
Odpor zlomili až ve třetí třetině
2. hokejová liga: HC Bobři Valašské Meziříčí – HC Frýdek-Místek 2:7 (1:2, 1:1, 0:4)
Frýdek-Místek– Také druhou
čtvrtinu základní části rozjeli
hokejisté druholigového
Frýdku-Místku vysokým ví-
tězstvím nad valašskomezi-
říčskými Bobry. Duel se srd-
natě hrajícími domácími zlo-
mili hosté až v závěrečné ter-
cii.

Na začátku utkání dostali
Frýdečtí možnost hrát v po-
četní výhodě. Přišla ale chyba,
únik Studeného a Bobři se
překvapivě nad favoritem
ujali vedení. Vyrovnat se hos-
tům podařilo v závěru prvního
dějství, když brankáře Vydr-
žela překonal Schwarz. O pár
vteřin později se k puku dostal
Martin Adamský (třinecký
forvard se na farmě rozehrává
po zranění, pozn. red.) a k prv-
nímu oddechu odcházeli do
šaten přeci jen spokojenější
hosté.

V prostřední části padly jen
dvě branky. Obě ve 26. minutě.
O slovo se nejprve přihlásil
domácí Školoud, který po
rychlém brejku srovnal na 2:2.
Ihned z následného protiúto-
ku ale vrátil Frýdku-Místku
vedení Adamský. Stav 2:3 vy-
držel i po trestném střílení
Bobrů, se kterým si poradil
brankář Daneček.

Definitivu přinesla hostují-
címu týmu až závěrečná sed-
miminutovka. V ní Frýdečtí
prokázali svou jasnou převa-
hu a čtyřmi góly udolali hou-
ževnatě bránícího soupeře.
„Naše vítězství se nerodilo
zrovna lehce. Nechali jsme jít
domácí do vedení, sice se nám
podařilo zápas hned zvrátit na
svou stranu, ale v prvních

dvou třetinách jsme naráželi
na velmi tuhou obranu soupe-
ře. Tu jsme dokázali prolomit
až ve třetí třetině, kdy
jsme vstřelili čtyři
branky,“ řekl k zápa-
su hostující trenér
Jiří Juřík. „Za těch
padesát minut mu-
sím kluky pochválit.
Zbytek zápasu jsme
bohužel nezvládli. Po
čtvrtém inkasovaném gólu
jsme odešli psychicky. Hráči

přestali věřit v dobrý výsle-
dek, z čehož pramenily chyby,
ze kterých jsme pak inkasova-

li. Je určitě škoda, že jsme
neproměnili nájezd, i

když nevím, zda by to
mělo na konečný vý-
sledek nějaký vliv.
Stál proti nám velmi
kvalitní a sebevědo-

mý soupeř, kterému
jsme v závěru podlehli,“

podotkl kouč Bobrů Petr
Tejkl.

Frýdek-Místek si tak dalším
vítězstvím upevnil vedoucí
příčku druholigové tabulky.
Na druhé místo se zařadil po
delší době Vsetín, který využil
zaváhání brněnské Techniky
a Poruby.

V dalším druholigovém ko-
le se hokejisté HC Frýdek-
Místek představí na domácím
ledě v Polárce, kde v sobotu 24.
října vyzvou od 17 hodin no-
váčka soutěže z Moravských
Budějovic.

STATISTIKAUTKÁNÍ
Branky: 5. Studený, 26. Školoud

(Sprušil, Pořický) – 18. Schwarz
(Sonnek, Jaroš), 20. Adamský
(Matuš, Cienciala), 26. Adamský
(Cienciala,Matuš), 53. Chmielewski
(Franek, Rufer), 55. Franek (L. Dou-
dera), 57. Klimša (Luka, Adamský),
60. Polák (Jaroš). Rozhodčí: Fied-
ler – Novák, Rožánek. Vyloučení:
7:6.Bezvyužití. Voslabení:1:1.

Frýdek-Místek: Daneček – Je-
ník, L. Doudera, Samiec, Foltýn,
Kvapil, Polák, Adámek, Heider –
Adamský, Matuš, Cienciala – Luka,
Káňa, Chmielewski – Sonnek, Rufer,
Klimša – Schwarz, Jaroš, Franek.
Trenéři: Jiří JuříkaMarekMalík.

