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Fotbalisté třetiligového Frýdku-Místku se s podzimní částí 
rozloučili domácím vítězstvím.

Začátek utkání sice patřil hostujícím mladíkům, kteří byli 
díky reprezentační pauze posíleni o několik hráčů prvoligové-
ho áčka. Poté se však aktivita přesunula na kopačky domácích 
fotbalistů. Ti svou převahu korunovali rychlým gólem, který 
zařídil po rohovém kopu hlavičkou Literák. To běžela 15. mi-
nuta. Také v dalším průběhu první půle měl jasně navrch Frý-
dek, a hosté mohli být rádi, že do kabin neodcházeli s ještě vět-
ším mankem. V obou šancích měl prsty H. Prokeš. Jeho první 
střelu vytěsnil konečky prstů Matalyha, ve druhém případě 
pomohla hostům tyč. „Domácí byli jasně lepší, presovali nás a 
nám se nedařila kombinace. Branku soupeře jsme vůbec neohro-
zili. Stav byl pro nás ještě milosrdný,“ sympaticky uznal trenér 
Slovácka B Jan Palinek. 

Po přestávce se již hrála spíš vyrovnanější partie, domácí v 56. 
minutě přidali po další standardní situaci druhý gól. Střídající-
ho Chvojku, který pár minut předtím nahradil zraněného gól-
mana Matalyhu, překonal opět Literák. O minutu později se po 
přihrávce H. Prokeše ocitl v dobré šanci Kostorek, ten však na 
hostujícího gólmana nevyzrál. Když po hodině hry mířil Literák 
hlavou pouze do brankáře, udeřilo na druhé straně. V 79. minu-
tě se po rohovém kopu dostal k odraženému míči Čtvrtníček a 
na ukazateli skóre svítil stav 2:1. „V závěru jsme dokonce mohli 
i vyrovnat, ale nepovedlo se. Musím však říct, že domácí vyhráli 
zaslouženě. My jsme měli v mužstvu až moc příliš špatných indi-
viduálních výkonů,“ zkritizoval svůj tým Palinek. 

Branka: 15. Wozniak. Rozhodčí: Pochyl – Plesar, Kotík. ŽK: 
Soukup – Čtvrtníček. Diváci: 295.

Frýdek-Místek: Prepsl – Švrček, Wozniak, Staněk, Literák – 
Biolek (32. Soukup), Kostorek, Cesnek, Grussmann (83. J. Pro-
keš), Byrtus – H. Prokeš (89. Chýlek). Trenér: Milan Duhan.   
 (sch) Frýdecko-místecký Petr Literák (ve výskoku) právě střílí hlavou první branku svého celku.  foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ

Přezimují na druhém místě tabulky
MFK FRÝDEK-MÍSTEK – 1. FC SLOVÁCKO B 2:1 

(1:0)

FRÝDEK-MÍSTEK – Hoke-
jisté Frýdku-Místku si domá-
cím vítězstvím nad Uherským 
Hradištěm potvrdili průběž-
nou osmou příčku druholigo-
vé tabulky.

Domácí nezačali utkání 
zrovna podle svých představ, 
když v 11. minutě hostující 
Mikeš překonal v přesilové 
hře brankáře Láníčka. Poté 
si domácí vytvořili několik 
dobrých šancí na vyrovnání, 
vše jim ale pochytal Heneš. Až 
v 17. minutě se v domácí hale 
slavilo, když střelou z pravého 
křídla nedal uherskohradišť-
skému gólmanovi šanci Hru-
bý. První dvacetiminutovka 
tak skončila smírem 1:1. 

