
Mladí Valcíři skončili stříbrní
Fotbalový turnaj nadějí se stal nakonec kořiští mladých hráčů ostravského Baníku
ROMAN BRHEL

Hradec nad Moravicí,
Frýdek-Místek – Pohár Frosu
zvedli nad hlavy malí fotba-
listé ostravského Baníku. Šlo
určitě o cenné vítězství, pro-
tože mezinárodní turnaj ur-
čený pro hráče ročníku 2005 a
mladší měl velkou úroveň.
Stříbrná příčka patřila pak
benjamínkům MFK Frýdek-
Místek.

Týmy byly rozděleny do
dvou skupin, mezi účastníky
nechyběl ani polský výběr Pi-
ast Gliwice. Další osazenstvo
tvořili Hradec nad Moravicí,
Raduň, Slavia Opava, Frýdek-
Místek, Baník Ostrava, Bo-
humín, Kylešovice, dva výbě-
ry pak poslal do hry pořádají-
cí Slezský FC.

Po bojích v základních sku-
pinách přišlo na řadu play-off,
a v něm nebylo o dramatické
momenty nouze. V prvním se-
mifinále narazil modrý výběr
SFC na Frýdek-Místek. Opava
začala výborně, vedla 3:0 a
zdálo se, že finále má na do-
sah. Opak však byl pravdou.
Valcíři zabrali a díky čtyřem
gólům nejlepšího střelce tur-
naje Michala Málka šli do ve-
dení 4:3, Opava nakonec vy-
rovnala, v penalto-
vé ruletě pak uspěli
mladí hráči
Frýdku-Místku, a to
díky gólům Kuboše
a Málka.

Pořádné drama
nabídlo i druhé se-
mifinále. Raduň
hrála s Baníkem v
normální hrací do-
bě nerozhodně 0:0 a
i tady o postupují-
cím musely rozhod-
nout penalty. Ty
zvládla lépe Ostrava. V sou-
boji o bronz Opaváci zdolali
Raduň 2:1. Finále se stalo ko-

řistí Baníku, ten mladíky ze
Stovek porazil 4:2.

Pořadatelé také mysleli na
nejlepší jednot-
livce. Cenu pro
nejlepšího útoč-
níka si odnesl
Richard Kovár-
ník, oblékající
dres Slezského
FC. Jeho spolu-
hráč Adam Sed-
láček byl vyhlá-
šen nejužiteč-
nějším hráčem.
Mezi gólmany se
líbil Matěj Hafe-
ra z ostravského

Baníku. Cenu pro nejlepšího
kanonýra si vystřílel
frýdecko-místecký útočník

Michal Málek.
„Turnaj měl také charita-

tivní podtext a vybralo se cel-
kem 760 korun, za které se na-
koupí věci pro dětské odděle-
ní Opavské nemocnice,“ řekl
jeden z hlavních organizátorů
Andreas Drastík. „Jsem rád,
že se turnaj obešel bez zraně-
ní, chtěl bych poděkovat tak
taky panu Novákovi ze ZŠ
Hradec nad Moravicí za po-
skytnutí krásné tělocvičny a
také všem partnerům za po-
moc při pořádní tohoto turna-
je,“ uzavřel Drastík.

Výsledky MFK FM: – Sla-
via Opava 0:0, – Piast Gliwice
(PL) 1:0 (Málek), – SK Raduň
2:3 (Málek, Máj), – SFC Opava
žlutí 5:0 (Málek 4, Kuboš). Se-

mifinále: FM – SFC Opava
modří 4:4 (Málek 4), na pk 2:0
(Kuboš, Málek). Finále: FM –
FC Baník Ostrava 2:4 (Málek,
Kuboš).

Sestava FM: Robin Lazík,
Lukáš Kunčík, Lukáš Sanit-
rák, Samuel Ježik, Michal
Málek, Adam Kuboš, Daniel
Hofírek, Šimon Máj, Filip
Hlosta. Trenéři: Milan Kuba-
la, Roman Šimánek a Tomáš
Nezhoda.

Konečné pořadí: 1. Baník
Ostrava, 2. Frýdek Místek,
3. SFC Opava modří, 4. SK Ra-
duň, 5. Slavia Opava, 6. SFC
Žlutí, 7. Sokol Kylešovice,
8. TJ Hradec nad Moravicí, 9.
Piast Gliwice, 10. Fotbal Bo-
humín.

V KONKURENCI deseti přihlášených týmů skončili nakonec benjamínci MFK Frýdek-Místek na pěkném
druhém místě. Foto: archiv oddílu

Frýdecko-místečtí šachisté
si nadále drží druhou pozici
Frýdek-Místek – Extraligoví
šachisté BŠŠ Frýdek-Místek
mají za sebou další dvě ode-
hraná kola, když v domácím
prostředí hotelu Centrum
hostili nepříjemný Litovel a
Pardubice, které s Frýdecký-
mi svádí boje o medaile. „Do
těchto střetnutí byli nomino-
váni Sergei Azarov, Alexei Fe-
dorov, Rafal Antoniewski,
Cyril Ponížil, Igor Rausis,
Vojtěch Zwardoň, Vojtěch Ro-
jíček, Sergej Veselovský a Sta-
nislav Jasný,“ prozradil Pavel
Benčo, ředitel Beskydské ša-
chové školy Frýdek-Místek.

Před těmito zápasy držel
Frýdek-Místek průběžné dru-
hé místo extraligové tabulky.
„Sezona se rozjela velmi dob-
ře a dalšími zápasy jsme měli
potvrdit udržení medailových
pozic,“ řekl Benčo, který po-
kračoval: „K našemu překva-
pení dorazila Litovel k zápasu
bez svých velkých opor. Ob-
zvlášť na zadních šachovni-
cích jsme měli velké ratingo-
vé převahy.“

První půlbod zajistil domá-
cím Azarov, po něm remizo-
vali ještě Ponížil a Fedorov.
Když se k tomu pak připočetly
výhry Antoniewského, Rojíč-
ka, Rausise, Zwardoně a Ve-
selovského, zvítězil Frýdek-
Místek nad Litovlí přesvědči-
vě 6,5:1,5. „To byl výborný vý-
sledek,“ radoval se z vítězství
ředitel BŠŠ.

O den později už čekal na
frýdecko-místecké šachisty
těžší sok, tým Pardubic, který
disponuje velmi kvalitními
velmistry. „Pardubice k nám
přijely se stejnou sestavou, v
jaké se představily v Grycově,
a dle šachové výkonnosti měli
oproti našemu týmu na sedmi
šachovnicích převahu. Jako
první bohužel po hrubé chybě

prohrál Ponížil, poté remizo-
vali Jasný a Rojíček. Velmi
dobře si stál Rausis, který svůj
tlak zesílil a dotáhl pak svou
partii do vítězství. Další bod
pak výhrou zajistil Fedorov. V
té chvíli jsme vedli 3:2,“ při-
bližuje průběh zápasu s Par-
dubicemi Pavel Benčo. „Ná-
sledné partie Antoniewského
a Zwardoně skončily smírem,
což nám dávalo jistotu, že
utkání již nemůžeme prohrát.
Poslední souboj pak sváděl na
první šachovnici Azarov s ak-
tuálním mistrem Ukrajiny
Kryvoruchkem. Jejich duel
nakonec rozhodl 85 tah, kdy se
Azarov dopustil bohužel chy-
by a musel kapitulovat. Byla
to škoda, jelikož tu partii hrál
skutečně bravurně, chyběl mu
jen poslední krůček. Do ta-
bulky jsme si připsali cenný
bod, ale dle průběhu jsme měli
k vítězství blíže. V průběžné
tabulce si držíme druhé mís-
to, o které se bodově dělíme
právě s Pardubicemi. V po-
sledním trojkole uděláme ma-
ximum, abychom získali me-
daili. Chtěl bych poděkovat
především všem hráčům za
skvělý výkon a také všem di-
vákům za podporu. Díky sa-
mozřejmě také městu Frýdek-
Místek,“ dodal Pavel Benčo.

(red)

TABULKA
1. Novoborský ŠK 8 0 0 47.5 24
2. BŠŠ Frýdek-Místek 5 2 1 38.0 17
3. Rapid Pardubice 5 2 1 37.5 17
4. Lysá nad Labem 4 2 2 38.5 14
5. Zikuda Turnov 4 1 3 35.5 13
6. Labortech Ostrava 4 1 3 31.0 13
7. Slavoj Poruba 3 1 4 33.0 10
8. Tatran Litovel 3 1 4 27.5 10
9. TŽ Třinec 2 1 5 27.5 7
10. Valoz Grygov 1 2 5 27.0 5
11. ŠK Karviná 1 1 6 18.5 4
12. Pošt. spořitelna 1 0 7 22.5 3

SOUBOJ domácího Sergeie Azarova (vpravo) s Robertem Kempin-
skim. Foto: archiv oddílu

Více než tisíc mladých judistů bojovalo v Ostravě v Českém poháru
Frýdek-Místek – Úvodního
podniku Českého poháru v ju-
du, který se před několika dny
konal v Ostravě, se zúčastnila
více než tisícovka judistů v
mládežnických kategoriích od
žáčků až po juniory.

Frýdecko-místecký region
zde zastupovalo rekordních
devětadvacet chlapců a děv-

čat. V náročné zahraniční
konkurenci předvedli členové
SK Judo Frýdek-Místek vý-
bornou práci a dosáhli vý-
znamných úspěchů. „Nejvíce
se dařilo našim mladším a
starším žákům a žačkám,“ za-
čal hodnocení Luděk Kubíček
starší. Loňská mistryně re-
publiky, starší žákyně Karo-

lína Kubíčková, potvrdila roli
favoritky a v kategorii do 52 kg
slavila prvenství. Stříbro v
kategorii mladších žáků vy-
bojoval Luděk Kubíček mlad-
ší, bronz pak slavila nejmlad-
ší ze sourozenců Kubíčko-
vých, Eliška. Úspěch
frýdecko-místeckých žáčků
pak dovršili stříbrní Šimon

Filipec s Ondřejem Slámou a
bronzová Vendula Mecová.
„Mezi dorostenci vybojoval
bronz Ondřej Chlopčík,“ do-
dal Kubíček starší.

Turnaje, který byl otevřen i
pro zahraniční sportovce, se
nakonec zúčastnilo 168 klubů.
Ten z Frýdku-Místku obsadil v

celkovém pořadí jedenáctou
pozici, v hodnocení českých
klubů skončil na pátém místě.
„Pro všechny zúčastněné to
byla nejen fyzicky, ale i psy-
chicky obrovsky náročná sou-
těž. Udržet pozornost, kon-
centrovat se na svá utkáním až
do večerních hodin, je pro děti

školou povinné, ale i pro ty
starší, velmi složité. Úspěch
našich mě velmi těší, také pro-
to, že se na soutěži sešla celá
reprezentační špička a nároč-
ná zahraniční konkurence,“
radovala se z úspěchu svých
svěřenců trenérka Pavla
Pröllová. (red)

FRÝDECKO-MÍSTECKÁ Vendula Mecová (v souboji nahoře) získala v ostravském Českém poháru bron-
zovou medaili.

ZLATOU MEDAILI v kategorii starších žaček vybojovala Karolína Kubíčková (druhá zleva).
Snímky: archiv oddílu

Český pohár starších žáků jde do finále
Frýdek-Místek – Starším žá-
kům ŠSK Beskydy se letošní
volejbalová sezona blíží do
svého závěru. Týmům už zbý-
vá odehrát pouze závěrečný fi-
nálový turnaj, na který se kva-
lifikovali i volejbalisté z
Frýdku-Místku.

Ti v minulém týdnu uspo-
řádali na domácí půdě jeden z
turnajů Českého poháru. V
místecké hale SPŠ bylo k vi-

dění hodně vyrovnaných zá-
pasů a bitev doslova o každič-
ký bod. Z vítězství
se nakonec rado-
vali chlapci z Pří-
brami, stříbro
bral po smolné
porážce s vítězem
poháru domácí
tým ŠSK Beskydy
a bronz putoval na jih Moravy
do Znojma. Průběh turnaje

opět poukázal na fakt, že druž-
stva z Moravy mají v současné

dobře převahu nad
družstvy z Čech.
„Kluci předvedli
velmi dobré výko-
ny, hlavně v so-
botních zápasech.
Horší to ale bylo s
koncentrací v ne-

dělních zápasech, což nás na-
konec stálo konečné první

místo. Nicméně opět jsme se v
tabulce posunuli o jednu příč-
ku směrem nahoru, a to je vel-
ká výzva před závěrečným
turnajem,“ řekl trenér
frýdecko-místeckého celku
Radovan Podola.

Vítěze letošního ročníku
Českého poháru určí závěreč-
né finálové klání, které pro-
běhne 21. až 23. března v Hrad-
ci Králové. (zem)


