
FRÝDEK-MÍSTEK (sch) – 
Po posledním turnaji jsou 
již známi dva i nalisté Frý-
decko-místecké sálové ligy. 
K suverénovi ligy Armostavu 
přibyli fotbalisté Žersi Lee-
mon.

O minulém víkendu se 
ve Frýdecko-místecké sálo-
vé lize zapojily do bojů také 
týmy ve druhé lize. Do čela 
tabulky se po dvou výhrách 
vyhoupli hráči Moravia 
Shooters. V nejvyšší soutěži 
mají všechny týmy odehrá-

no pět zápasů. Dosud suve-
rénní Armostav má finálo-
vou čtyřku zajištěnou, po 
posledním turnaji k nim 
přibyli také fotbalisté Žersi 
Leemon. O zbývající dvě vol-
ná místa se svede ještě boj. 
Více informací o lize si pře-
čtete ve čtvrtečním Frýdec-
ko-místeckém a Třineckém 
deníku. 

Výsledky 1. ligy: Jop Team 
– Dobrá Team 0:5 (0:1), Armo-
stav – Black Road 7:2 (3:1), Jop 
Team – Black Road 1:6 (0:2), 

Armostav – Dobrá 8:1 (4:0), 
FC Splav – Auto Herc 1:3 (0:0), 
Nejl. ploty – Žersi Leemon 1:10 
(1:5), FC Splav – Žersi Leemon 
2:6 (2:4), Nejl. ploty – Auto 
Herc 6:4 (2:4). 

Výsledky 2. ligy: Dobrá 
Team B – Martek Medical 1972 
1:2 (1:0), FC Moravia Shoo-
ters – Zero Palkovice 4:1 (2:1), 
Zero Palkovice – Martek Me-
dical 1972 6:1 (5:1), FC Mora-
via Shooters – Dobrá Team B 
5:0 (1:0). 

Další program 1. liga (so-

bota 10. prosince): Nejl. plo-
ty – Black Road (14.00), FC 
Splav – Dobrá Team (14.45), 
FC Splav – Black Road (15.30), 
Nejl. ploty – Dobrá Team 
(16.15).

2. liga – (sobota 10. pro-
since): Benfi ka – Alpine Baš-
ka (17.00), Black Road B – FC 
Paskov (17.45), Black Road B 
– Alpine Baška (18.30), Ben-
fi ka – FC Paskov (19.15).  
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krátce
Turnaj v minikopané

TŘINEC – V sobotu 21. led-
na se koná v třinecké hale 
STaRS již 13. ročník akce 
Starosta Cup – Autodopra-
va Gajdzica a Nej TV Tři-
nec turnaj v minikopané. 
Bližší informace získáte u 
pořadatelů – Milana Adám-
ka (telefon 728 330 544) nebo 
Igora Stoszka (606 769 392).

Ve středu na pohár
FRÝDEK-MÍSTEK – Ve 3. kole 

Českého poháru volejbalis-
tek nastoupí hráčky frý-
decko-místeckého Sokola 
v domácím prostředí pro-
ti hráčkám Slavie Praha. 
V místecké hale u 6. ZŠ se 
pohárový duel hraje od 17 
hodin. Odveta se hraje za 
týden v Praze. 

Stolní tenistky
 hrají doma

OKRES – Extraligové stol-
ní tenistky SK Frýdlant a 
BSK Malenovice se o ví-
kendu představí domá-
cím fanouškům. Frýdlant-
ské hráčky nejprve vyzvou 
v sobotu 10. prosince od 14 
hodin tým SKST Děčín, o 
den později v 10 hodin změ-
ří síly s TTC Litoměřice. 
Stolní tenistky Malenovic 
nastoupí proti Litoměři-
cím v sobotu od 17 hodin a 
na druhý den si to od 14 ho-
din rozdají s Děčínem. 

Předvánoční běh 
se blíží

FRÝDEK-MÍSTEK – Atletic-
ký oddíl TJ Slezan Frýdek-
-Místek připravil na nedě-
li 11. prosince na svém sta-
dionu již 28. ročník Předvá-
nočního běhu. Připraveny 
jsou závody od nejmenších 
dětí až po veterány. Mládež 
bude běhat v areálu sta-
dionu TJ Slezan, dospělé 
kategorie po přihlášení na 
stadionu absolvují svůj zá-
vod v dožínkovém areálu 
ve Starém Městě. Pro děti 
pořadatelé připravili tra-
tě od 300 do 1500 metrů a 
nejmenší mají start v 10 
hodin. Pro ty nejlepší jsou 
připraveny medaile a ceny, 
pro všechny pak sladká od-
měna. Start mužů na 8 km 
a žen na 3 km je připraven 
na 11. hodinu. I zde budou 
nejlepší odměněni.  (red)

Více sportu najdete 
také na straně 17 ve Frý-
decko-místeckém a Tři-
neckém deníku.   

Čtyři kola čekali domácí 
hokejisté na vítězství. Nao-
pak Frýdečtí nenavázali na 
své poslední vítězství nad Ha-
vířovem.

Domácí hokejisté vstoupili 
do utkání posíleni o dva útoč-
níky Coufala se Zbořilem. Pře-
rovští měli po celé střetnutí 
více ze hry. Nechybělo mnoho a 
do střelecké listiny se mohl za-
psat jako první obránce Pospí-
šil, který si sjel mezi kruhy, ale 
jeho střelu zastavila tyč. V sa-
motném závěru první části šli 
Frýdečtí do tří a Zubři toho do-
kázali bleskurychle využít. Po 
vyhraném buly si obránci na 
modré vyměnili kotouč a Vl-
ček přesnou ránou překonal 
Láníčka. Druhý gól padl krát-
ce po příchodu z kabin. Pala 
napřáhl na modré a Sedlák na 
brankovišti tečoval puk do sítě. 
Největší šanci hostí spálil v po-
lovině utkání Kabeláč, který se 
řítil na Tihláře zcela osamoce-
ný, jenže na gólmana Přerova 
si nepřišel. A tak udeřilo na 
druhé straně. Hanák při akci 
dvou na jednoho oslovil mili-
metrovou přihrávkou Kotáska 
a ten, ač tísněn, zakončil v pá-
du – 3:0. Ve 45. minutě ujel všem 
domácí Hanák, zezadu byl fau-
lován Kabeláčem a sudí Mech 
nařídil trestné střílení. Do-
mácí útočník zkoušel Láníč-
ka překvapit střelou mezi be-
tony, ale hostující gólman byl 
úspěšnější. O zdramatizování 
duelu se hosté přičinili šest mi-
nut před koncem řádné hrací 
doby, když Hrubý doslova do-
tlačil puk přes ležícího Tihláře 
až za brankovou čáru. Frýdečtí 
najednou ožili, ale zapomínali 
na zadní vrátka. Jeden z brej-
ků pak proměnil ve svou dru-
hou branku v zápase Sedlák. 
„To, co dnes předvedl rozhodčí, 
jsem ještě dosud neviděl. V prv-

Prohra se Zubry, teď Jestřábi
ZUBR PŘEROV v. 

HC FRÝDEK-MÍSTEK 
4:1 (1:0, 2:0, 1:1) 

Hokejisté Frýdku-Místku prohráli s přerovskými Zubry 1:4.  foto: DAVID KLEIN

ní třetině spousta dohrávaných 
soubojů, ruce v obličeji… ve tře-
tí na nás nepískl jediný faul. To 
se pak bohužel projeví na psy-
chice hráčů, když vidí, že je to 
jednostranně vedeno. To zřejmě 
rozhodlo,“ řekl po utkání asis-
tent hostujícího trenéra Miro-
slav Kameník. „Frýdek překva-
pil, podal sympatický výkon. 
Nebyl to ten klasický zanďour. 
Jsme rádi, že jsme zlomili pro-
kletí jednoho gólu na zápas, i 
když jsme ještě dost šancí nepro-
měnili,“ dodal domácí asistent 
Lubomír Václavíček.

