
Sportovní ředitel třineckého klubu se na své podřízené po porážce ve Žďáru hodně zlobil

Karel Kula: Teď se ukáže
pravá morálka našeho týmu
Třinec – Přestože ředitel Fot-
balu Třinec Karel Kula propa-
dák svého týmu ve Žďáru
osobně neviděl (sledoval utká-
ní Frýdek-Místek – Prostějov,
pozn. red.), fotbalisty za bla-
máž pořádně sepsul. „Prohrát
ve Žďáru je neomluvitelné,“
zlobil se.

Mátepronezdartřineckéhotý-
munějaképochopení?

Prohrát ve Žďáru je neo-
mluvitelné! Soupeř je býva-
lým divizním mužstvem, měl o
čtyřicet bodů méně, navíc po-
slední dva zápasy prohrál. Zá-
pas jsem sice neviděl, ale mám
dojem, že ho hráči podcenili a
znovu hráli na půl plynu.

Stejnéhodnocenízvolil autorzá-
pasovéhoonlajnu.Myslíte, žeto
takskutečněbylo?

Naše venkovní zápasy
nejsou přesvědčivé, vyhrává-
me je se štěstím o gól. Hráli
jsme v nich špatně, teď jsme
dokonce prohráli s posledním.
Jak vidno, hráči se prostě od
podzimu nepoučili. Pokud do
toho nedají všechno, prostě
neuspějí. Doma jsme to proti
slabším celkům vždy nějak
uhráli, ale s těmi silnějšími
jsme měli potíže.

BudemítporážkaveŽďáruněja-
koudohru?

Ano, je to možné. Zatím
bych nepředbíhal, nejdříve
chci získat informace, jak

utkání probíhalo. To bude
rozhodující. Hráči by se měli
nad sebou zamyslet a napravit
to.

Myslítesi, žesedmibodovýná-
skokpředdruhýmFrýdkem-
Místkemhráčůmparadoxně
uškodil?

Myslím si, že nám ubližuje

především to, že do toho nedá-
váme všechno. Není to ono,
nehrajeme na plný plyn, na pl-
né obrátky. Myslím, že hráči
mají rozhodně na víc, než od-
vádějí. I když se naše mužstvo
během zimy prakticky ne-
změnilo, nemám dojem, že by
se výkonnostně někam posu-
nulo.

Třinci teďnezbývánic jiného,než
zabratnaSlováckua vítězstvím
nad jehobéčkemsi uchovat
čtyřbodovýodstup.

Pokud na Slovácku uhraje-
me bod, bude to pro nás málo.
Sice máme čtyřbodový ná-
skok, ale to není moc. Na dru-

hou stranu je škoda, že jsme
ten bod nezískali dnes. Možná
by se nám hodil. Myslím, že o
postupu se bude rozhodovat v
zápasech s Prostějovem a ve
Frýdku-Místku.

Zvládnete je?
Na Frýdku-Místku je vidět,

že se, na rozdíl od nás, plně
soustředí a klíčové zápasy
zvládá. My jsme prohráli s po-
sledním, což se jednoduše ne-
dá omluvit. Ale možná je to
paradoxně dobře, protože za-
tím se vyhrávalo a bylo všech-
no v pořádku. Teď se ukáže
pravá morálka našeho týmu.

(rom)

TŘINECKÝ kanonýr Tomáš Gavlák (uprostřed) se tentokráte střelecky neprosadil. Na hřišti posledního
Žďáru nad Sázavou totiž Třinečtí prohráli 0:1. Ilustrační foto: Petr Rubal

FC Žďár n. S. – Fotbal Třinec 1:0 (0:0)
Branka: 77. Nedvěd. Rozhodčí: Vostrejž – Šenkýř, Podaný. ŽK: Veselý,
Doležal (oba Žďár). Diváci: 310.
Třinec: Bruk – Joukl, Švec, Hupka, Eismann – Matoušek (62. Kyselý),
Motyčka – Malíř, Čtvrtníček, Juřena (72. Klimas) – Gavlák. Trenér: Mi-
roslav Kouřil.

