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Fotbalisté třetiligového 
Frýdku-Místku se o víkendu 
představili na hřišti předpo-
slední Líšně. Na houževnaté 
domácí nakonec Valcíři pře-
kvapivě nestačili.

Série čtyř vítězných zápasů 
pro hostující fotbalisty skon-
čila. Na hřišti trápící se Líš-
ně fotbalisté Frýdku-Místku 
o gól prohráli. Úvod utká-
ní tomu ale vůbec nenasvěd-
čoval. Hosté byli aktivní, s 
míčem u nohy svého soupeře 
doslova přišpendlili na jeho 
obranné polovině. „Z počát-
ku jsme sice byli aktivní, ale 
strašně nedůrazní. Hlavně ve 
fi nální fázi. Pokud bychom 
dali v první čtvrthodině gól či 
dva, bylo by po utkání,“ zlo-
bil se hostující trenér Milan 
Duhan. A měl pravdu, jelikož 
v 18. minutě ztratil na polovi-
ně hřiště zbytečně míč Cesnek 
a domácí po rychlém brejku 
trestali. Na Vrtěnův přesný 
centr si zaběhl Krejčí a domá-
cí kanonýr nedal Prepslo-
vi šanci. Poté toho oba celky 
přítomným divákům již moc 
nenabídly. Snad šance domá-
cího Malíka v 55. minutě, když 
jej vychytal brankář Prep-
sl. Hosté byli nejblíže gólu v 
72. minutě, kdy si na Cesne-

kův roh naběhl střídající Jiří 
Prokeš, ale jeho střela levač-
kou našla přesně místo, kde 
stál domácí gólman Sedmi-
dubský. „Snažil jsem se míč 
tlačit k zemi. Takovéto šan-
ce se ale musí bohužel promě-
ňovat,“ kál se po utkání Jiří 
Prokeš. Závěrečný tlak hos-
tí již ke kýžené brance neve-
dl, a tak si domácí připsali na 
své konto velice důležité tři 
body. „Frýdek byl fotbalověj-
ší celých devadesát minut, my 
jsme se dokázali prosadit po 
jednom brejku, kdy jsme využi-
li situaci čtyři na tři. Z naší 
strany to ale dnes nebyl nějaký 
povedený zápas, my jsme tady 
odehráli daleko lepší utkání. 
Věřím, že pro Frýdek to musí 
být krutá porážka, protože si 
tady zasloužil vyhrát. Ale zase 
musím říct, že kromě té herní 
převahy a držení míče se hosté 
do nějakých vyložených šancí 
nedostali. Pro nás jsou to však 
neuvěřitelně cenné body,“ řekl 
k utkání zkušený středopolař 
Líšně Richard Dostálek.

V posledním letošním kole 
MSFL se fotbalisté Frýdku-
-Místku představí na domá-
cím stadionu, kdy v sobotu 12. 
listopadu hostí od 10.15 hodin 
rezervní celek Slovácka.

Z Líšně odjeli nečekaně s prázdnou
SK LÍŠEŇ – MFK FRÝDEK-MÍSTEK 1:0 (1:0)

Frýdecko-místecký záložník Radim Grussmann (vpravo) se snaží projít přes dva dotírající hráče Líšně.  foto: ROBERT SCHEDLING

FRÝDEK-MÍSTEK – Po pře-
kvapivé výhře hokejistů na 
ledě favorizované Karviné 
chtěli svěřenci Radima Neča-
se uspět i v domácím utkání s 

valašskomeziříčskými Bobry.
Již po 23 vteřinách hry fau-

loval hostující Vašut a domá-
cí tak měli z kraje utkání po-
četní výhodu. Největší šanci 

této přesilové hry ale J. Sluš-
tík spálil, když netrefi l od-
krytou část hostující branky. 
Také domácí měli velké štěstí, 
když v 6. minutě poskakoval 

Hokejisté Frýdku-Místku po vítězství v Karviné prohráli na domácím ledě s Bobry z Valašského 
Meziříčí. ilustrační foto: DALIBOR SOSNA

REGION – Beskydská amatérská 
hokejová liga měla v minulém tý dnu 
na pořadu své již 7. kolo.

Sedmé kolo uzavřelo první polovi-
nu základní části BAHL. V každém 
zápase se potkali sousedé z průběž-
né tabulky, a tak všechny zápasy zna-
menaly boj o pomyslných šest bodů. 