Ve středečním 26. kole se 
frýdecko-místečtí hokejisté 
představí v domácím prostře-

dí, když od 18 hodin hostí Pro-
stějov. V sobotu 10. prosince 
pak hrají svěřenci trenéra Ne-
čase ve Valašském Meziříčí.

Branky: 20. Vlček (Sedlák, 
Hanák), 22. Sedlák (Pala, Ko-
lařík), 33. Kotásek (Hanák), 
57. Sedlák (Zbořil) – 54. Hrubý 
(Štubňa, Kudláček). Rozhodčí: 
Mech – Černý, Kříž. Vyloučení: 
4:9 (navíc Láníček 10 minut OT, 
J. Sluštík trest do konce zápasu), 
využití: 1:0, střely na bránu: 
43:22, buly: 26:38, diváci: 895.

Frýdek-Místek: Láníček – Po-
dešva, Jindřich, Kudláček, Gaj-
da, Měkýš, Hrubý, Krutil, Mach, 
Gančarčík, Kabeláč, Rozum, Di-
viš, J. Sluštík, Matysz, Štubňa, 

O. Sluštík, Gogolka, Číhal, Mare-
ček. Trenér: Radim Nečas.

Další výsledky 25. kola: 
HC Valašské Meziříčí – VHK 
Vsetín 6:4, HC Slezan Opava – 

HC RT Torax Poruba 2:1, HC 
Nový Jičín – HC Karviná 5:7, 
HC AZ Havířov – Jestřábi Pro-
stějov 6:3, HC Uherské Hradiš-
tě volno.  (kle)

TABULKA 2. LIGY
 1. Moravia Shooters 2 2 0 0 9:1 4
 2. Zero Palkovice 2 1 0 1 7:5 2
 3. Martek Medical 2 1 0 1 3:7 2
 4. Benfi ka 0 0 0 0 0:0 0
 5. Alpine Baška 0 0 0 0 0:0 0
 6. Black Road B 0 0 0 0 0:0 0
 7. FC Paskov 0 0 0 0 0:0 0
 8. Dobrá Team B 2 0 0 2 1:7 0

První fi nalisté sálové ligy už jsou známí

TABULKA

 1. AZ Havířov 23 15 3 0 0 5 91:55 51
 2. HC Karviná 23 15 1 0 2 5 102:64 49
 3. Jestřábi Prostějov 23 15 0 0 1 7 88:58 46
 4. Slezan Opava 23 12 2 0 2 7 81:68 42
 5. Zubr Přerov 22 13 0 0 2 7 72:60 41
 6. VHK Vsetín 23 12 2 0 0 9 74:63 40
 7. Val. Meziříčí 22 10 3 0 1 8 75:71 37
 8. Frýdek-Místek 23 7 0 0 2 14 54:80 23
 9. Uh. Hradiště 22 5 1 0 1 15 73:121 18
 10. Nový Jičín 23 4 1 0 2 16 49:89 16
 11. Torax Poruba 23 4 0 0 0 19 45:75 12

TABULKA 1. LIGY
 1. Armostav 5 5 0 0 35:11 10
 2. Žersi Leemon 5 4 0 1 30:14 8
 3. Auto Herc 5 3 1 1 16:12 7
 4. Nejl. ploty 5 3 0 2 25:28 6
 5. Black Road 5 1 2 2 17:21 4
 6. Dobrá Team 5 1 1 3 16:21 3
 7. FC Splav 5 1 0 4 15:26 2
 8. Jop Team 5 0 0 5 8:29 0

REGION (jur) – Beskyd-
ská amatérská hokejová li-
ga pomalu míří ke konci své 
základní části. Zbývají posled-
ní tři kola a v čele tabulky jsou 
nadále hokejisté Hrádku. 

