
Hokejisté Brušperku nestačili na Jestřáby
Brušperk – Amatérští hoke-
jisté Brušperku prohráli
s mošnovskými Jestřáby i
druhé utkání a jsou ze soutěže
vyřazeni.

HC Brušperk - HC Jestřábi
Mošnov 5:6 (1:4, 3:0, 1:2).
Lepší vstup do utkání měli
domácí hokejisté, když již
v 1. minutě překonal mošnov-
ského gólmana Kubina. Vy-
rovnání se Jestřábi dočkali o
tři minuty později. Do konce
první části hry přidali hosté
další tři góly a zdálo se, že o
osudu zápasu je rozhodnuto.
Po pauze se průběh zápasu
zcela změnil. Brušperk přidal
na obrátkách a po dvou třeti-
nách svítil na ukazateli skóre

nerozhodný stav 4:4. Rozhod-
nutí padlo ve třetím dějství.
Domácí David Cigánek poslal
nejprve svůj tým do vedení,
ale favorit potvrdil své ambi-
ce a dvěma góly obrátil prů-
běh zápasu ve svůj prospěch.

„Dnes nám nevyšla první
třetina, jinak jsme odehráli
vyrovnané utkání. Od druhé
třetiny jsme byli mírně lepší,
bohužel chyba v poslední mi-
nutě utkání rozhodla o naší
porážce. Je to obrovské zkla-
mání, protože tenhle tým měl
na to uhrát minimálně jedno
vítězství. Hráči statečně bo-
jovali o každý metr na ledě,
ale nám dnes scházelo hlavně
více štěstí,“ řekl po utkání

brušperský vedoucí Vojtěch
Tichý.

Branky Brušperku: 1. Kubina
(Holub), 18. Halamíček (Vašica Ri-
chard), 22. Cigánek Libor (Kubina),
24. Kubina (Halamíček), 35. Cigá-
nek David (Kubina). Vyloučení: 3:3,
bez využití, oslabení: 0:1, diváci:
19. Konečný stav série: 0:2 (první
zápas 2:3).

Brušperk: Šturc - Malík, L. Cigá-
nek, Kubina, Halamíček, Konvička,
Paclík, Teichmann, Roman Vašica,
Richard Vašica, D. Cigánek, Stra-
koš, Zíka, Holub. Trenér: Radek Ku-
bina.

Další výsledky: HC Bartošovice
– HC Bystré 1:3 (konečný stav 0:2 –
první zápas 3:7), HC Lahvators –
HC Janovice 1:3 (0:2 – 2:4). (vt)

Rezervní tým Růžových Tlapiček klesl na druhé místo
Region – Minulý týden pokra-
čovaly dalšími zápasy nižší
futsalové soutěže.

Bazal Team je už první
Dvanácté kolo 3. futsalové

okresní třídy přineslo v prů-
běžné tabulce několik změn.
V přímém souboji o první
příčku tabulky se utkaly cel-
ky Bazal Teamu Vražné a
hukvaldské Růžové Tlapičky
B, které se na tento turnaj po-
sílily o Marka Košicu a Filipa
Kornetu. Oba soupeři šli do
zápasu od úvodních minut
s velkým nasazením. K vidění
byl útočný futsal se spoustou
šancí. V dresu Bazalu vynikal
Petr Vavřík, který svými in-
dividuálními průniky dělal
Tlapičkám velké problémy.
První půli vyhrál Bazal Team
zaslouženě 3:1, když se hat-
trickem prezentoval Miroslav
Janáček. Po změně stran Tla-
pičky zkusily s nepříznivým
stavem něco udělat, ale nará-
žely na výborně chytajícího
Divína. Vražné si nakonec
připsalo na své konto vítěz-
ství v poměru 5:2 a dostalo se
tak do čela průběžné tabulky.

Zaváhání Tlapiček mohl
využít i Drivers Nový Jičín a

vše tomu i nasvědčovalo, jeli-
kož Drivers porazili štram-
berský Chupaderos vysoko
10:1. Ve druhém zápase ale
Novojičínští narazili na B
tým Top Dogs. Soupeř se veli-
ce rychle dostal do dvoubran-
kového vedení, ale Driversu
se podařil o chvíli později ob-
rat ve skóre. Hráči Top Dogs
se nevzdali a dalšími dvěma
kontry vrátili vedení na svou
stranu. Poločas nakonec
skončil spravedlivou remízou
4:4. Po změně stran rozhodl o
vítězství Top Dogs (7:5) Mar-
tin Bajer, který si v zápase
připsal celkem čtyři branky a
ukončil tak sedmizápasovou
vítěznou sérii Driversu.

