
 
 

Mistrovství ČR v ledním hokeji – 1. kolo 
7. ledna 2012 – 11:00 hodin v Brně 

 
V sobotu 7. ledna 2012 se konalo MČR – liga neslyšících v ledním hokeji mezi domácím 
mužstvem SKN Brno a SKN Hradec Králové. Hrálo se na stadionu v ulici Střední. Na zápas 
se dostavili dva delegovaní rozhodčí a jeden časoměřič. Rozhodčí moc dobře pískali - 
naprosto bez problémů. V první třetině měli domácí dobré výkony a postupně vedli 3:0, 
potom hosté vylepšili výkony a nakonec porazili domácí 5:3. V čase 37:56 došlo k rvačce 
jednoho domácího a jednoho hráče z Hradce Králové. Hradecký brankář se vložil do rvačky, 
při které mu spadla z hlavy helma a také sluchadlo. Kapitán Veselý z Brna hlásil rozhodčímu, 
že brankář měl během hry sluchadla, ale brankář rychle odešel na střídačku a předal kolegovi 
sluchadla, aby je schoval. Roman Lednický svolal obě vedoucí mužstva, oba kapitány 
mužstva a mě – Jiří Bělohlávek (jsem ředitel akce) k řešení případu. Bohužel, případ se 
neřešil kvůli velké hádce od kapitánů mužstva z Hradce Králové. Řekl jsem všem, že družstvo 
může pokračovat do konce utkání a případ bude řešit sportovní technick komise ledního 
hokeje. Upozorňuji, že jsem viděl ze vzdálenosti 3 metrů od místa přes plexisklo na místo 
rvačky. Než rvačka vypukla, brankář měl během zápasu sluchadla, máme svědky od diváků, 
také domácího hráče. Bohužel, brankář nepřiznal, že měl během utkání sluchadla a bude se to 
řešit na STK LH. Z domácích byl nejlepší hráč Miroslav Pažitný. Z hostů byl nejlepším 
hráčem Jiří Filipi. Hru sledovalo 38 diváků. 
 
 
sobota 7. února 2012  
SKN BRNO  -  SKN HRADEC KRÁLOVÉ  3 : 5   ( 1 : 0, 2 : 3, 1 : 3 ) 
Branky: 2x Pažitný, Mateovič – 2x Filipi, Fišer, Vlach, Procházka  
Vyloučení: 8 : 4 
 
Sestava: 
SKN Brno: Lednický – Puškáč, Šramota, Bolebruch, Knapec, Mateovič, Žiška, Palička, 
Šimon, Málik, Ličko, Veselý, Pažitný, Palidrab a trenér Hlavatý. 
 
SKN Hradec Králové: Pajovič – Peprný, Hanousek, Ulman, Ninger, Filipi, Fišer, Luňák, 
Novotný M. st., Novotný M. ml., Pražák, Novák Ivo, Novotný T. Procházka, Vlach a trenér 
Zdařil. 
 
 
 
         Napsal: Jiří Bělohlávek 
 