První utkání kola sehráli 
hokejisté Stříteže a Hrádku. 
V první třetině se hrál vyrovna-
ný hokej, kterému dominovaly 
obrany obou celků. Možnosti 
ke skórování bylo pramálo, za 
zmínku stojí snad jen nastřele-
ná tyč střítežské branky. Divá-
ci se tak první branky dočka-
li až na počátku druhé třetiny, 
kdy Hrádečtí perfektně zužit-
kovali rychlý brejk. Techni-
ci však záhy srovnali na 1:1, a 
dále tak živili naději na dobrý 
výsledek s favoritem ligy. Asi 
klíčový moment zápasu nastal 
v závěru druhého dějství, kdy 
se v nepřehledné situaci před 
brankou Stříteže zorientova-
li lépe Hradečtí a strhli vedení 
na svou stranu. 

Druhý duel obstarala 
mužstva Kozubová a Czar-
ne Pantery. Po velice špatné 
první polovině základní čás-
ti předvedli hráči z Kozubové 
v minulých dvou kolech kvalit-
ní výkony proti celkům boju-

jícím o přední příčky – Torpe-
du a Stříteži. Také do Panterů 
se „Kozubka“ pustila stateč-
ně, avšak v 1. třetině se odmě-
ny nedočkala. Ve druhé čás-
ti Kozubová vstřelila kýženou 
první branku a ujala se vedení. 
Pantery vděčí za svůj dosavad-
ní počet bodů v tabulce zejména 
třetím třetinám, ve kterých pře-
hrávají ostatní družstva mnoh-
dy rozdílem třídy. Kozubová si 
zřejmě ze statistik ale těžkou 
hlavu nedělala. Do poslední tře-
tiny vstoupila až příliš laxně a 
byla za to po zásluze potrestá-
na. Vyrovnávací branka padla 
ve 27. minutě. Za dalších šest 
minut dokonal obrat stavu 
ve prospěch týmu z Jastrzębie 
Słama. Kozubová poté zkusi-
la poměrně dlouhou hru bez 
brankáře. Jejich výhoda byla 
navíc posílena, poněvadž za 
napadení odpykával dvoumi-
nutový trest Czarny Panter. 
Důležitost buly se naplno uká-
zala dvě minuty před koncem, 
kdy Pantery předčili Kozubo-
vou v této dovednosti, kotouč 
posunuli na M. Roberta, který 
pečetil výhru svého celku stře-
lou do prázdné brány.

V předposledním duelu se 

střetla družstva Monsters Os-
trava a Torpedo Havířov. Ne-
rozhodný stav a zároveň šan-
ce na úspěch Torpeda vydržely 
pouze do 7. minuty utkání, kdy 
nejlepší hráč Monsters Ondřej 
Chalupa dokázal s pomocí od-
razu od brusle bránícího hrá-
če vsítit první branku utkání. 
Hráči Torpeda byli gólem nato-
lik zaskočeni, že už se do konce 
zápasu nedokázali vzpamato-
vat. Na hokejky se jim nalepi-
la nervozita a z toho pramenící 
nepřesnosti jak v rozehrávce, 
tak v zakončení. Oproti tomu 
hráčům Monsters vycháze-
lo vše, na co sáhli, a dokázali 
postupně navyšovat svůj ná-
skok. Jiskřičku naděje zača-
lo Torpedo křesat až v posled-
ní třetině, kdy se dvěma góly 
dokázal prosadit Hovorka, ale 
na góly Torpeda vždy dokázali 
Ostravští najít odpověď, a ne-
připustili tak žádné zdramati-
zování výsledku. Zaslouženě si 
tak připisují do tabulky body 
za vítězství.

Play off  se nezadržitelně 
blíží, což se projevilo v dél-
ce předcházejících vypjatých 
utkání. Mostecké Dynamo tak 
proti Buldokům nastupovalo 

