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Domácí fotbalisté neponechali 
nic náhodě a poslední celek MSFL 
porazili rozdílem dvou branek. Val-
cíři jsou v průběžné tabulce pátí, 
na vedoucí Holici ztrácí pouhé dva 
body.

Oba celky nastoupily do utká-
ní bez několika hráčů. V do-
mácím týmu chyběli útočníci 
Soukup s Fromeliusem a také zá-
ložníci Cabák s Niedermeierem. 
Hosté naopak dojeli do Stovek bez 
svého kapitána Šilingera a pře-
devším bez útočného dua Janča 
– Janoštík. V první půli si domá-
cí fotbalisté vytvořili územní pře-
vahu, kterou korunovali v 16. mi-
nutě brankou Hynka Prokeše. 
Hosté se dostávali do šancí jen spo-
radicky.

„Inka sovali jsme po rohu, když 
v pokutovém území zůstal volný 
hráč domácích. Domácí měli herní 

převahu, ale my jsme měli tutovku, 
když šel Handl sám na gólmana a 
jeho ztlumená střela se odrazila od 
tyčky. Mohlo to být pro nás přijatel-
nější,“ řekl k poločasovému průbě-
hu trenér hostů Jaroslav Baďura.
V podobném duchu se nakonec vy-
víjel i druhý poločas. Domácí Gruss-
mann přidal v 59. minutě druhý gól. 
Potom se přesně trefi l z trestného 
kopu hostující Steiner, ale šance 
hostů na vyrovnání trvala jenom 
šest minut.

„Při druhé brance v naší síti jsme 
byli opět málo důrazní. Předtím měl 
znovu šanci na vyrovnání Handl, 
jenže jeho pokus zastavil na branko-
vé čáře obránce. Chyběli nám čtyři 
hráči základní sestavy. Šanci dosta-
li mladí a z nich mě mile překva-
pil Moravčík,“ dodal trenér Kro-
měříže. „V domácím prostředí nám 
vždy nějakou dobu trvá, než se chyt-

Valcíři porazili poslední Kroměříž

FRÝDEK-MÍSTEK – Hokejisté Frýdku-Místku si v krátkém 
sledu připsali na své konto druhé letošní vítězství. Po výhře 
v Porubě zvítězili také v Novém Jičíně.

Oba celky v posledních kolech dokázali zvítězit, paradoxně 
to vždy odnesli hokejisté Poruby. Jičínští ale v průběhu minu-
lého týdne spadli až na samé dno tabulky, jelikož jim byly kon-
tumovány výsledky z prvních tří zápasů, ve kterých dokáza-
li dvakrát zvítězit. Utkání 11. kola začali lépe domácí, kteří si 
vynutili již po úvodních 22 vteřinách hry první nedovolený zá-
krok, za který usedl na trestnou lavici Hrubý. Následné oslabe-
ní ale hosté přečkali. V polovině 6. minuty se dostal do vylože-
né šance Majling, který jel sám na Kozáka, ale domácí brankář 
byl úspěšnější. V podobné situaci se ocitl v závěru první třetiny 
Diviš, ale jeho bekhendová střela brankou neskončila. 

Začátek druhé třetiny nabídl šance na obou stranách. Tu nej-
vyloženější viděli diváci ve 24. minutě, kdy Diviš našel Hru-
bého v jasné gólové šanci, ale po nedovoleném zákroku se jen 
vylučovalo na domácí straně. Frýdečtí byli v prostřední části 
aktivnější, jenže gólu se oba celky zase nedočkaly. 

Třetí třetinu začali domácí přesilovkou pět na tři, ze které 
ale nic nevytěžili. Na konci 47. minuty vypálil Gajda a Mach 
jemnou tečí poprvé rozjásal své spoluhráče. Důležitý moment 
utkání nastal v 55. minutě, kdy hostující brankář Láníček vy-
chytal domácího Chvostka, který už s pukem mířil do odkry-
té části frýdecké branky. V polovině 56. minuty nabídl hos-
tům Horák početní výhodu čtyř proti třem. Tu po minutě hry 
využil Hrubý, který si položil Kozáka a zkušeně zakončil 0:2. 
Další branku již diváci v Novém Jičíně neviděli. „Bylo to če-
kání na první branku, kterou jsme nakonec dali my. Co se týká 
poměru střel, z naší strany to byl záměr. Věděli jsme totiž, že do-

mácí gólman není v momentální pohodě a jednička je zraněná.
Proto jsme kluky nabádali, aby stříleli z každé pozice a tlačili
se co nejvíce do brány,“ osvětlil taktiku na utkání hostující tre-
nér Radim Nečas.  