(sch)

ÚTOČNÍKDavid Cienciala se na výhře frýdecko-místeckého celku
nad posledním týmemtabulky podílel dvěmagólovými asistencemi.
Foto: Deník/Robert Schedling

TABULKA
1. Frýdek-Místek 11 0 1 0 66:16 34

2. VHK Vsetín 8 0 1 3 47:27 25

3. Technika Brno 6 3 1 2 40:32 25

4. Poruba 5 3 0 4 50:37 21

5. SHK Hodonín 6 0 1 5 51:34 19

6. Nový Jičín 5 1 1 5 50:51 18

7. M. Budějovice 5 1 1 5 47:50 18

8. Slezan Opava 3 2 3 4 38:44 16

9. Lvi Břeclav 3 2 1 6 31:45 14

10. HC Kopřivnice 2 1 2 7 33:57 10

11. Karviná 2 1 1 8 21:46 9

12. Val. Meziříčí 2 0 1 9 27:62 7

Ze závodů na Opavsku si
orientační běžci přivezli
cennou sbírku medailí
Frýdek-Místek – Hned dva zá-
vody v orientačním běhu ab-
solvovali před nedávnem zá-
vodníci z frýdecko-
místeckého oddílu SKOB. Na
trati u přírodního koupaliště
Balaton u Vítkova se frýdec-
kým orientálům opět dařilo.

První medailistkou se stala
Bára Svobodová v kategorii
D14C, která se od startu držela
na průběžném druhém místě.
O stříbrnou příčku sice na
chvíli přišla, když chybovala
při třetí kontrole, Svobodová
ale zabojovala a ještě před cí-
lovým doběhem se dokázala
vrátit zpátky na druhou pozi-
ci. Malé chybičky se dopustil
rovněž i Jan Bjolek v katego-
rii H10C, i on se však nevzdal
a dvě kontroly před cílem se
dostal na pozici druhého zá-
vodníka. I když náskok toho
prvního neustále stahoval,
nakonec doběhl do cíle se ztrá-
tou jedenácti vteřin.

V pořadí již třetí stříbrnou
medaili získal pro frýdecko-
místecké barvy Michal Bjolek
v kategorii H12C. „Michal měl
sice pomalejší začátek, ale po-
slední kontroly už zvládl bez
chyby. I to mu nakonec po-
mohlo k zisku stříbrné me-
daile,“ zdůraznila Renata Ře-
hová z oddílu SKOB Frýdek-
Místek. Poslední medaili si
pak na krátké trati vyběhl ješ-
tě Radek Božoň v kategorii
H18C, který skončil třetí.

Závodníci poté dostali pár
hodin odpočinku, aby se po-
stavili na start sprintu. Ten se
už běžel ale přímo ve Vítkově.
„Bára Svobodová se hned od

startu opět držela v čele závo-
du, ale malá chybička ji nako-
nec o to vytoužené prvenství
připravila. I tak ji ale zisk dru-
hé stříbrné medaile v ten den
potěšil,“ řekla Řehová.

Jan Bjolek se po startu roz-
bíhal pomaleji, poté však na-
sadil strhující tempo a k do-
polednímu stříbru si přidal z
Vítkova ještě i zlato. Stejně
pak dopadl i Michal Bjolek,
který svůj závod zvládl stylem
start-cíl.

Orientační běžce nyní čeká
poslední závod podzimní se-
zony, když se v sobotu 24. říj-
na běží noční závod. Ten v lá-
zeňském parku a přilehlých
lesích pořádá oddíl SKOB
BFM v Kunčicích pod Ondřej-
níkem. (reh)

MICHALBJOLEK na jedné z
kontrol.

HNED dvěmedailová umístění si z Vítkova přivezla frýdecko-
místecká orientační běžkyněBára Svobodová. Snímky: archiv oddílu

NA HÁZENOU SE JDE
NETRADIČNĚ V PÁTEK

NETRADIČNĚ v pátečním podvečeru odehrají extraligoví
házenkáři SKP Frýdek-Místek duel 8. kola nejvyšší soutěže.
Týmokolo ostrostřelceVojtěcha Petrovského (na snímku
vlevo) vyzve dnes od 19 hodin na domácí palubovce hráče
KPBrno. Hosté jsou v průběžné tabulce na desáté příčce.
Poprvé bodovali až v uplynulémkole, když na domácí půdě
zdolali o pět branek nováčka zKopřivnice. Hráči SKP chtějí
naopak navázat na své výkony z úvodu soutěže, kdy se jim
výsledkově dařilo. Foto: archiv Deníku