První zápas přinesl dlouho očeká-
vaný souboj dvou největších favori-
tů soutěže – Hrádku a havířovského 
Torpeda. Vysoká očekávání fanouš-
ků byla v tomto zápase zcela nepo-
chybně naplněna. Hrál se velice 
kvalitní, rychlý, kombinační hokej 
s velkým množstvím šancí na obou 
stranách. První třetina se odehrála 
v režii Torpeda, které svíralo Hrá-
dek v jeho obranném pásmu. Tor-
pedo však dokázalo vstřelit pouze 
jednu branku, na kterou navíc Hrá-
dek dokázal vzápětí odpovědět. Prv-
ní třetina tedy skončila shodně 1:1. 
Od druhé třetiny se hra přesunu-
la do útočného pásma Hrádku, kte-
rý nováčkovi soutěže udělil lekci 
z produktivity a ujal se vedení 3:1. 
Dvě minuty před druhou sirénou 
však Torpedo snížilo na rozdíl jedi-
né branky. V poslední třetině se štěs-
tí opět přiklonilo na stranu Torpeda, 
které slepenými góly otočilo ukaza-
tel skóre ve svůj prospěch. Lídr sou-
těže z Hrádku však zbraně nesložil 
a 57 sekund před koncem základní 
hrací doby srovnal na 4:4. Bonuso-

vý bod pro Torpedo určila hned prv-
ní série nájezdů. Hrádek tak odchází 
letos poprvé z kluziště jako poražený 
celek.

Druhý zápas přinesl souboj čtvrt-
fi nalistů předchozího ročníku – Bul-
doků a Kozubové. Pro oba trápící 
se týmy se jednalo o velice důležitý 
zápas zejména z pohledu dalšího 
vývoje v základní části. Buldoci 
měli přeci jen o něco horší výcho-
zí postavení, poněvadž se krčili na 
posledním místě se ztrátou tří bodů 
na předposlední Kozubovou. Bul-
doci, vědomi si svého nelichotivé-
ho postavení, vlétli na Kozubovou z 
plných sil. Kozubová však pozorně 
bránila prostor kolem svého branko-
viště a střely od modré čáry branku 
míjely jako by byla zakletá. Branko-
vý účet tak byl otevřen až v 8. minu-
tě, kdy se Buldoci dočkali kýžené 
branky. Úvodní gól povzbudil Buldo-
ky do další útočné aktivity, avšak již 
bez brankového vyjádření. Jak může 
přestávka mezi třetinami změnit 
rozložení sil, ukázalo druhé dějství, 
kdy tempo hry určovala Kozubová. 
Střelecky se však její hráči prosadili 
až v závěrečné třetině. Dvě branky v 
rozmezí 90 sekund znamenaly rázem 
obrat v zápase. První branka padla 
po skvěle sehraném signálu v přesi-
lové hře Kozubové a následné přesné 
střele do horního růžku buldočí sva-
tyně. Za stavu 1:2 již Buldoci neměli 

na co čekat a veškeré své síly vrhli 
na útočnou aktivitu. Odměnou bylo 
brzké vyrovnání na 2:2. Když už se 
pomalu vybírali útočníci na nájez-
dy, unikl hostující obraně zapome-
nutý Buldok a se štěstím dopravil 
kotouč za brankovou čáru. Ve zby-
lých 33 sekundách se již Kozubová 
na nic nezmohla a odchází tak ze 
zápasu poražena.

Ke třetímu zápasu kola nastoupi-
la mužstva Panterů a Stříteže. Prv-
ní třetinu sehráli lépe hosté, kteří 
byli aktivnější a často svírali Pan-
tery v jejich obranném pásmu. Z to-
hoto tlaku nakonec vytěžili Techni-
ci dvě branky a po zásluze vyhráli 
první třetinu 2:0. Druhé dějství ro-
zehráli lépe hokejisté z polského 
Jastrzebie, odměnou jim byla bran-
ka korigující stav na 1:2. O tři minu-
ty později si však hráči Stříteže vzali 
své dvougólové vedení zpět. Zdánli-
vě pohodový stav však hosty uspoko-
jil až příliš a postupně přenechávali 
aktivitu domácím. Toho Panteři ná-
ležitě využili na začátku třetí perio-
dy, kdy zkoprnělému soupeři nasáze-
li tři branky a otočili vývoj utkání z 
1:3 na 4:3. Střítež se již do konce zá-
pasu z této lekce nevzpamatovala. V 
závěrečné power-play pečetili Pante-
ři na konečných 5:3.

O poslední představení kola se 
postarala ostravská Monstra s Dyna-
mem Mosty. Utkání začalo poměrně 

divoce. Po sedmašedesáti vteřinách 
se radovalo Dynamo z vedoucí bran-
ky. Radost ve tvářích Mostů však 
vydržela přesně minutu, kdy Mon-
sters srovnali stav. Za dalších 30 vte-
řin šla Monstra do vedení. Tento stav 
vydržel přesně dvě minuty, kdy Mon-
stra sťaly další brankou naděje Mos-
tů na bodový zisk. V čase 5:51 padla 
pátá branka, kdy Mostečtí korigova-
li stav na 3:2 v svůj neprospěch. V 
divoké přestřelce první třetiny pad-
la ještě jedna branka – 4:2. Divácky 
atraktivní, avšak noční můra tre-
nérů. Takto by se dala nazvat prv-
ní třetina, v níž padlo šest branek. 
Své štěstí si však střelci evidentně 
vybrali v úvodní části hry. Po zby-
tek zápasu si obě mužstva vytvořila 
mnoho vyložených brankových pří-
ležitostí, avšak brankou skončila až 
akce z poslední minuty, kdy dosta-
ly Mosty poslední úder a padly tak 
v poměru 5:2.

Týmem kola bylo zvoleno Torpedo 
Havířov, které dokázalo jako první 
celek skolit dosud neporažený Hrá-
dek. Hráčem kola byl vyhlášen Ra-
dek Kraina, který v vítězství Torpe-
da přispět hattrickem.

VÝSLEDKY: HC Hrádek – HC Tor-
pedo Havířov 4:5 sn (1:1, 2:1, 1:2). 10. 
Dorda (Cieslar), 15. Gorny (J. Pav), 
22. Branczyk (Cieslar), 39. Szlauer 
(Pyszko) – 8. Kraina (Štěbra), 24. 
Kraina (Burdík), 30. Kucbel (Kozio-

rek), 33. Kraina (Sovadina), rozh. náj. 
Štěrba. HC Buldogs – HC Kozubová
3:2 (1:0, 0:0, 2:2). 8. Kurowski (Van-
da), 31. Kurowski (Lysek), Folwarcz-
ný (Lysek) – 27. Di-Giusto (L. Szot-
kowski), 29. T. Szotkowski. HC Czarne
Pantery – HC Technici Střítež 5:3 
(0:2, 1:1, 4:0). 18. Marek, 27. Czamec-
ki (Słama), 29. Dudkiewicz (Słama),
31. Dudkie wicz, 39. Dudkiewicz – 1. J.
Swienczek (Garbulinský), 5. Čimpel
(Zawadzki), 22. Garbulinský (J. Swi-
enczek). HC Monsters Ostrava – HC
Dynamo Mosty 5:2 (4:2, 0:0, 1:0). 3. 
Chalupa (Hanák), 3. Janík (Dohnal), 
5. Hanák (Chalupa), 12. Dohnal, 39.
Hanák – 2. R. Szmek, 6. Bocek.

Zápasy 8. kola (čtvrtek 10. lis-
topadu): HC Kozubová – HC Dyna-
mo Mosty (19.15), HC Technici Stří-
tež – HC Torpedo Havířov (20.30), HC
Czarne Pantery – HC Buldogs (22.00),
HC Monsters Ostrava – HC Hrádek 
(23.30).  (jur)

TABULKA
 1. Hrádek 7 6 0 1 35:21 18
 2. Havířov 7 5 0 2 31:19 14
 3. Pantery 7 4 0 3 28:22 12
 4. Střítež 7 4 0 3 27:22 12
 5. Monsters 7 3 0 4 24:31 10
 6. Kozubová 7 2 0 5 16:25 6
 7. Mosty 7 2 0 5 16:27 6
 8. Buldoci 7 2 0 5 13:23 6

Branka: 18. Krejčí. Roz-
hodčí: Machát – Talpa, Hájek. 
ŽK: Vrtěna, Dufek, Hebron, 

Široký, Sedmidubský, Belej – 
Grussmann. Diváci: 240.

Frýdek-Místek: Prepsl 

– Švrček, Wozniak, Staněk, 
Literák – Biolek, Kostorek 
(78. Dvořák), Cesnek, Gruss-

mann (24. J. Prokeš), Soukup 
(64. Chýlek) – H. Prokeš. Tre-
nér: Milan Duhan.  (sch)

Havířovské Torpedo si vyšláplo na vedoucí Hrádek

Frýdek na domácím ledě padl až v prodloužení
HC FRÝDEK-MÍSTEK – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1:2 (0:0, 1:1, 0:0) po prodloužení puk po brankové čáře, naštěstí 

včas zasáhli frýdecko-místečtí 
obránci. První změnu skóre 
přinesla až 28. minuta. To Ro-
zum našel volného Diviše, ten 
vypálil a černý touš zapadl 
za záda hostujícího brankáře 
Slováka. Radost domácí dru-
žiny měla pouhé čtyři minu-
ty. Pak hostující Ovšák vyrov-
nal. Když pak ve třetí třetině 
nedali své šance Diviš, Kabe-
láč či Rozum, šlo utkání do 
prodloužení. V závěru 61. mi-
nuty putoval za katr Bokroš a 
domácí borci mohli zápas roz-
hodnout v přesilové hře. Jen-
že se tak bohužel nestalo. Na 
začátku 63. minuty se počet sil 
na ledě srovnal, když si nedo-
voleně počínal Kabeláč. Po 
návratu potrestaného Bokro-
še hráli hosté přesilovku, kte-
rou v čase 63:40 dokázal vyu-
žít Ambruz. „V utkání jsme si 
dokázali vytvořit spoustu šan-
cí, které ovšem hráči nedokáza-
li proměnit. V zakončení nám 
schází více přesností. Zápas se 
mi tak nehodnotí příliš dobře, 
jelikož po spoustě šancí, kte-

TABULKA
 1. AZ Havířov 15 12 2 0 0 1 63:33 40
 2. Zubr Přerov 15 11 0 0 0 4 55:40 33
 3. Jestřábi Prostějov 16 10 0 0 1 5 62:41 31
 4. Slezan Opava 16 9 1 0 2 4 66:49 31
 5. HC Karviná 16 9 1 0 1 5 67:47 30
 6. VHK Vsetín 16 9 1 0 0 6 52:45 29
 7. Val. Meziříčí 15 6 3 0 1 5 50:44 25
 8. Frýdek-Místek 16 4 0 0 2 10 36:58 14
 9. Uh. Hradiště 15 3 0 0 1 11 52:90 10
 10. Torax Poruba 15 2 0 0 0 13 29:49 6
 11. Nový Jičín 15 1 1 0 1 12 29:65 6

ré jsme si dokázali vytvořit, 
se nám podařilo pouze jednou 
skórovat. Vyhrát zápas s jed-
nou vstřelenou brankou je vel-
mi těžké,“ hodnotil utkání do-
mácí trenér Radim Nečas.

K dalšímu utkání zajíždí 
družina Radima Nečase již zít-
ra na půdu opavského Slezanu, 
kde utkání začíná v 18 hodin. V 
domácí sportovní hale se pak 
představí Frýdečtí v sobotu 12. 
listopadu, kdy od 17 hodin hos-
tí celek Uherského Hradiště.

Branky: 28. Diviš (Rozum) 
– 32. Ovšák (Martiník, Mir. 
Varga), 64. Ambru (Vašut, 
Bokroš). Vyloučení: 7:8, využi-

tí: 0:1, diváci: 329.
Frýdek-Místek: Láníček 

– Podešva, Jindřich, Kudlá-
ček, Gajda, Měkýš, Michalčík,
Pauliak, J. Sluštík, Kabeláč, 
Rozum, Diviš, Matysz, Gogol-
ka, Štubňa, Gančarčík, O.
Sluštík, Hrubý, Řezáč, Mare-
ček, Šebesta. Trenér: Radim
Nečas.

Další výsledky 17. kola:
Zubr Přerov – Uherské Hra-
diště 4:3, VHK Vsetín – Torax 
Poruba 2:1, Slezan Opava – AZ
Havířov 3:4, HC Karviná – Je-
střábi Prostějov 4:3 po sam. 
nájezdech, Nový Jičín volno.  
 (mar)


