
V Třinci se dnes představí tým Frýdku-Místku
Derby mezi Třincem a Frýdkem-Místkem mohou fanoušci obou táborů vidět zdarma – vstupné se neplatí
Třinec, Frýdek-Místek – Zá-
pas, na který se fanoušci Třin-
ce a Frýdku-Místku těšili ce-
lý podzim, je tady. Dnes od
10.15 hodin nastoupí oba re-
gionální rivalové proti sobě na
trávníku stadionu Rudolfa
Labaje v Třinci. „S Frýdkem
to bývá vždy velké derby.
Vzpomínám si, že jsem se jed-
nou byl podívat na utkání ve
Frýdku-Místku, kde přišlo
přes sedm tisíc diváků. Teh-
dy jsem za Třinec ještě ne-
hrál. Kluci v nádherné atmo-
sféře vyhráli jedna nula, do-
ma pak skončil zápas bez bra-
nek. To už jsem hrál, ale kvů-
li vyloučení jsme nakonec tu
remízu i brali. Z tohoto po-
hledu je Třinec v derby úspěš-
nější. Já doufám, že v tom bu-
deme pokračovat i v sobotu,“
přeje si třinecký útočník Re-
né Dedič.

V očekávání jsou ale také v
táboře soupeře. Valcíři po
změně trenéra pookřáli a dí-
ky sedmi uhraným bodům z
posledních tří zápasů se do-
stali do relativně klidnějšího

pásma v průběžné tabulce.
„Zápas bude pro domácí zřej-
mě existenční pro další vývoj
v soutěži. Pro nás to bude po-
dobný zápas jako v Ústí, kte-
ré proti nám hrálo téměř o
všechno. Vůbec bych se ale
nezlobil, kdyby utkání skon-
čilo výsledkově stejně jako
tam (Frýdek v Ústí vyhrál 3:2,
pozn. red.),“ přeje si trenér
frýdecko-místeckých fotba-
listů Karel Orel.

„Je to ale derby a ty bývají
vždy specifické a nevyzpyta-
telné. Oba celky se navzájem
velmi dobře znají, i z tohoto
pohledu nebude, myslím si,
čím se vzájemně překvapit. Z
Třince ale nechceme každo-
pádně odjet s nulovým bodo-
vým ziskem,“ zdůrazňuje
Orel.

Slezané zahájili letošní se-
zonu famózně. V úvodních pě-
ti kolech ani jednou nepro-
hráli a drželi se v popředí vy-
rovnané tabulky. Jenže pak se
něco zlomilo a přišla série de-
víti zápasů bez vítězství.
„Zranili se nám klíčoví hráči a

v nabitém programu, kdy se
hrály i poháry, bylo vytížení
některých fotbalistů velké.
Začali jsme prohrávat a to se
pak projevilo i na psychice,“
podotkl sportovní ředitel tři-

neckého klubu Karel Kula. I
když jsou Třinečtí ve výsled-
kové krizi, je právě Frýdek-
Místek jejich oblíbeným sou-
peřem. Vždyť se svým okres-
ním rivalem neprohráli Sle-

zané v soutěžním zápase více
než deset let. „Byli bychom
rádi, kdyby se ta série právě
teď ukončila. Osobně si vů-
bec nevybavuji, kdy se nám to
naposledy povedlo. Každá sé-

rie ale jednou končí a my udě-
láme maximum, aby se tak
stalo již v sobotu,“ přeje si tre-
nér Frýdku-Místku. Na po-
slední porážku ze sezony
2003/2004 narážel i třinecký
sportovní ředitel Karel Kula.
„MSFL je úplně jiná soutěž
než druhý liga. Bilanci máme
sice teď lepší, ale zápasy ve
druhé lize bývají vždy vy-
rovnané. V derby chceme
uspět a prolomit tak naší sé-
rii bez vítězství. Jednou už to
přijít musí,“ řekl Kula.

Právě nepříznivé výsledky
přinutilo vedení třineckého
klubu k rozhodnutí, že na der-
by budou mít fanoušci obou
táborů vstup zdarma. „Jsme si
vědomi, že jsme své fanoušky
v domácích zápasech příliš
nepotěšili a tímto krokem jim
to chceme aspoň trochu vy-
nahradit. Doufám, že si po-
slední utkání nenechají ujít a
vytvoří našim hráčům bouř-
livé domácí prostředí,“ přeje
si generální manažer Třince
Karel Kula. „Moc dobře vím,
jak se hraje, když se musí vy-
hrát. Je to hodně o hlavě. Když
hlava nefunguje, nefungují
vám ani nohy. Tento faktor
ale může smazat právě to, že se
hraje derby. A Třinec si pod-
le mě na nás více věří, než
kdyby hrál s nějakým jiným
soupeřem. Z tohoto pohledu to
bude pro nás složitější,“ pře-
mítá před utkáním Karel Orel.