Mladí moderní pětibojaři bojovali o medaile
na republikovém šampionátu v Plzni

Frýdek-Místek – Že by ve
Frýdku-Místku vyrůstal další
Libor Capalini či David Svo-
boda? Mladí moderní pětibo-
jaři z frýdecko-místeckého
Lašského sportovního klubu
dali o sobě opět výrazně vědět.
V Plzni se totiž konalo repub-
likové mistrovství pro žákov-
skou kategorii U13 a svěřenci
frýdeckých trenérů se v nabi-
té konkurenci rozhodně ne-
ztratili. „Jak jinak hodnotit
umístění hned čtyři našich
borců v top desítce,“ pochva-
loval si po příjezdu domů tre-
nér Pavel Gazda.

Nejlepší umístění si ze zá-
padu Čech přivezl Tobiáš Šim-
čák, který skončil na páté
příčce. „Tobiáš si v plavec-
kém závodě vylepšil svůj
osobní rekord, neztratil se ani
na profilově náročné běžecké
trati na jeden kilometr,“ chvá-
lil svého svěřence Gazda. Na
deváté pozici doběhl do cíle
ještě Štěpán Surma. „V součtu
bodů obou našich závodníků

se pak zrodilo pro nás velké
překvapení, jelikož jako druž-
stvo skončil LSK Frýdek-
Místek na velice pěkném dru-
hém místě. Musím ale ještě
zdůraznit, že jak Šimčák, tak i
Surma, startovali v kategorii s
o rok staršími hochy,“ dodal

frýdecko-místecký trenér mo-
derního pětiboje.

Mezi chlapci si pak premié-
ru na MČR odbyl Ondřej Ko-
tásek, který závod dokončil na
17. místě. „Své zástupkyně
jsme měli také mezi děvčaty.
Hodně nás potěšilo páté místo

Karly Chlopčíkové a také de-
vátá příčka Báry Brožové je
velmi cenná. Škoda jen, že si
holky vybraly trochu smůly,
když v družstvech skončily o
pouhé tři body na čtvrtém
místě,“ řekl Pavel Gazda.

Kromě závodů o republiko-
vé tituly proběhlo v Plzni ještě
další kolo Českého poháru
mládeže v moderním pětiboji.
A jméno frýdecko-místeckého
závodníka bylo opět ve vý-
sledkové listině nejvýše. „Ma-
těj Pajtl výborně zvládl stře-
leckou část, po které excelent-
ně zaplaval stovku volným
způsobem, kde si vytvořil no-
vý osobák. V součtu těchto
disciplín pak Matěj vybíhal s
dostatečným náskokem, který
si pohlídal až do cíle,“ popsal
zlatý Pajtlův závod jeho tre-
nér Pavel Gazda.

Lašský sportovní klub z
Frýdku-Místku – to není pou-
ze moderní pětiboj. „V oddíle
se věnujeme i plavání,“ zdů-
raznil Gazda. A i v tomto spor-
tovním odvětví dávají mladí
závodníci z LSK o sobě výraz-
ně vědět. Na tradičních pla-
veckých závodech Vyškovský
hrošík mile překvapila Anna
Studénková, která si na 100 m
VZ vylepšila o šest vteřin svůj
osobní rekord a časem 1:14,4
minuty s přehledem svůj zá-
vod vyhrála. Studénková pak
ke zlatu přidala ještě pátou
příčku na stovce prsa. „Kro-
mě Aničky se ve Vyškově
představili ještě další naši
plavci. Tobias Raška skončil
na padesátce prsa třetí. Jan
Nádherný byl na stejné trati
pátý, David Venglář doplaval
stovku prsa na jedenácté příč-
ce, Romana Grunová byla na
stovce prsa patnáctá, Matyáš
Novotný skončil osmý na pa-
desátce znak a Filip Kraus
skončil na padesátce volným
způsobem šestnáctý,“ uzavřel
výčet úspěchů frýdecko-
místecké mládeže z LSK tre-
nér Pavel Gazda. (red)

FRÝDECKO-MÍSTECKÁ dvojice Tobiáš Šimčák a Štěpán Surma (zcela vlevo) si zMČR vmoderním pěti-
boji kategorie U13 přivezli stříbrnoumedaili v družstvech. Dalšímúspěchembyla zlatámedaile Anny
Studénkové (na snímku dole je uprostřed) při závodech naVyškovskémhrošíku. Snímky: archiv oddílu
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