK Vsetín 9 7 0 0 0 2 34:22 21
 2. Slezan Opava 8 6 0 0 1 1 35:21 19
 3. AZ Havířov 8 5 2 0 0 1 28:16 19
 4. Zubr Přerov 8 6 0 0 0 2 29:20 18
 5. Val. Meziříčí 8 3 2 0 0 3 33:29 13
 6. HC Karviná 8 4 0 0 1 3 28:27 13
 7. Jestř. Prostějov 8 4 0 0 0 4 30:27 12
 8. Uh. Hradiště 8 2 0 0 1 5 31:44 7
 9. Nový Jičín 8 2 0 0 0 6 14:30 6
 10. Frýdek-Místek 9 1 0 0 1 7 19:36 4
 11. Torax Poruba 8 1 0 0 0 7 18:27 3

HC TORAX PORUBA – HC FRÝDEK-MÍSTEK 1:5 (0:5, 1:0, 0:0)

Hokejisté Frýdku-Místku díky vydařené první třetině poprvé v letošní druholigové sezoně vyhrá-
li.  ilustrační foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

REGION (sch) – Na stránkách úterní přílo-
hy Region Frýdecko-Místecko představujeme 
mužstva a jednotlivce našeho regionu. Rádi 
ukážeme i vaše sportovce.

Pokud máte zájem, aby se váš tým objevil 
na stránkách novin, kontaktujte naši redakci. 
Týmy a jednotlivce z jakéhokoliv sportovního 
odvětví a různých věkových kategorií otiskne-

me i s fotografi í a krátkým povídáním o úspě-
ších regionálních sportovců. Zájemci mohou
využít telefonní kontakt na sportovního redak-
tora Roberta Schedlinga (redakce – 558 437 027,
mobil – 606 666 510,  e-mail – robert.schedling@
denik.cz). Během letních měsíců tak budou o
vašich úspěších vědět čtenáři z Frýdecko-Mís-
tecka i Třinecka. 

Chcete ukázat váš tým?


