
Orientační běžci závodili u Opavy

Frýdek-Místek – K dalšímu
závodu podzimního žebříčku
Moravskoslezského kraje vy-
razili orientační běžci z SKOB
Frýdek-Místek do oblasti bři-
dlicových lomů u Jakartovic
na Opavsku. A závodníci z
Frýdku opět nezklamali.

Stříbrnou medaili si ze zá-
vodu v kategorii H10C přivezl
Jan Bjolek. Ten se na trati ne-
vyhnul chybičce, která jej stá-
la ztrátu téměř tří minut.
„Honza svou ztrátu postupně
stahoval, ale vítěze závodu
Ondřeje Damka z Třince na-
konec nedoběhl,“ řekla Rena-
ta Řehová z frýdecko-
místeckého oddílu orientač-
ního běhu. Na Opavsku se ob-
jevil i Honzův starší bratr Mi-
chal Bjolek, který závodil v
kategorii H12C. „I Michal udě-
lal po startu drobnou chybu,
která však byla v závodě jeho
poslední. Zbytek tratě již pro-

běhl velmi soustředěně a
rychle, takže z toho byla na-
konec zlatá medaile, když ná-
skok na druhého Vojtěcha Pe-
ňáze z Vrbna činil pětadvacet
vteřin. Bronzový Adam Haltof
z Třince doběhl do cíle dokon-
ce s tříminutovou ztrátou,“
chválila mladého závodníka z
Frýdku-Místku Řehová.

Na start předposledního le-
tošního závodu se postavil i
veterán Martin Telecký. Na
trati dlouhé více než pět kilo-
metrů s převýšením 225 met-
rů se člen oddílu SKOB
Frýdek-Místek držel v prů-

běžném pořadí na třetím a
čtvrtém místě. Telecký závě-
rečným finišem své umístění
dokázal vylepšit, když doběhl
druhý se ztrátou jedné minuty
a jednadvaceti vteřin na prv-
ního Miloše Rychlého z Opa-
vy. „Medaili si domů dovezla
také i Kateřina Zahradníková
v kategorii D10C. Katka měla
sice pomalejší začátek, ale po-
stupně se propracovala na tře-
tí příčku, kterou si už sou-
středěným a bezchybným vý-
konem vzít nenechala,“ rado-
vala se z úspěchu mladé zá-
vodnice Renata Řehová. (red)

VKATEGORII veteránů skončil frýdecko-místecký orientační běžec
Martin Telecký na skvělémdruhémmístě. Snímky: archiv oddílu

V DOBRATICÍCH VYROSTL NOVÝ
SPORTOVNÍ KOMPLEX

NEJEN děti amládež z Dobratic, ale takémístní fotbalisté kvitují, že se před nedávnemotevřel v
bezprostřední blízkostimístní základní školy nový sportovní komplex. „Běhemčtyřměsíců se
zcela změnil terén pod svahemškoly, kde vyrostlomultifunkční hřiště s umělýmpovrchemo
rozměrech 34krát 17metrů. V těsné blízkosti hřiště lze pak ještě využít šest posilovacích strojů
a tartanovou dráhu s doskočištěmpro skok daleký,“ prozradila starostkaDobratic AlenaKací-
řová. Dodala, že nad svahemu školy se ještě postavilo dětské hřiště, kde se dětimohou vyřádit
na lanové pyramidě, trojhrazdě, prolézačkách, houpačce, skluzavce i schodové sestavě s řetězo-
výmmostem. „Hřiště jemožné využít díky osvětlení i ve večerních hodinách. Pokud by v zimě
přituhlo, lze povrch hřiště ledovat, takže děti zde budoumoci i bruslit,“ řeklaAlenaKacířová.
Snímky: KarelMoškoř

MICHALBJOLEK se radoval po
doběhu ze zisku zlatémedaile.

Házenkáři SKP potvrdili v derby roli favorita
Už dnes ji ale musí svěřenci trenéra Aleše Chrastiny prokázat i v Rožnově pod Radhoštěm, kde hrají duel 3. kola Českého poháru
ROBERT SCHEDLING

Frýdek-Místek – V dohráva-
ném střetnutí 9. kola nejvyšší
soutěže házenkářů si hráči
Frýdku-Místku poradili na
vlastní palubovce s Kopřivni-
cí 29:26.