V dalším kole se frýdecko-místečtí hokejisté představí ve
středu 19. října na ledě nedalekého Havířova. Hraje se od 18
hodin. Doma se pak hraje v sobotu 22. října od 17 hodin proti
celku VHK Vsetín.

Branky: 47. Mach (Gajda), 57. Hrubý (Rozum). Vyloučení:
5:7 (navíc Krutil 10 minut), využití: 0:1, poměr střel: 19:31.
Frýdek-Místek: Láníček – Podešva, Jindřich, Gajda, Kudlá-
ček, Měkýš, Michalčík, Hrubý, Krutil, Mach, Kabeláč, Rozum,
Diviš, Matysz, Štubňa, O. Sluštík, Gogolka, Majling, Řezáč,
Gančarčík, Čára. Trenéři: Radim Nečas a Miroslav Kameník.
Další výsledky 11. kola: AZ Havířov – Torax Poruba 5:3, Jestřábi
Prostějov – Uherské Hradiště 5:2, HC Karviná – Valašské Mezi-
říčí 8:0, Slezan Opava – Zubr Přerov 4:2, VHK Vsetín volno. (mar)
TABULKA

REGION – Beskydská amatérská hokejo-
vá liga má po minulém týdnu za sebou čtvr-
té odehrané kolo.

Duel nejhorších týmů loňské sezony – Bul-
doků a Dynama Mosty – otevřel 4. kolo BAHL. 
Utkání bylo vedeno v bojovné atmosféře, 
avšak bez hokejové kvality. V první třetině 
padla pouze jedna branka, a to do sítě Buldo-
ků. Druhá třetina přinesla nejprve vyrovná-
ní z hole Buldoků. V přesilovce se však hoke-
jisté Dynama opět dostali do vedení, a to po 
jediné pohledné akci tohoto utkání, kdy mos-
tečtí hráči sehráli milimetrově přečíslení dva 
na jednoho. Poté už se žádná akce neprojevi-
la na změně skóre, takže si Dynamo připisuje 
na konto druhou výhru v řadě. Buldoky trá-
pí střelecká nemohoucnost, kdy v posledních 
třech zápasech vždy odešli poraženi.

Druhý duel obstarali nováčci soutěže, a to 
celky ostravského Monsters a Torpeda Haví-
řov. Do první třetiny vkročilo lépe Torpedo a 
několik minut se hrálo převážně v obranném 
pásmu domácích. Tato aktivita přinesla Tor-
pedu vedení 2:0 a vše naznačovalo, že Monste-
ři odejdou s pořádným přídělem. Jenže rych-
lé vedení hostující celek až příliš uspokojilo 
a postupně začali vyklízet hřiště. Toho hrá-
či Monsters využili a do konce třetiny srov-
nali nejen hru, ale také i stav utkání. Druhá 
část zápasu měla opačný obrázek než třetina 
první. Byli to domácí, kteří hýřili pohybem. 
Špatným zakončením však nedokázali strh-
nout vedení na svou stranu. S přibývajícím 

časem přebírali zpět aktivitu hráči Torpeda 
a ke konci 2. třetiny to byli oni, kteří se do-
stávali do brankových příležitostí. Závěrečné 
dějství bylo již vyrovnané. Obě mužstva tou-
žila po vítězství, více než na obranu se sou-
středila na útok. Hra se přelévala ze strany na 
stranu a gólmani obou celků se měli co ohá-
nět. Více štěstí měli nakonec hráči Monsters, 
kteří se dostali do vedení 3:2. I přes veškerou 
snahu hostujících o zvrat v utkání se podaři-
lo Monstrům výsledek udržet a připsat si tak 
druhé vítězství v letošní sezoně.

