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Zasloužené vítězství domácích
FRÝDEK-MÍSTEK – Extraligoví házenkáři Frýdku-Místku
si výhrou nad Brnem nejspíš
zajistili konečnou devátou
pozici v letošním ročníku.

SKP FRÝDEK-MÍSTEK
v. HK KRÁLOVO POLE
33:30 (19:12)
V úvodu střetnutí si oba
celky hlídaly odstup soupeře. Až po několika minutách
Frýdečtí zlepšili svou hru
a brněnským házenkářům
rázem odskočili o deset branek. Brno pak sice v závěru
první půle snížilo na přijatelnějších 19:12, i tak to ale
vypadlo na přesvědčivou

výhru domácích. Po změně
stran začali hosté pomalu
ukrajovat z náskoku domácích. V 50. minutě to byl
dokonce už jen rozdíl čtyř
branek. V té době však zbytečně fauloval nejlepší střelec hostí Večeřa a od rozhodčích uviděl přímou červenou
kartu. V posledních minutách si domácí hráči již vedení vzít nenechali a zaslouženě
si tak připsali do tabulky dva
body.
V 7. kole nadstavbové části hostili frýdecko-místečtí
házenkáři včera tým Kopřivnice (hráno po uzávěrce strany, pozn. red.). Nyní čekají na

Dukla Praha
HC Zubří
HCB Karviná
Město Lovosice
Ronal Jičín
Sokol Přerov
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783:868
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TABULKA O 7. – 12. MÍSTO
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Talent Plzeň
Cement Hranice
Frýdek-Místek
KP Brno
KH Kopřivnice
Lázně Třeboň

30
29
28
28
29
28

16
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10
5
4
1

5
4
4
3
1
2

9
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24
25

Dorostenky šesté

Frýdecko-místecký Jan Holbein (uprostřed) v sevření brněnských házenkářů. foto: ZDENĚK ŠRUBAŘ
svěřence trenéra Jiřího Kekrta již jen tři zápasy. V neděli 12. května se představí v
Plzni, o týden později si před
domácím publikem zahrají
s Hranicemi a celou soutěž
zakončí střetnutím v Třeboni
(26. května).
Nejvíce branek Brna:
Večeřa 6, Hubáček 6, Musil

Mutina dvakrát vyhrál

5. Rozhodčí: Novotný – Samek, vyloučení: 1:3 (ČK: Večeřa), sedmičky: 2/1 – 1/1, diváci: 275.
Frýdek-Místek:
Šoltés,
Pyško – Petrovský 5, O. Meca
2, R. Meca 2, Petřík 1, Kichner 5, Hečko, Unger 4, Dyba
4, Vacula 1, Hes 7/1, Holbein 3,
Strack. Trenér: Jiří Kekrt.

Další výsledky 6. kola:
Město Lovosice – HC Zubří
27:23, Sokol Přerov – Dukla
Praha 24:29, Ronal Jičín – HCB
Karviná 32:23, KH Kopřivnice
– Cement Hranice 27:30, Jiskra Třeboň – Talent Plzeň 20:24.
Předehrávka 7. kola: Talent
Plzeň – Cement Hranice 27:26.

(sch)

Zvládli to oslabeni
DOLNÍ BENEŠOV – LÍSKOVEC 1:3 (1:2)

Divizní fotbalisté Lískovce podruhé v řadě naplno bodovali
a v tabulce se vyhoupli do klidnějšího středu tabulky.

Orientační běžkyně SKOB Frýdek-Místek Natálie Řehová (zcela vpravo) získala ve sprintu
foto: ARCHIV ODDÍLU
bronzovou medaili.

REGION – Orientační běžci z frýdecko-místeckého
oddílu si na tratích v okolí Třince vybojovali nakonec
sedm medailí.
Frýdecko-místečtí orientační běžci se před nedávnem zúčastnili dvou závodů
krajského žebříčku jednotlivců Moravskoslezského kraje,
které se běželo zároveň jako
mistrovství kraje na krátké trati a sprintu. Oba závody pořádal oddíl orientačního běhu při TJ TŽ Třinec
pod vedením bývalé úspěšné
reprezentantky Anny Gavendové.

V dopoledním čase se
běžel první závod na krátké
trati v lese Prašivá poblíž
Nýdku, kdy na startu stálo kolem tří set závodníků z
Čech, ale i sousedního Polska. Odpoledne se pak běžel
v okolí areálu nemocnice
Sosna sprint.
Závodníci z SKOB Frýdek-Místek se zúčastnili obou
závodů a nevedli si vůbec
špatně. Jak na krátké trati,
tak poté i ve sprintu, zvítězil v kategorii juniorů H20
Václav Mutina. V kategorii
juniorek D20 obsadila Vendula Skurková druhé mís-

Rozhodčí čekají
prověrky
FRÝDEK-MÍSTEK – Fotbaloví rozhodčí z okresu mají
v pátek 18. května fyzické prověrky. Sraz je v 17.30
hodin na stadionu TJ Slezan, začátek prověrek je
stanoven na 18. hodinu.
Prověrky jsou povinné pro
rozhodčí OP a AR z I.B tříd.
Ostatní je mají dobrovolné. Kandidáti postupu do
I.B třídy budou mít ještě
povinný pravidlový test.

TABULKA O 1. – 6. MÍSTO
1.
2.
3
4.
5.
6.

krátce

to. Bronz do svých sbírek si
pak na krátké trati připsali na svá konta Barbora Svobodová (D12), Michal Haták (H10N) a Ludvík Zeman
(H55). Stejný kov pak získala
ve sprintu Natálie Řehová.
„Oba závody byly perfektně
připravené. Závod na krátké trati sice ztěžovalo v lese
mnoho dřeva po probíhající
těžbě, ve sprintu zase svítilo
ostré slunce,“ řekl předseda
frýdecko-místeckého oddílu
orientačního běhu Vlastimil
Mutina. Další závod proběhne 12. května v Bystřici pod
(mut)
Hostýnem.

Oba týmy si byly vědomy důležitosti tohoto utkání, neboť
k záchraně v soutěži potřebují body jako sůl. A tomu také odpovídal zodpovědný přístup hráčů na obou stranách. Útočněji začali hosté a prvních pět minut doslova nepůjčili domácím
míč. Ale první zaváhání v 7. minutě znamenalo vedení pro kolektiv Dolního Benešova. Lískoveckým trvalo dalších deset minut, než se s tím vypořádali a v 18. minutě po přímém kopu
Šrámka srovnal skóre hlavou Žídek. Vyrovnávací branka hosty nastartovala a za další tři minuty podstřelil Šrámek vybíhajícího brankáře domácích, čímž hosté otočili skóre ve svůj
prospěch. Až do konce první půle byla iniciativa na kopačkách
svěřenců trenéra Onufera. Do druhé půle nastoupili domácí
s enormní snahou o vyrovnání a navíc jim nahrála v 53. minutě
druhá žlutá a následná červená pro stopera Sornata. Pro hosty
to byly perné chvíle až do 69. minuty. To utekl Holý a po vydařené dorážce vstřelil třetí branku. Snaha domácích v závěru
již nepřinesla ani kontaktní branku a hosté si taktickou hrou
s přehledem cenné vítězství pohlídali.
Lískovec: Rohel – Dvořák, Sornat, Staník, Žídek – Čerňák,
Mikulenka – Kořínek (84. Mandičák), Šrámek, Holý – Broulík
(zd)
(90. Hlavatík). Trenér: Miroslav Onufer.

FRÝDEK-MÍSTEK – Ve Vítkovicích začalo mistrovství
Moravy a Slezska družstev dorostu v atletice. Frýdecko-místeckým děvčatům
patří po prvním kole šestá
příčka. Mezi oporami byly
sestry Siebeltovy. Kateřina získala 25 bodů, na trati
800 m doběhla druhá, stejné
místo jí patřilo i na poloviční trati. Veronika získala
jen o pouhý bod méně, když
byla druhá na 1500 m a také
(red)
na 300 m překážek.

fotbal
junior
MFK FRÝDEK-MÍSTEK
Starší dorost – Sigma
Olomouc B 1:1 (1:0)
Branka FM: Teplý.
Hodonín – mladší dorost
A 0:5 (0:0)
Branky: Panák, Paleček,
Farský, Glembek, Pavlíček.
Hodonín – mladší dorost
B 1:3 (1:2)
Branky: Baran, Kavka,
Farský.
starší dorost – Břeclav
7:0 (4:0)
Branky: T. Boráň 3, Teplý,
Hopp, K. Střalka, Vávra.
starší žáci A – Sigma
Olomouc 1:5 (1:2)
Branka: Krischke.
starší žáci B – Sigma
Olomouc B 1:6 (0:2)
Branka: Vojkovský.
mladší žáci A – Sigma
Olomouc 6:18 (4:12)
Branky: Jeřábek 2, Sojka
2, Smítal, Pánek.
mladší žáci B – Sigma
Olomouc B 3:4 (1:2)
Branky: Kubala 2, Dryák.

1. BFK FRÝDLANT N/O.

Fotbalisté Lískovce (bílé dresy) utkání na hřišti Dolního Benešofoto: FRANTIŠEK GÉLA
va zvládli, když si přivezli cenné tři body.

Hukvaldy
–
dorost
1:10
Branky: Mendrek 6,
Kubásek 2, Prachař, L.
Ledvoň.
Sl. Orlová – starší žáci
6:0
Sl. Orlová – mladší žáci
9:5
Branky: Uhlář, Němec,
Opálka, Milar, Teper.

