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Soutěž:  

   Okresní hokejová liga (OHL), jiný název: Jičínská hokejová liga (JHL), její „A“ skupina 

 

Místo soutěže: 

   Soutěž se hraje na zimních stadionech v Nové Pace a v Jičíně.  

 

Účastníci OHL, skupina „A“ - sezóna 2012/2013:  

HC DIVÁ BÁRA, 

HC ZIMÁK JIČÍN (dříve KROCANI),  

HC HOLÍN,  

HC LVI NOVÝ BYDŽOV,  

GREY GRIZZLIES HOŘICE 

HC SKLEPY TEAM NOVÁ PAKA.    

„B“ skupina - JHL - se hraje pouze na jičínském ZS, mezi účastníky bylo možno najít: 

HC RONAL, HC CHOMUTICE, HC LUŽANY, HC KOPIDLNO, HC ROBOUSY, HC BLATA, 

HC PĚNČÍN/DALIMĚŘICE, HC HASTRMAN - VAPOS, HC LIBÁŇ, HC BĚCHARY,  

HC DOBRÁ VODA, SHC Železnice, SPIRIT JIČÍN a HC ZMIJOZEL.   

 

Systém soutěže „naší“ „A“ skupiny:  

- základní část: 6 mužstev - každý s každým, čtyři kola. 

- play-off: postupují první 4 mužstva. Semifinále 1. - 4., 2. – 3. Na dva vítězné zápasy (po 

prvních dvou zápasech nenásleduje prodloužení, ale rovnou nájezdy), v případě rovnosti bodů a 

remíze ve třetím zápase následuje prodloužení 5 minut 4 na 4 (odehrát celé), dále případně 

nájezdy. Finále: na dva vítězné zápasy s případným prodloužením 10 min. 4 na 4 (odehrát celé), 

(tedy v každém utkání finále, které skončí nerozhodně, se pokračuje prodloužením), případně 

nájezdy. Utkání o třetí místo se hraje na jeden zápas, prodloužení 5 minut 4 na 4 (odehrát 

celé), případně nájezdy.  

 
Řízení soutěže: 

Soutěž řídí komise složená z členů:  

Ivan Rybka – vedoucí soutěže 

Luboš Žilák, Přemysl Suchánek – členové komise 

Miroslav Svoboda, Ivan Rybka, Zdeněk Rozsypal – přestupková komise 
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Soutěž:  

   Lomnická hokejová liga (LHL), jiný název: Okresní přebor Svijanské nápojky.  

 

Místo soutěže: 

   Soutěž se hraje na zimním stadionu v Lomnici nad Popelkou.  

 

Účastníci LHL - sezóna 2012/2013:  

BHK TURNOV 

GREY GRIZZLIES Hořice 

HC Black Rooks SYŘENOV 

HC CUTISIN Jilemnice 

HC ČEŠTÍ LETCI 

HC HORNÍ BRANNÁ 

HC JILEMNICE 

HC KASPO 

HC MÍROVÁ  

HC PIRÁTI 

HC Red Deers SEMILY 

HC SKLEPY TEAM Nová Paka 

HC Sokol ROZTOKY u Jilemnice 

HC TJ BENEŠOV 

HC ŽELEZNÝ BROD 

SKLOPÍSEK Střeleč 

Sokol ROVENSKO „A“ 

Sokol ROVENSKO „B“  

Sokol TĚPEŘE 

ZEOS Lomnice nad Popelkou 

 

Systém soutěže:  

   Základní část jednokolovým systémem ve dvou skupinách. Rozdělení družstev na základě 

pořadí předchozího ročníku (sudá, lichá), dva nové týmy (my a Cutisin) rozděleny losem. Po 

odehrání základní části vznikne společná tabulka z obou skupin (vzor divizí z NHL). Nejlepších 

10 družstev vytvoří skupinu 1A, zbývající družstva utvoří skupinu 1B.  

   Ve druhé fázi ve skupině 1A hraje každý s každým, jednokolově. Body ze základní části se 

v této skupině nezapočítávají. Postup do play-off Okresního přeboru LHL prvních osm. 

Družstva na 9. a 10. místě se střetnou s družstvy na 1. - 6. místě skupiny 1B v play-off Okresní 

soutěže LHL. 

   Play-off se hraje na dva zápasy, v případě rovnosti bodů ze zápasu rozhodují nájezdy.  
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dres č. příjmení jméno datum narození  

43 Věchet Stanislav 27. 4. 1974 R 

 Tláskal Pavel   6. 6. 1985  

     

17 Augusta Zdeněk 16. 7. 1979  

66 Červený Jiří 22. 5. 1992  

23 Foltýn Marek 24. 8. 1974  

7 Hejňák Dušan 19. 9. 1976  

75 Heřmanský Lukáš 24. 8. 1980  

10 Chudoba Jiří 19. 3. 1966  

20 Chudoba Matěj    2. 2. 1990  

6 Knap Ladislav 23. 3. 1975  

73 Kracík Petr 17. 1. 1973  

71 Krsek Radek 31. 3. 1971  

63 Musil    David 21. 8. 1984 

  Musil Lukáš 24. 11. 1985   

11 Oulický Petr 20. 5. 1961  

9 Petráček  Martin   6. 2. 1985  

12 Plecháč Martin 12. 10. 1984  

74 Rajm Pavel 16. 4. 1974  

69 Vencl Martin 22. 12. 1990  

21 Žilák Vojtěch 9. 12. 1989  

 

 

 



 
 

22. 10. 2012 / ZS Jičín 

HC Sklepy team - Grey Grizzlies Hořice 4 : 5 (3:0, 0:1, 1:4) 

   První zápas OHL jsme sehráli v pondělí 22.10. Vzhledem k hracímu dnu nám scházelo několik našich opor 

(studující, pracovně mimo), ač začátek sezóny, tak již máme nějaké zraněné (Matěj Chudoba - koleno - 

měsíc mimo, Hejňák - také koleno - už by ale měl být brzo fit, Plecháč - pracovní úraz). Nakonec jsme 

byli rádi, že nás na zápas přišlo devět, od druhé třetiny deset (dorazil Radek Krsek).  

   Začali jsme ale parádně, do vedení jsme se dostali po akci, na konci které Petráček dorážel nahození 

Augusty. Druhý gól dával Pavel Rajm - nejdříve nahazoval puk před branku, kde do toho nikdo nebyl 

schopen pořádně "bouchnout", až si sám Rajm dojel před branku a z chumlu puk do brány dorazil. Další gól 

"vymyslel" Knap, který parádně našel osamoceného Rajma na útočné modré a ten jel sám na brankáře – 

tomu nedal šanci a bylo to 3:0. 

Druhá třetina přinesla snížení soupeřem na 3:1, nařízené trestné střílení, které však Knap nedal a 

množství šancí na obou stranách (co my zase nedáme?). 

Vedení o dva góly je ošemetné, o čemž jsme se přesvědčili ve 

třetí třetině. Trochu nám došlo a začali jsme i více chybovat. V 

páté minutě namazal Jirka Chudoba ve středním pásmu 

rozjetému soupeři, ten profrčel kolem našeho obránce a snížil na 

3:2. Pak však v útočném pásmu zabojoval Rajm, sebral soupeři puk 

a opět jel sám na brankáře - puk otřel o pravou tyč a poslal ho do 

sítě. V té chvíli mnozí z nás věřili, že už to zvládneme. Bohužel 4 

minuty a 10 sekund před koncem Zdenda Augusta po buly v našem 

pásmu sebral puk a vyrazil - jednoho hráče objel, druhý mu však 

puk vypíchl, udělal s ním dva kroky a vymetl Standovi levý horní 

růžek - 4:3. Uběhlo cca 15 sekund a bylo vyrovnáno - tentokrát se po buly v útočném pásmu soupeř s 

pukem rozjel přes celé hřiště, jednou si puk vyměnil s jiným hráčem a věšel. Dovršení našeho zmaru přišlo 

25 sekund před koncem, kdy soupeř vsítil pátý a vítězný gól. 

Škoda, vítězství bylo blízko. U soupeře hráli dva hráči, na které jsme jasně neměli. Především Jan Karban 

(3 góly a hádám, že u těch zbývajících dvou byl taky) nám činil svojí rychlostí nemalé problémy. U nás 

výborně zachytal Standa Věchet, že jsme první gól dostali "až" ve druhé třetině je především jeho 

zásluha. Na druhou stranu - po první třetině jsme měli vést ne o tři góly, ale minimálně o pět - šancí jsme 

na to měli dostatek, ale...  

Góly (asistence): Petráček (Augusta), Rajm (Knap), Rajm (bez as.), Rajm (bez as.) 

Sestava: Věchet - Oulický, Žilák - Krsek (od 25 minuty), Foltýn - Kracík, Petráček, Augusta - Rajm, Knap, 

Chudoba J. 

28. 10. 2012 / ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Holín 2 : 6 (0:3, 1:0, 1:3) 

   Na druhý zápas OHL se nás sešlo 11 do pole (s tímhle počtem fakt neumíme hrát) plus Standa Věchet 

do branky, soupeř přijel s 10 hráči do pole.  

   Na soupeře jsme po úvodním hvizdu vletěli, na dobrých osm minut jsme se nastěhovali 

před jeho branku, měli jsme i několik šancí, zhruba tři vyložené, ale brankáře jsme 

nepřekonali. A tak nepřekvapí, že skóre otevřel po brejku v čase 8:05 soupeř. Za necelé 

dvě minuty ujel soupeř znova, před bránou si rozebral v přečíslení naše obránce a trestal. 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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Uběhla sotva minuta a půl a bylo to 0:3 (v čase 11:20). Soupeř opět předvedl parádní přehled a rozvahu 

po získání puku ve svém pásmu, rychlým křižným pasem mezi našimi obránci vyslal najíždějícího útočníka 

opět do brejku, který sice Standa zneškodnil, ale ten samý hráč si dojel pro puk znovu a tentokrát ho do 

branky protlačil.  

Ve druhé třetině nás Standa několikrát zachránil od pohromy. Těch situací, kdy na něho jel sám soupeřův 

hráč, bylo až nebezpečně mnoho. Tuto část soupeř jednoznačně ovládl, z naší strany to byl zmar. Nebyli 

jsme schopni na soupeře cokoli vymyslet, soupeř hrál vyloženě chytře, hráči o sobě věděli, naše hráče si 

rozebírali (tak vlastně ale hráli celý zápas). Nás zdobila alespoň snaha a bojovnost, ale na rovinu - soupeř 

hrál, co potřeboval. Jiskřičku naděje vykřesal náš gól v čase 36:52. Plecháč dobře zapracoval před 

brankářem, byl zezadu faulován a "poslán" na soupeřova brankáře a Petráček tak mohl v klidu poslat puk 

do soupeřovy branky. Tato akce a především válející se Martin na jejich brankářovi přinesli jistou nevoli 

u soupeře, který se dožadoval neuznání gólu, ale z našeho pohledu bylo vše jasné. Závěr třetiny ještě 

přinesl otevřené zranění na tváři Pavla Rajma, který tak po druhé třetině dohrál a dojel si pro dva stehy. 

V deseti a s odhodláním jsme nastoupili do třetí třetiny. Uběhlo však cca pět minut a my lovili puk z naší 

branky počtvrté. Nebo nelovili? Zlomový okamžik a gól, který dle našeho názoru nebyl. Soupeř opět ujel, 

Standa opět čaroval, ale puk přesto propadl za Standu a poskakoval na čáře, z které jej vyhodil Martin 

Plecháč. Je si naprosto jist, že puk byl maximálně na čáře, spíše před ní, gól byl však uznán. V desáté 

minutě jsme v přesilovce snížili na 2:4. Kracík potáhl puk po pravé straně a nahrál před branku na 

najíždějícího Žiláka, který zavěsil. Měl přijít náš tlak, snad i přišel, ale soupeř nám toho moc nedovolil. 

Když už jsme se dostali do výhodné pozice, zachránil situaci pro soupeře jejich brankář. V čase 58:52 

dal soupeř na 2:5 a jak jinak než po brejku. I když i tento gól byl sporný (soupeřův hráč při střele upadl 

a "smetl" Standu i s chyceným pukem pod betony do brány), vzhledem k času a již jasnému dělení bodů 

jsme ani moc neprotestovali. Šestý gól dal soupeř 3 sekundy před koncem, Standa neudržel střelu na 

hrudi, na zem se mu už nechtělo, nikdo kolem už pomalu nehrál, jen soupeřův hráč a ten dorážkou stanovil 

skóre konečnou podobu, pro nás možná až dost krutou. 

Góly (asistence): Petráček (Plecháč), Žilák (Kracík). 

Sestava: Věchet - Kracík, Žilák - Krsek, Knap - Plecháč, Augusta, Musil - Chudoba J., Petráček, 

Heřmanský - Rajm. 