Rezervní celek frýdecko-
místecké Kuny si za dvě vítěz-
ství připsal do tabulky šest
bodů a vrátil se tak na třetí
místo tabulky. Naopak
Štramberk po výborně roze-
hrané sezoně opět dvakrát
prohrál a z prvního místa,
kterým se mohl chlubit po
6. kole, padl až na sedmou
příčku.

Výsledky 11. a 12. kola
3. okresní třídy futsalu:

Bílí Andělé Vlčovice - Bazal Te-

am Vražné 4:7 (2:4). Růžové Tla-
pičky B - Bílí Andělé Vlčovice 11:3
(6:0) - branky: Košica Marek 4,
Černík Tomáš 3, Velart Zbyněk 2,
Tobiáš Lukáš 2 - Šušla Martin 2,
Hořelka Robert. Bazal Team Vraž-
né - Růžové Tlapičky B 5:2 (3:1) -
branky: Janáček Miroslav 3, Maléř
Lubomír, Vavřík Petr - Košica Ma-
rek, Velart Zbyněk. Kamarádský
Kyblík - Javor Bordovice 1:8 (1:6).
Javor Bordovice - Kuna Team B 3:4
(1:2) - branky: Enčev Radek, Matúš
Vojtěch, Sosenka Radek - Cidlík
Jakub 2, Novák Radomír, Neusser
Kamil. Kuna Team B - Kamarádský
Kyblík 8:6 (3:1) - branky: Novák
Radomír 3, Antošík Radek 2, Voch-
ta Tomáš, Neusser Kamil, Kurák
Josef - Kubančák Jan, Symerský
Marek, Gurka Daniel, Galia Zdeněk,
Mazán Marcel, Mündlein Petr.
RIFC Drivers Nový Jičín - Chupade-
ros Štramberk 10:1 (3:1). Top Dogs

Nový Jičín B - RIFC Drivers Nový
Jičín 7:5 (4:4). Chupaderos Štram-
berk - Top Dogs Nový Jičín B 2:6
(2:3).

Kopřivnice bez porážky
Ve 2. okresní futsalové tří-

dě jsou na prvních dvou mís-
tech FU Kopřivnice a Ozon
Kunín. Oba celky si postupně
budují před svými pronásle-
dovateli několikabodový ná-
skok. V posledním turnaji si
opět na své konto připsali šest
bodů za dvě vítězství. Navíc
futsalisté Kopřivnice postou-
pili do dalšího kola Poháru
ČMFS, když zvítězili nad
účastníkem 1. třídy FT NC
Line Suchdol 6:1. V dalším ko-
le se Kopřivničtí střetnou se
Sakrovcem Stará Ves (mo-
mentálně třetí tým krajského
přeboru, pozn. red.).

Tabulka napovídá, že rozdíl
mezi třetí Olešnou a sedmou
Deltou Frýdlant B je pouze
tříbodový. Vratimovu se po
slušném začátku přestává da-
řit a propadá se postupně
z druhého místa do středu ta-
bulky. V 10. kole si Vratimov-
ští připsali na své konto pouze
bod za remízu 1:1 s Olešnou.
Hráči El Pržna po výborně

odehraném kole v Příboře,
kdy slavili první vítězství,
odešli z hřiště opět bez zisku
bodu. V zápase se Studénkou
k němu měli ale velice blízko,
nakonec podlehli soupeři těs-
ně 3:4.

V tabulce střelců je na prv-
ním místě Jiří Závodný z ve-
doucího FU Kopřivnice, který
si polepšil o dvě branky a už
jich má na kontě celkem pat-
náct. Na druhém místě jsou
shodně s dvanácti góly Jan
Smolarčík z Ozonu Kunín a
Jiří Bednář z FU Kopřivnice.