(sch, jž)

Palát s Uhrem čekají v zámoří na svou šanci
FRÝDEK-MÍSTEK – Povedená sezona frýdecko-místeckých hokejových odchovanců
Ondřeje Paláta a Dominika Uhra pokračuje.
Odchovanci frýdeckého klubu bojují v play
off AHL.
Zatímco na evropském kontinentu jsou vítězové ligových soutěží již známi, o prestižní zámořské trofeje začal na ledě lítý boj. Favority
na zisk poháru pro vítěze American Hockey
League jsou hokejisté týmu Norfolk Admirals,
jehož dres letos obléká odchovanec frýdecko-místeckého hokeje Ondřej Palát. První zkušenosti v profesionální soutěži sbírá také devatenáctiletý Dominik Uher, který se v průběhu
play off připojil k Tučňákům z Wilkes-Barre.
Norfolk základní části soutěže dominoval.
Spanilá jízda celku z americké Virginie skončila ziskem úctyhodných 113 bodů. Ještě hodnotnější je ale série 28 vítězných zápasů v řadě
za sebou, kterou Admirals ustanovili nový
rekord AHL. Tým z Norfolku se tak nesmazatelně zapsal do novodobých dějin hokeje.
Rekord bude v hokejové Síni slávy v kanadském Torontu připomínat týmová fotograﬁe

a Ondřej Palát na ní nebude chybět. Jedenadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku tak na svůj
vstup do světa profesionálního hokeje bude
vzpomínat v superlativech.
Bývalý reprezentant do dvaceti let v předsezonním kempu Tampy Bay zaujal. Svými výkony si Palát vysloužil tříletý nováčkovský kontrakt. Tvořivý útočník se však v týmu nabitém
hvězdami na první pokus neprosadil a putoval do záložního celku v Norfolku. V základní
části Palát sehrál 61 utkání s bilancí 9 branek
a 21 asistencí. Ke snadnější adaptaci v novém
prostředí Palátovi pomohl bývalý spoluhráč
z juniorské reprezentace Radko Gudas, který
v Norfolku kroutí svou druhou sezonu.
Vydařený ročník chtějí Admirálové ozdobit ziskem stříbrného Calder Cupu. V prvním kole vyřazovacích bojů si Norfolk poradil
s Manchesterem hladce ve čtyřech zápasech.
První zápis do statistik play off zaznamenal
Palát v úvodním zápase druhého kola proti
Connecticutu. Jeho premiérová trefa ve vyřazovacích bojích však ke kýženému vítězství
nepomohla, Admirals padli na vlastním ledě

2:3 po prodloužení. O obrat v sérii se Norfolk i
s Ondřejem Palátem v sestavě poperou v následujících dnech.
Poprvé ve své kariéře absolvoval přípravný
kemp týmu NHL také Dominik Uher (syn frýdecko-místeckého horolezce Libora Uhra, který se v těchto dnech pokouší zdolat sedmou
nejvyšší horu světa – Dhaulagiri, pozn. red.).
Poté, co si jej v 5. kole loňském draftu vybrali
slavní Pittsburgh Penguins, se Uher začátkem
září hlásil na předsezonní přípravě Tučňáků.
Vedle megastar Sidney Crosbyho a Jevgenije
Malkina se však talentovaný centr podle očekávání neprosadil. Nový hokejový ročník tak
stejně jako ty předchozí Uher zahájil v juniorském týmu WHL Spokane Chiefs.
Od úvodních zápasů byl Uher jedním
z tahounů Spokane. Jeho výkony eskalovaly na přelomu ledna a února. Nejpovedenější
utkání odchovanec hokejového klubu z Frýdku-Místku odehrál poslední lednový den proti
Seattlu, kdy čtyřmi góly prakticky rozhodl o
osudu střetnutí. Střeleckou formu si Uher přenesl také do dalších zápasů. Za devět kanad-

ských bodů ve čtyřech utkáních byl Uher vedením soutěže vyhlášen první hvězdou 19. týdne
WHL.
Účastník letošního šampionátu hráčů do 20
let v Kanadě uzavřel základní část soutěže s 68
body (33+35). Naděje na zisk Memorial Cupu
pro nejlepší juniorský celek Kanady pro Spokane zhasla v sedmém rozhodujícím zápase
proti Tri-City Americans. 26 na dresu Dominika Uhera byla v napínavé sérii hodně vidět.
Ani čtyřzápasová šňůra se vstřeleným gólem
bohužel na celek Tri-City nestačila.
Uher svou doposud nejlepší sezonu za oceánem ještě nebalí. Atmosféru vyřazovacích bojů
AHL ochutná v týmu Wilkes-Barre Penguins,
kde je na zkoušku do konce ročníku. Díky brzkému vypadnutí Pittsburghu v play off NHL
je však na farmě Tučňáků přetlak kvalitních
hráčů. Dominik Uher tak do soutěžního utkání pravděpodobně nezasáhne. Kvůli cenným
zkušenostem z tréninku se však talent z Frýdku-Místku zase o krůček přiblíží svému snu,
zahrát si v nejprestižnější hokejové soutěži
(mar)
světa NHL.