Rozhodčí: Žilák L., Purtík 

3. 11. 2012 / ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - Zimák Jičín 2 : 4 (1:2, 1:1, 0:1) 

   Ke třetímu zápasu OHL jsme na „domácím“ ledě přivítali tým HC Zimák Jičín, tým vycházející z 

loňských vítězů OHL Krocanů. Nás se k zápasu sešlo 12 do pole + Standa do branky, soupeř přijel s 10 

hráči + s brankářem Frýbou (rozchytaným ze zápasu Letců v Lomnici), který nás později přiváděl chvílemi 

téměř k zoufalství. 

   Začátek nám vyšel, v čase 3:10 jsme se dostali do vedení. Rajm dostal nahrávku od Augusty do brejku, 

nájezd napoprvé sice nedal, ale brankářem vyražený puk se od Pavlovy brusle přece jenom do branky 

dostal. Naše vedení však soupeř za tři a půl minuty smazal, střelu Standa ještě vyrazil, na dorážku už 

však neměl. Za další cca dvě a půl minuty (v čase 8:54) soupeř vsítil druhý gól a vedl tak 1:2.  

Druhá třetina přinesla po naší zvýšené snaze v čase 26:46 vyrovnání. Knap vystřelil, soupeřův brankář 

stihl jeho střelu vytěsnit, puk se však dostal k Petráčkovi a ten ho do odkryté branky v pohodě uklidil. 

Hra byla vyrovnaná, skóre také, hlavně nechybovat. Ve 30. minutě rozehrával Heřmanský z našeho pásma 

na střed, kde však "operovali" nejenom dva naši, ale i dva soupeřovi hráči, kteří naši nahrávku tak trochu 

"na náhodu" zachytili, hráč s pukem udělal několik kroků a cca 2 metry v našem pásmu vystřelil. Střela 

Standovi propadla mezi tělem a levou rukou a bylo to opět o gól v náš neprospěch. Byl to dost zbytečný a 

laciný gól. Do konce třetiny se ještě blískl Krsek, který jako obránce vyrazil, objel několik soupeřů, i 

brankáře si požil, ale pak netrefil branku. 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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Plán na třetí třetinu byl jasný - něco dát, nedostat. Naši snahu však často brzdil soupeřův brankář a také 

z našeho pohledu možná až přehnaně přísné posuzovaní našich zákroků rozhodčím. Zhruba v polovině třetí 

třetiny přišlo naše oslabení, na trestné byl Augusta (vzájemná potyčka při bránění našeho brankáře, 

trest jsme však dostali jen my) a ačkoliv jsme měli puk ve své moci, ten jsme nevyhodili, na modré ho 

zachytil soupeřův obránce, z našich nikde nikdo, měl tedy čas popojet a slušně napřáhnout. Střela 

vymetla vingl a bylo to 2:4. Ačkoliv jsme nic nevzdávali, vyrovnat, nebo alespoň snížit se nám do konce již 

nepodařilo. Celkově lze však zápas zhodnotit jako herně povedený. Jen těch gólů dal soupeř víc... 

Góly (asistence): Rajm (Augusta), Petráček (Knap). 

Sestava: Věchet - Krsek, Vencl - Kracík, Žilák - Rajm, Knap, Augusta - Plecháč, Hejňák, Chudoba J. - 

Petráček, - , Heřmanský. 

Rozhodčí: Šmika Marek, Purtík 

9. 11. 2012 / ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Divá Bára 3 : 7 (1:1, 1:1, 1:5) 

   K zápasu jsme nastoupili s 12 hráči v poli, prvně v našem dresu vyjel na led Lukáš Musil. Hned na úvod je 

ale třeba říci, že si moc nezahrál, v čase 32:01 "mírně" protestoval proti udělenému trestu za faul, což 

mu nebylo nic platné a tak přešel na "silnější" kalibr. Pro použité slovo začínající na "č" neměl rozhodčí 

příliš pochopení a poslal "Čínu" do kabin (následně dostal 3 utkání stop). 

    Začátek zápasu nám vyšel - Knap na naší modré prohodil soupeřova obránce, puk sebral rozjetý 

Augusta a brejk v čase 4:18 proměnil. Vyrovnání přišlo po tečované střele od modré v čase 9:56. V 

závěru první třetiny bylo po našem faulu nařízeno trestné střílení, soupeř však Standu v naší brance 

nepřekonal. 

Ve druhé třetině šel soupeř do vedení, a to po chybě Kracíka v útočném pásmu. Jako poslední s pukem 

"něco" vymýšlel, až jel soupeř na Standu sám a brejk proměnil (čas: 22:21). Vyrovnání však přišlo poměrně 

rychle, v čase 23:28. Žilák střílel od modré, nutno podotknout, že celkem mimo, puk se však od brusle 

soupeřova hráče odrazil přímo do odkryté branky. 

Do třetí třetiny jsme nastoupili v deseti, k 

vyloučenému L. Musilovi se přidal a předčasně dohrál 

Hejňák, on však dobrovolně, pro bolest kolene. 

Závěrečná třetina byla dlouho vyrovnaná. Pár šancí 

jsme měli, tradičně jsme je však neproměnili. Až se 

zaskvěl Martin Vencl, který si pohrál postupně se 

třemi hráči a střelou rozvlnil soupeřovu síť. Vedli jsme 

3:2 a do konce zbývalo 11 minut, 45 sekund. Jenže se 

začali dít věci. Na ledě zůstala po našem gólovém 

úspěchu stejná pětka a ta v našem pásmu chybovala, 

čehož soupeř využil a za pouhých 20 sekund vyrovnal. 

Vystřídali jsme, soupeř se dostal do našeho pásma, od 

modré vystřelil, puk víc plachtil, než letěl, Standa měl 

však zakrytý výhled a tak puk po 20 sekundách od vyrovnání zapadl do naší branky znovu. Takže vše do 

útoku. V 50. minutě jsme dostali výhodu přesilové hry, bohužel jsme ji však nevyužili. A co víc - 

potrestaný soupeřův hráč Starý naskočil z trestné na led, dostal hned puk a jel na Standu sám. Nájezd 

proměnil a v čase 52:03 to bylo 3:5. V závěrečném zmaru přidal soupeř ještě dva góly v čase 57:15 a 

58:43. Kaňkou na závěr bylo zranění soupeřova hráče cca pět minut před koncem. Z čistého kontaktu u 

hrazení v našem obranném pásmu si "odnesl" zlomenou klíční kost.  

Góly (asistence): Augusta (Knap), Žilák (Musil D.), Vencl (Petráček).  

Sestava: Věchet - Krsek, Vencl - Kracík, Žilák - Rajm, Augusta, Hejňák, Musil D., Musil L., Plecháč, 

Petráček, Knap. 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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14. 11. 2012 / ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Lvi Nový Bydžov 7 : 6 (3:3, 2:1, 2:2) 

   Ačkoliv jsem si ještě ráno před zápasem s nováčkem soutěže myslel, že nás nastoupí 15 do pole, 

nakonec jsme se sešli v počtu 12 hráčů a se Standou v brance. 

   Po prvních deseti minutách jsme vedli 3:0. Nejdříve dával střelou v čase 2:06 Rajm. V 

desáté minutě nahrával od zadního mantinelu Hejňák před branku, soupeřův obránce si 

však puk zvedl a od jeho helmy se puk odrazil do branky (čas 9:06). Za minutu, v čase 10:05, prostřelil 

brankáře střelou mezi nohy Petráček. Druhá desetiminutovka však patřila soupeři. V čase 10:41 

zaznamenali bydžovští po dorážce svůj první gólový úspěch, na 3:2 snížil soupeř po střele od modré přes 

našeho obránce (čas 12:14). Závěrem třetiny jsme dostali "výhodu" přesilové hry. Po buly v soupeřově 

pásmu, pár sekund před koncem, jsme získali puk, ten šel na obránce Vencla, ten při střele mírně zaváhal, 

střelu poslal do nohou soupeře a soupeř jel sám na Standu. Vyrovnání přišlo 2 sekundy před koncem 

třetiny !!! 

A bylo ještě hůř - hned v úvodu druhé třetiny, soupeř stále v oslabení, jsme v našem pásmu předvedli 

něco, co nevím jak popsat, ale po čem jsme, po pouhých cca 10 sekundách, dostali další gól. Soupeř tedy 

otočil z 3:0 na 3:4, navíc nám dokázal dát 2 góly během jednoho dvouminutového oslabení (tedy v naší 

přesilovce). To by se snad stávat nemělo... Vyrovnání přinesla dorážka Kracíka v čase 30:49 (a sotva jsem 

si sedl na střídačku, Matěj Chudoba nejdříve nastřelil břevno a bránící soupeř vypálil puk pryč tak 

šikovně, že mě na střídačce trefil a hezky mi vymaloval ksichtík). Zpátky do vedení jsme se dostali po 

nejhezčí naší akci v čase 36:51 - Hejňák vyvezl puk, nahrál na útočnou modrou Rajmovi, ten na sebe 

natáhl obránce a skrz něho prostrčil puk zpátky na rozjetého Hejňáka, který se prohnal podél levého 

mantinelu a zleva jel sám na brankáře. Tomu udělal kliku a my vedli 5:4. 

Třetí třetina (ty my poslední dobou moc "neumíme") přinesla hezký hokej se šťastným koncem pro nás. V 

čase 46:51 jsme dali šestý gól. Rajm přebral puk na útočné modré od Hejňáka, vybruslil si na levou stranu 

a střílel pod víko. Střela se sice otřela o rameno brankáře, ale v brance skončila. Za 25 sekund však 

soupeř snížil na rozdíl jediného gólu, opět po střele od modré podél našeho obránce. Nechá se říci, že 

tento zápas se k nám přiklonilo konečně i to pověstné štěstí, prostě že se puk tak nějak správně odrážel. 

Nejinak tomu bylo i u našeho posledního, sedmého gólu. Žilák nahrál za branku na Rajma, ten chtěl 

nahrávat zpátky před branku, puk se však v čase 49:08 odrazil od soupeřovy brusle do branky. Závěr 

jsme opět mírně zdramatizovali, 1 minutu 11 sekund před koncem soupeř při našem oslabení snížil. Více 

však už nestihl a my jsme si konečně připsali první body v letošní OHL. 

Góly (asistence): Rajm (Chudoba M.), Hejňák (Augusta), Petráček (Plecháč), Kracík (Augusta), Hejňák 

(Rajm), Rajm (Hejňák), Rajm (Žilák). 

Sestava: Věchet - Žilák, Foltýn - Oulický, Vencl - Kracík, Chudoba M., Augusta - Plecháč, Hejňák, 

Petráček - Rajm, - , Chudoba J. 

27. 11. 2012 / ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Holín 4 : 1 (2:0, 0:1, 2:0) 

   Druhé kolo zápasů jsme zahájili zápasem s HC Holín, tedy s týmem, který nám v 1. kole nedal moc šancí 

a porazil nás 6:2. Tentokrát to však byl zcela jiný zápas. Při úvodním hvizdu zápasu bylo na naší straně 11 

nažhavených hráčů plus Standa do branky. 

   Začátek byl v rychlém tempu, s naší mírnou převahou. V desáté minutě jsme hráli první přesilovku, ve 

které sebral Kracík puk na naší polovině, protáhl se podél pravého mantinelu přes dva soupeřovy hráče a 

rázem jsme jeli 2 na 1. Nahrávku na Petráčka soupeř mírně zblokoval, ale Martin nezaváhal a backhendem 

poslal puk v čase 9:30 pod víko. Soupeře jsme přitlačili, ale nic z toho. Když už to vypadalo, že třetina 

skončí jednogólovým vedením, přišla další naše přesilovka, ve které jsme nejdříve soupeře slušně 
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rozebrali, v zakončení poté vznikl před brankou mírný zmatek, puk se vykulil ke Kracíkovi a ten ho uklidil 

k pravé tyčce soupeřovy branky (čas 19:29). 

Druhá třetina přinesla v čase 22:45 snížení soupeřem na 2:1. 

Soupeře jsme poté zavřeli v jeho třetině, mnohdy nebyl celé 

střídání schopen vyhodit puk ze třetiny. Lépe jsme se 

pohybovali, u mantinelů jsme vybojovali množství puků jindy 

ztracených, vystihovali jsme jejich nahrávky, prostě jsme byli 

výrazně lepší. Ale…(!!!) Z hromady šancí jsme nedokázali dát 

ani jeden gól (mohlo jich být klidně deset - nepřeháním). To, 

co jsme nedali v této třetině je až nepochopitelné. 