Výsledky 9. a 10. kola
2. okresní třídy futsalu:

El Pržno - AS Bizon Studénka
3:4 (3:2) - branky: Balcar Michal 2,
Pitřík Rostislav - Marek Radim 3,
Divín Jakub. Bidolido Team Nový
Jičín - FU Kopřivnice 0:2 (0:1). FU
Kopřivnice - El Pržno 4:1 (3:0) -
branky: Závodný Jiří 2, Šíma Mari-
án, Bednář Jiří - Šigut Jiří. Bidolido
Team Nový Jičín - AS Bizon
Studénka 3:0 (2:0). Ozon Kunín -
Delta Frýdlant n. O. B 6:1 (4:0) -
branky: Šlahorek Jakub 3, Smolar-
čík Jan, Pastorek Martin, Wessely
Michal - Lípa Jan. FC Vratimov -
Olešná Frýdek-Místek 1:1 (1:0) -
branky: Bandy Robin - Weber Ros-

tislav. Olešná Frýdek-Místek - Ozon
Kunín 3:4 (1:1) - branky: Weber
Rostislav 2, Trněný Jakub - Smo-
larčík Jan 2, Vrbacký František,
Masařík Adam. Delta Frýdlant n. O.
B - FC Vratimov 4:2 (3:1) - branky:
Langr Tomáš, Lípa Jan, Milata Da-
vid, Pergler Josef - Žvák Jan, Žvák
Václav.

Tabulka střelců: 15 – Jiří Zá-
vodný, 12 – Jiří Bednář (oba FU
Kopřivnice), Jan Smolarčík (Ozon
Kunín), 8 – Daniel Camfrla (Bidoli-
do Team Nový Jičín), Radim Marek
(AS Bizon Studénka), Milan Štěpán
(FU Kopřivnice), Rostislav Weber
(Olešná Frýdek-Místek), 7 – David
Milata (Delta Frýdlant B), Martin
Polášek (FU Kopřivnice), 6 – Robin
Bandy (FC Vratimov), Jan Lípa
(Delta Frýdlant B), Radek Petráš
(FU Kopřivnice), Jakub Šlahorek
(Ozon Kunín), Jakub Trněný a Mar-
tin Válek (oba Olešná Frýdek-Mís-
tek). (kap)

MARTIN MACEČEK

Brušperk – Dal v důležitém
záchranářském zápase dva gó-
ly, ale nejen proto byl po utká-
ní spokojený. Zkušeného jis-
tebnického futsalistu Tomáše
Hvolku navíc potěšilo, že se po
předchozích výsledkových
nezdarech jemu samotnému i
jeho spoluhráčům derby
takřka po všech stránkách po-
vedlo.
Jistebník se díky třem bodům z derby
zachránil, ale paradoxně tím jste re-
gionálního rivala definitivně poslali
dolů…

Pro nás je nejdůležitější, že
jsme tenhle zápas zvládli a de-
finitivně se zachránili. Proto
nás starosti Třince nějak extra
nezajímaly. Ovšem na druhé
straně, když už se to tak semle-
lo, je dobré, že se zachrání
aspoň jeden tým ze severu Mo-
ravy. Kdyby spadly oba, bylo
by to nešťastné. Pro nás je však
hodně povzbudivé, že jsme za-
se konečně hráli dobře a že
jsme ten důležitý zápas vyhrá-
li.
Nakonec jste v utkání zvítězili po-
měrně jednoznačně. I když to v závě-
ru prvního poločasu vypadalo na vel-
ké drama. V Jistebníku stále dokola
opakujete, že pro vás je důležité dát
první gól v utkání…

Jednou to jde, v jiném důle-
žitém utkání – proti Slavii – to
nešlo. Asi to fakt rozhodl ten-
tokrát ten první gól, který nás
nakopl. I když i proti Třinci
jsme se nevyhnuli několika
chybám v obraně. Ty však tře-
ba slávisti dokázali nemilo-
srdně trestat, Třinec ne. Ale
asi to opravdu bude tím, že po-
třebujeme dát gól jako první.
Vy sám jste dal dvě branky. Hlavně ta

první, chvíli před koncem poločasu,
byla hodně pěkná. Máte tu akci na-
cvičenou?

Je pravda, že nám v posled-
ní době s Jumbem (Michalem
Seidlerem – pozn. red.) takové
akce vycházejí. Benagu jsme
dali hodně podobný gól. Navíc
tu gólovku výhozem skvěle
rozehrál Krejza (gólman Petr
Krayzel), který přes celé hřiš-
tě našel Michala. No a ten mi
to dal z jedné vzduchem před
branku, kde jsem byl sám. Já
se v tu chvíli jen snažil trefit
branku, ale už v poločase mi
z tribuny říkali, že to prý bylo
hodně pěkné na pohled – že
prý to šlo nahoru pod
břevno…
A po druhém gólu jste si střihl pře-
krásného „tučňáka“, kterým jste sra-
zil k zemi vašeho pátečního nahráva-
če Seidlera. Neměl jste o něj v tu chvíli
strach?