Derby nakonec vítěze nemělo

Brušperk – Velkou šanci pro-
bojovat se do čela I. A třídy,
skupiny B, měli fotbalisté
Brušperku v dohrávaném
utkání s Petřvaldem na Mo-
ravě. Derby nakonec skonči-
lo smírem, a tak Vendryně
první pozici uhájila.

SK Brušperk – Petřvald
na Moravě 2:2 (0:0). Domá-
cí hráči se proti houževnaté-
mu soupeři těžko prosazova-
li. Už v první pětačtyřiceti-
minutovce měli blízko ke skó-
rování domácí Demel s Ko-
valem. Oba si ale na pet-
řvaldského gólmana nepřišli.
První změna skóre přišla
v 55. minutě, kdy hostující Ma-
lúš těžil z přihrávky Jaščičá-
ka. Brušperku se podařilo vy-
rovnat v 71. minutě, kdy se
v šestnáctce hostí dobře ori-
entoval střídající Ručka. Pět
minut před koncem střetnutí
vyšel hostujícímu celku rych-
lý brejk a byl to opět Malúš,
který podruhé v zápase roz-

jásal hostující fanoušky. Je-
jich radost ale neměla dlou-
hého trvání, o dvě minuty poz-
ději zahrávali domácí rohový
kop a Makúch upravil na ko-
nečných 2:2.

Brušperk: Drobec – Cigánek,
J. Makúch, Vančo, Manďák – Ha-
vránek, Polášek (60. Ručka), Bla-
hut, Demel – Koval (83. Sitek), Ga-
lajda. Trenér: Leon Dostalík. (sch)

I. A TŘÍDA – sk. B

TABULKA
1. Vendryně 20 12 4 4 49:23 40
2. Brušperk 20 11 6 3 46:21 39
3. Šenov 21 10 4 7 47:46 34
4. Albrechtice 21 9 6 6 29:25 33
5. Smilovice 20 10 2 8 48:38 32
6. Čeladná 20 8 6 6 45:29 30
7. Bystřice 20 8 6 6 35:36 30
8. Stonava 20 8 3 9 45:41 27
9. Petřvald 20 6 7 7 38:34 25
10. Vratimov 21 7 4 10 33:42 25
11. St. Město 21 6 6 9 26:54 24
12. Raškovice 20 5 8 7 30:32 23
13. D. Lutyně 20 5 4 11 26:40 19
14. St. Bělá 20 3 2 15 29:65 11
Program 25. kola – sobota 25. 5. (17.00): Če-
ladná – Raškovice, Dolní Lutyně – Šenov, Vratimov
– Petřvald n. Mor., Vendryně – Stará Bělá, Stonava
– Staré Město. Neděle 26. 5. (17.00): Smilovice –
Brušperk, B. Albrechtice – Bystřice.

Okresním celkům se dařilo

Okres – Na třech stadionech
se dohrávaly zápasy I. B třídy.
Překvapením je vysoká výhra
zachraňujícího se Hnojníku
na hřišti v Hrádku. Střelecky
se ale dařilo i fotbalistům
Dobratic a Kozlovic. Oba cel-
ky daly pět branek.

I. B třída – skupina C
Hrádek – Hnojník 0:4

(0:3). Fotbalisté Hnojníku
znovu potvrdili, že to se zá-
chranou I. B třídy myslí na-
prosto vážně. V Hrádku, který
se na jaře trápí a prozatím ne-
může být v klidu, vedli po pět-
advaceti minutách už 0:3.
Nejdříve Walica z trestného
kopu zacílil do růžku, posléze
se z dálky trefil Pszczolka a ná-
sledně našel Kušniráka, který
své sólo z půlky hřiště završil
gólem. Vzápětí se domácí
brankář J. Pav srazil se spolu-
hráčem a musel předčasně ze
hry. Domácí se snažili, v poli
hráli se soupeřem rovnocen-
nou partii, ale v koncovce byli
bezzubí. Szuscik zazdil dvě tu-
tovky, neuspěl ani hlavičkují-
cí Janeczek. Krátce před kon-
cem utkání A. Klus odcentro-
val na Tomáše Jaworka, ten
sklepl míč bratrovi Lukášovi,
který domácí fotbalisty dora-
zil čtvrtým gólem.

