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David servis České Budějovice - HC Vimperk  6:1 (1:0,3:0,2:1) Text:
Zdeněk Ženíšek 
 
Vyrovnaný zápas i zlepšený výkon oproti předchozímu zápasu se rovná nejvyšší porážce v
sezoně. Za tento nesoulad může výborný výkon domácího brankaře Pavelky nebo neuvěřitelné
neproměňování šancí vimperskými střelci, jak kdo chce. A dále využívání přesilových her,
vimperští totiž inkasovali prvé čtyři branky v oslabení. Dovolím si uvést ještě jeden poznatek ze
zápasu. Na opravdu vyložené šance vyhrál Vimperk 16:10 (několik neproměněných
samostatných nájezdů,2 tyče), ale výsledek je úplně opačný.
 Hned v prvním střídání se Vimperk vynutil tlak a pokračoval dále v aktivní hře, opravdu první
gólovku měl na holi Janda až v 6.minutě. V 9. minutě byl zezadu úmyslně faulován Pešl   s
tržnou ranou odvezen na šití do nemocnice a do zápasu již nenastoupil. Domácí znatelně
přitvrdili, dostali se více do hry, ale hosté odolali. Další vimperskou šanci zmarnil Slabý naopak
domácí si v přesilovce vytvořili tlak a hosté ,kteří váhali s vyhozením puku na to v 15.minutě
zaplatili brankou. Tuto chybu mohl v 18.minutě napravit Vinš, ale samostatný nájezd mu
brankař chytil.
 Druhá třetina začala pro Vimperk nešťastně, domácí hrající přesilovku zaváželi puk do obranné
třetiny Vimperka, českobudějovický útočník již s pukem mířil do kouta, když poslední obránce
Valenta nešťastně klopýtl o rýhu v ledu.Budějovický útočník neváhal, změnil směr jízdy a
Grulichovi nedal šanci.Snížení na hokejce měl po chvíli Slabý jeho střelu za samostatného
nájezdu zázračně vytáhl z branky lapačkou Pavelka. Ve 27. minutě opět v oslabení nedokázali
hosté pokrýt volného hráče před brankou a domácí již vedli 3:0. Ani za tohoto nepříznivého
stavu se vimperští nezvdali. Ale branka do sítě domácích nepadla.Takže výčet šancí, Novákův
puk se dokulil až na čáru a brankař jej zalehl neví jak, Vinš zblízka sám do brankaře, Jandův
samostatný únik opět brankař chytá, Rucker tyč, J.Hrubý po přihrávce Ženíška střílí zcela do
prázdné branky ,ale zoufalé máchnutí lapačkou znamená, že domácí brankař je opět úspěšný.
V závěru třetiny se opět radují domácí při přesilovce střelou z první dávají čtvrtou branku.
 I ve třetí třetině probíhal zoufalý souboj hostů s brankařem domácích. Novák střílí  z jasné
šance opět do brankaře a Slabý to samé opakuje o dvě minuty později. Jasné branky v krátkém
sledu nedokáží z jasných pozic vstřelit Lácha, Rucker ani Novák.Nápor hostů vrcholí ve
52.minutě střelou Valenty do tyče.Pak již o 3 minuty přichází chyba na obranné modré a
domácí  dávají lekci Vimperku z toho jak se mají střílet branky. Ve 56. minutě Janda v
přesilovce konečně odčaroval domácí brankářskou neprůstřelnost a dal jedinou branku svého
mužstva. V samém závěru utkání domácí opět Vimperku předvedli jak se proměňuje
samostatný nájezd a ustanovili skóre za definitivní.
 Hosté se zlobí na náhradního českobudějovicého rozhodčího Mertla, který je evidentně svým
rozhodováním poškodil a zápas tak ovlivnil. Nicméně hlavní důvody další porážky jsou uvedeny
výše a domácí za týden čeká neuvěřitelně těžké utkání v Humpolci.

 Sestava : Grulich, obrana Voldřich,Coufal,Ženíšek, Machovec,Valenta,Hnětkovský
v útoku se střídali, Janda, Pešl, Vinš,Slabý, Lácha, Novák, J.Hrubý,Rucker,Pulkráb a od
poloviny zápasu vypomáhal obránce Ženíšek

 Vyloučení : 10:9 + Grulich 10 minut
 Využití : 4:1 
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