Vzhledem k našim minulým zápasům jsme ke třetí třetině 

nastupovali s mírnými obavami (vedení "jen" o gól, nejsme 

schopni proměnit ani tutovky, soupeř párkrát ujede a je po 

zápase). I v této třetině jsme však soupeře válcovali, i když možná méně než ve třetině druhé (přece jen 

jsme mysleli na fakt, že soupeř v prvém zápase dával góly po brejcích a většinu v poslední třetině). Opět 

jsme spálili několik jasných šancí, několikrát skončil puk na tyči. Definitivně jsme soupeře zlomili třetím 

gólem až v 54. minutě. Chudoba J. nahrál puk vlevo na útočnou modrou Kracíkovi, ten zamotal obránce a 

jel na branku. Střela z mezikruží sice lízla pravou ruku soupeřova brankáře, ale puk v čase 53:25 v síti 

skončil - 3:1. Věděli jsme, že soupeř na to tentokrát nemá, jen nechybovat. Pomohli nám i dvě přesilovky, 

které jsme v závěru hráli. V té poslední vystřelil Foltýn od modré a jeho střelu tečoval do branky 

Augusta. To bylo v čase 58:24, soupeřův potrestaný hráč zrovna naskakoval z trestné.  

Naše vítězství bylo zcela zasloužené, soupeř se absolutně nechytal. Holínští sice nenastoupili v nejsilnější 

sestavě, ale to my také ne (scházeli jim, tuším, dva hráči z absolutního základu). V jejich řadách 

jednoznačně vyčníval Daňo (jméno nevím), až si to příště zase bude mít s kým dát, budeme mít problém.  

Góly (asistence): Petráček (Kracík), Kracík (Musil), Kracík (Chudoba J.), Augusta (Foltýn).  

Sestava: Věchet - Foltýn, Krsek - Oulický, Žilák - Rajm, Augusta, Musil - Plecháč, Petráček, Chudoba J. - 

Kracík, - , -. 

8. 12. 2012 / ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - Grey Grizzlies Hořice 7 : 4 (2:1, 4:1, 1:2) 

   V sobotu 8.12. jsme se po mrazivém ránu (-15˚C) sešli k zápasu v počtu 12 hráčů do pole plus ne zcela 

zdravotně v pohodě Standa Věchet do branky. Postrádat budeme asi delší dobu Augustu, jeho problémy 

se zády už se musí nějak řešit. Soupeři jsme měli co vracet, takže... 

   Takže jsme začali s chutí. Několikrát to sice nevyšlo, ale v páté minutě parádně našel Krsek Kracíka 

mezi útočnými kruhy, ten zkusil na brankáře blafák, který však brankář vyrazil, puk do branky pak v 

pohodě uklidil dojíždějící Matěj Chudoba. 

Druhý gól zařídil Jirka Červený, který potáhl po levé straně a ideálně našel volného Hejňáka před 

brankou, který sice na dvakrát, ale přece jen puk do branky dostal (čas 10:10). Soupeř snížil v čase 13:09 

střelou téměř z půlky hřiště, Standovi nějak puk "netrefil" jinak dobu připravenou lapačku.  

Druhá třetina byla naše. V čase 27:33 zvýšil na 3:1 Heřmanský poté, co dorážel v podstatě do prázdné po 

střele Matěje Chudoby. Za minutu a 10 sekund už to bylo 4:1. Hejňák potáhl po levé straně, zajel až za 

branku, zpoza brány dal puk před branku na Petráčka a ten s rozvahou zakončil. Deset minut se skóre 

neměnilo, pak jsme však udeřili. Žilák našel na středu rozjetého Hejňáka, ten si na útočné modré prohodil 

soupeřova obránce stylem "ala Hemský", jak podotkl nehrající Augusta na střídačce, a Dušan jel sám na 

branku. Brankářovi nedal šanci a v čase 38:20 jsme vedli 5:1. Uběhlo několik málo sekund, Jirka Červený 

vypálil na soupeřovu branku téměř z poloviny hřiště a k naší radosti si i soupeřův brankář vybral slabší 

chvilku a puk v čase 38:40 lovil z branky. Kaňkou na našem výkonu v této třetině byl soupeřův gól 12 

sekund před koncem. 
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Přestávka, úprava ledu, třetí třetina. V šatně jsme si něco málo řekli, ale celkem pohoda. Na ledě jsme se 

však od začátku vůbec nechytali, soupeř nás místy nepříjemně zatlačil. V čase 41:27 také soupeř snížil na 

6:3. Zlomový okamžik přišel v čase 47:07 - soupeř jel po faulu samostatný nájezd, Standa však soupeře 

zkušeně vychytal. Hra se pomalu vyrovnávala, přesto se však soupeř ještě jednou radoval z gólu. V čase 

52:07 to bylo 6:4. Závěr jsme odehráli tak, jak jsme potřebovali, navíc nám pomohla dvě soupeřova 

vyloučení za sebou. 

Góly (asistence): Chudoba M. (Kracík), Hejňák (Červený), Heřmanský (Chudoba M.), Petráček (Hejňák), 

Hejňák (Žilák), Červený (Vencl), Vencl (Červený). 

Sestava: Věchet - Červený, Krsek - Oulický, Žilák - Petráček, Hejňák, Vencl - Kracík, Chudoba M., 

Heřmanský - Plecháč, - , Chudoba J. 

 
Naše mužstvo po zápase s Grey Grizzlies 

16. 12. 2012 / ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Zimák 2 : 6 (1:2, 1:3, 0:1) 

   V neděli 16.12. jsme zavítali na jičínský zimák k zápasu s jičínským Zimákem. Soupeř, vedoucí tým OHL 

a také tým, který zatím jako jediný neokusil porážku, nastoupil oproti prvnímu našemu zápasu značně 

posílen. Mnohé tváře jsem zatím z nereligy neznal a jejich mladický vzhled dával tušit, že to bude 

kolotoč. Soupeř navíc nastoupil do zápasu ve starších dresech jičínského "áčka" s hrdým nápisem HC 

Jičín na hrudi a podle toho to také na ledě vypadalo. Nás se navíc sešlo k zápasu pouhých 10 hráčů do 

pole a rozhodně se nedá tvrdit, že to bylo to nejlepší, co na soupisce máme. 

   Začátek byl dost fofr, soupeř mohl slavit gól již po deseti vteřinách, zatím jsme však odolali. V čase 

1:05 se však sít za Standou rozvlnila poprvé a v čase 2:30 podruhé. I poté se na nás valil jeden útok za 

druhým, snad zázrakem jsme víc gólů do konce třetiny nedostali, navíc jsme i snížili na 1:2. Heřmanský 

střílel z levé strany od mantinelu a odražený puk od brankářových betonů uklidil v čase 9:04 do odkryté 

branky Petráček.  

Druhá třetina vypadala dost podobně - opět jsme se nechytali, soupeř byl ve všem lepší. Po pěti minutách 

také svítilo na tabuli skóre již 1:4. Jiskřičku naděje vykřesala opět dvojice Heřmanský - Petráček. Prvně 

jmenovaný potáhl po levé straně, už bez sil nahrál před branku a Martin "vidlema" přehodil soupeřova 

gólmana (čas 25:48). Jenže soupeř odskočil opět na rozdíl tří gólů. Naši obránci ne úplně dobře střídali 
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(měli to, pravda, v této třetině na střídačku daleko), čehož využil soupeř k rychlé zteči a akci 2 na 1 

zakončil zcela podle hokejových příruček a s naprostým přehledem - 2:5 (čas 30:52).  

Třetí třetinu hrál soupeř to, co potřeboval, nás opět k ničemu nepustil a my ani na nic neměli. V závěru, v 

čase 56:24, dali jičínští skóre konečnou podobu šestým gólem, zápas tak skončil 2:6. Soupeř si vítězství 

jednoznačně zasloužil. Nás tato prohra nemusí ani moc mrzet (mrzet nás musí vyrovnaná utkání ztracená 

těsně před koncem), od prvních minut bylo na hřišti jen jedno mužstvo, my dělali v podstatě jen statisty. 

V tomto zápase nás může mrzet snad jen neúčast některých klíčových hráčů, bohužel ve dvou případech 

i neomluvená. Na soupeře by to tentokrát ani tak nejspíš nestačilo, ale pro příště by se to mohlo zlepšit.  

Góly (asistence): Petráček (Heřmanský), Petráček (Heřmanský). 

Sestava: Věchet - Kracík, Krsek - Oulický, Žilák - Petráček, Hejňák, Heřmanský - Plecháč, Chudoba M., 

Chudoba J. 

28. 12. 2012 / ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Lvi Nový Bydžov 3 : 5 (1:2, 0:0, 2:3) 

   Vánoční salát a kapra většina z nás vybruslila na pro náš tým zcela mimořádné akci zvané trénink o dva 

dny dříve. K zápasu nás dorazilo 13 plus Standa do branky. Soupeř nastoupil s deseti hráči v poli, tedy s 

dvěma pětkami. Ta první (kde hrál např. Jan Věchet či Jaroslav Vaníček) se výkonově od té druhé 

diametrálně lišila, nechutně nás školila a v podstatě rozhodla zápas. 

   Začátek se nám ale povedl, měli jsme tlak, šance, dali jsme tyč i gól, ten ale nebyl, trochu 

nepochopitelně, uznán (bruslí, ale bez úmyslného pohybu). V našem případě nepřekvapí, že skóre otevřel 

soupeř první střelou na Standovu branku a to po prohraném buly v našem pásmu a nepokrytí střílejícího 

obránce (čas 4:14). Vyrovnání přišlo při našem oslabení - dostali jsme se do útočného pásma, puk šel zpět 

na modrou, odkud střílel Oulický a mírná teč Matěje Chudoby poslala puk v čase 13:06 k levé tyči 

soupeřovy branky. V čase 16:54 strhl soupeř vedení opět na svoji stranu. Po zmatku v našem pásmu, 

způsobeném, jak jinak, soupeřovou první pětkou, vyhodil náš hráč rukou puk z prostoru před brankou 

přímo na hokejku soupeřova hráče na modré. Ten střílel po ledě skrz několik hráčů, Standa nic neviděl, 

byl bez šance. 

Druhá třetina skončila bez branek, soupeř však několikrát nebezpečně zahrozil a Standa musel předvést 

nemálo slušných zákroků, dva z nich lze dokonce označit za fantastické. 

Třetí třetina přinesla nejdříve naše vyrovnání na 2:2. Lukáš Musil si vybruslil na kruh a propálil v čase 

44:47 soupeřova brankáře. Do vedení se soupeř dostal během naší přesilovky, po naší chybné rozehrávce 

(čas 50:47). Na 3:3 jsme vyrovnali brzo, minutu a 10 sekund po obdrženém gólu. Kracík v útočném pásmu, 

na levém kruhu odstavil dva hráče s pukem, ten sebral Vencl, vybruslil před brankáře a střílel 

backhendem. Brankář jeho střelu vyrazil, Kracík však puk do odkryté branky dorazil. Možná jsme cítili 

šanci, naše hra měla ve třetí třetině (na rozdíl od první a druhé třetiny) celkem nasazení a nescházela 

nám ani bojovnost. Hokejově jsme však na jejich první pětku ani zdaleka neměli. Po vyrovnání jsme stáhli 

hru na dva útoky, ale nemělo to valný smysl, obraz naší hry se spíše zhoršil. Dvě šance na střelení našeho 

čtvrtého gólu jsme neproměnili, přišel trest. Tentokrát ale ne po soupeřově šikovnosti, ale po Standově 

"slabší chvilce". Po prohraném buly v našem pásmu se puk dostal na modrou, odkud soupeř střílel po ledě. 

Standa měl střelu a puk "pod kontrolou", šel do kolen, hokejku před sebou. Sklon hokejky však byl takový, 

že se puk zvedl tak, že "přeloboval" klečícího Standu a zapadl do branky. Prohrávali jsme 3:4 v čase 

54:43. Na ledě už to byla spíše křeč. Definitíva padla do naší branky 2:57 před koncem, soupeř nás 

rozebral tak, že střílel do prázdné. Pak už se jen dohrávalo... 

Branky (asistence): Chudoba M. (Oulický), Musil L. (Petráček), Kracík (Vencl). 

Sestava: Věchet - Krsek, Foltýn - Oulický, Žilák - Petráček, Musil L., Musil D. - Kracík, Heřmanský, Vencl 

- Plecháč, Chudoba M., Chudoba J. 
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6.1.2013/ ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Divá Bára 4 : 2 (0:1, 2:1, 2:0) 

   K zápasu se nás sešlo 11 do pole, Standa šel tradičně do branky. Soupeřů byla plná 

lavička (fakt nevím kolik jich bylo, ale dost), branku soupeře hájil novopacký junior 

Táborský, z opor postrádali jičínští jen registrovaného Honzu Starého. Divé Báře jsme 

měli co vracet, v prvním kole jsme ještě 11 minut před koncem vedli, nakonec jsme po 

našem kolapsu v závěru prohráli o čtyři góly (3:7). 

   Začali jsme svižně, soupeř spíše opatrně. Skóre však otevřela Bára první střelou na naši branku v čase 

1:39. Po celou první třetinu byla hra vyrovnaná, na obou stranách bez výrazných šancí. 

Ve druhé třetině přišlo v čase 25:15 naše vyrovnání. Vencl poslal od modré po ledě střílenou nahrávku 

před branku, kterou Kracík tečoval nad přesouvajícího se brankáře, pod břevno soupeřovy branky. Za dvě 

minuty jsme šli do vedení - akci založil Kracík, puk dal na střed Petráčkovi, který ho poslal na rozjetého 

Hejňáka na pravé straně. Dušan vletěl do pásma a z kruhu vymetl pravý vingl (čas 27:27). Soupeř 

evidentně vadl, ale my jsme toho, i přes několik slibných šancí, nedokázali využít. Naopak po prohraném 

buly v našem pásmu jsme nechali před brankou samotného soupeře, ten dostal puk a s přehledem přehodil 

v čase 36:53 padajícího Standu. Bylo vyrovnáno a tak se šlo i do šaten. 

Třetí třetina začala pro nás dobře. Naše druhá pětka se dostala do útočného pásma, kde puk zpoza 

branky poslal Jirka Chudoba na sjíždějícího obránce Vojtu Žiláka. Ten měl otevřený prostor, měl čas 

tedy zacílit - střelu mu však brankář vyrazil, naštěstí přímo před branku, kde byl Kracík a ten puk v čase 

40:46 uklidil za brankářova záda, do soupeřovy branky. Naši mírnou převahu jsme korunovali gólem na 4:2 

v čase 54:55. Dlouhý pas Oulického z hlouby našeho pásma k pravému mantinelu ve středu hřiště Kracík 

"z první" poslal na střed hřiště na rozjetého Hejňáka, ten se protáhl kolem obránce, střílel - střela pod 

tlakem nebyla nic moc, ale puk přece jen přelezl (nebo "podlezl"?) brankářův beton a skončil za 

brankovou čárou. V závěru jsme šli "do čtyřech", soupeř hrál více jak dvě minuty bez brankáře, skóre se 

však už nezměnilo. Nechá se říci, že především závěr zápasu, ale v podstatě celá třetí třetina, byla 

poněkud "nervóznější", k čemuž bezpochyby přispěla nejistota mladé rozhodcovské dvojice, o které se 

rozhodně nedá říci, že by měla zápas pod kontrolou. 

Góly (asistence): Kracík (Vencl), Hejňák (Petráček), Kracík (Žilák), Hejňák (Kracík). 

Sestava: Věchet - Krsek, Vencl - Oulický, Žilák - Plecháč, Chudoba M., Petráček - Kracík, Hejňák, 

Chudoba J. - Knap (střed). 

Rozhodčí: Purtík + nějaký mladý (oba běs) 

7. 1. 2013/ ZS Jičín 

HC Sklepy team - Grey Grizzlies Hořice 9 : 2 (4:0, 2:0, 3:2) 

   V pondělí 7.1. jsme si udělali výlet do Jičína. A byl to nečekaně úspěšný výlet. K zápasu s hořickými 

Grizzliky jsme dorazili s 12 hráči do pole, po dlouhé době nastoupil Augusta (jinak Maska) a celkem mu to 

šlo (asi si ho necháme ). Koncem první třetiny se přiřítil opozdivší Radek Krsek (trénink mládeže ve 

Vrchlabí), ale když viděl, jak nám to jde, tak se ani nepřevlékal a "odkoučoval" nám to na lavičce. Soupeř 

nastoupil s 11 hráči do pole a neměl jsem při pohledu na lavičku pocit, že by někoho výrazně postrádal.  

   Skóre otevřel v čase 3:01 Jirka Červený, když zachytil vyhození soupeře po mantinelu na jejich modré, 

lehce popojel a střelou propálil všechno včetně brankáře. Druhý gól padl v čase 13:20. Augusta v útočném 

pásmu lehce (a šikovně) prostrčil puk přes obránce na Kracíka, ten z pravé strany najel před brankáře, 

naznačeným pohybem vlevo roztáhl brankáře a poslal puk k bližší, pravé tyči. Na 3:0 dával v čase 15:35 

Rajm a to po střele Knapa z pravé strany - puk se od zadního mantinelu odrazil zpět před branku přímo k 

Pavlovi, ten měl před sebou prázdnou, odkrytou branku, kam puk bez problémů uklidil. Naši aktivitu v 

první třetině korunoval a soupeřovu pasivitu ztrestal čtvrtým gólem v čase 17:26 Vencl. Matěj Chudoba 
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nahrál zpoza branky a Martin předvedl parádu, střílel z efektní otočky. První třetina skončila tedy 4:0. 

Hráli jsme jednoduše a s chutí, soupeř byl naopak bez šťávy, nebruslil. 

Poměr sil se nezměnil ani ve druhé třetině, opět jsme to byli my, kdo měl více ze hry. Gólově jsme se 

prosadili dvakrát: nejdříve při přesilovce, když Vencl nahazoval puk z levého rohu před branku soupeře a 

Kracíkova brusle ho poslala v čase 29:04 do sítě. Druhý gól padl se sirénou, v čase 40:00. Pouhé dvě 

sekundy před koncem bylo buly u soupeře, na které šel Matěj Chudoba. Zkusil hned střelu, bez úspěchu, 

puk se však odrazil před branku k Petráčkovi a ten ho vzal "na vidle" a přehodil padajícího brankáře. 

Ještě cca deset minut třetí třetiny jsme ledu vládli my, v závěru se však soupeř nečekaně probudil a my 

se dostali pod nepříjemný tlak. Avšak postupně. Náš sedmý gól padl ve 43. minutě poté, co Augusta potáhl 

puk podél levého mantinelu, ač tísněn jej zpoza branky nahrál na najíždějícího Kracíka před branku a ten 

střelou bez přípravy rozvlnil síť soupeřovy branky tento zápas potřetí. Na 8:0 dával v čase 47:19 Vencl 

po parádní nahrávce Matěje Chudoby. Akci, z níž padl devátý gól, založil šikovným prohozením dvou 

soupeřových hráčů v našem pásmu Vencl, kterým poslal do přečíslení 2 na 1 Kracíka a Augustu. Prvně 

jmenovaný potáhl puk po pravé straně do soupeřovy třetiny, z kruhu nahrál přes obránce na Zdendu před 

branku a ten bez přípravy, i když o beton přesouvajícího se brankáře, poslal puk do sítě. V čase 49:45 

přišel Standa v brance o čisté konto - soupeř nám ujel a snížil na 9:1. Dát desátý gól není levná 

záležitost. To si patrně uvědomovali mnozí naši hráči, neboť jinak nelze vysvětlit fakt, že z šancí, které 

jsme v závěru měli, nikdo gól nedal. Kracík dvakrát střílel z ideální pozice, neatakován, dvakrát úplně 

stejně těsně přestřelil. Augusta jel sám na brankáře, scházela mu ale rychlost a tak jej soupeř dojel (a 

fauloval). Za faul na Pavla Rajma v brejku bylo v čase 54:49 nařízeno trestné střílení. Ani Pavel této 

nabídnuté možnosti nevyužil. V posledních pěti minutách se soupeř vzchopil, začal bruslit, napadat, 

najednou jsme nevěděli, co dřív (nechápu, na co celý zápas čekal, hokejově na to - to bylo od začátku 

jasné - měl). Snaha soupeře byla korunována gólem na konečných 9:2 v čase 56:20. 

Góly (asistence): Červený (bez as.), Kracík (Augusta), Rajm (Knap), Vencl (Chudoba M.), Kracík (Vencl), 

Petráček (Chudoba M.), Kracík (Augusta), Vencl (Chudoba M.), Augusta (Kracík).  

Sestava: Věchet - Červený, Foltýn - Oulický, Žilák - Kracík, Augusta, Vencl - Plecháč, Chudoba M., 

Petráček - Rajm, Knap, -. 

Rozhodčí: Starý J., Materna 

12. 1. 2013/ ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Holín 3 : 5 (2:2, 0:0, 1:3) 

   Nepříjemného soupeře jsme přivítali na "svém" ledě v sobotu 12.1. K zápasu jsme nastoupili s 13 hráči v 

poli, Standa Věchet se postavil do branky. Soupeř přijel v počtu 9 + 1. Po našich mírných připomínkách na 

kvalitu rozhodčích v minulém domácím zápase nastoupil tentokrát v pruhovaném Marek Šmika, pískající 

jinak "jinou ligu" a bylo to znát. Konečně bylo opravdu zřejmé, kdo řídí zápas (tato věta je možná 

úsměvná, ale ten minulý zápas to fakt jasné nebylo). 

   Soupeř začal, logicky vzhledem k počtu, opatrně, my měli mírnou převahu. Skóre otevřel Jirka Červený, 

který vyvezl puk z našeho pásma, ve středním pásmu si ho vyměnil s Augustou (zpět dostal hezky do 

jízdy) a střelou z levého kruhu rozvlnil síť v čase 6:11 poprvé. Chyba přišla necelých pět minut před 

koncem třetiny - soupeř ujel ve dvou na jednoho našeho hráče a tuto klasickou akci zakončil v čase 15:27 

vyrovnávacím gólem. Neuběhla ani minuta a my opět vedli - Vojta Žilák střílel od modré, Matěj Chudoba 

potřeboval sice na dorážku dva pokusy, ale puk do branky přece jen dostal (čas 16:17). Bohužel vedení 

jsme do první sirény neudrželi - 31 sekund před koncem soupeř vyrovnal na 2:2. Hráli jsme zrovna v 

oslabení a další bylo signalizováno, soupeři na sebe pokřikovali, ať nám odevzdají puk (abychom šli do 

třech) a tak hráč s pukem vystřelil a... dal gól. To snad ani nechtěl.  

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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Druhá třetina gól nepřinesla, ačkoliv jsme my i soupeř měli 

výhodu poměrně dlouhé přesilovky 5 na 3. Vzrušení přinesla 

závěrečná minuta - cca 40 sekund před koncem třetiny 

nastřelil Matěj Chudoba tyč soupeřovy branky, v následném 

protiútoku se na nás soupeř valil v akci 2 na 1.  

Třetí třetina měla rozhodnout a také rozhodla. Zlomový 

okamžik přišel hned na začátku - Augusta vybojoval nahozený 

puk za soupeřovu branku, ačkoliv po něm šel brankář i 

obránce, zpoza branky nahrával před branku na najíždějícího, 

zcela volného Kracíka, nahrávka však od Zdendy byla 

nepřesná a tak výlet brankáře a odkrytá branka zůstaly bez 

trestu. Škoda. Za moment jsme šli do oslabení a soupeř 

přesilovku střelou po ledě z pravého kruhu (z našeho směru) k 

bližší, nepokryté tyči Standovy branky v čase 42:10 využil. 

Jeden gól, to dáme - věřili jsme. Pak však přišla střela 

soupeře od modré, která šla sice cca 30 cm vedle, ale kterou 

si Standa hokejkou srazil v čase 42:43 do branky. To nás 

dost srazilo. Podařilo se nám však v přesilovce snížit na rozdíl 

jediného gólu. Červený nahrával a druhý obránce poslal puk od modré krásnou střelou do pravého, z 

pohledu střelce vzdálenějšího růžku soupeřovi branky. Bylo to v čase 53:56, takže do konce bylo i dost 

času. Ačkoliv jsme měli tlak, soupeř odolal. Navíc jsme nejspíš i chybovali tím, že jsme stáhli Standu z 

branky příliš brzo: dvě a půl minuty před koncem. Soupeř se dostal k puku a minutu a 41 sekund před 

koncem pátým gólem pečetil svoje vítězství.  

Góly (asistence): Červený (Augusta), Chudoba M. (Žilák), Žilák (Červený). 

Sestava: Věchet - Červený, Foltýn - Krsek, Žilák - Kracík, Augusta, Vencl - Plecháč, Chudoba M., 

Petráček - Rajm, Hejňák, Chudoba J. 

Rozhodčí: Marek Šmika, Purtík 

26. 1. 2013/ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Divá Bára 3 : 6 (1:2, 1:1, 1:3) 

   K utkání jsme se sešli v nejhorším možném počtu jedenácti hráčů v poli (chřipková epidemie řádí i v 

našich řadách), do branky nastoupil tradičně Standa Věchet. 

   Začátek se nám nepovedl (pokolikáté už?). Soupeř otevřel skóre v čase 3:42 poté, co jsme ztratili puk 

na naši modré, jičínský hráč dával puk hned na druhou stranu na kruh, odkud další soupeřův hráč z první 

střílel do odkryté Standovy branky. Na 0:2 dával soupeř v čase 8:18. Nechali jsme jejich hráče Fejfara 

jezdit středním i naším pásmem zcela bez napadání, až byl před Standou a tomu nedal šanci. Snížení na 

1:2 zařídil obránce Oulický, který potáhl puk podél levého mantinelu, z rohu nahrál před branku na 

Matěje Chudobu a ten nedal brankářovi šanci (čas 10:18). 

Druhá třetina začala naší přesilovkou, při které jsme nejdříve nedali slušnou šanci a z protiútoku jsme 

dostali v čase 20:54 gól na 1:3. Naše hra se však zlepšila a přibylo i šancí, z nichž lze některé označit 

slůvkem vyložené. Ztroskotali jsme však na jičínském brankáři (který si však pomáhal všemi způsoby - 

klidně po ztrátě puku za brankou skočil po hokejce našeho hráče a oběma rukama ji držel, takže další náš 

hráč před prázdnou brankou čekal na puk zbytečně - kupodivu rozhodčí tento zákrok nepovažoval za 

nedovolený), nebo jsme vzniklou situaci prostě nevyřešili zcela správně. Snížili jsme až ke konci třetiny. 

Lukáš Heřmanský ujel, po brejku zakončil, soupeřův brankář sice Lukášův záměr přečetl, ale puk se přece 

jen překulil přes brankovou čáru - 2:3 v čase 37:41.  

Ve třetí třetině jsme chtěli vítězství strhnout na naší stranu. Rozhodčí však hned v úvodu nadělili soupeři 

výhodu dvojnásobné přesilovky, trvající minutu a 40 sekund. Deset sekund před návratem našeho 
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čtvrtého hráče soupeř výhodu proměnil ve svůj čtvrtý gól (čas 42:32). Na 2:5 soupeř zvýšil v čase 49:28 

nepovedenou, vrtící se "mrchou" (to prostě nejde označit jako střela), která však zapadla k pravé tyčce 

Standovy branky. Byl to trochu zmar - makáme, šance máme, ale soupeř pak dá takový gól (a další při jeho 

oslabení a při jeho dvojnásobné přesilovce). Snížili jsme díky příkladné bojovnosti Augusty, který při hře 

4 na 4 na útočné modré vypíchl puk jičínskému obránci a samostatný nájezd zakončil střelou, která v 

čase 54:30 rozvlnila síť soupeřovy branky. Do konce zbývalo více jak pět minut a my prohrávali o dva 

góly. Věřili jsme si, soupeř si však svoje vítězství ohlídal. Na poslední minutu jsme stáhli Standu z ledu, 

snížení to však nepřineslo. Naopak v úplném závěru ujel jičínský hráč Fejfar a 4 sekundy před koncem 

střelou do prázdné dal výsledku konečnou podobu.  

Branky (asistence): Chudoba M. (Oulický), Heřmanský (Krsek), Augusta (bez as.) 

Sestava: Věchet - Oulický, Vencl - Krsek, Žilák - Kracík, Heřmanský, Augusta - Plecháč, Chudoba M., 

Petráček - Chudoba J. (levý ú.) 

27. 1. 2013/ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Zimák Jičín 8 : 1 (1:0, 3:1, 4:0) 

   Den po nezvládnutém zápase s Divou Bárou jsme na "svém" ledě přivítali vedoucí tým 

tabulky - jičínský HC Zimák. I soupeř měl včera zápas (a poprvé letos prohrál), navíc po 

zápase chlapci tužili tým takovým způsobem, že se jim ráno nevstávalo moc dobře a ani k 

našemu zápasu (začínalo se ve 12:15) nepřistupovali mnozí s nadšením. Navíc jich přijelo 

pouhých osm do pole. Nás nastoupilo do pole 12, Standa do branky.  

   V první třetině jsme měli převahu, ale nijak výraznou. Vyložených šancí jsme moc neměli, první gól jsme 

dali až minutu a 56 sekund před koncem třetiny. Knap zpoza branky prohodil puk skrz soupeřova hráče na 

Kracíka před branku a ten střelou bez přípravy otevřel skóre. 

Od začátku druhé třetiny soupeř vadl, ale při hře 4 na 4 po Plecháčově "namazání" v čase 24:14 vyrovnal. 

Vedení jsme strhli zpět na svoji stranu po vyhraném buly Knapa v útočném pásmu, puk hned Láďa poslal 

na obránce Žiláka na modrou a ten poslal puk do levého růžku soupeřovi branky (čas 31:13). Třetina se 

blížila ke konci, když po střídání nastoupil na led Pavel Rajm. A měl úspěšné střídání. Nejdříve ho poslal 

do brejku Jirka Chudoba. Pavel zvolil střelu k pravé tyči, což ale brankář vystihl - puk ale přece jen 

beton "přelezl" a skončil v čase 38:44 za brankovou čárou. A stejné střídání poslal Pavla do dalšího 

brejku pro změnu Augusta. Pavel tentokrát volil střelu mezi nohy, trefil to parádně, brankář neměl šanci. 

To bylo v čase 39:11.  

Ke třetí třetině nastoupil soupeř již zlomený. Náš pátý gól padl v čase 41:33. Matěj Chudoba bez úspěchu 

vystřelil, puk ale dorážkou do sítě poslal Martin Plecháč. Poněvadž to Martinovi letos nějak nelepí (a v 

letošní OHL doposud gól nedal) slavili jsme skoro tak, jako by právě rozhodl finále. V polovině třetiny nás 

soupeř zavřel v našem pásmu a my nemohli dlouho vystřídat. Pak však Plecháč potáhl puk podél pravého 

mantinelu do soupeřova pásma, tam nahrával mezi kruhy na Petráčka, ten nezpracoval puk zcela dobře a 

tak se ke střele dostal Vencl a v čase 49:06 zavěsil. Tři minuty před koncem jeli naši dva na jednoho 

soupeře - Petráček nahrával, Matěj Chudoba puk lehce přehodil přes soupeřův beton. V úplném závěru, 

při našem oslabení, sebral soupeřovi puk Knap a z kruhu prostřelil 36 sekund před koncem brankáře 

Zimáku poosmé. 

Konečných 8:1 je pro soupeře ještě milosrdných, byl tentokrát "zralý" na mnohem větší příděl (co my 

zase nedáme?). Ale body jsou doma, i když se s nimi moc nepočítalo, takže spokojenost. 

Góly (asistence): Kracík (Knap), Žilák (Knap), Rajm (Chudoba J.), Rajm (Augusta), Plecháč (Chudoba M.), 

Vencl (Petráček), Chudoba M. (Petráček), Knap (bez as.). 

Sestava: Věchet - Krsek, Žilák - Oulický, Vencl - Kracík, Knap, Augusta - Plecháč, Chudoba M., Petráček - 

Rajm, - , Chudoba J.  

Rozhodčí: Marek Šmika (sám a výborně) 
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30. 1. 2013/ ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Lvi Nový Bydžov 8 : 0 (0:0, 3:0, 5:0) 

   Poslední zápas třetího kola jsme sehráli proti bydžovským Lvům. Soupeřů přijelo deset do pole, nás se 

sešlo do pole dokonce 14, ale k zápasu jsme nastoupili se 13 hráči (Jirka Chudoba se vzhledem k počtu 

rozhodl - zcela dobrovolně - nenastoupit, za což mu patří dík). Soupeř nás v minulých zápasech docela 

proháněl, především dvojice Vaníček - Věchet nám činila velké problémy. Tentokrát nedorazil Věchet a 

tak byl Vaníček (jinak vedoucí muž tabulky produktivity OHL, skup. A) poloviční. Poloviční byl tedy celý 

tým Nového Bydžova, dravé lvi ti bydžovští Lvi rozhodně nepřipomínali...  

   Od začátku jsme se nastěhovali na soupeřovu polovinu, Bydžov hrál dost staženě. Věděli jsme však z 

minulých zápasů, že oni rychlé brejky či přečíslení zvládají. Do brejku se však soupeř téměř celé utkání 

nedostal (až v samém závěru jsme polevili). Nejezdili, od samého začátku nestíhali, naše napadání jim 

dělalo problémy a tak často jen vyhazovali. Stále to však bylo 0:0. Šancí jsme měli relativně dost, 

některé i vyložené, ale překonat soupeřova brankáře se nám celou první třetinu nepodařilo. Soupeř dobře 

hustil prostor před svojí brankou, takže střely našich v klidu střílejících obránců dlouho končily v chumlu 

hráčů a především soupeřův brankař čaroval (suverénně nejlepší soupeřův hráč zápasu). Bydžovští nás 

nedostali pod tlak, nejenom v této třetině, ani při našem oslabení. 

Ve druhé třetině šlo jen o to, jak prolomit jistotu bydžovského brankaře. Nejdříve jsme měli - opět - 

několik neúspěšných pokusů, až se do brejku po žabce Rajma dostal Knap a zakončil únik blafákem do 

backhandu (čas 27:18). Druhý gól padl v naší přesilovce - David Musil vystřelil hóóódně mimo, jedna teč, 

druhá teč, možná i třetí teč od brankáře a puk byl v čase 36:31 v síti. Těsně před přestávkou jsme dali 

na 3:0 - Martin Vencl nahrál Davidu Musilovi mezi kruhy a ten střílel z otočky backhandem po ledě k tyči 

(čas 39:24). 

Přestávka před poslední třetinou. Věděli jsme, že na to tentokrát soupeř nemá, ale..? Co kdyby. Dvakrát 

ujede a je zpátky. To jsme nechtěli připustit. Obavy byly ale zbytečné, soupeřovi evidentně úplně došlo. 

A tak jsme přidali ještě pět gólů. V čase 44:58 dával Rajm do odkryté branky poté, co si D. Musil 

prohodil soupeřova obránce a nahrával volnému Pavlovi. Pátý gól padl v čase 45:37 po střele Oulického od 

modré a teči Augusty. Až za stavu 5:0 nám poprvé ujel soupeř, jeho brejk však Standa (jinak bez práce) 

zlikvidoval. Šestý gól padl při naší přesilovce, obránci si vyměnili puk - Vencl nahrál Oulickému a jeho 

střela od modré skončila v čase 51:41 v síti (čistý průstřel). Sedmý gól dal v čase 56:54 Augusta. Žilák 

vystřelil od modré, branku však minul, od zadního mantinelu odražený puk se dostal ke Zdendovi a ten ho 

poslal do sítě. Poslední gól zápasu padl v čase 57:37. Tentokrát hodně střílející obránce Oulický opět 

pálil od modré, brankař jeho střelu ještě vyrazil, ale na dorážku Petráčka už neměl - 8:0. V závěru jsme 

nechali vyniknout Standu - soupeř se na něho řítil v brejku, Standa zasáhl, poté nám 57 sekund před 

koncem zazvonilo břevno a za moment zůstal soupeřův hráč sám před Standou, slušně s pukem zamíchal a 

už už ho dával k tyči. Standa však o první letošní nulu nechtěl přijít a tak ležíc hodil k tyči beton a puk 

vyrazil.  

Góly (asistence): Knap (Rajm), Musil D. (Rajm), Musil D. (Vencl), Rajm (Musil D.), Augusta (Oulický), 

Oulický (Vencl), Augusta (Žilák), Petráček (Oulický). 

Sestava: Věchet - Krsek, Žilák - Oulický, Vencl - Kracík, Chudoba M., Augusta - Plecháč, Hejňák, 

Petráček - Rajm, Knap, Musil D. 

3. 2. 2013/ ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Holín 5 : 5 (0:1, 1:1, 4:3) 

   K zápasu se nás sešlo 12 do pole, soupeř nastoupil s 10 hráči do pole. Holínští před posledním kolem v 

klidu "jistí" druhou příčku tabulky, o play-off už mohou přijít jen v případě jejich totálního kolapsu. My 

naopak jistotu postupu ještě zdaleka nemáme, takže jsme byli připraveni se o nějaký ten bod náležitě 

porvat. Soupeřův styl nám však moc nesvědčí, je na nás moc "profesorský" a vždy neomylně trestající 
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naše pochybení. Na druhou stranu zápasy s tímto soupeřem jsou vždy férové a jsou hrány ve vzájemném 

respektu. Myslím, že se to nechá říci i o tomto utkání. 

   Začátky utkání jsou pro nás poslední dobou typické tím, že my na soupeře vletíme, máme převahu a 

soupeř pak jednou, dvakrát ujede a dá jeden, dva góly (někdy i víc). Takže jsme na soupeře vletěli, nutno 

přiznat, že ani soupeř nás nešetřil, my ale šance nedali a tak skóre otevřel v čase 14:49 soupeř. Naše 

řady byly v té době rozhozené - Knap zastavoval tekoucí krev z tváře a Žilákovi praskl nůž (od druhé 

třetiny pak hrál s vypůjčenými bruslemi).  

Druhá třetina měla podobný průběh jako třetina první. My jsme si těžce vypracovávali šance, které jsme 

pak úspěšně zahazovali, soupeř zdaleka tolik gólovek neměl, o to však byly nebezpečnější. Ve 27. minutě 

chyboval při rozehrávce jinak perfektní Jirka Červený a soupeř byl sám před brankou. Jeho zakončení 

Standa v brance ještě vytěsnil, na dorážku však už neměl a v čase 26:51 to bylo 0:2. V závěru třetiny 

soupeř hrál pouze v devíti - také na holínské střídačce tekla krev, bylo třeba i toto, také nezaviněné, 

zranění zastavit. Snížení přišlo téměř do šatny. Soupeř propadl, Plecháč potáhl puk podél pravého 

mantinelu, za útočnou modrou ho prohodil na střed na najíždějícího Matěje Chudobu a ten brankáře 

roztáhl blafákem na pravou stranu a pak poslal puk do brány mezi nohama holínského brankáře (čas 

38:32).  

Třetí třetina byla poněkud divoká. Nejdříve jsme v čase 42:33 vyrovnali na 2:2. Žilák potáhl puk do 

útočné třetiny, přenechal ho Augustovi a ten střelou z mezikruží vymetl vingl soupeřovy branky. Za 

pouhých 24 sekund jsme šli do vedení - Matěj Chudoba střílel od modré a trefil brusli (prý to byl záměr) 

před bránou "operujícího" Kracíka, od které puk zapadl k tyči. Ještě veseleji bylo v čase 46:59, poté, co 

Augusta nechal vzpomenout na staré časy - sebral puk v naší třetině, nikomu ho nepůjčil, jel a jel, až byl 

před soupeřovou bránou, naznačil brankářovi blafák, ale pak vystřelil k tyči a my vedli o dva góly. Pak ale 

přišli naše "horké" chvilky a také góly do naší sítě, které si asi Standa "za rámeček" nedá a bude na ně 

dlouho vzpomínat. Na 4:3 soupeř snížil po pouhých 12 sekundách po našem čtvrtém gólu nahozením od 

modré, na které Standa zareagoval až na poslední chvíli a které zapadlo k naší tyči. Vyrovnání přišlo cca 

minutu poté, při našem oslabení. Soupeřova hráče s pukem jsme celkem správně sundali, puk se však 

vykulil k jinému holínskému hráči, který už z poměrně velkého úhlu "vyslal" puk (střela po ledě sotva jela) 

na Standovu branku, Standa měl však zrovna hokejku někde "u pasu" a tak puk "proklouzal" mezi bruslemi 

sotva za brankovou čáru. Byli jsme jak opaření. O dvě minuty později jsme chybovali ve středním pásmu, 

soupeřův hráč si postupně "podal" tři naše hráče, přes toho posledního nahrál na pravou stranu na 

najíždějícího spoluhráče a ten krásnou ránou nedal Standovi v čase 50:11 šanci - 4:5. Alespoň remízu 

zachránil v čase 54:08 Kracík, který využil ideální nahrávky Hejňáka z levého útočného rohu a z první 

poslal puk do vzdálenějšího vinglu soupeřovy branky.  

Mohli jsme vyhrát, ale mohli jsme i prohrát. Remíza je tak asi spravedlivá a s odstupem se nechá říci, že 

ji bereme. 

Góly (asistence):  

Chudoba M. (Plecháč), Augusta (Žilák), Kracík (Chudoba M.), Augusta (Žilák), Kracík (Hejňák). 

Sestava: Věchet - Oulický, Žilák - Červený, Foltýn - Kracík, Augusta, Hejňák - Plecháč, Chudoba M., 

Petráček - Knap, - , Chudoba J. 

Rozhodčí: Kejzlar, Materna  

22. 2. 2013/ ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Zimák 1 : 2 (0:0, 1:1, 0:1) 

   V den zápasu jsem se probudil s tím, že odpoledne hrajeme a že k zápasu nastoupíme "v plné palbě", se 

všemi tahouny a že nás bude skoro až dost - čtrnáct. Pak však klaplo poledne a já se postupně začal bát 

zvedat telefony či přijímat SMSky. Výsledek? K zápasu nás nastoupilo devět (plus Standa do branky, 

samozřejmě). Ach jo! Soupeř nastoupil s 11 hráči do pole, řekl bych, že všechna mládež už se Zimáku 

uzdravila (snad jediný tam vedle postával o berlích), do branky po našem souhlasu postavili Honzu 
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Mrázka, kterého jinak na soupisce nemají (a dvakrát povolené "vypůjčení" brankáře z jiného týmu OHL 

již vyčerpali) a ten nás celkem vychytal. Soupeř tabulku OHL vede, ale posledních pět (!!!) zápasů 

nebodoval, dříve získaný náskok prohospodařil a už potřeboval zabrat. To my ale také, na naše čtvrté 

místo (zaručující play-off) zle dotírají Grizzlies. 

   Od úvodního vhazování se hrál na poměry OHL rychlý hokej, v poznámkách mám jednoduše napsáno: 

první třetina - mazec. Gól však nepadl ani na jedné straně. Je ale nutné přiznat, že soupeř měl v této 

části těch příležitostí asi více, Standa Věchet v naší brance však předvedl několik slušných zákroků 

(nejenom v této třetině, ale celý zápas chytal parádně).  

I druhá třetina probíhala ve vysokém tempu, útoky se přelévali ze strany na stranu, každý tým měl 

několik brejkových příležitostí. Skóre otevřel Zimák - po nepřesně načasované nahrávce Kracíka (náš 

útočník se zrovna otočil) získal puk soupeř a poslal ho na naši modrou, kde zůstal další jičínský hráč zcela 

osamocen, při brejku s pukem zamíchal a v čase 28:31 ho poslal pod víko Standovy branky. Vyrovnání 

zařídil zanedlouho Plecháč. Nejdříve byl faulován při brejku, rozhodčí bez rozmýšlení nařídil trestné 

střílení. V čase 31:03 se Martin rozjel, před brankářem nic nevymýšlel a prostě ho prostřelil - 1:1. 

Postupem času jsme si začali vytvářet poměrně dost gólovek (soupeř jich měl ale také dost), které jsme 

však nebyli schopni proměnit - buď jsme netrefili odkrytou bránu, nebo jsme naopak bránu trefili, ale s 

ní i brankáře, nejčastěji do hrudi.  

Ve třetí třetině se soupeř dostal v čase 42:24 do vedení. Nějak se to v naší třetině semlelo, my už šli 

téměř do protiútoku, puk se však odrazil od fakt nevím koho do prostoru, kde vůbec nikdo nebyl - osa 

hřiště, kousek od modré v našem pásmu. Od naší branky vystartovali pro puk obránci Krsek a Kracík, také 

ještě jeden hráč, někde od středu vyrazil soupeř. Nebyl by tam dříve, skočil ale po puku a propíchl ho 

skrz naše obránce před branku, kde zůstali tři soupeři. Se Standou si pohráli a bylo to 1:2. Vyrovnat jsme 

mohli, několik slibných šancí jsme však opět "narvali" na brankářovu hruď. Tou největší šancí byla asi ta 

Martina Plecháče, také Dušan Hejňák mohl několikrát slavit 

(měl navíc největší šanci ve druhé třetině, takže tentokrát asi 

bere titul největšího spalovače on). Závěr si už soupeř 

pohlídal, i když jsme hráli dvě přesilovky za sebou, pod tlak 

jsme Zimák nijak výrazně nedostali. Ke hře bez brankáře jsme 

přistoupili až v úplném závěru, ale bez efektu. 

Zápas byl sehrán ve vysokém tempu a byl určitě v OHL 

nadprůměrný. Rozhodčí nemuseli řešit žádné vyhraněné 

situace, několik faulů bylo jasných, ze hry plynoucích. Přesto 

však teklo poměrně dost krve. Nejhůře dopadl soupeřův hráč, 

který po zásahu pukem před svoji brankou přišel o tři zuby. V 

porovnání s tímto jsou další zranění již malicherná (krev z nosu 

soupeře poté, co Standa vyrazil puk přímo do toho nosu, krvavé 

šrámy od soupeřovy hokejky na tváři Matěje Ch.).  

Gól: Plecháč (trestné střílení) 

Sestava: Krsek, Vencl, Kracík - Rajm, Hejňák, Augusta - Plecháč, Chudoba M., Petráček. 

23. 2. 2013/ ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Divá Bára 2 : 2 (0:0, 2:0, 0:2) 

   K zápasu přijela Divá Bára v počtu nevelkém - s devíti hráči do pole. Nás se sešlo 12, takže by se zdálo, 

že je musíme zničit, vlastně uhnat a utahat. Hned v úvodu je třeba říci, že se tak nestalo, naopak je 

nutné konstatovat, že naše nasazení bylo spíše vlažné, chvílemi až malátné. Citelnou ztrátou je pro nás 

rozhodnutí Augusty, který se rozhodl už tuto sezónu zabalit a dát klid svým zádům (poslední zápas LHL 

pro bolest nedohrál). No, třeba si to ještě v play-off, postoupíme-li tam, rozmyslí (ano, rozmyslel ). 
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   První třetina zápasu byla bez branek, poměr sil na hřišti byl zhruba vyrovnaný, ale vyložených šancí měl 

soupeř zcela jistě více.  

Druhá třetina měla podobný průběh jako ta první - soupeř byl hokejovější, nám už tradičně nešlo založení 

útoků a přechod přes střední pásmo, přesto byl poměr sil na hřišti i v této třetině spíše vyrovnaný. 

Nějaké šance byly na obou stranách, ale až v čase 36:07 padl první gól. A dali jsme ho my. Hejňák před 

brankou backhandem poslal puk z první pod víko soupeřovy branky po ideálním pasu Vencla. A po minutě 

jsme vedli o dva góly - Rajm zpoza branky dával puk před branku a soupeřův brankář si ho do své klece 

srazil sám. Do šatny jsme tak šli s dvoubrankovým náskokem.  

Třetí třetina byla jako zlý sen. Soupeř snížil v čase 42:34 na 2:1 poté, co se jičínský obránce Starý opřel 

téměř na modré do puku a vymetl vingl Standovy branky. Nedlouho poté spálil Dušan H. celkem tutovku, v 

podstatě z protiútoku padl gól na 2:2. Soupeřův hráč byl rozjetý, ve středním pásmu dostal puk pěkně do 

jízdy, protáhl se kolem našeho posledního hráče a na dvakrát Standu překonal. Pár minut před koncem 

jsme hráli přesilovku, která se však během chvilky změnila v oslabení (při signalizovaném vyloučení 

podržel soupeř puk dobrých 20 sekund do návratu svého hráče z trestné), hůře bylo, když Martina 

Vencla na trestné doplnil po půl minutě ještě Vojta Žilák a my se tak bránili cca minutu a půl o třech. 

Vydrželi jsme, i když se štěstím.  

Bod za remízu nic moc neřeší, Divou Báru jsme nestáhli a Grizzlies se po vítězství nad Holínem na nás 

před tímto kolem bodově dotáhlo. Zítra si to spolu rozdáme vlastně v přímém souboji o čtvrtou, poslední 

postupovou příčku. 

Góly (asistence): Hejňák (Vencl), Rajm (Vencl). 

Sestava: Věchet - Krsek, Foltýn - Oulický, Žilák - Plecháč, Chudoba M., Vencl - Kracík, Hejňák, Petráček 

- Rajm, Chudoba J., -. 

Rozhodčí: Marek Šmika. 

24. 2. 2013/ ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - Grey Grizzlies Hořice 4 : 3 (1:2, 2:1, 1:0) 

   Hned druhý den po remíze (a mírně rozpačitém výkonu) s Divou Bárou nás čekal 

zápas pravdy. Přímý souboj o play-off. Prohra by pro nás znamenala nejspíše konec 

sezóny po základní části. Soupeř mocně finišuje, pomohla mu kontumace zápasu se 

Zimákem, porazil Divou Báru, dva dny před zápasem porazil Holín, druhý den v 

Lomnici (v LHL) České letce na nájezdy. S námi tedy hráli hořičtí třetí zápas během 

tří dnů (my měli třetí zápas během čtyř dnů). Ani k tomuto veledůležitému utkání nás 

nepřišlo ideálních 13 do pole, bylo nás 12, stejně jako soupeřů. 

   Od začátku bylo zřejmé, že oba týmy vědí, o co se hraje. Nikdo zbytečně nebláznil. Soupeř to možná 

více jistil zezadu a my díky tomu měli mírnou optickou převahu, ta však šance či dokonce gól nepřinesla. 

Naopak soupeřovy výpady byly nebezpečné. První gól padl v čase 7:41 a padl do naší sítě. Po buly u naší 

branky Martin Plecháč s pukem místo vyhození kličkoval, až ho ztratil a za moment byl před Standou 

zakončující soupeř, který na dvakrát Standu překonal. Opět jsme asi měli mírnou převahu, pak nám však 

soupeři ujeli, akci 2 na 1 zvládli s přehledem a zakončení bylo také povedené - nechytatelná střela pod 

víko a my v čase 16:08 prohrávali 0:2. Naše snížení zařídil Musil, na kterého prostrčil puk Kracík. David 

přihrávku zpracoval a zakončil, brankář vyrazil a od Davidovy brusle (s tečí soupeřovy hokejky) přece jen 

v síti skončil. Byl, či nebyl tam úmyslný pohyb? A šlo to tedy od brusle ještě přes jejich hokejku? První 

sporný okamžik zápasu a první horká chvilka pro rozhodčí. Gól byl však uznán (čas 17:44). 

Ještě větší vzrušení přinesl náš druhý, vyrovnávací gól na začátku druhé třetiny. V obranném pásmu jsme 

získali puk, útočník Knap šel střídat, za něho na led naskočil Jirka Chudoba. V tu chvíli zrovna obránce 

Oulický vyhazoval puk ven z pásma a ten v podstatě trefil přímo hokejku do hry se zapojujícího Jirky 

(byl tak 4-5 metrů od střídačky). Jirka byl rázem v brejku, který zkušeně zakončil střelou o tyč. A kde 

byl v té době střídající Láďa? No, sám nevím, ale dle jiných si v okamžiku Jirkova kontaktu s pukem 
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otevíral vrátka na střídačku (a byl tedy, to musíme přiznat, ještě na ledě). Soupeř začal po gólu (a v 

následujících minutách) trochu vyskakovat na rozhodčí, přišla nějaká ostrá slova a tak nepřekvapí, že 

jeden ze soupeřů šel brzo do sprch. Do vedení jsme se dostali v čase 28:26. Martin Petráček na dvakrát 

dorazil puk za soupeřova brankáře a bylo to 3:2. To neunesl soupeřův hráč č.2 (Karban) a odpálil puk 

kamsi do dáli, přes celé hřiště a ven, za což obdržel osobní, desetiminutový trest. Když už jsme se viděli 

téměř v šatně, fauloval v útočném pásmu Kracík a nabídnutou přesilovku soupeř po 6 sekundách využil a 

vyrovnal na 3:3 (čas 38:22). 

Remíza by byla výhodnější spíše pro soupeře, na to jsme ale o přestávce nemysleli. Prostě jsme chtěli 

vyhrát. V čase 47:19 jsme dali čtvrtý a nakonec vítězný gól. Matěj Chudoba střílel, možná jen nahazoval 

na brankáře, puk se odrazil přímo k Plecháčovi a ten backhandem po ledě poslal puk do odkryté brány. 

Martin byl prostě ve správný čas na správném místě a my díky němu můžeme stále pomýšlet na play-off. 

Je však nutné připomenout, že celá třetí třetina byla z naší strany povedená, bojovná a s naší převahou. 

Makali jsme, soupeř spíše tuhl. Několik možností však zůstalo nevyužito, Kracík nastřelil pouze tyč. Závěr 

jsme si pohlídali. 

Na konci zápasu jsme si oddechli nejenom my, ale dost možná i rozhodčí. Vzhledem k důležitosti zápasu 

byla celý zápas znát nervozita na ledě a rozhodcovsky zkušený Marek Šmika měl co dělat, aby to 

ukočíroval (druhý rozhodčí jako by tam nebyl). 

Góly (asitence): Musil D. (Kracík), Chudoba J. (Oulický), Petráček (Rajm), Plecháč (Chudoba M.). 

Sestava: Věchet - Krsek, Vencl - Oulický, Žilák - Plecháč, Chudoba M., Musil D. - Kracík, Knap, Petráček - 

Rajm, Chudoba J., - .  

6. 3. 2013/ ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Lvi Nový Bydžov 11 : 3 (5:0, 5:0, 1:3) 

   Poslední zápas základní skupiny jsme sehráli proti bydžovským Lvům, týmu, který v "A" skupině OHL 

skončí šestý, poslední. K potvrzení naší účasti v play-off jsme potřebovali získat v zápase alespoň bod, v 

případě prohry bychom čekali, zda první Zimák potvrdí roli jedničky a porazí Grizzlies. Proč to ale tak 

dramatizovat? K zápasu jsme nastoupili s 12 hráči do pole, scházeli především studenti Matěj Chudoba a 

Martin Vencl, naopak Zdenda Augusta i přes to, že pro 

bolest zad již několikrát letos ukončil sezónu, 

nastoupil a rozhodně se nešetřil. Soupeř má ve svých 

řadách nejlepšího hráče kanadského bodování základní 

části naší skupiny OHL Jardu Vaníčka, který ve dvaceti 

zápasech (tedy včetně tohoto našeho utkání) skupiny 

získal 55 bodů za 33 gólů a 22 asistencí (mimochodem 

byl tedy u 55 branek svého týmu z 92). Pohár, který po 

zápase obdržel, je tedy určitě ve správných rukou.  

Ale k zápasu: 

   Začátek byl až přehnaně nervózní, plný zbytečných zákroků a dohrávání hráčů. Uběhlo pět takových 

minut, až Petráček dostal po odehrání puku "strom", pořádně se mu zatmělo a na ledě se objevila krev. To 

vedlo rozhodčího k domluvě kapitánům týmů, ti se chvíli dohadovali, kdo že s tou tvrdostí začal a ač se 

nedohodli, po domluvě už byl na ledě relativní klid. Přispěli k tomu i naše branky. Ihned po té domluvě 

jsme totiž otevřeli skóre: Kracík tečoval střelu od modré Krska (čas 5:12). Poté jsme přežili oslabení ve 

třech proti pěti trvající minutu a 51 sekund. Sedm minut před koncem třetiny šel na trestnou lavici Žilák 

a my během oslabení dali hned dva góly: v čase 13:15 dával Hejňák (za bránou získal puk a nahrával 

Petráček) a o 40 sekund později Kracík (Augusta nedal brejk, puk však znovu získal a nahrál před 

branku). Čtvrtý gól dal Musil v čase 14:52 (také před tímto gólem nedal brejk tentokrát Plecháč, puk za 

bránou získal Žilák a nahrával zpoza branky). Pátý náš gól dával 36 sekund před koncem třetiny opět 

Kracík (a během třetiny tak zkompletoval hattrick). 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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Bylo po zápase, soupeř to v podstatě zabalil. A tak jsme přidali další góly: v přesilovce (po 12 sekundách) 

dorazil Žilák v čase 24:11 odraženou střelu Foltýna, o 38 sekund později věšel Kracík po sjetí si do 

volného prostoru před brankou a pasu Augusty z rohu a o dalších 16 sekund později si bydžovští sami 

srazili přihrávku Plecháče do branky. Devátý gól dal v čase 36:55 Žilák střelou mezi nohy po chytré 

přihrávce Červeného napříč pásmem. Desátý gól dal v čase 38:57 Kracík - střela za modrou podél 

obránce lízla břevno a skončila v síti. Kracík si tak připsal v tomto zápase pět gólů, navíc desátý (to 

nebude levné).  

Třetí třetina se hrála už jen z povinnosti, už nějak nebyla síla, ani morál. Soupeř svůj první gólový úspěch 

zaznamenal v čase 43:41. V čase 53:54 jsme dali poslední, jedenáctý gól a dával ho Hejňák. V čase 57:35 

soupeř dal druhý gól a za dalších 17 sekund třetí. 

Góly (asistence): Kracík (Krsek), Hejňák (Petráček), Kracík (Augusta), Musil D. (Žilák), Kracík (Augusta), 

Žilák (Foltýn), Kracík (Augusta), Plecháč (Červený), Žilák (Červený), Kracík (Augusta), Hejňák (Petráček).  

Sestava: Věchet - Oulický, Červený - Krsek, Foltýn - Kracík, Augusta, Žilák - Plecháč, Musil D., Petráček 

- Chudoba J., Hejňák, (leví útočníci ve dvou). 

 
Tuto sezónu nejčastěji „trpěl“ Martin Petráček (ale naštěstí bez vážného zranění) 
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Zápasy základní skupiny OHL: 

 Zimák Sklepy D.Bára Holín Grizzlies Lvi NB body 

HC Zimák 

Jičín 
 

4:2 

6:2 

1:8 

2:1 

6:2 

11:3 

5:4 

1:2 

8:6 

6:3 

3:4 

4:2 

6:4 

2:2 

0:5k 

6:2 

7:4 

4:3 

8:4 

0:5k 

10 

29 
9 

4 

6 

Sklepy 

team N.P. 

2:4 

2:6 

8:1 

1:2 
 

3:7 

4:2 

3:6 

2:2 

2:6 

4:1 

3:5 

5:5 

4:5 

7:4 

9:2 

4:3 

7:6 

3:5 

8:0 

11:3 

2 

20 
6 

6 

6 

Divá Bára 

2:6 

3:11 

4:5 

2:1 

7:3 

2:4 

6:3 

2:2  

1:3 

5:2 

1:2 

4:3 

4:2 

1:3 

4:3 

3:5 

8:6 

2:6 

7:3 

9:5 

6 

21 
2 

6 

7 

HC Holín 

6:8 

3:6 

4:3 

2:4 

6:2 

1:4 

3:5 

5:5 

3:1 

2:5 

2:1 

3:4  

6:3 

6:4 

13:3 

5:7 

7:5 

8:5 

5:9 

7:3 

8 

23 
4 

8 

3 

Grey 

Grizzlies 

4:6 

2:2 

5:0k 

2:6 

5.4 

4:7 

2:9 

3:4 

2:4 

3:1 

3:4 

5:3 

3:6 

4:6 

3:13 

7:5  

3:5 

13:4 

9:7 

13:4 

2 

17 
5 

4 

6 

HC Lvi 

N. Bydžov 

4:7 

3:4 

4:8 

5:0k 

6:7 

5:3 

0:8 

3:11 

6:8 

6:2 

3:7 

5:9 

5:7 

5:8 

9:5 

3:7 

5:3 

4:13 

7:9 

4:13  

2 

10 
4 

2 

2 
 

 

Konečná tabulka OHL po základní části: 
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1. ZÁPAS SEMIFINÁLE 

10. 3. 2013/ ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Zimák Jičín 5 : 4 (1:1, 3:1, 1:2) 

   Play-off v OHL hrají jen čtyři týmy, postupující hrají hned semifinále. My jako čtvrtí ze základní 

skupiny jsme tedy v semifinále play-off OHL "vyfasovali" první HC Zimák Jičín. První utkání série jsme 

sehráli na "domácím" ledě v Nové Pace. K zápasu jsme nastoupili s 13 hráči v poli, Standa Věchet 

tradičně v brance. Soupeřů bylo do pole 10, branku Zimáku hájil brankář Tříska (den před tímto zápasem 

chytal proti nám i v Lomnici jako Český Letec). Věkový průměr soupeřů byl vzhledem k převaze ještě 

nedávných jičínských juniorů odhadem výrazně pod třicet, ten náš byl necelých 34 let. 

   Začátek zápasu byl fofr, štěstí, že soupeřů bylo jen deset - bylo jasné, že to nemohou vydržet. Z tlaku 

soupeře však přišlo vyhození Matěje Chudoby do středního pásma na rozjetého Davida Musila, ten v 

rychlosti "profrčel" kolem posledního soupeře a blafákem do backhandu otevřel v čase 2:48 skóre. Lepší 

první třetinu soupeře korunoval Zimák vyrovnáním v čase 13:42 a to při našem oslabení. 

V 6. minutě druhé třetiny měl hrát soupeř přesilovku 5 proti 3 našim téměř minutu dlouhou, po 8 

sekundách však sekl soupeř našeho Standu a tak šel do čtyřech - a to už jsme pak přežili. Do vedení se 

Zimák přesto dostal - v čase 28:26 nahodil soupeř na naši branku puk a ten odrazem možná od brusle 

našeho hráče, možná od brusle jičínského hráče a dále dost možná s pomocí Standova betonu skončil 

kousek za brankovou čárou - 1:2. Postupem druhé třetiny však bylo evidentní, že soupeř vadne. Aktivitu 

jsme přebírali my, závěr třetiny pak Zimák vyloženě nezvládl. V čase 38:07 jsme v přesilovce vyrovnali - 

Jirka Chudoba tečoval střelu našeho obránce Jirky Červeného. Po pouhých 17 sekundách jsme šli do 

vedení - Žilák zatáhl puk po levé straně do útočného pásma, za modrou přenechal puk za ním "v tandemu" 

jedoucímu Venclovi a ten tahákem nad ramenem brankáře (ten toho dost možná moc neviděl) poslal puk 

do sítě. Než jsme šli do šatny, tak jsme ještě stihli zvýšit naše vedení na 4:2 - rozhozenou obranu 

soupeře pokořila druhá lajna, nahrávající Hejňák si mohl vybrat, komu z útočících spoluhráčů přihraje do 

ideální pozice, nakonec zvolil přihrávku skrz brankoviště na volného Petráčka, před kterým byla odkrytá 

branka a Martin tam také 3 sekundy před koncem třetiny puk v pohodě poslal. 

Před třetí třetinou si soupeř "odfrkl", srovnal se a tak se hrál opět vyrovnaný hokej. Měli jsme nějaké 

slušné šance, avšak bez změny skóre. V 8. minutě soupeř střílel od modré, bránící hráč puk srazil k 

soupeřovi, opět střela a opět do našeho hráče s odrazem k soupeřovi, další střela, která však tentokrát 

prošla a v čase 48:27 skončila v naší síti - 4:3. Nadále jsme hráli pořád stejně, zbytečně jsme se nestáhli 

a nebránili výsledek. V 15. minutě ujel Musil do brejku a soupeřovi nezbylo, než našeho hráče před 

brankou sundat. Nařízené trestné střílení pak David s přehledem proměnil a bylo to zase o dva góly (čas 

54:52). V čase 55:40 jsme po faulu šli do čtyřech, oslabení jsme však přežili. Snížení soupeře přišlo až 

58 sekund před koncem. Oddychový čas jsme si vybrali my, vzápětí soupeř. Opory obou týmů vydechly a 

šli na led, cca půl minuty hrál soupeř bez brankáře, vítězství jsme si však už pohlídali.  

Branky (asistence): Musil (Chudoba M.), Chudoba J. (Červený), Vencl (Žilák), Petráček (Hejňák), Musil 

(trestné střílení). 

Sestava: Věchet - Oulický, Červený - Krsek, Žilák - Musil D., Chudoba M., Vencl - Kracík, Hejňák, 

Petráček - Rajm, Knap, Chudoba J. 

Rozhodčí: dva z Vrchlabí, jinak pískající Krajskou ligu mužů - paráda. 

  

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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2. ZÁPAS SEMIFINÁLE 

13. 3. 2013/ ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Zimák Jičín 2 : 1 (0:1, 2:0, 0:0) 

   Do druhého semifinále OHL jsme nastoupili v poněkud improvizované sestavě. Hrálo se ve středu, naši 

dva vysokoškoláci (Martin Vencl a Matěj Chudoba) byli mimo, stejně jako Augusta a Heřmanský a dále 

zraněný Plecháč. Naopak obránců přišlo všech pět a tak šel Žilák netradičně do útoku a tradičně pravý 

obránce Oulický šel na levou stranu obrany, kde docela trpěl. Beze změny jsme měli brankáře - Standa 

Věchet. Bylo nás tedy 12 do pole, soupeř nastoupil s 11 hráči do hry (tuším), v brance stál Jan Tříska. 

   I tentokrát byl soupeř v první třetině lepší, ale k nějakým výrazným šancím se nedostal. Třetinu Zimák 

vyhrál gólem v čase 17:57. Z rohu soupeř nahazoval puk před branku, kde další jičínský hráč střelou z 

první zakončil mezi Standovy nohy. Standa v pokleku scvakl betony a předpokládali jsme, že i s pukem. 

Všichni čekali přerušení hry rozhodčím. Ten však viděl, že puk se vykulil za Standu a ležel nepřikrytý 

kousek od jeho nohy, cca 10 cm před brankovou čarou. Nikdo nehrál, poněvadž nikdo nevěděl s čím. První 

se po dlouhých 2-3 sekundách "probral" soupeř, dojel k brance a puk dorazil za čáru. 

Po minutě druhé třetiny poslal Knap puk ze středu 

do jízdy na rozjetého Davida Musila a ten byl 

rázem v brejku, který v čase 21:08 s přehledem 

proměnil backhandovým zakončením pod ruku 

jičínského brankáře. Ještě veseleji bylo v čase 

28:08, kdy jsme se dostali do vedení. Střídající 

Knap skočil na led za soupeřovu obranu zrovna v 

okamžiku, kdy z našeho pásma vyhazoval puk Rajm, 

Láďa puk dojel a byl v brejku, který zakončil 

kličkou do backhandu a střelou pod víko - 2:1. 

Bohužel, čtyři minuty před koncem třetiny jsme 

až do konce sezóny ztratili Davida Musila, 

kterému puk po soupeřově střele trefil ruku tak 

nešikovně, že David má na dvakrát zlomený 

ukazovák.  

Do třetí třetiny jsme tedy nuceně přeskupili řady, Martin Petráček šel nalevo, Jirka Chudoba na střed, 

kde se střídali ve třech. Soupeř se samozřejmě snažil o vyrovnání, naše obrana ale tentokrát šlapala 

(především nejlepší hráč na hřišti Jirka Červený tvrdil muziku). Jedna branka ale přece jen padla, 

naštěstí pro nás po odpískání. Opět střela na Standu, která se po chvilce vykulila někam za něho, soupeř 

dorážel. Rozhodčí tentokrát puk neviděl a tak pískal. Dorážka přišla opravdu až po. Jiné šance na 

vyrovnání soupeř v této třetině neměl, jeho aktivita končila většinou kolem naší modré. Věděli jsme, že 

nesmíme v závěru faulovat (oslabení + hra soupeře bez brankáře by nebyla příjemná), což se podařilo, 

naopak v úplném závěru se o tlak soupeř připravil vlastním oslabením. Situaci jsme měli pod kontrolou. 

   Máme za sebou relativně rychlý a oboustranně tvrdý zápas se šťastným koncem pro nás. Jsme ve 

finále, což je možná trochu překvapení - Zimák se letos prezentoval ve výborném světle. I v našich 

zápasech nebyl horší (ale ani lepší), jen mu scházelo to pověstné štěstí, které tentokrát bylo na naší 

straně. No a jak se říká, postoupit mohl jen jeden... 

Góly (asistence): Musil D. (Knap), Knap (Rajm). 

Sestava: Věchet - Červený, Oulický - Krsek, Foltýn - Kracík, Hejňák, Žilák - Rajm, Knap, Musil D. - 

Chudoba J., Petráček, (levý útok ve dvou). 

série: 2:0 - JDEME DO FINÁLE !  

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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DRUHÁ SEMIFINÁLOVÁ SÉRIE 

 Holín – Divá Bára   

   Divá Bára nepůsobila v úvodu sezony jistým dojmem a i přes vítězství na jejím startu se postupně 

propadala tabulkou níže. Postupně však přibrala i několik posil a na konci sezony se zaslouženě vyhřívala 

na třetím místě. Holín zvládl celou základní část v poklidu a přes občasné výkyvy formy si postup zajistil 

dlouho před jejím koncem. V prvním semifinále se Divá Bára dostala do vedení jako první, ale Holín rychle 

vyrovnal. Na začátku třetí třetiny Holín vstřelil tři po sobě jdoucí branky a odskočil na 4:1. Bára stihla 

snížit, ale branka na 4:3 přišla až 18 sekund před koncem utkání. Vedení se ujal Holín. 

   Soupiska Divé Báry před druhým kláním byla pořádně vybrakovaná a chybělo hodně opor. Holín, který 

nastoupil v plné, útočně laděné sestavě, byl jasným favoritem. Tím spíše, když se po 33 sekundách ujal 

vedení, zdála se být práce jednoduchá. Ale pak hosté usnuli na vavřínech a Divá Bára trestala. Do konce 

první třetiny otočila na 2:1 a před přestávkou byl stav už 3:1. Holín se snažil, ale přes dlouhou řadu šancí, 

nedokázal vstřelit branku. Snížení přišlo vcelku včas, v čase 47:13, ale to bylo vše. Holín další branku 

nevstřelil, naopak se v poslední minutě prosadil Milan Rosůlek, završil na 4:2 a poslal celé semifinále do 

třetího dějství. 

   Do rozhodujícího utkání nastoupila Divá Bára s tím nejlepším, co má. Nechyběli ani Jan Fejfar a Radim 

Vaníček, a právě první jmenovaný otevřel skóre tvrdou střelou přímo do růžku branky. Jenže, jak se 

později ukázalo, ten kdo otevřel skóre, vždy prohrál. Zvrat nastal na začátku druhé třetiny, když ze 

střední vzdálenosti propálil gólmana Petr Daňo. Poté z otočky mezi brankařovy betony poslal puk Jarda 

Hlavatý. A o chviličku později už byl stav 3:1. Ve 33. minutě snížil od modré Tomáš Mikolášek, jehož 

střelu cloněný brankář Barkman neměl šanci vidět. Ve třetí periodě už Divá Bára neměla tolik brankových 

příležitostí a jediným, kdo skóroval, byl Lukáš Hlavatý z Holína. Jeho tým zvítězil 4:2 a po třech letech 

opět postoupil do finále.  

série: 2:1 – do finále jde HOLÍN ! 
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1. ZÁPAS FINÁLE 

19.3.2013/ ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Holín 3 : 6 (0:2, 0:3, 3:1) 

   A je tu finále, opět po roce. Zatímco vloni jsme jako vítězové základní skupiny svojí 

finálovou účastí nepřekvapili, letos je náš postup přes semifinále naopak brán jako poměrně 

překvapivý. Až třetí rozhodující zápas druhé semifinálové dvojice rozhodl o tom, že o 

celkové vítězství v letošní OHL se utkáme s celkem Holína. To je pro nás nepříjemný 

soupeř, na kterého to moc neumíme, na druhou stranu zápasy s Holínem jsou vždy férové, 

korektní a co do emocí, tak i příjemné (neřvou na soupeře a ani na rozhodčího, prostě hrají 

hokej). Ve skupině jsme s naším finálovým soupeřem dvakrát prohráli, jednou vyhráli a jednou skončil 

zápas remízou. K zápasu nás dorazilo 13 do pole, Standa tradičně do branky. Schází nám studující Vencl a 

Chudoba M., zraněný Musil D. a také Heřmanský.  

   Na soupeře jsme vletěli a už cca v 10. sekundě se na holínského brankáře řítil Augusta sám, zakončení 

se mu však hrubě nepovedlo. I několik následujících minut jsme soupeře tlačili, soupeř vyčkával. V 

přesilovce střílel Kracík z dobré pozice pouze do hrudi brankáře, ani jiné šance jsme neproměnili. 

Postupně soupeř začal hrozit rychlými výpady, které jsme jen těžko chytali. První gól však padl po naší 

chybě - Augusta v rohu našeho pásma ztratil jistý puk, ten šel před branku a volný holínský hráč si se 

Standou v pohodě pohrál (čas 14:51). Za další tři minuty jsme nedokázali vyhodit puk z našeho pásma a 

soupeř trestal podruhé (čas 17:50).  

Stav 0:2 ještě nemusí nic znamenat, do druhé třetiny jsme tedy šli odhodlaní se stavem něco udělat. 

Bohužel však místo našeho snížení přišel v čase 25:54 třetí gól soupeře. To nás dost zlomilo. Trochu jako 

zmar vyzněl atak Augusty na soupeře před holínskou brankou. Po mírné strkanici si Zdenda neodpustil 

lehké, ale úúúplně zbytečné kopnutí do soupeře (spíš to vypadalo jako "přátelské okopnutí kotníku"), za 

což dostal v čase 27:40 trest 5 minut + TH a šel tedy do sprch (a následně dostal stopku na 3 utkání). 

Během oslabení jsme v čase 31:32 dostali čtvrtý gól, hodně laciný - soupeř vystřelil mimo branku, puk se 

odrazil od zadního mantinelu (odraz podcenil Standa i obránce) a na druhé tyči puk uklidil do branky další 

holínský hráč. Do šatny, 48 sekund před přestávkou, jsme pak dostali ještě pátý kousek, který však 

přesně charakterizuje chytrou hru Holína. Úplně parádní, učebnicová, rychlá kombinace. My ve dvou 

napadali (to bychom asi s tímto soupeřem neměli), holínský obránce poslal puk křižně na rozjetého levého 

útočníka, tomu po odrazu o mantinel spadl přesně na hokejku, profrčel kolem našeho obránce, za modrou 

dával na střed na najíždějícího hráče (tomu druhý náš obránce vůbec nevadil) a zavěsil. Celá akce trvala 

sotva dvě sekundy, byl to fofr. Nezbývalo nic jiného, než zatleskat... 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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O vítězi prvního finále nebylo pochyb, po přestávce jsme jen chtěli dát nějaký ten gól (alespoň čestný 

úspěch) a přece jenom ukázat před odvetou soupeřovi svoji sílu. Poté, co na nás Augusta shlížel již jen z 

hospody, jsme museli trochu upravit složení útoků. Ve dvou hráli střední - Knap a Žilák, nalevo šel 

Petráček. Mé maličkosti zakázali spoluhráči - ve snaze něco změnit - tahat na střídačku tužku a papír, 

kam si zapisuju časy a góly, dále tedy nebudu už tak konkrétní. Od začátku třetí třetiny jsme hráli 

přesilovku a tu jsme hned v první minutě využili - Petráček dorážel puk před bránou. Pak dal soupeř na 

1:6. Druhý náš gól padl po střele Foltýna, kterou tečoval Žilák. Třetí gól padl v úplném závěru, vlastně se 

sirénou. Červený zachytil puk v naší třetině a vědom si blížícího se konce napálil puk přes celé hřiště na 

soupeřovu branku. Střela po ledě nic moc (puk se mu svezl), holínský brankář již viděl konec a vítězství a 

tak "uvolnil svá stavidla radosti" a puk si sám napálil do své branky. Siréna, rozhodčí píská, gól platí... 

Povedl se nám začátek a pak až konec zápasu, jinak jsme neměli šanci. Se soupeřem jsme chtěli hrát 

otevřený hokej (jak je naším zvykem), což však soupeř nekompromisně trestal rychlými protiúdery. 

Holínští navíc hrají opravdu chytře, v odvetě nás nečeká nic lehkého.  

Góly (asistence): Petráček (Červený), Žilák (Foltýn), Červený (bez as.).  

Sestava: Věchet - Červený, Oulický - Krsek, Foltýn - