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Stačily dvě dobře zahrané standardní situace středopolaře 
Martina Cesneka a domácí fotbalisté se mohli radovat z tří-
bodového zisku.

Fotbalisté třetiligového Frýdku-Místku si o uplynulém víken-
du připsali na své konto již čtvrté vítězství v řadě, když zdolali na 
svém hřišti nováčka z Rosic. Samotný zápas nezačal dobře pro levé-
ho záložníka Ondřeje Byrtuse, který se v 8. minutě nešťastně zranil 
o betonovou ohradu kolem hřiště. „Neskutečně to bolí, mám tam už 
teď velkou modřinu. Lékař mi říkal, že mám nara ženou kyčel,“ hlá-
sil v průběhu druhé půle mladý záložník. Ve 12. minutě zahrával 
rohový kop Cesnek a na jeho nadýchaný centr si nejvýše naskočil 
Wozniak – 1:0. Vedení domácí fotbalisty nabudilo a na malou chví-
li přimáčkli hosty na jejich polovinu hřiště. Ve 25. minutě skóroval 
střídající Chýlek, ale radost mu vzal zvednutý praporek asistenta 
rozhodčího. Ihned z protiútoku se ke střele dostal Bačík, brankář 
Prepsl míč stačil vyrazit před sebe a pro Krhuta již nebyl problém 
dopravit míč do opuštěné části domácí branky – 1:1.

Začátek druhé půle nezastihl domácího brankáře v ideálním 
rozpoložení. Jeho chybičku ale naštěstí Bačík potrestat nedoká-
zal. V 54. minutě hosté faulovali, k zahrání standardní situace 
se postavil Cesnek a pro hosty to rázem představovalo pohromu. 
Cesnekův následný centr hosté odvrátili k H. Prokešovi a ten 
bombou pod břevno upravil stav na 2:1 pro Valcíře. Závěr utkání 
pak přinesl ještě šance hostujícího Krajačiče a domácího Kostor-
ka. Oba fotbalisté již mezi tři bílé tyče nemířili. Frýdečtí jsou tak 
dvě kola před koncem podzimní části soutěže na druhém místě 
tabulky. Na vedoucí Holici ztrácí pouhé dva body.

V předposledním letošním kole MSFL se fotbalisté Frýdku-
-Místku představí na hřišti Líšně. Utkání se hraje v sobotu 5. 
listopadu od 10.15 hodin.

Branky: 12. Wozniak, 54. H. Prokeš – 29. Krhut. Rozhodčí: 
Černý – Fojt, Mojžíš. ŽK: Biolek – Bačík, Dufek, Koubek, Kra-
jačič. Diváků: 347.

Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Wozniak, Staněk, Literák – 
Biolek, Kostorek, Cesnek, Byrtus (10. Chýlek, 87. Dvořák) – H. 
Prokeš (91. J. Prokeš), Grussmann. Trenér: Milan Duhan. (sch)

Nováčka udolali po změně stran
MFK FRÝDEK-MÍSTEK – SLOVAN ROSICE 2:1 (1:1)

FRÝDEK-MÍSTEK – Ani v od-
vetě hokejisté Frýdku-Místku 
proti přerovským Zubrům ne-
bodovali (první zápas 1:5).

Aktivněji do utkání vstoupi-
li domácí, kteří již po 69 vte-
řinách hry šli do vedení záslu-
hou Matysze. O necelou minutu 
putoval za katr domácí J. Sluš-
tík. Jeho pobyt na trestné lavi-

ci ale nebyl příliš dlouhý. To 
hostující Krajíček dokázal 
totiž střelou od modré vyrov-
nat – 1:1. Ani Frýdečtí s další 
odpovědí nelenili. V polovině 
4. minuty přihrál Kabeláč roz-
jetému Divišovi a pravé křídlo 
domácích nadvakrát překonal 
brankáře Okáče. Na začátku 
9. minuty hráli domácí kvůli 

vyloučení Ference přesilovku, 
kterou zužitkoval J. Sluštík – 
3:1. Účet brankově bohaté prv-
ní třetiny uzavřel ve 13. minu-
tě přerovský Kundrátek. 

Ve 26. minutě mohl při vlast-
ním oslabení navýšit domá-
cí vedení Kabeláč, na gólma-
na hostů si ale nepřišel. Až pět 
minut před druhou přestáv-

REGION – Beskydská amatérská 
hokejová liga měla v minulém tý dnu 
na pořadu své již 6. kolo.

Šestým kolem pokračovala v minu-
lém týdnu Beskydská amatérská 
hokejová liga a hned tři duely se nes-
ly v duchu přímého souboje o pozi-
ce v tabulce. V posledním zápase pak 
nastoupil dosud neporažený Hrádek 
proti svému neoblíbenému soupeři – 
Buldokům.

V prvním utkání se proti sobě 
postavily druhý a třetí celek průběž-
né tabulky. Již od úvodní buly vše 
nasvědčovalo tomu, že utkání bude 
nesmírně vyrovnané, a to se i potvrdi-
lo. Torpedo se v 8. minutě ujalo vedení 
z hole Kantora. Na vyrovnání se však 
dlouho nečekalo, kdy v rychlém brej-
ku a následném přečíslení srovnal v 
11. minutě Dudkiewicz. Hned v úvo-
du druhé třetiny se podařilo Torpe-
du opět odskočit o jednu branku, když 
se střelou od modré trefi l nejproduk-
tivnější hráč Torpeda Štěbra. Sérií 
vyloučení dalo Torpedo šanci Pante-
rům k vyrovnání, když to poslední 
využil Słama a osamocen před bránou 
skóroval a srovnal tak stav na 2:2. O 
tři minuty později opět při oslabení 
udeřilo Torpedo. V brejku se podaři-

lo skórovat opět Štěbrovi a Torpedo 
tak vedlo 3:2. V závěru zápasu Torpe-
do nedalo Panterům šanci na vyrov-
nání a vybojovalo si tak prozatímní 
druhou příčku v tabulce.

Ve druhém duelu kola se střetli ho-
kejisté Stříteže a Mostů. V první tře-
tině se hrál vyrovnaný hokej se šan-
cemi na obou stranách, diváci se však 
gólu nedočkali. První branka padla až 
v závěru druhé třetiny, kdy hráči Stří-
teže zužitkovali přečíslení dva na jed-
noho. Zlomový moment zápasu při-
šel v 30. minutě. Hokejisté Dynama 
hráli přesilovou hru, jenže místo ký-
ženého vyrovnání paradoxně inkaso-
vali druhou branku z hole M. Trpišov-
ského. Závěr zápasu byl ve znamení 
mohutného náporu Mosteckých, kte-
ří hráli několik přesilovek, Technici 
však s přispěním štěstí těžké momen-
ty zvládli. V poslední minutě pečetil 
výhru Stříteže střelou do odkryté kle-
ce Zawadzki.

Kozubová, vědoma si své nelichoti-
vé pozice v tabulce, vlétla na Monstra 
v plné síle. Jen díky výbornému výko-
nu domácího Lukšíka v bráně skon-
čila třetina 0:1, kdy se trefi l hostující 
Lisztwan. Ve druhé třetině byl obrá-
zek hry velice podobný. Hosté měli 

více ze hry a celek Monsters se tak 
soustředil pouze na brejky. V polovi-
ně třetiny se ujali hostující vedení 
0:2 zásluhou Szotkowského. Několik 
vteřin nato však uplatnil důraz před 
bránou domácí Dohnal. Před koncem 
třetiny se Monstra prosadila ještě jed-
nou, a to opět díky důrazu před soupe-
řovou brankou. Střelcem vyrovnávací 
branky byl Frolík. Po siréně ukončují-
cí 2. třetinu svítil na tabuli stav 2:2. Do 
třetí třetiny opět hostující skočili lépe 
než domácí. Toto se projevilo ihned 
po třech minutách, kdy se trefi l Faj-
koš. A dvě minuty nato vedení pojis-
til Di-Giusto. Do konce třetiny se již 
nic dalšího nestalo, a tak zápas skon-
čil zaslouženým vítězstvím Kozubo-
vé. Zasloužené vítězství potvrzuje i 
poměr střel, který se zastavil na počtu 
23:38 ve prospěch hostujících.

