
V Hlučíně se nejvíce dařilo mladým fotbalistům
Frýdku-Místku
Svěřenci trenérů Radka Šmída a Martina
Rojíčka porazili všechny své soupeře a zcela
po zásluze se stali vítězi turnaje.

Frýdek-Místek – O uplynulém
víkendu se v hlučínské nafu-
kovací hale uskutečnil fotba-
lový turnaj pro nejmladší žá-
ky (ročník 2000). Turnaje,
který se odehrál na umělé
trávě, se zúčastnilo šest při-
hlášených týmů.

Nejlepší formu pro-
kázali mladí fotbalis-
té z MFK Frýdek-Mís-
tek, kteří prošli celým
turnajem bez jediné-
ho zaváhání, druhá
skončila olomoucká
Sigma, třetí byly Vít-
kovice. „Kluci se v
Hlučíně předvedli ve
velice dobrém světle, asi jim
zdejší umělá tráva svědčila,“
smál se trenér frýdecko-mís-
teckých žáků Radek Šmíd.
„Nastříleli jsme nejvíce bra-
nek ze všech, navíc jsme jich
také i nejméně dostali, takže
naše vítězství je zcela zaslou-
žené,“ dodal Šmíd.

Mladí valcíři vstoupili do
turnaje vítězstvím 3:1 nad os-
travským Baníkem. „V na-
šem prvním zápase bylo na
klucích vidět, že chtějí vyhrát

a oplatit tak Baníku prohru
z posledního turnaje, který se
hrál v Ostravě. Soupeře ne-
pouštěli vůbec do šancí, ba
naopak, zahazovali jednu pří-
ležitost za druhou. Pak se nám
přece jen podařilo třemi

brankami udolat
ostravského bran-
káře,“ hodnotil
první vystoupení
Frýdku asistent
trenéra Martin Ro-
jíček.

Ve druhém zápa-
se změřili Frýdečtí
síly se Sigmou
Olomouc. „Do

utkání se Sigmou naši hráči
doslova vlétli a během sedmi
minut nasázeli soupeři čtyři
branky. Poté jsme si už jen s
přehledem kontrolovali zby-
tek zápasu,“ radoval se z dru-
hé turnajové výhry trenér
Šmíd. Mladí valcíři si tak po
dvou vítězných duelech zvýši-
li sebevědomí, což bylo rázem
poznat i na jejich hře. Tře-
tím soupeřem na hlučínské
umělé trávě byli stejně staří
fotbalisté Vítkovic. „To byl

natěšený soupeř, který nám
chtěl vrátit porážku z Hadam-
czikova memoriálu. Nám na-
štěstí velice dobře zachytal
brankář Lukáš Čulák a navíc
se dařilo Honzovi Kubalovi,
který svými třemi brankami
vlastně utkání rozhodl,“
chválil své svěřence Rojíček.
V posledních dvou střetnu-
tích již frýdecko-místečtí
mladíci své výsadní postave-
ní jen potvrdili. Slovenský
Juventus Žilina porazili 9:3 a
domácí Hlučín doslova smetli
13:1. „Proti Žilině náš výkon
ještě vzrostl. Soupeř hrozil
převážně jen z brejkových
situacích, ze kterých nám ale
vstřelil tři branky. Proti do-
mácím hráli kluci naprosto v
pohodě, jelikož již věděli, že
celý turnaj vlastně vyhráli. V
dobrém světle se ukázal Ku-
bala, který dal čtyři góly. Po-
těšujícím faktem je, že se
vlastně každému našemu
hráči podařilo na turnaji
vstřelit alespoň jednu bran-
ku,“ chválil trenér mladších
žáků Frýdku-Místku Radek
Šmíd. Valcíři tak kromě po-
háru pro nejlepší tým turnaje
a zlatých medailí získali ještě
jedno individuální ocenění,
když Jan Kubala byl organi-
zátory označen za nejlepšího
hráče celého turnaje.

Výsledky MFK FM: - Baník
Ostrava 3:1 (branky FM: Kři-
žák, Kubala, Buchlovský), -
Sigma Olomouc 4:0 (Kubáň,
M. Fukala, Kubala, Zima), -
FC Vítkovice 4:1 (Kubala 3,
Kubáň), - Juventus Žilina 9:3

(Kubáň 2, Dryák 2, Křižák,
Kubala, D. Bystroň, Zima,
Buchlovský), - FC Hlučín 13:1
(Kubala 4, M. Fukala 2, Želaz-
ko, Hajnoš, Křižák,
D. Bystroň, Dryák, Buchlov-
ský, Polášek).

