28. 2. 2014 v 19 hod SKN Brno – SPORTNES Ostrava
1. třetina
Začátek utkání byl vyrovnaný, střídalo se napětí na obou stranách. Ve třetí minutě Ostrava využila
přesilovou hru, Nelhybel blafákem do horního růžku branky. Poté se Brno se rychle vyrovnala gólem z
dorážky hráče Bušo. Za necelou půl minutou Brno přidalo další gól, střela přes modré a hráč Brna
zacláněl brankáře, nemohl vidět. Puk prošel přes beton. Brno přidalo nápor a tlačilo do brány, v
jednom momentu, Hořák Pavel dostal do brejku, střela a tyč na horním růžku. V osmé minutě Bušo
odvedl dobrou práci, kličkoval mezi třemi obránci, střela a vedle. Po desáté minutě Ostrava už
ztrácela nápor a důraz do brány. Na začátku třetiny byla Ostrava aktivnější. V 10 minutě Nelhybel
neztrácel vůli, snažil se dostat přes obránce, střílí a tyčka. Pěkná akce hráče Nelhybela. Pět minut
před koncem utkání Brno využilo přesilovou hru, Sekanina nechytil puk, vypadl z něho, Tydlačka bez
problémů vyprovodil puk do branky. 1 třetina skončila ve prospěch Brna 3:1.
2. třetina
V první minutě Ostrava dostala do brejku. Hráč Ostravy unikl a obránci Brna marně ho dostíhali, tak
našli jiné řešení, sekání na nohu. A byla penalta. Nevyužil. Ostrava nevyužila 2 minutovou přesilovou
hru v 5-3. Ve 13. minutě Balažovič v klidu projel, střela blafákem na pravou stranu branky a gól. Pěkný
blafák. Od 14 minuty Brno ztrácí rytmus hry, Ostrava zvýšila nápor a víc tlačila do brány. Krásná akce
brankáře Sekaniny. Brno dostalo do brejku, střela na horním růžku branky. Sekanina včas zareagoval
a chytil lapačkou. V 19 minutě další brejk Brna. Tentokrát byl zmatek v brankovišti Ostravy, stalo se
nedorozumění mezi brankářem a obráncem. Hráč Brna střílí na beton brankáře, odraz a Nelhybel
nechtěně uklouzl a s pukem vypravil do brány. V poslední minutě sice Brno zvýšilo nápor, ale Babíček
překvapil hráče Brna, když střelil z modré a puk prošel přes betony Lednického a byl to gól. Druhou
třetinu vyhrála Ostrava zaslouženě 2:1.
3. třetina
V první minutě Brno využilo gól v oslabení. Bušo blafákem trefil horní růžku branky. Už je znát na
Ostravu, že ztrácela sílu zahrát vyrovnaný zápas, ztrácela rytmus hry, hráči už nepřihrávali přesně,
dělala spoustu zbytečných chyb a Brno jejich chyby potrestalo góly. V 6 minutě Ostrava sice dala gól.
V 8 minutě Palička utekl a vydal se na samostatný únik k brankářovi, střela blafákem a gól. V 11
minutě Brno využilo další přesilovku, střela z modré a dorážka hráče Brna. Ostrava dále ztrácela
nápor a Brno přidalo další 3 branky. V 16 minutě krásná akce Holýho a Tydlačky. Holý oblafnul
brankáře, tím, že puk nahodil zpět a nahrál Tydlačče a ten mohl v klidu vyprovodit puk do branky. V
18 minutě mohlo Brno přidat další gól blafákem, ale nebyl platný, protože rozhodčí již dříve pískal.
Brno poslední třetinu zaslouženě vyhrálo 6:1.
Celkové hodnocení
Na začátku utkání se hrálo vyrovnaný zápas, Brno potrestalo chyby hráčů Ostravy a to nemile (góly).
Ostrava sice nevzdává a stále se hraje vyrovnaně. Ve druhé třetině Ostrava zvýšila nápor a důraz do
brány. Brno se dostalo z rytmusu a hrálo se špatně, hlavně nedorozumění mezi hráči a Ostrava
využila. Ve třetí třetině Ostravu srazil rychlý gól v oslabení, ale vzápětí Ostrava přidala ještě branku a
pak zbytek třetiny se hrálo v režii Brna. Nedovolila Ostravu dostat na obrannou pásmu Brna a Brno
uhlídalo průběh hry a góly potrestalo, tím že na Ostravu je znát únava, přestali se hrát, věřit si, že
výsledek otočí. Dále hodnotím hráče Balažoviče, hrál výtečně, v klidu. Dělal problémy Brnu, kličkoval,
nedělal chyby. Dále musím pochválit hráče Nelhybela za jeho dravost. Dále chci pochválit výkon
Davida Holého. Skvěle hlídal bránu, forčekoval hráče a ještě přidal na práci útočníka. Univerzální hráč.

Bušo také skvěle odehrál svůj zápas, snažil se kličkovat a uniknout před obránci a hlavně jeho dravost
do brány. Knápec Róbert taky odehrál svůj zápas dobře, dobře podržel puk a přihrával. V utkání se
nedošlo k vážnému zranění. Ostrava v první třetině chybovala při icingu, tzn.když Ostrava nahodí puk
a je icing, musí zůstat. Vysvětlil jsem jim, ponaučili se a ve druhé a třetí třetině už s tím neměla
problém. Též Brno. Kontroloval jsem sluchadla hráčům Brna, nikdo na sobě neměl. Na závěr chci
poděkovat vedoucím týmům a organizátorku Wágnerovou za kladnou a upřímnou spolupráci. Také
rozhodčí svůj zápas zvládli dobře a byli upřímní a komunikovali.
SKN Brno – SportNes Ostrava 10:4 (3:1, 1:2, 6:1)
Branky a nahrávky: 3. Bušo (Holý), 4. Žiška (Hořák), 15. Holý, 38. Knápec (Holý), 40. Bušo (Holý), 48.
Palička (Žiška), 51. Knápec (Palička, Bolebruch), 53. Malý (Bušo), 54. Knápec (Ličko, Palička), 56.
Tydlačka (Holý) – 3. Nelhybel, 33. Balažovič, 39. Babíček, 46. Vyžina (Babíček)
Vyloučení – 8:3, Využití – 2:1, Oslabení 1:0.
Sestava
SKN Brno
Lednický – Bolebruch, Bušo, Holý, Hořák, Jahoda, Kaštánek, Knápec, Ličko, Malý, Palička, Tydlačka,
Žiška
SportNes Ostrava
Sekanina – Bábiček, Nelhybel, Balažovič, Vejvalka, Martinčík, Markovič, Vyzina, Lavrovič, Girtler,
Janča
Bodování:
SKN Brno
Bušo 2+1, Holý 1+4, Žiška 1+1, Hořák 0+1, Knápec 3+0, Palička 1+2, Malý 1+0, Bolebruch 0+1,
Tydlačka 1+0
SportNES Ostrava
Babíček 1+1, Balažovič 1+0, Nelhybel 1+0, Vyžina 1+0
Nejlepší hráč
SKN Brno – Knápec Róbert, Bušo Jaroslav, Holý David
SportNes Ostrava – Bábiček Antonín, Balažovič Rudolf, Nelhybel Petr

Vypracoval: Jaroslav Milich – předseda STK. L. H