K poslednímu utkání 6. kola nastou-
pil tým Hrádku proti Buldokům. Bul-
doci do utkání vstoupili nebojácným 
stylem a hned z první akce vsítili bran-
ku. Úspěšným střelcem byl Lysek. 
Hrádek měl po většinu času výraznou 
převahu, avšak bez vyložených šancí. 
Do konce první třetiny však přeci jen 
Hrádek srovnal, a to zásluhou Bran-
czyka. Tento moment se později uká-

zal jako klíčový. Ve druhé třetině se 
rozpadla jindy pevná obrana Buldo-
ků, čehož Hradečtí využili k získání 
náskoku 3:1. V závěrečném dějství se 
začalo utkání přiostřovat, z čehož těži-
li pouze hráči Hrádku a zaslouženě 
vyhráli v poměru 5:1. 

Torpedo Havířov uspělo v přímém 
souboji o druhé místo s Czarnymi 
Pantery a po právu je tak vyhlášeno 
týmem kola. Nejlepším hráčem byl 
zvolen Antonín Trpišovský, který za 
svá záda nepustil ani jeden kotouč a 
dvaceti přesnými zásahy tak pomohl 
k důležitému vítězství střítežských 
Techniků nad Dynamem Mosty.

VÝSLEDKY: HC Czarne Pante-
ry – HC Torpedo Havířov 2:3 (1:1, 
0:1, 1:1) – branky: 11. Dudkiewicz 
(Marek), 32. Słama (Marek) – 8. Kan-
tor (Ručil), 15. Štěbra (Kucbel), 35. Ště-

bra (Strnadel). HC Technici Střítež 
– HC Dynamo Mosty 3:0 (0:0, 1:0, 
2:0) – 22. M. Trpišovský (Pastorek), 
31. M. Trpišovský (T. Swienczek), 39.
Zawadzki (M. Trpišovský). HC Mon-
sters – HC Kozubová 2:4 (0:1, 2:1, 
0:2) – 21. Dohnal (Hanák), 25. Frolík 
(Hanák) – 6. Lisztwan (Kostka), 21. T.
Szotkowski (Heczko), 30. Fajkoš, 32. Di 
Giusto (T. Szotkowski). HC Hrádek – 
HC Buldogs 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) – 13. 
Bran czyk (Gorny), 14. Szlauer (Gor-
ny), 14. T. Cieslar (Dorda), 33. Gorny, 
35. M. Pav (Branczyk) – 3. P. Lysek 
(Kurowski).

Zápasy 7. kola (čtvrtek 3. listopa-
du): HC Hrádek – HC Torpedo Haví-
řov (19.15), HC Buldogs – HC Kozubová
(20.30), HC Czarne Pantery – HC Tech-
nici Střítež (22.00), HC Monsters Ostra-
va – HC Dynamo Mosty (23.30).  (jur)

Závar před brankou rosického Slovanu.  foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

V Beskydské lize je Hrádek nadále v čele tabulky

Nadějné vedení házenkáři bohužel neudrželi
kou se k puku dostal exfrýdec-
ký Kolařík a přesnou ránou po 
vyhraném buly vyrovnal. Ten-
týž hráč byl blízko další bran-
ky ve 45. minutě, to by však 
musel trefi t prázdnou branku. 
V 51. minutě se Faltýnek zapo-
jil hned z trestné lavice do útoč-
né akce, na jejímž konci stál 
Hanák a Zubři poprvé v zápase 
vedli 3:4. Vyrovnání pak měl na 
hokejce Diviš, ten však se svou 
šancí nenaložil zrovna ideálně. 
Rozhodnutí padlo v čase 59:15, 
kdy Brančík skóroval při počet-
ní výhodě. Domácí tak ztratili 
nadějně rozehraný zápas, když 
už vedli rozdílem dvou branek. 