Hlučínského turnaje se zú-
častnili: Čulák - M. Fukala,
Zima, Hajnoš, Želazko, Buch-
lovský, Kubala, Dryák, Kři-
žák, D. Bystroň, Kubáň, Polá-
šek. Trenéři: Radek Šmíd
a Martin Rojíček. (red)

NEJMLADŠÍ žáci frýdecko-místeckého MFK skončili v mezinárodním turnaji v Hlučíně na prvním místě.
Foto: Jiří Buchlovský

Hokejisté Hrádku si drží své vedení
Region - Desáté kolo BAHL
otevřel prestižní zápas Bul-
doků proti Monstrům z Ost-
ravy. Prestižním byl z důvo-
du, že mezi těmito týmy se
odehrál první trejd hráčů –
z Buldoků do celku Monsters
přestoupili bratři Boturovi.
Buldoci věděli, že pokud
v tomto zápase neuspějí, pod-
statně se jim vzdálí šance na
lepší umístění po základní
části. Proto také začali vý-
razně aktivněji než soupeř.
Nedokázali si však vytvořit
žádnou vyloženou šanci, na-
tož vstřelit branku. Zato
Monstra se po dvou nádher-
ných individuálních šancích
v 5. a 8. minutě prosadila. Os-
travští poté už jen bránili
svou modrou čáru. Tento
obraný val se Buldokům ne-
podařilo překonat. V závě-
rečné power play pak Mon-
stra dorazila Buldoky třetím
gólem.

Ve druhém zápase se po-
tkali loňští finalisté – Hrádek
a Czarne Pantery. Po před-
chozím debaklu Panterů
s Monstry se všeobecně oče-
kávala další hladká výhra
Hrádku. Avšak Pantery byly
po celý zápas velice vyrovna-
ným soupeřem. Alfou
a omegou hokeje je však pro-
měňování šancí a v tomto
ohledu byl Hrádek lepším
družstvem. V úvodní, ale
i druhé třetině, vsítil Hrádek
jednu branku. Pantery doká-

zaly sice snížit na začátku tře-
tí části, avšak Hrádek zane-
dlouho vrátil klid na své hole
třetí brankou.

V dalším zápase desátého
kola proti sobě nastoupila
mužstva Mostů a Havířova.
Na první branku se nečekalo
dlouho. Skóre otevřeli hráči
Torpeda již ve třetí minutě.
O další dvě minuty později to
bylo dokonce 0:2. Zdánlivě
nevinné nahození z rohu klu-
ziště do brankoviště skončilo
v síti. Ještě v první třetině
mělo Dynamo dokonce dva-
krát možnost hrát v početní
výhodě 5 na 3. Naložilo s ní
však velmi chatrně. Zápas se
hrál vcelku vyrovnaný,
nicméně v některých aspek-
tech hry byli Havířovští jasně
lepší. Jedním z nich bylo
proměňování šancí. V této
činnosti byli hráči Dynama
hodně jaloví, naopak Torpédo
mířilo přesně. Těsně před
koncem druhé třetiny se však
podařilo pro Mosty vykřesat
jiskřičku naděje. Snížení na
1:4 jim však nebylo nic platné.
Do konce utkání už žádný gól
nepadl, a tak si Torpedo při-
psalo zaslouženou výhru.

Závěrečný duel obstarala
Kozubová proti Stříteži. Ko-
zubová již loni potvrdila
vzrůstající formu ve druhé
půli základní části, což potvr-
dila v minulém kole ziskem
bodu nad favoritem celé sou-
těže, Torpedem z Havířova.

Zápas začínal v pozdních ho-
dinách, což se projevilo na
úvodní aktivitě obou muž-
stev. Nudnou úvodní pasáž
přerušila Střítež v 8. minutě,
kdy se ujala vedení. Technici,
vědomi si nízké produktivity
Kozubové, poté začali hrát
hru sobě vlastní – precizní
obranu vlastní modré čáry.
Kozubová do druhé třetiny
nastoupila s velkým odhod-
láním a odměnou jí byla vy-
rovnávací branka v 18. minu-
tě. Žádné další šance si pak již
ani jeden z týmů nevypraco-
val. Když se dva hráči Kozu-
bové v závěru 3. třetiny do-
pustili zdržování hry vyho-
zením kotouče mimo hrací
plochu, měli Technici příleži-
tost k přesilové hře 5 na 3.
Střítežští však tuto obrov-
skou výhodu dvě minuty před
koncem nezužitkovali, a tak
rozhodovaly nájezdy. V nich
byla úspěšnější Střítež, která
si tak odnáší bonusový bod.
Kozubová však i tentokrát po-
tvrdila, že umí favority po-
trápit.

