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Uničov padl a Frýdek-Místek je druhý
Fotbalisté Frýdku-Místku 

získali na hřišti Uničova důle-
žité tři body a v tabulce MSFL 
se posunuli již na druhé místo.
V chladném nedělním dopo-
ledni diváky fotbal dlouho 
moc nezahřál. 

Zápas nabízel spíš bojovné 
momenty než pohledné kom-
binační akce. I gólových pří-
ležitostí, které by příznivcům 
obou táborů rozproudily v ži-
lách krev, bylo zoufale málo. 
Tu největší měl až pět minut 
před přestávkou domácí kano-
nýr Vladimír Hrubý, když si 
precizně zpracoval dlouhý pas 
Řeháka. Rázem byl sám před 
brankářem Lužným. Ten mu 
ale bleskově zmenšil střelecký 
úhel a změnu skóre nepřipus-
til. „Zápas byl strašně těžký. 
Hrál druhý se čtvrtým. Rozdí-
ly v tabulce jsou minimální, 
takže to byl spíš bojovný fotbal 
a moc pěkných akcí k vidění 
nebylo. Kvalitu ale zápas urči-
tě měl,“ mínil po duelu trenér 
Frýdku-Místku Milan Duhan. 
„Chtěli jsme hrát trpělivě, bez 
toho, abychom inkasovali, a 
věřili jsme, že šance přijde a 
gól dáme, jenže se nám to nepo-
dařilo. Bohužel Laďa Hrubý 
není ten Laďa Hrubý, které-

ho známe. Není v té potřebné 
pohodě. Bylo to vidět na řeše-
ní situací ve vápně. Momen-
tálně si nevěří, nezbývá nám 
než počkat, než se zase do svojí 
pohody dostane,“ říkal uničov-
ský kouč Miloslav Machálek.
Po přestávce měli přece jen 
mírně navrch o málo fotba-
lovější a agresivněji hrající 
hosté. Uničov přitlačili k váp-
nu, ale do gólové šance se jim 
protlačit nedařilo. A tak to 
zkoušeli ze střední vzdále-
nosti. Proti tvrdým pokusům 
Kostorka a Prokeše se však 
pokaždé postavil připravený 
brankář Uvízl. Bez šance byl 
až proti další střele Kostor-
ka, ke kterému se míč odrazil 
ze skrumáže a on ho uklidil 
po zemi přesně k pravé tyči. 
Druhá branka na sebe necha-
la dlouho čekat. Po levé straně 
se protáhl Byrtus a předložil 
nabídku na gól, která se neod-
mítá, Biolkovi. „V té době jsme 
měli hru pod kontrolou, ta 
pasáž prvních dvaceti minut 
ve druhém poločase rozhodla,“ 
říkal po zápase Duhan. Domá-
cí se ale nevzdali a nakonec 
se dočkali i snížení. Prapodiv-
né postavení brankáře Lužné-
ho potrestal z trestného kopu 

Frýdecko-místecký obránce Radim Wozniak (vpravo) se snaží zabránit v průniku hráči z Uničo-
va.  foto: MILOSLAV FUKSA

SK UNIČOV – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (0:0) pěknou střelou Řehák. Další 
šanci už ale důsledně brání-
cí hosté Uničovu nepovolili. 
„Domácí přitlačili a vytvo-
řili si spoustu standardních 
situací a po jedné z nich jsme 
nakonec inkasovali. Ale to je 
fotbal. Už se nám to naštěs-
tí podařilo zvládnout,“ uve-
dl Duhan. „Řekl bych, že to 
bylo zasloužené vítězství agre-
sivnějšího soupeře. V tom jsme 
dnes nestíhali. Máme hráče, 
kterým taková hra nevoní, a 
soupeř to vystihl. Po přestáv-
ce jsme chtěli na agresivi-
tě ještě přidat, věděli jsme, že 
jen tak máme šanci. Bohužel 
hráči si to nevzali tolik k srd-
ci,“ posteskl si Machálek.
V dalším kole přivítají frý-
decko-místečtí fotbalisté na 
domácím stadionu nováčka 
MSFL z Rosic. Utkání se hra-
je v sobotu 29. října v tradič-
ním čase 10.15 hodin.

Branky: 80. Řehák – 
62. Kostorek, 68. Biolek. 
Rozhodčí: Ogrodník – To-
manec, Šumšal. ŽK: Kyse-
lý – Literák. Diváků: 264.
Frýdek-Místek: Lužný – 
Švrček, Wozniak, Staněk, 
Literák – Biolek, Kostorek 
(85. Dvořák), Cesnek, Byr-
tus – Grussmann, H. Prokeš. 
Trenér: Milan Duhan.  (i š)

Hokejisté na domácím ledě Vsetínu vrátili porážku

TABULKA

 1. AZ Havířov 12 9 2 0 0 1 52:25 31
 2. Slezan Opava 12 8 1 0 1 2 55:36 27
 3. HC Karviná 12 8 0 0 1 3 54:35 25
 4. Jestřábi Prost. 12 8 0 0 0 4 46:31 24
 5. Zubr Přerov 11 8 0 0 0 3 42:28 24
 6. VHK Vsetín 12 8 0 0 0 4 44:35 24
 7. Val. Meziříčí 11 4 2 0 1 4 36:40 17
 8. Frýdek-Místek 12 3 0 0 1 8 28:44 10
 9. Uh. Hradiště 12 2 0 0 1 9 45:75 7
 10. Torax Poruba 12 1 0 0 0 11 23:43 3
 11. Nový Jičín 12 1 0 0 0 11 20:53 3 

HC FRÝDEK-MÍSTEK – VHK VSETÍN 
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

FRÝDEK-MÍSTEK (mar) – V úvodním kole 
druholigové soutěže hokejistů prohrál Frý-
dek-Místek na vsetínském ledě 4:2. V odve-
tě svěřenci Radima Nečase porážku svému 
soupeři vrátili.

Odvetnou část druholigové soutěže začali 
hokejisté Frýdku-Místku vítězstvím. Na domá-
cím ledě přivítali hokejisty Vsetína. Jako prv-
ní se do střelecké listiny zapsal domácí kapi-
tán Rozum, který ve 12. minutě zužitkoval 
v přesilové hře přihrávku Hrubého. Vyrovná-
ní na sebe nenechalo dlouho čekat. V polovině 
15. minuty srovnal po nenápadné akci Vítek. 
Nástup do druhé části hry se domácím vyda-
řil. Na časomíře uběhlo pouhých 33 vteřin a 
Hrubý z další přesilovky rozjásal třístovku 
domácích fanoušků. I tentokrát se vsetínským 
hokejistům podařilo vyrovnat. Ve 33. minutě 
pálil Tesařík a černý touš skončil za zády bez-
mocného gólmana Láníčka. Odpověď domá-
cích byla ale blesková. Po dalších 41 sekun-
dách hry skóroval Mach – 3:2. Hostům se v 51. 
minutě opět podařilo vyrovnat, když výhodu 
dvou mužů na ledě zužitkoval Farda. Svěřen-
ci trenéra Radima Nečase se nechtěli smířit 
s nerozhodným výsledkem a i nadále zaměst-
návali Plška v brance VHK. Pět minut před 
koncem zápasu ujel po pravém křídle Majling 
a střelou k levé tyčce rozjásal své spoluhráče 
počtvrté. O tom, že tři body zůstanou doma, 
rozhodl v čase 55:42 domácí Mach.

V dalším kole se frýdecko-místečtí hokejisté
představí ve středu 26. října na ledě prostějov-
ských Jestřábů. Doma se pak hraje v sobotu 29. 
října od 17 hodin proti celku HC Zubr Přerov.

Branky: 12. Rozum (Hrubý), 21. Hrubý (Gaj-
da), 33. Mach (Majling, Jindřich), 55. Majling,
56. Mach (O. Sluštík) – 15. Vítek (Korčák), 33.
Tesařík (Farda), 51. Farda (P. Hruška). Vylou-
čení: 7:5 (navíc Kabeláč trest do konce utká-
ní), využití: 2:2, diváci: 317.

Frýdek-Místek: Láníček – Podešva, Jin-
dřich, Kudláček, Gajda, Měkýš, Michalčík,
Pauliak, O. Sluštík, Kabeláč, Rozum, Diviš,
Matysz, Gogolka, Štubňa, Majling, Mach, Gan-
čarčík, Krutil, Hrubý. Trenéři: Radim Nečas a 
Miroslav Kameník.

Další výsledky 13. kola: Slezan Opava – 
Valašské Meziříčí 3:2 po prodl., Jestřábi Pros-
tějov – HC Poruba 3:0, Nový Jičín – AZ Haví-
řov 2:5, HC Karviná – Uherské Hradiště 8:3, 
Zubr Přerov volno. 

Fanoušci frýdecko-místeckých hokejistů slaví další vítězství svých miláčků.  foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

REGION (jur) – Beskydská amatér-
ská hokejová liga pokračovala v minu-
lém týdnu svým pátým kolem. 

Ani jeden z favoritů jednotlivých due-
lů nezklamal, a favorité si tak připsali 
tříbodová vítězství.

Proti početné sestavě Stříteže nastou-
pili hráči Monsters, pouze s devíti 
hokejisty do pole. Nízký počet hráčů se 
projevil hned v úvodu utkání tlakem 
Stříteže. Byli to však Monsters, kdo ote-
vřel gólový účet zápasu, když se ujala 
Sumarova střela od modré. Vedení ale 
domácím dlouho nevydrželo a po prv-
ní třetině byl stav nerozhodný 1:1. Ve 
druhé části se obraz hry příliš nezmě-
nil a Střítež využívala pasivity soupe-
ře a postupně získala náskok 5:1. Před 
koncem druhé třetiny dokázali ješ-
tě Monsters snížit a oživit tak naději 
na bodový zisk. Střítež si však zápas 
v pohodě pohlídala a navíc přidala v 
závěrečné části další tři branky, Mon-
sters pouze jednu, a tak utkání skončilo 
zaslouženým vítězstvím Stříteže 8:3.

Ke druhému utkání nastoupil tým 
Hrádku, který si chtěl upevnit svou pozi-
ci v tabulce, proti Kozubové, která se opro-
ti minulé sezoně herně trápí a nenaplňu-
je své předpoklady. Kozubová nastoupila 
k utkání velice dobře připravena a celý 
zápas hrála s lídrem vyrovnanou partii. 
Hrádek promarňoval i vyložené šance. 

Osvědčené pravidlo nedáš – dostaneš se 
naplnilo ve 14. minutě, kdy se Kozubo-
vá ujala vedení. Hrádek se střelecky pro-
budil o tři minuty později, když srovnal 
na 1:1. Do poslední třetiny nastupovala 
obě mužstva s vědomím, že může rozho-
dovat jediný gól. Utkání začalo gradovat 
a byla k vidění spousta osobních soubo-
jů a boj o každý centimetr ledu. Hrádek v 
polovině třetí třetiny využil chyby v roze-
hrávce Kozubové a vsítil velice důležitý 
gól na 2:1. Kozubová již do konce zápa-
su nenašla recept na poctivě bránící Hrá-
dek, jehož hráči si tak připisují páté vítěz-
ství v soutěži.

Havířovské Torpedo si od úvodní-
ho buly vytvořilo mírnou převahu a 
v první třetině bylo nebezpečnějším 
týmem, z čehož rezultovaly dvě gólové 
akce a zasloužené vedení 2:0. Druhá tře-
tina pokračovala v nastoleném tempu 
a rozhodla o porážce Buldoků. Jejich 
soupeř totiž předvedl smršť vyložených 
šancí a vedení Torpeda se vyšplhalo až 
na 6:0. Od tohoto stavu Havířovští pře-
ce jen snížili důraz a s vědomím vyso-
kého vedení umožnili soupeři skóre 
postupně zkorigovat až na 6:3. Nicmé-
ně v posledních třech minutách, kdy 
už byla na hráčích Buldoků znatelná 
výrazná únava, Torpedo svého soupe-
ře defi nitivně dorazilo a vystřílelo si 
konečný výsledek 9:3.

V posledním zápase kola se projevil 
pozdní start zápasu. Oba soupeři pře-
nechávali aktivitu holím soupeřů. Prv-
ní branka tak padla až v 8. minutě, kdy 
Dynamo otevřelo účet zápasu. Pante-
ry ihned stav srovnaly a tempo zápasu 
se vrátilo zpět do vyjetých kolejí. Další 
branka padla až v poslední minutě pro-
střední části a šťastnějším týmem bylo 
opět Dynamo. Střeleckou nemohouc-
nost protrhly Pantery až ve 36. minu-
tě, avšak nevídaným způsobem. Během 
164 sekund lovil gólman Mostů ze své 
sítě kotouč hned čtyřikrát. Pantery tak 
dostály roli favorita a přehrály soupe-
ře v poměru 4:1. Mosty však potvrdily 
pověst nepříjemného soupeře.

Týmem kola byly vyhlášeny Pante-
ry, které se po velice špatném startu 
do soutěže pomalu prokousávají tabul-
kou vzhůru. Hráčem kola byl vyhlášen 
Martin Štěbra, který smetl Buldoky 
čtyřmi brankami, k čemuž ještě přidal 
i dvě asistence.

VÝSLEDKY: HC Monsters Ostrava – 
HC Technici Střítež 3:8 (1:0, 1:5, 1:3) – 
branky: 8. Sumara, 26. Hanák (Chalu-
pa), 31. Hoffmann – 14. Garbulinsky (J. 
Swienczek), 18. J. Swienczek (Garbulin-
sky), 20. J. Gerlich (T. Swienczek), 22. M. 
Trpišovský (Chudý), 25. M. Trpišovský 
(Tomanek), 29. J. Gerlich (Zawadzki), 30. 
M. Trpišovský (T. Swienczek), 33. Pasto-

rek (M. Trpišovský). HC Hrádek – HC 
Kozubová 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) – branky: 17. 
Szlauer, 33. Kopaniak (Branczyk) – 14. 
Lisztwan (Karch). Buldoci – HC Torpe-
do Havířov 3:9 (0:2, 2:4, 1:3) – branky: 24. 
Cienciala (Polcer), 26. Durák (Čmiel), 35. 
K. Juroš (Polcer) – 6. Počil (Štěbra), 12. 
Štěbra (Kraina), 17. Štěbra (Sovadina), 
19 . Štěbra (Kantor), 20. Ručil, 23. Pus-
tějovský (Štěbra), 36. Štěbra, 38. Ručil 
(Kantor), 39. Sovadina (Pustějovský). 
HC Czarne Pantery – HC Dynamo Mos-
ty 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) – branky: 9. Slama, 
36. Marek (Walega), 37. Slama, 38. Polto-
rak (Marek), 39. Marek (Poltorak) – 8. T. 
Szmek (Puczok), 24. M. Turek (S. Kufa).

Zápasy 6. kola (čtvrtek 27. října): HC 
Czarne Pantery – HC Torpedo Havířov 
(19.15), HC Technici Střítež – HC Dyna-
mo Mosty (20.30), HC Mosters Ostrava – 
HC Kozubová (22.00), HC Hrádek – Bul-
doci (23.30). 

Buldoci se propadli až na dno tabulky

TABULKA

 1. Hrádek 5 5 0 0 26:15 14
 2. Havířov 5 3 0 2 23:13 9
 3. Pantery 5 3 0 2 21:16 9
 4. Střítež 5 3 0 2 21:17 9
 5. Monsters 5 2 0 3 17:25 7
 6. Mosty 5 2 0 3 14:19 6
 7. Kozubová 5 1 0 4 10:20 3
 8. Buldoci 5 1 0 4 9:16 3 

Sportovci
minulosti

REGION (sch) – Vážení 
sportovní čtenáři, na strán-
kách našich novin bychom 
chtěli nadále představo-
vat na dobových fotogra-
i ích nejen mužstva, ale 
i jednotlivce našeho re-
gionu v jakémkoliv spor-
tovním odvětví. 

Určitě máte ve svém do-
mácím archivu dobové fo-
tografi e, kde jsou zachy-
ceni sportovci či týmy z 
našeho regionu. Zašlete 
nám tyto fotografi e s ce-
lými jmény účastníků a 
krátkým povídáním o tom, 
co snímek znázorňuje. 

My vám pak fotogra-
fi e otiskneme. Fotografi e 
nám můžete do redakce 
doručit poštou nebo osob-
ně (Frýdecko-místecký a 
Třinecký deník, 8. pěšího 
pluku 1975, 3. patro, 738 02 
Frýdek-Místek), lze je také 
poslat e-mailem ve formá-
tu jpg na adresu: robert.
schedling@denik.cz. 