Ani ne (smích). Vím, že
Jumbo je tvrdý hráč a že něco
vydrží. Já měl v tu chvíli jen
tak obrovskou radost, že mi to
ani nedošlo. Ale je pravda, že
jsem ho chtěl zastavit, aby mi
nikam neutekl.
Neměli jste před zápasem obavy, že
se ještě víc ponoříte do kalných se-
stupových vod?

Sezona je letos jako na hou-
pačce. Solidně jsme to začali,
pak přišel pokles, hlavně v zá-
pasech se soupeři, kteří nás
teď čekali – tedy kromě Třince
ještě Helas Brno a Plzeň. V té
době to na nás dolehlo. Po No-
vém roce se zdálo, že jsme se
dostali do laufu, že to třeba
v klidu zachráníme už doma se
Slavií. Ale ne. A v tu chviličku
jsme opravdu měli trošku
strach, že by se to mohlo ještě
víc zamotat. Naštěstí však ten

páteční zápas s Třincem vyšel
a je hotovo.
První cíl jste tedy splnili. Pomýšlíte
však vůbec ještě na postup do play
off? Na osmou pozici v tuto chvíli
ztrácíte čtyři body. Dvě kola před
koncem…

Určitě ty dva poslední zápa-
sy budeme chtít vyhrát, ale re-
alisticky řečeno: myslím si, že
mančafty před námi nejsou
hloupé a že momentální ná-
skok do play off jim už asi bude
stačit. Ty čtyři body dvě kola
před koncem už asi budou do-
statečné, ale stát se může coko-
liv. My ale rozhodně do těch
dvou posledních zápasů pů-
jdeme naplno.

TABULKA
1. Bazal Team Vražné 12 9 0 3 64:39 27
2. Růžové Tlapičky B 12 8 1 3 81:40 25
3. Kuna Team FM B 12 8 0 4 53:40 24
4. Drivers N. Jičín 12 7 1 4 68:40 22
5. Top Dogs NJ B 12 5 3 4 48:43 18
6. Javor Bordovice 12 5 1 6 49:42 16
7. Štramberk 12 5 1 6 39:57 16
8. Bílí Andělé Vlčovice 12 3 1 8 42:63 10
9. Kamarádský Kyblík 12 0 0 12 31:111 0

TABULKA
1. FU Kopřivnice 10 10 0 0 56:11 30
2. Ozon Kunín 10 7 2 1 38:16 23
3. Olešná Fr.-Místek 10 4 2 4 44:36 14
4. Bidolido Team NJ 10 4 1 5 30:29 13
5. FC Vratimov 10 4 1 5 25:41 13
6. Bizon Studénka 10 3 1 6 25:39 10
7. Delta Frýdlant B 10 3 1 6 30:45 10
8. El Pržno 10 1 0 9 20:51 3

MARTIN MACEČEK

Brušperk – Po závěrečném
hvizdu na ně dolehl smutek.
Seděli na střídačce a jen ne-
chápavě zírali před sebe. Fut-
salisté Likopu Třinec v pátek
večer po prohraném regio-
nálním derby s CC Jistebník
ztratili i teoretickou naději na
udržení prvoligové přísluš-
nosti i pro příští sezonu. „Ve
zbývajících zápasech dáme
šanci mladým. My starší si už
asi odpočineme,“ prohlásil
hrající trenér Josef Cieslar
mladší.
S Jistebníkem jste i přes nakonec
možná trochu vysokou porážku

dlouho drželi krok. Co o výsledku
rozhodlo?

Dneska naše špatná obrana.
Hráli jsme přesně v opačných
rolích než to první derby.
Tehdy Jistebník u nás hrál a
my jsme mu dávali góly. Teď
se to obrátilo – my jsme hráli a
oni dávali góly. A příčiny těch
šesti inkasovaných branek?
Jsou asi dvě: špatná koncent-
race na hru před vlastní
brankou a výborný výkon Mi-
chala Seidlera.
V prvním poločase to ale na špatnou
obranu moc nevypadalo. Nebýt po-
slední minuty, v níž jste nedokázali
udržet nerozhodný výsledek …