V desátém kole BAHL si
většinou favorité pohlídali
své zápasy. Výjimkou byla
jen Střítež, kterou dokázala
Kozubová obrat o cenný bod.
Kozubová ubránila oslabení
tří proti pěti v závěrečných
minutách zápasu, poté do-
konce dvakrát vedla v souboji
střelců při nájezdech, nako-
nec však odešla poražena.

Přesto za svůj bojovný výkon
byla jmenována týmem kola.
Hráčem kola byl zvolen Ro-
man Janoš z Torpeda Havířov
za branku a dvě asistence,
který pomohl k prvnímu ví-
tězství Torpeda nad Dyna-
mem Mosty.

VÝSLEDKY: HC Buldogs – HC
Monsters Ostrava 0:3 (0:2, 0:0,
0:1). Branky: 5. Koláček, 8. Chalu-
pa, 39. Klega (Koláček), HC Czarne
Pantery - HC Hrádek 1:3 (0:1, 0:1,
1:1). Branky: 25. Słama (Wawrzy-
czek) - 2. Branczyk (Drapa),
14. Gorny (Pyszko), 28. Szlauer
(Gorny). HC Dynamo Mosty - HC
Torpedo Havířov 1:4 (0:2, 1:2,
0:0). Branky: 25. Puczok - 3. Janoš
(Burdík), 5. Burdík (Janoš),
14. Štebra (Kantor), 25. Kantor
(Janoš). HC Kozubová - HC Tech-
nici Střítež 1:2 (0:1, 1:0, 0:0) po
sam. nájezdech. Branky: 19. Brau-
ner (Bocek) – 9. Nogol (Tománek),
nájezd T. Swienczek.

Zápasy 11. kola (čtvrtek 1. pro-
since): HC Technici Střítež – HC
Hrádek (19.15), HC Kozubová – HC
Czarne Pantery (20.30), Torpedo
Havířov –HC Monsters Ostrava
(22.00), HC Dynamo Mosty – HC
Buldogs (23.30). (jur)

TABULKA
1. Hrádek 10 8 0 2 45:31 24
2. Havířov 10 8 0 2 41:22 22
3. Střítež 10 6 0 4 38:29 17
4. Monster 10 5 0 5 38:38 16
5. Pantery 10 5 0 5 31:32 15
6. Mosty 10 4 0 6 25:34 12
7. Kozubová 10 2 0 8 20:32 8
8. Buldoci 10 2 0 8 15:35 6

Pokračuje další ročník Region
Beskydy volejbalové ligy
Frýdek-Místek – Do třetího
ročníku Region Beskydy vo-
lejbalové ligy (RBVL) se letos
přihlásilo celkem 35 družstev.
V elitní skupině si to o titul
šampiona rozdá šestnáctka
zúčastněných, ostatní celky
budou hrát Ligu B.

Liga A
Po dvou odehraných turna-

jích se do čela tabulky dostali
volejbalisté týmu Veteráni,
kteří ještě nenašli přemožite-
le. Na druhé příčce je celek

AntiFértým a třetí je vsetín-
ský Sokol.

Liga B
Druhá nejvyšší soutěž RB-

VL je rozdělena do dvou sku-
pin. Skupině B1 vládne po
šesti odehraných zápasech
celek Raškovic, před Plum
Starem a třetím Rintintinem.
Ve skupině B2 prokazují pro-
zatím nejlepší formu volejba-
listé ČSAD Frýdek-Místek,
před druhými Vendryňáky
a třetí Lysou horou. (red)

Frýdlant v derby přehrál stolní tenistky Malenovic
Frýdlant n. O. – Los sedmého
kola nejvyšší soutěže stolních
tenistek svedl k souboji hráč-
ky domácího Frýdlantu nad
Ostravicí a celek BSK Male-
novice. V této sezoně se lépe
daří svěřenkyním bývalé re-
prezentantky Marie Hracho-
vé, které se nakonec v derby
radovaly z vítězství v poměru
6:0. „Ale pozor, i když to skon-
čilo takhle jednoznačně, tak
zase tak jednoduché utkání to
nebylo. Holky však bojovaly
a hrály dobře, jsem spokoje-
ná,“ hodnotila utkání Hra-
chová. Ta měla před utkáním
problémy se složením sesta-

vy. „Bartošová nastoupila do
derby se střevními potížemi,
Adámkovou zase trápily pro-
blémy s rukou,“ vysvětlila.

Asi nejhezčí utkání viděli
diváci mezi Blaškovou a Va-
lentovou, které nakonec frý-
dlantská hráčka vyhrála v pě-
tisetové bitvě, i když v rozho-
dujícím setu prohrávala 5:8.
„To utkání mělo opravdu
velmi vysokou kvalitu. Ráda
bych poděkovala i našim fa-
nouškům, kteří vytvořili v
hale výbornou atmosféru,“
dodala po utkání Marie Hra-
chová. Ta se už pomalu může
připravovat se svými svěřen-

kyněmi na sobotní finále
Českého poháru, ve kterém se
Frýdlant představí ještě spo-
lečně s celky Břeclavi, SK
Dobré a Voděrad. „O den poz-
ději pak pojedou Adámková s
Tomanovskou na žebříčkový
turnaj do Havířova,“ prozra-
dila Hrachová.

Zklamání z porážky samo-
zřejmě v malenovickém týmu
panuje. „Pro nás je to hodně
krutá porážka. Ty zápasy až
tak jednoznačně nevypadaly,
ale bohužel holky propadly v
koncovkách setů,“ smutnil po
derby trenér Malenovic Mi-
roslav Cecava. „Postavili

jsme to tak, abychom se dosta-
li do zápasu, bohužel to nevy-
šlo. Doufám, že v dalších ko-
lech už ale bodovat budeme.
Začátek soutěže se nám nevy-
dařil, věřím ale, že odvetná
část základní části už bude z
naší strany lepší a do toho
play off se přeci jen proboju-
jeme,“ přeje si malenovický
kouč.

Také v dalších extraligo-
vých kolech se regionální zá-
stupci nejvyšší ženské soutě-
že stolních tenistek představí
v domácím prostředí. V sobo-
tu 10. prosince hostí Frýdlant
od 14 hodin celek Děčína, v 17

hodin nastoupí ve frýdlantské
hale Malenovice proti Lito-
měřicím. O den později si oba
regionální rivalové své sou-
peře prohodí. Frýdlant na-
stoupí od 10 hodin proti Lito-
měřicím a Malenovice budou
od 14 hodin zase hostit hráčky
Děčína.

SK Frýdlant n. O. – BSK Male-
novice 6:0 (Blašková – Martinková
3:1, Bartošová – Horáková 3:0,
Adámková – Valentová 3:0, Barto-
šová – Martinková 3:1, Blašková –
Valentová 3:2, Adámková – Horá-
ková 3:1).

Další výsledky 7. a 8. kola: SKST
Děčín – SKST Mart Hodonín 0:6,

TTC Litoměřice – SKST Dubňany
3:6, Sp. Hluk – Baník Havířov 6:2,
MSK Břeclav – SK Dobré 6:1, SKST
Děčín – SKST Dubňany 5:5, TTC Li-
toměřice – SKST Mart Hodonín
0:6, Sp. Hluk – SK Dobré 6:2, MSK
Břeclav – Baník Havířov 6:0. (sch)

TABULKA
1. MSK Břeclav 7 7 0 0 42:10 21
2. SK Frýdlant n. O. 7 6 0 1 39:17 19
3. SKST Hodonín 7 6 0 1 40:9 19
4. Spartak Hluk 7 5 0 2 36:22 17
5. SK Dobré 8 3 1 4 28:33 15
6. Baník Havířov 8 3 0 5 27:32 14
7. BSK Malenovice 7 2 1 4 23:34 12
8. SKST Dubňany 7 1 1 5 16:38 10
9. SKST Děčín 7 0 2 5 14:40 9
10. TTC Litoměřice 7 0 1 6 11:41 8

HOKEJISTÉ ZMĚŘÍ ZÍTRA
SÍLY S HAVÍŘOVEM

DRUHOLIGOVÉ derby hokejistů Frýdku-Místku s Havířovem
se hraje zítra ve VSH od 18 hodin. Ilustrační foto: Zdeněk Šrubař
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