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Vimperští  hokejisté sehráli o víkendu dvě mistrovská utkání Krajské ligy mužů. V  pátek přivítali
na svém ledě poměrně silný tým Milevska. Hostující tým, z  větší části obsazen mladšími hráči,
kteří byli velmi dobře fyzicky  připraveni, začali utkání proti domácím ve vysokém tempu. Bylo
vidět, že  bruslení a fyzická připravenost jim nedělala problémy. V první části se  utkání hrálo ve
vysokém tempu, ale to i ze strany domácích. V 5.minutě  otevřel skóre Radek Sitter po
přihrávce Rudy Suchánka. V této  třetině měli obě mužstva několik šancí a řekl bych, že více ze
hry měli  domácí. To vše ovšem narušilo vyloučení domácího hráče Pavla Samohejla  na 5 + do
konce utkání za vražení na hrazení. Třetina skončila 1:0 pro  domácí a ve druhé části
pokračovali hosté ještě v téměř 4minutové  přesilové hře 5 na 4. Tímto postupně získávali půdu
pod nohama a druhá  část byla mírně ve prospěch hostujícícho Milevska. Ještě na začátku třetí
části platil stav 1:0. Ve 48. minutě  po přihrávce Šaršoga, Honza Předota překonal brankaře
hostujícího týmu a domácí tak navýšili své vedení na 2:0. V této fázi nabíralo utkání obrátky a
domácí měli opět  spoustu gólových šancí a hosté nechtěli za žádnou cenu prohrát. V samém
závěru utkání se vylučovalo na straně domácích a hosté hráli  power play. Běžela poslední
minuta a opět Honza Předota získal v obraném  pásmu puk a přes celé kluziště skóroval na
konečných 3:0. Je třeba  připomenout, že vimperští překvapili po vánoční pauze svým výkonem
a  přístupem, kdy předvedli, řekl bych, zatím nejlepší utkání této sezóny.  Tím bych chtěl
pochválit všechny hráče, ale obzvlášť musím vyzdvihnout  výkon brankaře Podskalského.    Po
tomto  těžkém utkání se odebrali vimperští v sobotu na další utkání do Veselí  nad Lužnicí s
dlouholetým rivalem a pro náš tým věčně těžkým soupeřem.  Zápas opět začal stejně jako v
pátek ze strany soupeře, opět ve velmi  vysokém tempu, který hosté z Vimperka dokázali
odrazit a v 9. minutě  dokonce přivést svůj tým do vedení 1:0. Neutekly ani tři minuty a  domácí
po drobné chybě hostujícího týmu v obraném pásmu vyrovnali na  1:1. Ve druhé části opět
pokračovalo utkání tak jak začalo, poměrně ve  svižném tempu. V 54.minutě se domácí ujali
vedení 2:1. V 55. minutě Jarda  Šaršok vyrovnal na 2:2. Utkání nabíralo na nervozitě s mírnými
potyčkami  a vyloučeními. Rozhodující moment přišel v 58. minutě, kdy domáci  neproměnili
trestné střílení. A jak se říká "nedáš dostaneš", v téže  minutě Ondra Předota od modré čáry
dopravil puk do sítě Veselí nad  Lužnicí. Vimperk vedl 3:2. Poslední dvě a půl minuty byly pro
vimperské hráče hodně horké, kteří už silně pociťovali únavu z pátečního utkání a  to se
projevilo hlavně když dohrávali oslabení a domácí Veselí odvolalo  brankaře a hrálo 6 na 4.
Naši hráči s velkým srdcem toto utkání  ubojovali a po zásluze na půdě Veselí nad Lužnicí po
delší době  zvítězili. Musím opět pochválit celý tým za zodpovědný, obětavý výkon a  opět
vyzdvihnout výkon Radka Podskalského v bráně.
 
Děkuji  všem příznivcům v čele s našimi bubeníky, kteří jeli do Veselí náš tým  podpořit a zvu je
v pátek 14. 1. 2022 do Písku, kde ve 20:00 hrají  vimperští s Radomyšlí a v neděli 16.1.2022 od
17:00 hodin s vedoucím týmem  Samson ČB.
 

Za A tým HC Vimperk muži, vedoucí mužstva Jiří Horejš.
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