Na začátku 22. minuty se 

domácí dostali do přečíslení 
a po přihrávkách J. Sluštíka 
s Rozumem pálil z mezikruží 
přesně do levého horního rohu 
Diviš – 2:1. Radost domácích 
ale dlouhého trvání neměla. 
Ve 24. minutě srovnal Čer-
venka. Strhnout vedení zpát-
ky na svou stranu mohli Frý-
dečtí o tři minuty později, kdy 
puk poskakoval v brankoviš-
ti, ale žádný z hráčů v červe-
no-bílých dresech nedokázal 
černý touš dostat až za bran-
kovou čáru. Až ve 35. minutě 
se při hře ve čtyřech na obou 
stranách prosadil Měkýš a 
domácí opět vedli. O minu-
tu později bylo ještě veseleji, 
když se trefi l Štubňa – 4:2.

Třetí třetinu začali hosté 

velkou příležitostí, ale na gól-
mana Láníčka si nepřišli. Na 
konci 46. minuty se do šance 
dostal Kabeláč, jeho pokus sta-
čil ještě brankář vyrazit, ale 
na dorážku O. Sluštíka již byl 
ochránce hostující svatyně 
krátký. Tříbrankový náskok 
domácí uspokojoval, ale na 
bojovnosti Frýdečtí rozhodně 
neubrali. Ba naopak. Na kon-
ci 49. minuty si za hostující 
obránce zajel Hrubý a svým 
nájezdem přinutil brankové-
ho rozhodčího rozsvítit červe-
né světlo – 6:2. To, že tři body 
zůstanou zaslouženě doma, 
potvrdil v polovině 55. minuty 
obránce Kudláček. V posled-
ní minutě utkání mohl přidat 
osmou branku Štubňa, který 

REGION – Beskydská ama-
térská hokejová liga vstoupi-
la v minulém týdnu do své 
druhé poloviny základní čás-
ti.

Zahajovací duel druhé půl-
ky základní části obstarali dva 
rivalové – Mosty a Kozubová. 
V loňské sezoně se tyto týmy 
střety dvakrát a zápasy vždy 
skončily hladkým vítězstvím 
Koubové, a to v poměru 5:0 
a 5:1. Favorit tak byl zřejmý. 
Kozubová se však zatím letos 
hledá, čehož Mosty chtěly 

využít. Do zápasu tedy Mos-
tečtí nastoupili útočně nala-
děni a odměnou jim byla 
první branka. Kozubová srov-
nala až v závěru druhé třeti-
ny. Úvod třetího dějství tříma-
ly pevně v rukou Mosty, což 
potvrdily dvěmi brankami. 
Čtyři a půl minuty před kon-
cem vykřesali ještě Kozubov-
ští naději v podobě kontaktní 
branky, avšak na vyrovnání 
již nedosáhli.

Druhý zápas kola obstarali 
hráči Stříteže a Torpeda. Jed-

nalo se již o druhé střetnu-
tí těchto celků v letošní sezo-
ně. Jak ukázala první třetina, 
hráči Stříteže si z předchozího 
utkání nevzali žádné ponauče-
ní. Jejich laxní přístup v úvo-
du zápasu Torpedo opět doko-
nale potrestalo a po zásluze tak 
vyhrálo třetinu 2:0. Do druhé 
části vstoupili opět lépe hosté, 
odměnou jim byla vstřelená 
třetí branka. Tento gól domá-
cí paradoxně nakopl k lepšímu 
výkonu. Hráči Stříteže ovšem 
nedokázali využít ani ty nej-

Hokejisté po výhře doma potvrdili osmou příčku
HC FRÝDEK-MÍSTEK – UHERSKÉ HRADIŠTĚ 7:3 (1:1, 3:1, 3:1) 

TABULKA

 1. AZ Havířov 17 12 3 0 0 2 69:39 42
 2. Zubr Přerov 17 12 0 0 1 4 62:45 37
 3. Jestřábi Prostějov 17 11 0 0 1 5 67:42 34
 4. Slezan Opava 18 10 1 0 2 5 70:53 34
 5. HC Karviná 17 10 1 0 1 5 69:48 33
 6. VHK Vsetín 18 10 1 0 0 7 55:51 32
 7. Val. Meziříčí 17 8 3 0 1 5 59:49 31
 8. Frýdek-Místek 18 5 0 0 2 11 45:64 17
 9. Uh. Hradiště 17 3 0 0 1 13 55:101 10
 10. Torax Poruba 17 3 0 0 0 14 36:53 9
 11. Nový Jičín 17 1 1 0 1 14 31:73 6

se dostal ve vlastním oslabe-
ní do šance, jenže nedal, a tak 
poslední slovo patřilo hostují-
címu Rapantovi, který v pře-
silové hře upravil na koneč-
ných 7:3. Domácí tak svému 
sokovi odskočili v tabulce již 
na rozdíl sedmi bodů.

Ve středečním 20. kole mají 
frýdecko-místečtí hokejisté 
volný los, další utkání je čeká 
v sobotu 19. listopadu, kdy od 
17 hodin hostí soupeře HC RT 
Torax Poruba.

Branky: 17. Hrubý (Jin-
dřich), 22. Diviš (Rozum, J. 
Sluštík), 35. Měkýš (Diviš), 
36. Štubňa (O. Sluštík), 46. O. 
Sluštík (Kabeláč), 49. Hrubý 
(Gajda), 55. Kudláček (Hrubý) 
– 11. Mikeš (Šťastný), 24. Čer-
venka (M. Rapant, Mikeš), 60. 
M. Rapant (Sladký, Matula). 

Vyloučení: 7:7, využití: 0:3, di-
váci: 238.

Frýdek-Místek: Láníček 
– Podešva, Jindřich, Kudlá-
ček, Gajda, Měkýš, Michal-
čík, Pauliak, J. Sluštík, Kabe-
láč, Rozum, Diviš, Matysz, 
Gogolka, Štubňa, Gančarčík, 
Mach, O. Sluštík, Hrubý, Šebe-

sta. Trenér: Radim Nečas.
Další výsledky 19. kola: HC 
Valašské Meziříčí – HC Torax 
Poruba 4:3, HC Zubr Přerov –
HC Nový Jičín 3:0, HC Slezan
Opava – HC Karviná 1:2, VHK 
Vsetín – AZ Havířov 2:1, Jes-
třábi Prostějov volno.  
(mar)

Hrádek vede tabulku amatérské ligy o čtyři body
vyloženější příležitosti, a tak 
lepší výchozí pozici do závě-
rečné části měli hosté. Ve tře-
tí třetině dokázali sice domácí 
snížit, Torpedo si však výhru 
pojistilo závěrečných čtvrtým 
gólem.

Ve třetím zápase zkříži-
ly hole mužstva, která mají 
v názvu zástupce zvířecí říše 
– Pantery a Buldogs. Průběh 
zápasu ovlivnila hrubka jed-
noho z Buldogs. Místo vyho-
zení kotouče o něj přišel, a to 
v prostoru nejméně vhodném 
– mezi kruhy v obranném pás-
mu. Na ukazateli tedy svítil 
stav 1:0 a čas 5:03. Poté se již 
Pantery soustředily na obra-
nu modré čáry a rychlé brejky. 
Pantery měly zřejmě zkráce-
né drápky, poněvadž se neujal 
ani jeden z těchto brejků. Bul-
dogs si také vypracovali něko-
lik slibných šancí, avšak ani 
odkrytá klec bez gólmana ne-
stačila ke srovnání. Pantery 
tak vyhrály nejtěsnějším roz-
dílem, a to 1:0.

V pozdních večerních hodi-
nách nastupovali domácí 
proti favoritovi celé soutěže, 
HC Hrádek. Úvodní třetina 
nabídla až nezvykle vyrovna-
ný průběh. Monstra se po jed-
nom z brejků dostala do vede-
ní 1:0. Tento stav však příliš 
dlouho nevydržel a v přesi-
lové hře Hrádek srovnal. Do 
konce první třetiny se již nic 
zajímavého nepřihodilo a tak 
po siréně svítil na světelné 
tabuli stav 1:1. Ve druhé třeti-
ně se hráči Hrádku nadechli 
k mohutné ofenzívě a domácí 

TABULKA

 1. Hrádek 8 7 0 1 41:25 21
 2. Havířov 8 6 0 2 35:20 17
 3. Pantery 8 5 0 3 29:22 15
 4. Střítež 8 4 0 4 28:26 12
 5. Monsters 8 3 0 5 28:37 10
 6. Mosty 8 3 0 5 19:29 9
 7. Buldogs 8 2 0 6 13:24 6
 8. Kozubová 8 2 0 6 18:28 6

gólman Lukšík se měl co ohá-
nět. Byli to ovšem domácí, kdo 
se dostal do vedení. Hrádek 
byl ovšem při chuti a byla jen 
otázka času, kdy bude srov-
náno. Vyrovnání přišlo ve 20. 
minutě a tento gól odstartoval 
černou šestiminutovku domá-
cích, kdy Hrádek navýšil skó-
re postupně až na 2:5. Siré-
na ukončující druhou třetinu 
byla pro domácí vysvoboze-
ním. Třetí třetina začala tak, 
jak končila třetina druhá. Hrá-
dek opět v náporu, což vedlo 
k dalšímu gólu ve 28. minutě. 
Domácí byli zralí na ručník a 
dal se očekávat debakl. Avšak 
hráči Hrádku se až moc spo-
kojili s výsledkem a postupně 
ubírali na tempu. Toho využi-
li hráči Monsters ke zkorigo-
vání výsledku na 4:6. Ten-
to výsledek se již nezměnil a 
tak si hráči Hrádku připsali 
zasloužené tři body.

Týmem kola byly vyhlášeny 
Mosty za první porážku své-
ho odvěkého rivala z Kozubo-
vé. Hráčem kola zvolili zástup-
ci klubů Jakuba Pava, který 
vstřelil čtyři branky Mon-
strům a pomohl tak Hrádku 
získat další vítězství.

VÝSLEDKY: HC Kozubo-
vá – HC Dynamo Mosty 2:3 
(0:1, 1:0, 1:2). Branky: 24.
T. Szotkowski (Mechel), 35.
Fajkoš (Kostka) – 11. Lýsek 
(Bocek), 28. Puczok (Lýsek),
32. Turek (Czeczotka). Tech-
nici Střítež – HC Torpedo
Havířov 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). 

Branky:  36. Trpišovský
(Gerlich) – 5. Štěbra (Pus-
tějovský), 8. Strnadel (Kan-
tor), 14. Strnadel (Koziorek),
39. Kraina (Štěbra). HC Czar-
ne Pantery – HC Buldogs 1:0
(1:0, 0:0, 0:0). Branka: 6. Pół-
torak (Chrabaňski). Mon-
sters Ostrava – HC Hrádek 4:6 
(1:1, 1:4, 2:1). Branky: 3. Kle-
ga (Lukšík), 17. Dohnal (Hoff-
mann), 35. Dohnal (Janík), 39.
Chalupa – 6. J. Pav (Gorny),
20. J. Pav (M. Pav), 23. Cies-
lar (Branczyk), 23. J. Pav, 26.
Szlauer (Gorny), 28. J. Pav
(Szlauer).

Zápasy 9. kola (čtvrtek
17. listopadu): HC Kozubová
– HC Torpedo Havířov (19.15),
HC Dynamo Mosty – HC Hrá-
dek (20.30), HC Czarne Pan-
tery – HC Monsters Ostrava
(22.00), HC Technici Střítež –
HC Buldogs (23.30).  (jur)

Mladší žáci fl orbalového klubu FbC BD Stav Frýdek-Místek skončili na turnaji v paskovské na-
fukovací hale třetí. Horní řada zleva: Bůžek, Damek, Ulman, Rzyman, Siman, Kolářová, Řeha 
(trenér), Lhoťan, Prokop. Dolní řada zleva: Gejdoš, Pindur, Staník, Řeha, Habrnal, Sikora.

 foto: PETR BŮŽEK