Hrádek: J. Pav (26. Sekerák) –
Turoň – J. Jochymek, Bojko, T. Si-
kora – R. Jochymek, M. Pav, Szus-
cik, Janeczek – V. Pszczolka
(32. Duda), Mitrenga (73. Haltof).
Trenér: Mariusz Szlauer.

Hnojník: M. Klus – Škarka – Ko-
zel, P. Rusz, A. Klus – Zahradnik
(7. T. Jaworek), Walica, P. Pszczol-
ka, Oborný – P. Jantoš (75. L. Ja-
worek), Kušnirák. Trenér: David
Grygar.

Dobratice – Mosty 5:2
(2:0). Mostečtí se v dohrávce
na trávníku Dobratic prezen-
tovali jedním z nejhorších vý-
konů sezony. „Byl katastro-
fální,“ nebral si servítky tre-
nér poražených Stanislav
Kluz. „Dobratice ani nehrály
tak dobře, jako spíš my hráli
špatně. A především nezodpo-
vědně, každý si na hřišti dělal,
co chtěl, nikdo se nevracel.
Z toho pramenily góly – ztráta
míče na půlce, následný únik,
centr před prázdnou bránu a
gól,“ dodal Kluz. První gól
vstřelili domácí už v 9. minu-
tě, kdy se svým důrazem pro-
sadil M. Dobiáš. Na 2:0 zvyšo-
val ve 27. minutě Marián
Causidis. Nezdar Mostů zmír-
nil S. Kufa, který místo centru
překvapil brankáře střelou na
bližší tyč. V 58. minutě faulo-
val T. Nieslanik domácího
Marka Causidise a rozhodčí
mu ukázal červenou kartu.
„Byla nesmyslná, po běžném
souboji. Rozhodčí za naši pro-
hru samozřejmě nemůže, ale

nelíbilo se mi, že pískal ten-
denčně,“ čertil se Kluz. Výho-
du jednoho muže v poli využili
Dobratičtí záhy, kdy spolu-
práci bratrské dvojice koru-
noval Marek Causidis. Závěr
zápasu přinesl ještě tři góly.
Nejprve zvyšoval na 4:1 Marek
Causidis, poté Turek prodlou-
žil do sítě trestný kop Buly a
konečnou podobu výsledku
stanovil v 89. minutě domácí
kapitán Marián Causidis.

Dobratice: Pielesz – Béla, Kolář,
L. Klesniak, Liberda – I. Klesniak
(46. Spilka), Marek Causidis, Mari-
án Causidis, F. Zeman (86.
T. Bortlíček) – Lýsek, M. Dobiáš (88.
Ševčík). Trenér: Marián Korabík.

Mosty: Cymorek – Lukosz
(75. Marszalek), Šafařík, J. Bažant
(75. Czepczor), D. Nieslanik – S. Ku-
fa, Bula, O. Jochymek, Turek –
T. Nieslanik, T. Stoszek. Trenér:
Stanislav Kluz.

Program 25. kola – sobota
25. 5. (17.00): Sedliště – Mosty,
Staříč – Horní Suchá, Dobrá – Hnoj-
ník, Dolní Datyně – ČSAD Havířov.
Neděle 26. 5. (17.00): Nýdek –
Fryčovice, Jablunkov – Doubrava,
Hrádek – Dobratice.