V dalším kole se frýdecko-
místečtí hokejisté představí ve 
středu 2. listopadu na ledě favo-
rizované Karviné. Doma se pak 
hraje v sobotu 5. listopadu od 
17 hodin proti celku HC Bobři 
Valašské Meziříčí.

Branky: 2. Matysz (Štubňa, 
Majling), 4. Diviš, 10. J. Sluštík 
(Hrubý, Rozum) – 4. Krajíček (Di-
trich, Brančík), 13. Kundrátek 
(Faltýnek), 35. Kolařík (Sedlák), 
51. Hanák (Kolařík, Faltýnek), 
60. Brančík (Ditrich). Vylouče-
ní: 7:7, využití: 1:2, diváci: 348.
Frýdek-Místek: Láníček (6. – 
7. Jagoš) – Podešva, Jindřich, 
Kudláček, Gajda, Měkýš, Mi-
chalčík, Pauliak, J. Sluštík, 

Kabeláč, Rozum, Diviš, Ma-
tysz, Gogolka, Štubňa, Maj-
ling, Mach, Gančarčík, Krutil, 
Hrubý, Řezáč. Trenéři: Radim 
Nečas a Miroslav Kameník.
Další výsledky 15. kola: Sle-
zan Opava – HC Torax Poruba 
3:0, HC Karviná – HK Nový Jičín 
5:2, Jestřábi Prostějov – AZ Haví-
řov 2:3, VHK Vsetín – Valašské 
Meziříčí 0:2, Uherské Hradiště 
volno. (mar)

HC FRÝDEK-MÍSTEK – ZUBR PŘEROV 3:5 (3:2, 0:1, 0:2)

TABULKA
 1. Hrádek 6 6 0 0 31:16 17
 2. Havířov 6 4 0 2 26:15 12
 3. Střítež 6 4 0 2 24:17 12
 4. Pantery 6 3 0 3 23:19 9
 5. Monsters 6 2 0 4 19:29 7
 6. Kozubová 6 2 0 4 14:22 6
 7. Mosty 6 2 0 4 14:22 6
 8. Buldoci 6 1 0 5 10:21 3

TABULKA
 1. AZ Havířov 14 11 2 0 0 1 59:30 37
 2. Slezan Opava 14 9 1 0 2 2 61:40 31
 3. Zubr Přerov 13 10 0 0 0 3 50:32 30
 4. HC Karviná 14 9 0 0 1 4 62:41 28
 5. Jestřábi Prostějov 14 9 0 0 0 5 54:35 27

 6. VHK Vsetín 14 8 0 0 0 6 46:41 24
 7. Val. Meziříčí 13 5 2 0 1 5 39:43 20
 8. Frýdek-Místek 14 3 0 0 1 10 32:55 10
 9. Uh. Hradiště 13 3 0 0 1 9 49:77 10
 10. Nový Jičín 14 1 1 0 0 12 26:61 5
 11. Torax Poruba 13 1 0 0 0 12 23:46 3

Frýdecko-místečtí hokejisté po porážce s prostějovskými Jestřáby prohráli na domácím ledě i se 
Zubry z Přerova.  ilustrační foto: MARTIN DOSTÁL

REGION (sch) – Vážení sportovní čtenáři, 
na stránkách našich novin bychom chtěli 
nadále představovat na dobových fotografi -
ích nejen mužstva, ale i jednotlivce našeho 
regionu v jakémkoliv sportovním odvětví. 

Určitě máte ve svém domácím archivu 
dobové fotografi e, kde jsou zachyceni sportov-
ci či týmy z našeho regionu. Zašlete nám tyto 

fotografi e s celými jmény účastníků a krát-
kým povídáním o tom, co snímek znázorňuje. 
My vám pak fotografi e otiskneme. Fotografi e 
nám můžete do redakce doručit poštou nebo 
osobně (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. 

Sportovci minulosti


