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Frýdek na jaře poprvé ztratil
ROMAN BRHEL

Hlučín – Dobrý fotbal, tři góly, emoce, to vše nabídl sobotní šlágr MSFL mezi domácím Hlučínem a frýdeckými Valcíři. První půle patřila
Hlučínu. Svěřenci trenéra
Pavla Hajného dvakrát udeřili v úvodní čtvrthodině a Lipinu poslali do kolen. Frýdek
se mohl ještě na konci prvního poločasu vrátit do hry,
avšak Teplý tutovku nedal.
Hosty sice nakopl Žídek, avšak
obětavě hrající domácí cenné
vítězství udrželi a jednomu z
horkých kandidátů na postup
přidělali první komplikaci.
Frýdek dorazil na hřiště
pod silem i se skupinkou
svých fanoušků a ti byli pořádně slyšet, stejně tak domácí majitel klubu Lumír Kot,
který dokonce utkání prožíval
na lavičce. „Pan domácí majitel hráče pořádně nabudil, je
vidět, že tento duel bere prestižně. Jeho tým hrál na 150
procent,“ pronesl Karel Orel,
asistent trenéra Lipiny Milana Duhana, mimochodem
kouče, který svou kariéru začal v Hlučíně. A nebyl sám.
Vždyť Radek Coufal, Zdeněk
Skotnica, Václav Mozol a Radek Gulajev v minulosti také
hlučínský dres oblékali. „Byl
to pro mě zvláštní zápas, na
Hlučín se nedá zapomenout,“
shodli se po utkání Zdeněk
Skotnica s Radkem Coufalem.
Hlučín svého protivníka
dokonale zaskočil. Už ve 4.
minutě zahrával standardní
situaci. Nadýchaným centrem našel hlavu Heinika, a i
když si gólman Prepsl na míč
sáhl, v cestě do sítě mu nezabránil. „Velice důležitý gól.
Jsem rád, že jsme po jeho
vstřelení nepřestali hrát,“
pronesl trenér Hlučína Pavel
Hajný. A to nebylo ze strany

PETR BOGDAŇ v souboji s Radimem Wozniakem. Foto: Deník/František Géla
domácích zdaleka vše. O deset
minut později zaspala hostující defenziva podruhé, Hanus
si narazil s Badalyanem a
svým druhým jarním gólem
zvyšoval na 2:0. Radost kromě
domácích příznivců měl určitě i třinecký kouč Miroslav
Kouřil, který zápas na tribuně
sledoval. „Dostat v úvodních
patnácti minutách dva góly, to
se nesmí stávat. Poté jsme se
těžko do utkání dostávali,“
poznamenal Karel Orel. A s
favoritem mohlo být ještě
hůře. Stačilo jen, kdyby Badalyan mířil hlavou přesněji.
Další velkou šanci měl arménský útočník po Hanusově
vysunutí hlavou. „Mrzí mě to,
kdybych alespoň jednu ze
svých šancí dal, mohli jsme
utkání dohrávat ve větším
klidu. Snad už se v dalším kole
trefím,“ podotkl Gevorg Badalyan.

Závěr prvního poločasu patřil Valcířům. Nejdříve hlavičkoval po Švrčkově centru
nad Ceplák. Tutovku měl v
poslední minutě Teplý, když
zcela sám nedosáhl na střílený centr. „Věřím, že kdyby to
Kuba dal, tak tady vyhrajeme,“ byl si jistý asistent Milana Duhana. Druhý poločas
patřil týmu z Lipiny. Už po jeho pěti minutách přehodil
hlavou Šteinigera Jan Žídek a
Frýdek byl ve hře. „Hráče
jsem upozorňoval na to, že
Frýdek to nevzdá, to se taky
stalo. Po naší zbytečné chybě
jsme dostali gól. Některé situace jsme ve druhém poločase
nezahráli zodpovědně,“ zlobil
se Pavel Hajný. Brzy mohlo
být vyrovnáno. Bačík vnikl do
vápna, míč se dostal k Ceplákovi, jehož střelu mířící do
branky zablokovali na brankové čáře domácí obránci. V