I. B třída – skupina D
Jeseník n. O. – Kozlovice

3:5 (2:1). Po třech porážkách
v řadě už chtěli kozlovičtí fot-
balisté zabrat. „První poločas
nebyl z naší strany vůbec špat-
ný, ale pořád se kluci trápí
v koncovce,“ hodnotil první
půli hostující vedoucí muž-
stva Zdeněk Mucha. Domácí
šli do vedení po čtvrthodině
hry, kdy chyboval v obraně
Eliáš. Když Jeseník zvýšil o
chvíli později na 2:0, na hosty
by si v té chvíli vsadil asi má-
lokdo. Spanilý obrat načal v
závěru první půle kanonýr
Martin Krpec. Po změně stran
pak hosté přidali další tři
branky (P. Krpec 2, M. Krpec
1) a rázem svítil na ukazateli
skóre stav 2:4. Domácí sice v
84. minutě z pokutového kopu
snížili, drama však záhy od-
mítl střídající Piskoř. „Věřím,
že kluci konečně tu smůlu pro-
trhli a tohle vítězství jim v dal-
ších zápasech jenom pomůže,“
přeje si Mucha.

Kozlovice: Chlebek – Eliáš,
P. Krpec, Fojtík, Žáček – Vaverka,
Bednář, Zeman, Vašenda – Harabiš,
M. Krpec (Piskoř). Trenér: Petr Ti-
chavský.

Program 25. kola – sobota
25. 5. (17.00): Veřovice – Odry. Ne-
děle 26. 5. (17.00): Nový Jičín B –
Suchdol, Libhošť – Kozlovice, Jese-
ník n. O. – Kopřivnice, Vlčovice – Ja-
kubčovice, Starý Jičín – Bordovice,
Lichnov – Kateřinice.

(rom, sch)

I. B TŘÍDY

FRÝDLANTŠTÍ BENJAMÍNCI
SKONČILI V KOZLOVICÍCH OSMÍ

BENJAMÍNCI 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí skončili na kvalitně obsazeném fotbalovém turnaji
v Kozlovicích na 8. místě. Turnaje, který nesl název Kozlik Cup 2013, se zúčastnilo dvanáct druž-
stev. Výsledky 1. BFK (základní skupina): – Vsetín 1:1 (branka: T. Papík), – MFK FM 0:2, – Baník
Ostrava 1:6 (T. Papík), – Fryčovice 2:1 (T. Papík, D. Němec), – Rožnov p. R. 3:1 (T. Papík 2, P. Ně-
mec). O 5. – 8. místo: Frýdlant – Frenštát 0:2, – Vsetín 2:3 (D. Němec, T. Papík).
Frýdlantští benjamínci odehráli turnaj v této sestavě: Filip Martynek, Denis Němec, Petr Němec,
Tadeáš Papík, Jan Jedlička, Jakub Muras, Patrik Liška, Jakub Bányacki, Daniel Somr. Trenéři:
Pavel Němec a Ivo Somr. Foto: archiv oddílu

Orientační běžci
závodili v Ostravě
Frýdek-Místek – I když
Mistrovství Moravsko-
slezského kraje v parko-
vém orientačním běhu –
sprintu nepřálo počasí,
frýdecko-místeckým spor-
tovcům se na jihu Ostravy
naopak dařilo. „Závod po-
řádal oddíl OB Lepus z Os-
travy v části města
Ostrava-Jih. Závodníci bě-
hali a hledali skryté lam-
piony v parcích mezi míst-
ními paneláky,“ prozradil
předseda frýdecko-
místeckého SKOB Vlasti-
mil Mutina.

V konkurenci 250 zá-
vodníků získala dvě stří-
brné medaile Barbora Svo-
bodová (kategorie D12),
dva bronzy si zaběhl Jan
Holoubek. „Oba závodníci
si připsali cenné body do
Krajského žebříčku jed-
notlivců,“ radoval se Mu-
tina. Právě v průběžném
hodnocení Krajského žeb-
říčku jasně vede v katego-
rii veteránů H45 Martin
Svoboda, na druhém místě
jsou ještě Barbora Svobo-
dová (D12), Radek Božoň
(H16) a Jan Holoubek (H18).

(red)

JAN HOLOUBEK (vpravo)
z SKOB Frýdek-Místek době-
hl v Ostravě dvakrát třetí.
Foto: archiv oddílu