až patnáct minut před čtvrteč-
ní půlnocí. Do utkání vstoupili 
aktivněji Buldoci, pro které se 
jednalo o klíčový zápas z hledis-
ka lepší výchozí pozice pro play 
off. Na Dynamo ztráceli zástup-
ci psí říše v BAHL šest bodů, a 
měli tedy velkou šanci přiblížit 
se na dostřel soupeři, který se 
aktuálně nacházel na 6. místě. 
Nově sestavená první útočná 
formace Buldoků si hned při 
prvním střídání vypracovala 
slibnou šanci. Co se nepovedlo 
napoprvé, podařilo se vzápětí. 
Buldoci vybojovali puk v útoč-
ném pásmu a následnou střelu 
zápěstím tečoval do vlastní sítě 
obránce Mostů. Buldoci, zasko-
čení brzkým vedením, zača-
li křečovitě bránit a Dynamo 
otočilo ukazatel skóre ve svůj 
prospěch – 2:1. Obě branky pad-
ly po hrubkách buldočí obrany, 
která v této fázi utkání působi-
la spíše jako chaoticky se pohy-
bující smečka bezzubých čivav 
než zástupci bojového pleme-
ne. V dalším průběhu utkání 
se pak střídaly šance na obou 
stranách. Obě mužstva měla 
blízko k dalším brankám, ale 
tyče obou svatyní byly proti. 
Poslední část hry byla pro Bul-

doky hop nebo trop. Vrhli síly 
do útočení, ale bylo to spíše 
Dynamo z Mostů, využíval ote-
vřených vrátek. Ve 29. minutě 
jel domácí Puczok sám na gól-
mana, avšak šance na navýše-
ní vedení nevyužil. Jako blesk 
z čistého nebe pak přišla vyrov-
návací branka Buldoků. Nová 
akvizice v buldočím dresu 
Cichý nastřelil kotouč na brá-
nu a z dorážky skóroval sváteč-
ní střelec J. Juroš, pro kterého 
to byla již druhá branka v utká-
ní. Pouhých šest sekund před 
koncem třetí třetiny pak měli 
ještě domácí výhodu vhazová-
ní v útočném pásmu. Buly sice 
prohráli, ale puk vzápětí získa-
li na své hole a těsně po zazně-
ní sirény skórovali. Branka 
však již platit nemohla, a tak 
se ke slovu dostaly samostatné 
nájezdy, ve kterých byli úspěš-
nější Buldoci. Šťastnější po 
zápase však může být i Dyna-
mo, poněvadž navýšilo svůj 
náskok před sedmou Kozubo-
vou o další bod.

VÝSLEDKY: HC Techni-
ci Střítež – HC Hrádek 1:3 
(0:0, 1:2, 0:1) – branky: 19. T. 
Swienczek – 15. Branczyk (Dra-
pa), 23. Gorny (Branczyk), 35. J. 

Pav (Szlauer). HC Kozubová – 
HC Czarne Pantery 1:3 (0:0, 0:0, 
0:0) – branky: 20. Kostka – 27. 
Robert, 34. Słama, 37. Robert. 
HC Torpedo Havířov – HC 
Monsters Ostrava 3:7 (0:2, 0:1, 
3:4) – branky: 28. a 31. Hovor-
ka (na obě Hadaš), 35. Ručil – 7. 
Chalupa, 11. Spěváček (Klega),
22. Klega (Chalupa), 27. Cha-
lupa (Klega), 32. Chalupa, 35. 
Klega, 38. Chalupa (Sumara).
HC Dynamo Mosty – HC Bul-
dogs 2:3 po sam. nájezdech (2:1,
1:0, 0:1) – branky: 5. Czeczotka
(Bocek), 11. Puczok – 3. J. Juroš,
34. J. Juroš (Cichý). 

Zápasy 12. kola (čtvrtek 8. 
prosince): HC Dynamo Mosty 
– HC Czarne Pantery (19.15), 
HC Torpedo Havířov – HC Bul-
dogs (20.30), HC Kozubová – HC 
Hrádek (22.00), HC Technici
Střítež – HC Monsters Ostrava
(23.30).  

Do konce základní části BAHL zbývají tři kola

TABULKA
 1. Hrádek 11 9 0 2 48:32 27
 2. Havířov 11 8 0 3 44:29 22
 3. Monsters 11 6 0 5 45:41 19
 4. Pantery 11 6 0 5 34:33 18
 5. Střítež 11 6 0 5 39:32 17
 6. Mosty 11 4 0 7 27:37 13
 7. Buldoci 11 3 0 8 18:37 8
 8. Kozubová 11 2 0 9 21:35 8