70. minutě mohli vítězství pojistit domácí. Výborně hrající
Hanus poslal na zteč Prepslovy brány Badalyana, avšak
ten i v tomto případě vyšel naprázdno. V závěru se naskytla
hostům po ruce jednoho z domácích hráčů dobrá standardní situace. Mozol z ní ale
trefil pouze zeď. Gólem pak
neskončila ani hlavička Skotnici. „Měl jsem trochu obavy,
Venca Mozol kope standardky
dobře. Ale tentokrát to nezahrál dobře,“ vydechl si domácí kouč a dodal: „Za tři body
jsem strašně rád. Máme v
úvodu jara těžký los a každý
bod má pro nás cenu. Za první
poločas jsme vítězství zasloužili. Hráli jsme opravdu dobře, nechyběla nám bojovnost a
nasazení.“
Frýdek tak po dvou výhrách v řadě neurval ani bod.
„Menší komplikace nám tato
porážka přinesla, ale jsem si
jistý, že Prostějov ani Třinec
do konce sezony všechno nevyhrají. Když pominu výsledek, dnešní zápas se musel líbit, hrálo se nahoru dolů,“
uzavřel Karel Orel.
FC Hlučín vers.
MFK Frýdek-Místek 2:1 (2:0)
Branky: 4. Heinik, 14. Hanus –
50. J. Žídek. Rozhodčí: Hájek –
Kůrka, Santarius. ŽK: Bogdaň,
Heinik, Štefek – Wozniak. Diváci: 432.
Hlučín: Šteingier 2 – Štefek 2,
Čelůstka 2, Heinik 2, J. Barcal
2 – Bogdaň 1 (72. Skřehot) –
Lukáš 2 (61. Schaffartzik), Dostál 2, Mucha 1 (82. Ptáček) –
Hanus 1 – Badalyan 2. Trenér
Pavel Hajný.
Frýdek-Místek: Prepsl 2 – M.
Švrček 2, R. Coufal 3, Literák 2,
J. Žídek 2 – Talián (35. Bačík 3),
Mozol 2, Wozniak 3 (57.
Cesnek), Ceplák 3 – Gulajev 4
(65. Skotnica), Teplý 3. Trenér
Milan Duhan.

Radek Coufal: Porážka
z Hlučína hodně bolí
ROMAN BRHEL

Hlučín – Stoper frýdeckých
Valcířů Radek Coufal prožil
v sobotu velké zklamání. Odchovanec ostravského Baníku věřil, že jeho tým v Hlučíně uspěje. Opak byl pravdou. Dvaadvacetiletému zadákovi návrat do míst, která byl ještě na podzim jeho
domovskou destinací, pořádně zhořkl. Tým z Lipiny
nečekaně prohrál.
„Porážka z Hlučína hodně
bolí,“ povzdechl si po utkání
Radek Coufal. Defenziva
Frýdku nepůsobila v sobotu
jistě a během úvodní čtvrthodiny byla dvakrát potrestána. „Začátek nám utekl,
neřekl bych, že bychom soupeře podcenili. Během deseti minut jsme dostali dva góly. Hlučín se zatáhl a my jsme
se k němu nemohli dostat,“
poznamenal ještě na podzim
pilíř hlučínské defenzivy.
„Možná, že kdybychom na
konci prvního poločasu proměnili šanci, kterou jsme si
vypracovali, mohlo to vypadat jinak,“ podotkl Radek
Coufal.

Hlučín překvapil svou aktivní hrou v úvodu. „Trochu
mě překvapilo, že nás od prvních minut tak vysoko napadali, dělalo nám to celkem
problémy,“ přiznal frýdecký
obránce.
Frýdek jaro skvěle začal, v
Hlučíně se ale zadrhl a v cestě za vysněným postupem do
Fotbalové národní ligy si
přivodil první jarní komplikace. „Jdeme dál. Samozřejmě, že tyto tři body nám budou chybět, ale nic ztraceno
není. Musíme se poučit z
dnešních chyb a bojovat
dál,“ zdůraznil Radek Coufal.Kabinu Valcířů obývá
hned několik hráčů s hlučínskou minulostí. „Zápasy s
Hlučínem jsou vyhecované,
je to pro nás derby. S kluky
jsme slíbili za výhru nějaké
občerstvení, bohužel to nevyšlo,“ pokrčil rameny
exhlučínský zadák, který samotný zápas vnímal trochu
jinak. „Bylo to pro mě zvláštní utkání, přece jenom na
podzim jsem tady hrával.
Mrzí mě, že jsme neurvali
alespoň bod,“ uzavřel Radek
Coufal.

RADEK COUFAL brání Badalyana. Foto: Deník/ František Géla

Mladí fotbalisté Frýdku-Místku podruhé
v řadě nedokázali dát branku a opět prohráli
Frýdek-Místek – Duel 22. kola krajského přeboru mužů
mezi domácím FrýdkemMístkem B a Polankou se odehrál na vedlejším hřišti s umělou trávou.
MFK Frýdek-Místek B –
FK SK Polanka 0:1 (0:1).
Úvodní minuty střetnutí vůbec nepřipomínaly, že by hosté z Polanky nastoupili proti
týmu, který má nejlepší obranu v soutěži. Domácí mladíci
kupili jednu chybu za druhou,
čehož Polanečtí využívali k
rychlým protiútokům. Již ve
3. minutě dostal hostující Vyležík příliš prostoru k průniku do frýdecké šestnáctky,
tam jej následně fauloval Juříček a pískala se penalta. Tu
ale domácí gólman Andrýskovi s bravurou zneškodnil.
Neuběhlo ani pár vteřin a v
další dobré příležitosti se ocitl
polanecký útočník Jan Švábík. I s jeho hlavičkou si brankář Tesarčík dokázal poradit.
„Úvod zápasu kluci zaspali,

SVĚŘENCI trenéru Karlu Orlovi
radost zrovna neudělali.

Frýdečtí orientační běžci brali čtyři cenné kovy
Opava, Frýdek-Místek – Orientační běžci z SKOB FrýdekMístek zahájili novou sezonu
velmi úspěšně, když získali
dva tituly mistrů Moravskoslezského kraje v nočním závodě.
Za příjemného jarního počasí se v Opavě a okolí uskutečnilo Mistrovství Moravskoslezského kraje v nočním
orientačním běhu, který byl
zároveň veden jako druhý závod krajského žebříčku jednotlivců.
Závod tentokrát pořádal od-

díl OB TJ Opava pod vedením
ředitelky závodu Evy Kociánové.
„Terénem závodu byla Kamenná hora u Otic a Slavkovský lesík poblíž Slavkova
u Opavy,“ vysvětlil předseda
frýdecko-místeckého SKOB
Vlastimil Mutina, který se závodů také aktivně zúčastnil.
První závodníci se na start
postavili ve 20.30 hodin, celkem pak vyrazilo do lesa devadesát závodníků z patnácti
oddílů
Moravskoslezského
kraje i jiných oblastí.

Všichni závodníci z SKOB
Frýdek-Místek se nakonec
probojovali na stupně vítězů.
V kategorii D12 obsadila Barbora Svobodová druhé místo,
její otec Martin Svoboda suverénně vyhrál kategorii H45,
když do cíle dorazil s náskokem osmnácti minut. V kategorii veteránů H55 skončil
Vlastimil Mutina rovněž první, ve stejné kategorii bral
Ludvík Zeman bronz. „Závod
byl perfektně připraven,“ pochvaloval si Mutina.
(red)

Získejte zdarma dárek
FRÝDECKO-MÍSTECKÝ záložník Adam Foukal (v tmavém) bojuje
o míč s jedním z hostujících fotbalistů. Snímky: Deník/Robert Schedling
ale neviděl bych to jako hlavní příčinu naší porážky. My
jsme dnes pohořeli na řešení
naší finální fáze. Tam jsme byli dost bezzubí. Hráči špatně
řešili nejen finální, ale i ty
předfinální věci,“ smutnil po
utkání domácí kouč Karel
Orel.
Jediný gól utkání padl nakonec deset minut před přestávkou. Zkušený Valenčin
poslal po rozehraném rohu na
krátko přesný centr před
branku mladých Valcířů, Tesarčík v tísni vyrazil míč pouze před sebe a dobře postavený Bartoš mu jej vrátil zpět na
zadní tyč – 0:1. Frýdečtí měli v
prvním poločase pouze jednu
brankovou příležitost, jenže
Skotnica ve 44. minutě střílel
z otočky jen do nohou pozorného Řehulky. „Snažil jsem se
mu to dát do protipohybu.
Chybělo opravdu velmi málo
a byl by to gól. On to snad vytáhl úplně posledním palcem
na noze,“ čertil se o přestávce

krajní záložník Valcířů.
Po změně stran začaly hostům pomalu odcházet síly,
čímž se Frýdku otevřel prostor k zakončení. Když však
své tutovky spálili jak Prokeš,
tak i Šmahaj s Kolářem, skončil duel nakonec těsným vítězstvím hostujícího celku.
„Škoda hlavně šance Filipa
Koláře, který šel sám na brankáře hostí, ale nakonec mu míč
zůstal pod nohou. Když nedáte
takovéhle šance, tak zkušený
tým si už těsné vítězství umí
pohlídat,“ dodal Orel.
Branka: 35. Bartoš. Rozhodčí:
Picmaus – Lalík, Futerko. Bez karet.
Diváci: 60.
Frýdek-Místek B: Tesarčík –
Javorek, Junga, Kovalík, Musiol –
Pešek, Juříček, Foukal, Skotnica
(46. Prokeš) – Šmahaj, Kolář
(77. Somr). Trenér: Karel Orel.
Polanka: Řehulka – M. Švábík,
Cirkl, Andrýsek, Bartoš – Fukala
(75. Němec), Valenčin, Brogosz,
Vyležík (85. Klemiš) – J. Švábík,
Pliska. Trenér: Tomáš Černín. (sch)

Předplaťte si svůj regionální Deník a získejte ZDARMA

sadu ručního nářadí
■
■
■
■

sada ručního nářadí v krabici
tři různé druhy šroubováků
jedna rukojeť
snadné použití
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Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč
včetně DPH za každou započatou
minutu pro volání z pevné linky.
Volání z mobilního telefonu
dle tarifu mobilního operátora.