I když v derby hostující tre-
nér Ivo Vávra favorizoval do-
mácí celek, byli hosté frýdec-
kým hráčům v úvodu vyrov-
naným soupeřem. Frýdek sice
po celou dobu prvního dějství
neprohrával, rozhodující ná-
skok získal ale až v rozmezí 20.
a 24. minuty. V ní domácí
utekli na šestibrankový rozdíl
14:8 a osudu zápasu se zdálo
být již rozhodnuto. „V první
půli jsme převedli výborný
výkon v obraně s rychlým
přechodem do útoku. V pod-
statě jsme Kopřivnici do niče-
ho nepustili a byli jsme to my,
kdo diktoval hru,“ hodnotil
první třicetiminutovku do-
mácí kouč Aleš Chrastina.
„Nás mohou mrzet hlavně ne-
proměněné šance. I proto šli
domácí v poločase do šaten s
šestibrankovým náskokem,“
viděl hlavní důvody, proč jeho
celek tahal v prvním dějství za
kratší konec, kopřivnický
trenér Ivo Vávra.

Po změně stran hosté vsa-
dili na osobní obranu kano-
nýra domácích Vojtěcha Pet-
rovského a ve 41. minutě už
byl rozdíl ve skóre pouze tří-
brankový (20:17). Frýdečtí se i

díky skvělým zákrokům
brankáře Štolcara vrátili k
šestigólovému náskoku, hosté
v dramatickém závěru stačili
alespoň zkorigovat na koneč-
ných 29:26. „S dru-
hým poločasem ur-
čitě spokojeni být
nemůžeme. Dostat
šestnáct branek je
zkrátka hodně. Bo-
hužel došlo k pod-
cenění, na které
jsem hráče v polo-
čase upozorňoval.
Chyběl nám důraz
nejen v obraně, ale
i v útoku. Hra byla taková ne-
organizovaná, takže jsme se o
výsledek báli až do samého
konce,“ hodnotil derby domá-
cí trenér Aleš Chrastina. I
přes porážku měl kopřivnický
lodivod Ivo Vávra pro své svě-
řence slova chvály. „Právě
jsem klukům v kolečku říkal,
že za hru v druhém poločase je
musím pochválit. Frýdek je v

domácím prostředí silný a
stahovat poločasovou ztrátu o
šest branek není jednoduché.
Porážka není rozhodně ostu-
dou,“ dodal hostující trenér.

Frýdečtí si po zis-
ku dvou bodů drží v
průběžném pořadí
pátou příčku,
Kopřivnice je devátá
se ztrátou čtyř bodů
na postup do play-
off.

Nyní na házenká-
ře čeká reprezentač-
ní pauza, kterou ale
extraligové celky

vyplní zápasy 3. kola Českého
poháru. Frýdek-Místek se
dnes představí od 11 hodin v
Rožnově pod Radhoštěm,
Kopřivničtí odehrají svůj zá-
pas o den později, a to od 17.30
hodin ve Velké Bystřici.

SKP FRÝDEK-MÍSTEK – KH
KOPŘIVNICE29:26 (16:10)

Nejvíce branek Kopřivnice:
Hanus 6, Jan Gřes 5, Fulnek 4. Roz-

hodčí: Bečička, Bubeníček. Sed-
mičky: 7/6 – 4/3, vyloučení: 4:0,
diváci:497.

Frýdek-Místek: Štolcar, Po-
hludka – Bosák 1, Klaban 1, Pomi-
chálek 1, Meca 1, Mynář 6/4, Pet-
rovský 8/2, Gřešek 1, Vacula 2,
Kichner 3, Barvík, Strack 5, Krahu-
lík, Toms. Trenér: Aleš Chrastina.

Petrovský se musel vyrovnat
s osobní obranou soupeře
Frýdek-Místek – I když na
něj soupeř vyrukoval s osob-
ní obranou, stačil mu nej-
lepší střelec frýdecko-
místeckého celku Vojtěch
Petrovský nastřílet osm bra-
nek. I to byla jedna z příčin,
proč si házenkáři SKP pora-
dili v derby s Kopřivnicí
29:26. „V prvním poločase
jsme hráli vcelku dobře. Da-
řil se nám přechod z obrany
do útoku, jenže jsme nepro-
měnili několik šancí a sou-
peř nás za to trestal z brejků.
Vedlo se sice o šest branek,
ten náskok ale mohl být ur-
čitě ještě větší,“ přiznal Pet-
rovský, který obdržel po ně-
kolika letech pozvánku do
reprezentačního A týmu.

Po změně stran se kopřiv-
nický trenér Ivo Vávra roz-
hodl, že domácího kanoný-
ra budou střežit osobně. K
Petrovskému se tak postavil
Fulnek, přesto mu ve třech
případech skórovat neza-
bránil. „Kopřivnice na nás
vytáhla obranu, museli jsme
střílet ze stoje, takže ty po-
kusynebylytakkvalitní.Oni
mají běhavý tým, navíc vy-
cítili šanci, že s námi mo-
hou hrát až do konce. My na-
opak působili křečovitě,“
postřehl Petrovský, který se
v průběhu druhého poloča-
su přesunul na levé křídlo.
„Když na mě vytáhli
,osobku´, tak jsme nejprve
hráli pět na pět s pivotem a
dvěma spojkami. Klukům to
ale moc nešlo, i proto jsem
šel na křídlo, abychom hrá-
li klasickou šestku,“ řekl do-
mácí kanonýr, pro kterého
zase tak o velkou neznámou
nešlo. „Už jsem na křídle
hrával dříve – vždy, když na
mě soupeř začal hrát osobní
obranu,“ osvětlil Vojtěch
Petrovský.

Kopřivnice se ve 45. mi-
nutě přiblížila domácímu
celku na dohled, když Jan
Gřes snižoval na 23:20. Hlav-
ní slovo ale v závěru zápasu
přeci jen patřilo domácím,
přesněji jejich nejlepšímu
střelci – Petrovskému. Ten
se dvakrát uvolnil a tři mi-
nuty před koncem zápasu už
svítilo na ukazateli skóre
29:23 pro frýdecko-místecký

celek. Hosté v závěru už jen
třemi góly kosmeticky upra-
vili konečnou porážku 29:26.
„Se získanými body může-
me být spokojeni, s předve-
deným výkonem ve druhém
poločase rozhodně ne. Ně-
jak se nám vytratila ta po-
hoda, se kterou jsme hráli na
začátku sezony. To je ale
normální, nikomu se přeci
nemůže dařit celou sezonu.
Každý se dostane jednou do
útlumu. Teď nás čeká repre
pauza, věřím, že po ní na-
vážeme na výkony z počát-
ku soutěže,“ přeje si autor 67
extraligových branek v le-
tošní sezoně. (js)

FRÝDECKO-MÍSTECKÝRomanMeca (v bílém) se snaží prodrat přes dotírajícího Jaromíra Petříka z
Kopřivnice. Foto: Deník/Robert Schedling

TABULKA PO 9. KOLE

1. Dukla Praha 8 0 1 250:203 16
2. Cement Hranice 7 0 2 255:232 14
3. Talent Plzeň 6 1 2 263:220 13
4. Gumárny Zubří 6 1 2 276:255 13
5. Frýdek-Místek 6 1 2 245:236 13
6. Město Lovosice 5 1 3 243:236 11
7. Ronal Jičín 5 0 4 227:217 10
8. Baník Karviná 4 0 5 230:237 8
9. Kopřivnice 2 0 7 240:268 4
10. Tatran Litovel 2 0 7 213:254 4
11. KP Brno 1 0 8 229:252 2
12. HC Zlín 0 0 9 187:248 0
Program 10. kola: Zlín – Zubří (11. 11. – 18.00), Duk-
la – Plzeň (14. 11. – 16.30), KP Brno – Litovel (14. 11.
– 17.00), Hranice – Lovosice (15. 11. – 10.30), Kopřiv-
nice – Karviná, Frýdek-Místek – Jičín (oba 15. 11. –
17.00).

TABULKA STŘELCŮ
1. Tomáš Řezníček Zubří 68
2. Vojtěch Petrovský FM 67
3. Jiří Motl Lovosice 58
4. Michal Tonar Plzeň 52
5. Milan Škvařil Plzeň 52
6. Ondřej Šulc Jičín 48
7. Tomáš Mičkal Hranice 46
8. Sebastián Strack FM 42
….
30. Dalibor Mynář FM 31
58. Petr Kichner FM 22
72. Lukáš Rajnoha FM 17
78. Tomáš Klaban FM 16
95. Roman Meca FM 11
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