Ke třetímu utkání nastoupila mužstva 
Hrádku a Stříteže. Hrádek do utkání vlé-
tl s plnou vervou a ujal se brzy vedení 2:0. 
Postupem času se hra ale začala vyrovnávat 
a Střítež zaslouženě dokázala snížit na 1:2. 
Ve druhé třetině přidali Technici na agresi-
vitě, a to zejména v napadání v útočně třeti-
ně. Hradeckým tento styl činil obrovské pro-
blémy, takže jen díky štěstěně udrželi hubené 
vedení. Po druhé pauze vyrovnal Hrádek 
agresivitu v napadání a postupně navyšoval 
své vedení až do stavu 5:2. Výsledek tak vypa-
dá na další snadnou výhru, avšak průběh 
utkání naznačil, jakou hrou by mohli soupe-
ři získat skalp dosud neporaženého Hrádku. 
Podaří se to již v příštím kole velkému riva-
lovi hradeckých – týmu z pod Kozubové?

Závěrečný duel čtvrtého hracího dne za-
čal opatrně z obou stran. Kozubová, vědoma 
si svého střeleckého prokletí z úvodu sezo-
ny, se soustředila především na obranu. Pan-

teři však zřejmě pod vlivem pozdní večerní 
hodiny také do útoku nespěchali. V 9. minu-
tě jako první udeřila Kozubová. Na vlně eu-
forie z vedení však otevřeli obranu. Panteři 
dokázali využít náhlého polevení v koncen-
traci beků Kozubové a ještě do přestávky oto-
čili skóre ve svůj prospěch. Před první pře-
stávkou tak svítilo na ukazateli skóre 2:1 ve 
prospěch týmu z polského Jastrzebie. Dru-
há třetina začala jako přes kopírák. Kozubo-
vá vyčkávala a Panteři, vědomi si svého ve-
dení, také nikam nespěchali. Z opatrné hry 
vyčnívá divoká 22. minuta, kdy padly hned 
tři branky. V této přestřelce byli opět lepší 
Panteři, kteří zvýšili své vedení na 4:2. Od 
tohoto okamžiku byl na ledě pouze jeden ce-
lek – Czarne Pantery, kteří svého soupeře 
jednoznačně přehráli a svojí převahu potvr-
dili také třemi přesnými zásahy do soupeřo-
vy sítě. Kozubová se pak již zmohla na pou-
hou korekci stavu. Výsledek zápasu 7:3 tedy 
hovoří jasně ve prospěch Panterů, kteří se 
po nepovedeném startu do soutěže začína-
jí rozjíždět.

Největším překvapením 4. kola Beskyd-
ské amatérské hokejové ligy bylo vítězství 
Monsters Ostrava nad Torpedem Havířov. 
Týmem kola tak nelze vyhlásit jiný celek, 
než právě ostravská Monstra. Nejlepším hrá-
čem byl vyhlášen Marcin Słama z Czarnych 
Panterů za hattrick, ke kterému přidal 
navrch i jednu asistenci a pomohl tak k vyso-
ké výhře svého družstva nad Kozubovou.

VÝSLEDKY: HC Buldogs – HC Dynamo Mos-
ty 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Branky: 15. Kurowski
(Lysek) – 6. L. Szmek (R. Szmek), 17. R. Szmek
(Puczok). HC Monsters Ostrava – HC Torpe-
do Havířov 3:2 (2:2, 0:0, 1:0). Branky: 7. Chalu-
pa (Spěváček), 9. Hoffman (Klega), 36. Chalu-
pa (Dohnal) – 4. Štěbra, 5. Hadaš (Kraina). HC
Hrádek – HC Technici Střítež 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).
Branky: 3. Dorda (T. Cieslar), 4. Szlauer, 21.
Bocek (T. Cieslar), 30. Pav, 32. T. Cieslar (Dor-
da) – 14. T. Swienczek, 24. D. Gerlich (J. Ger-
lich). HC Czarne Pantery – HC Kozubová 7:3
(2:1, 3:1, 2:1). Branky: 11. Słama, 12. Janik (Sła-
ma), 22. Słama (Półtorak), 22. Janik (Chrapek),
25. Słama (Półtorak), 28. Półtorak, 32. Janik
(Robert) – 9. Szotkowski (Bocek), 22. Kostka
(Mechel), 36. Karch.  

Zápasy 5. kola (čtvrtek 20. října): HC
Monster Ostrava – HC Technici Střítež (19.15),
HC Hrádek – HC Kozubová (20.30), HC Buldogs
– HC Torpedo Havířov (22.00), HC Czarne Pan-
tery – HC Dynamo Mosty (23.15).  (jur)

TABULKA

 1. Hrádek 4 4 0 0 24:14 10
 2. Monsters 4 2 0 2 14:17 7
 3. Havířov 4 2 0 2 14:10 6
 4. Pantery 4 2 0 2 16:14 6
 5. Střítež 4 2 0 2 13:14 6
 6. Mosty 4 2 0 2 12:14 6
 7. Buldoci 4 1 0 3 6:7 3

 8. Kozubová 4 1 0 3 9:18 3

Hokejisté Frýdku-Místku udrželi na ledě Nového Jičína čisté 
konto, navíc si z jeho ledu vezou cenné vítězství. 

foto: FM – JAN KEŠELÁK

Frýdecko-místecký útočník Hynek Prokeš (ve světlém) je sice na snímku těsně
bráněn kroměřížským hráčem, nakonec se proti soupeři dokázal dvakrát stře-
lecky prosadit.  foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

MFK FRÝDEK-MÍSTEK – HS KROMĚŘÍŽ 3:1 (1:0) neme. Jakoby kluky něco svazova-
lo. Každopádně ve druhém poloča-
se už dokázali svou kvalitu a zápas 
s přehledem zvládli. Až na chybu, 
kterou soupeř potrestal z trestného 
kopu. Rozhodně klukům děkuji za 
předvedený poctivý výkon,“ hlásal 
na klubovém webu frýdecko-mís-
tecký kouč Milan Duhan. 

Následující kolo MSFL sehrají 
fotbalisté Frýdku-Místku na hřiš-
ti třetího Uničova. Zápas se hraje 
v neděli 23. října od 10.15 hodin. 

Branky: 16. a 81. H. Prokeš, 59. 
Grussmann – 75. Steiner. Rozhod-
čí: Žádník – Sedláček, Klíma, ŽK: 
Cesnek, H. Prokeš – Budín, Handl. 
Diváci: 265. 

Frýdek-Místek: Lužný – Švrček, 
Wozniak, Staněk, Literák – Biolek, 
Cesnek, Grussmann (82. Šigut), 
Byrtus – Kostorek (88. Dvořák), H. 
Prokeš (89. Foukal). Trenér: Milan 
Duhan.  (sch)

 

REGION (sch) – Vážení sportov-
ní čtenáři, na stránkách našich 
novin bychom chtěli nadále před-
stavovat na dobových fotograi ích 
nejen mužstva, ale i jednotlivce 
našeho regionu v jakémkoliv spor-
tovním odvětví. 

Určitě máte ve svém domá-

cím archivu dobové fotogra-
fi e, kde jsou zachyceni sportov-
ci či týmy z našeho regionu. 
Zašlete nám tyto fotografi e s celý-
mi jmény účastníků a krátkým 
povídáním o tom, co snímek zná-
zorňuje. My vám pak fotografi e 
otiskneme.

Fotografi e nám můžete do 
redakce doručit poštou nebo osob-
ně (Frýdecko-místecký a třinecký 
deník, 8. pěšího pluku 1975, 3. pat-
ro, 738 02 Frýdek-Místek), lze je 
také poslat e-mailem ve formátu 
jpg na adresu: robert.schedling@
denik.cz. 

Zašlete sportovce minulosti

Tabulka Beskydské amatérské ligy se vyrovnala

Hokejisté vyhráli v Novém Jičíně a jsou osmí
HC NOVÝ JIČÍN – HC FRÝDEK-MÍSTEK 0:2 

(0:0, 0:0, 0:2)

 TABULKA

 1. AZ Havířov 10 7 2 0 0 1 42:21 25
 2. VHK Vsetín 10 8 0 0 0 2 39:24 24
 3. Slezan Opava 10 7 0 0 1 2 41:28 22
 4. Zubr Přerov 10 7 0 0 0 3 36:26 21
 5. HC Karviná 10 6 0 0 1 3 43:31 19
 6. Jestřábi Prostějov 10 6 0 0 0 4 38:28 18
 7. Val. Meziříčí 10 4 2 0 0 4 34:37 16
 8. Frýdek-Místek 10 2 0 0 1 7 21:36 7
 9. Uh. Hradiště 10 2 0 0 1 7 36:56 7
 10. Torax Poruba 10 1 0 0 0 9 22:37 3
 11. Nový Jičín 10 1 0 0 0 9 15:43 3