Ale jo, to je možná pravda.
Ale rozhodlo se právě v té
druhé polovině, o níž jsem
v předešlé otázce mluvil. Ško-
da závěru prvního poločasu,
kde jsme vyrovnali a za chvil-
ku jsme soupeři kvůli špatné
koncentraci umožnili strh-
nout podruhé vedení na jeho
stranu. A pokud chceme třeba
v budoucnu znovu hrát I. ligu,
tak tyhle výpadky prostě mu-
síme eliminovat.
Dokážete už teď říct, kde se to vaše
účinkování v I. lize lámalo? Začátek
soutěže přece z vaší strany vůbec
nebyl špatný…

No, na to je asi ještě brzo.
Ale když bych se teď narychlo
za předešlými zápasy ohlédl,
musím říct, že začátek soutěže
nebyl špatný. Vždyť jsme se
v první půlce ligy pohybovali
okolo šestého osmého místa.
Pak však přišla rošáda na tre-
nérském postu – po ní jsme
první zápas vyhráli, ale ná-
sledovaly dva prohrané duely
a nový trenér se znovu odvo-
lal. Přestalo se nám dařit. Je to
ale těžké, a to jsme v mnoha

zápasech hráli docela dobře.
Když však máte za zápas pat-
náct šancí, ze kterých dáte dva
góly, pak nemáte moc nadějí
zápas vyhrát. Tohle se dá ale
připsat na vrub malé zkuše-
nosti našich hráčů. Oni to ve
druhé lize proměnili, ale o pa-
tro výš je to prostě o něco slo-
žitější.
A nemyslíte, že by třeba na mužstvo
dolehla i ta trenérská epizoda upro-
střed sezony?

Tohle je těžká věc. Tehdy
jsme potřebovali dát týmu no-
vý impuls, což se však bohužel
nepovedlo. Ale opravdu ne-
vím, jestli to nějak ovlivnilo
atmosféru v mužstvu. Já
osobně ten pocit nemám. Tak-
že fakt nevím, co víc bych
k tomu mohl říct. Spíš šlo o
psychiku. Začali jsme pro-
hrávat, a v té chvíli se od nás
odvrátilo i to štěstí… Porážky
začaly přibývat a sebedůvěra
kluků šla logicky hodně dolů.
A v té chvíli se špatně hrálo…
Máte v tuhle chvíli už nějaké signály,
jakým směrem se bude třinecký fut-
sal dál ubírat?

Tohle je spíš otázka na ve-
dení. Já bych tohle momen-
tálně moc rozebírat nechtěl.
Teď vás čeká už „jen“ dohrání sezony.
V těch zápasech určitě půjde i o to,
abyste ji dohráli se ctí…

Závěrečná utkání určitě
nechceme vypustit. Rádi
bychom se vrátili na tu starou
kolej začátku soutěže, v níž
jsme dokázali vyhrávat i ven-
kovní zápasy. Teď ale dáme
více šancí mladým. Ti budou
mít chuť a snahu hrát nejvyšší
soutěž a my zkušenější si od-
počineme, protože naše psy-
chika stejně není dobrá. Ať se
mladí ukážou.

Regionální futsalové prvoligové derby rozhodlo o dvojici sestupujících. Likop Třinec a Helas Brno budou hrát v příští sezoně II. ligu, Jistebník ještě může bojovat o play off

Hvolka si po utkání oddechl, Cieslar litoval chyb

TŘINEC doma v derby na podzim Jistebník deklasoval poměrem 6:1, v pátek
v Brušperku jej regionální soupeř definitivně poslal do II. ligy. Foto: archiv
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možnost nadstandardního vybavení pozice
- telefon, počítač, digitální fotoaparát
práce pod silnou a známou značkou
patřící mezi TOP realitní kanceláře
neomezené finanční ohodnocení
dle výkonu
propracovaný a komplexní systém
zaškolení v obchodní a právní oblasti
pravidelné odborné kurzy
podporu v oblasti finančních
a právních služeb pro klienty
(hypotéky, smlouvy, odhady)
nadstandardní marketingovou podporu
možnost podílet se na zajímavých
projektech a výkupech

VŠ/SŠ vzdělání
výraznou orientaci na zákazníka
s profesionálním a reprezentativním vystupováním
vysoké celodenní pracovní nasazení
zkušenosti v obchodní činnosti
nadstandardní komunikační a vyjednávací schopnosti
umění improvizace a smysl pro organizaci
bydliště a znalost regionu
ochotu učit se novým věcem
schopnost nalézat řešení a východiska
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