(sch)
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10.15 hodin

stadion Rudolfa Labaje v Třinci

Chystáte se na fotbal? Tady máte nabídku
Frýdek-Místek – Fotbalové
soutěže spějí pomalu k zim-
nímu spánku. Fanoušci mo-
hou jít na fotbal nejen o ví-
kendu, ale také o pondělním

svátku. Vyberte si tedy zá-
pas, který budete chtít na-
vštívit.

FNL: Třinec – Frýdek-
Místek (15. 11. – 10.15, roz-

hodčí: Julínek – Vysloužil, Ca-
letka).

Krajský přebor: Vendry-
ně – Dětmarovice (15. 11. –
13.30, Čuba – Bátrla, Kielar),
Frýdlant n. O. – Šenov (16. 11.
– 13.30, Takáč – Tomšík, La-
komý).

I. A třída – skupina B: Sed-
liště – Vratimov (15. 11. – 13.30,
Konderla – Jantoš, Závodný),
Brušperk – Frenštát p. R.
(15. 11. – 13.30, Mankovecký –
Žvak, Potiorek), Sedliště –
Dolní Datyně (17. 11. – 13.30,
Trojan – Kubáček, Chýlek).

I. B třída – skupina C: Mos-
ty – Hnojník (15. 11. – 13.30,
Svoboda – Szkuta st., Szkuta
ml.), Staré Město – Nýdek
(17.11.–13.30,Kubánek–Hrňa,
Seidler).

Krajská soutěž dorostu –
skupina B: Staré Město –
Skotnice (17. 11. – 11.00,
J. Mudra).

Okresní přebor mužů:
Baška – Janovice (15. 11. –
13.30, Šašinka – Šigut, Ku-
bečka), Metylovice – Chlebo-
vice (17. 11. – 13.00, Vranay –
Melotík, Legierský).

Okresní přebor dorostu –
skupina A: Sedliště – Dobrá
(15. 11. – 11.30, Žvak). (sch)

SEDLIŠTĚ čekají během tří dnů dvě domácí dohrávky. Trenér Sedlišť
Petr Nesrsta (na snímku) by si jistě přál uspět v obou zápasech.
Ilustrační foto: Zdeněk Šrubař

POMĚŘÍ SÍLY S MISTRY

EXTRALIGOVÍ házenkáři SKP Frýdek-Místek poměří zítra od 17 hodin síly s úřadujícímmis-
trem republiky z Plzně. Západočechůmpatřímomentálně v tabulce druhá příčka a tak se diváci
budou jistěmít nač dívat. Přijďte tedy hráče SKPpovzbudit domístecké haly u 6. ZŠ.
Ilustrační foto: Zdeněk Šrubař

Výsledky2. turnaje
FC Edison – R.T. Hukvaldy 4:6 (1:3), FC Smí-
šené – Bolatice 1:6 (0:4), Bolatice – R.T.
Hukvaldy 4:5 (1:1), FC Edison – FC Smíše-
né 5:0 (2:0), Bolatice – FC Edison 7:0 (2:0),
R.T. Hukvaldy – FC Smíšené 5:0 (2:0),
Olympia – Beach Boys 8:3 (5:0), FC Glob-
tec – Stará Ves 6:2 (1:1), Stará Ves – Be-
ach Boys 3:2 (1:1), Olympia – FC Globtec 3:7
(1:3), Stará Ves – Olympia 2:5 (1:1), Beach
Boys – FC Globtec 8:1 (4:0), Vítkovice B –
PSV Frenštát 7:1 (2:1), Medvědi – Fugy Kr-
nov 2:5 (0:1), Fugy Krnov – PSV Frenštát 5:2
(4:0), Medvědi – Vítkovice B 3:8 (1:3), PSV
Frenštát – Medvědi 0:5, Fugy Krnov – Vít-
kovice B 1:3 (0:2).
Pořadí střelců: 14 – Michal Ballarin (Bo-
latice), 8 – Jan Kelnar (Globtec), Tomáš
Wojcik (Stará Ves),7 – Jiří Huvar (Hukval-
dy), Petr Vacek (Globtec), Martin Wedlich
(Olympia), 6 – Petr Špaldoň (Stará Ves),
5 – Matěj Gaži, Václav Jaroš (oba Vítko-
vice B), Jan Rumel (Hukvaldy), Jakub
Skalík (Olympia).
Obdržené karty – R.T. Hukvaldy: 1+0
Jan Rumel, Marek Košica, Jiří Huvar, Aleš
Žídek.

TABULKA
1. Vítkovice B 5 5 0 0 24:9 15
2. R.T. Hukvaldy 5 5 0 0 23:11 15
3. Stará Ves 5 3 0 2 27:16 9
4. FC Edison 5 3 0 2 21:19 9
5. Fugy Krnov 5 3 0 2 17:16 9
6. Bolatice 5 2 0 3 24:16 6
7. Olympia 5 2 0 3 20:18 6
8. Beach Boys 5 2 0 3 20:18 6
9. FC Globtec 5 2 0 3 18:20 6
10. FC Smíšené 5 1 0 4 11:23 3
11. Frenštát 5 1 0 4 5:21 3
12. Medvědi 5 1 0 4 11:34 3

Další kolo (22. listopadu, SH Bílovec):
FC Smíšené – Beach Boys (8.00), PSV
Frenštát – FC Smíšené (8.50), Beach Boys
– PSV Frenštát (9.45), Medvědi – FC Glob-
tec (10.35), Růžové tlapičky Hukvaldy –
Medvědi (11.30), FC Globtec – Růžové tla-
pičky Hukvaldy (12.20), Vítkovice B – Sta-
rá Ves (13.15), FC Edison – Vítkovice B
(14.05), Stará Ves – FC Edison (15.00),
Olympia – Fugy Krnov (15.50), Bolatice –
Olympia (16.45), Fugy Krnov – Bolatice
(17.35). (pel)

FUTSAL – KRAJSKÝ PŘEBORZ Karviné si přivezli plavci dvacet pět medailí
Frýdek-Místek – Mladí plavci
z Plaveckého oddílu Frýdek-
Místek sbírali další zkuše-
nosti na závodech, které se
před nedávnem uskutečnily v
Karviné. „Závodů se účastnili
plavci z Havířova, Frýdku-
Místku, Orlové, Bohumína a
domácí Karviné. Opět se po-
tvrdilo, že naše děti dokáží
konkurenci překvapit. Osm-
náct plavců si totiž z Karviné
přivezlo pětadvacet medailo-
vých umístění. Když k tomu
připočteme spoustu vylepše-
ných osobních rekordů, mů-
žeme být jen a jen spokojeni,“
radovala se z úspěchů
frýdecko-místeckých plavců
Iveta Ličmanová.

Nejúspěšnějším plavcem se
stal Matěj Pajtl (ročník 2002),
který vybojoval tři zlaté pozi-
ce, když ovládl tratě na 50, 100

a 400 metrů kraul. Stříbro pak
přidal v disciplíně na 100 met-
rů prsa a dvakrát skončil třetí
za 100 m znak a 200 m kraul.
Mladému plavci pak zdárně
sekundovala Karla Chlopčí-
ková (2003), která v disciplí-
nách na 50 a 100 m motýlek
skončila první. Další medaile
pak přidala za 50 m kraul (stří-
bro) a na tratích 100 a 200 m
prsa, 100 a 200 m polohový zá-
vod doplavala vždy třetí.
„Každý pokrok, každé malé ví-
tězství, je pro děti něčím ob-
rovským. Ve více než třech
čtvrtinách závodů jsme se vý-
razně posunuli v dosažených
časech,“ dodala Ličmanová.

V Karviné se ale dařilo i dal-
ším frýdecko-místeckým
plavcům. Vendula Janáčková
(2002) si zlatou medaili vypla-
vala na trati 200 m znak. Stří-

bro si pak vybojovala na 100 a
200 m kraul, bronz na 100 m
znak. „Vendulka kromě me-
dailových umístění skončila

ještě třikrát čtvrtá,“ pochvá-
lila mladou plavkyni Ličma-
nová.

Další výsledky frýdecko-
místeckých závodníků: Jakub
Laník (50 m motýlek – 2. mís-
to), Petr Mrázek (200 m prsa –
2. místo),ŠtěpánKaspar(100m
znak a 200 m kraul – 3. místo),
Nikol Vojtovičová (200 m prsa
– 2. místo), Kateřina Fuková
(50 m kraul a 100 m motýlek –
1. místo, 50 m motýlek – 2. mís-
to) štafeta (100 m pol. závod
chlapci, 100 m kraul dívky – 1.
místo).

„Všechny děti zaslouží po-
chvalu. Všichni dali do kaž-
dého startu celé své já. Přejme
si jen, aby jim vydržel trénin-
kovýelánaabysejimdařilona
blížících se oblastních závo-
dech,“ dodala Iveta Ličmano-
vá z PO Frýdek-Místek. (red)

PLAVCI z Frýdku-Místku na zá-
vodech. Foto: archiv oddílu
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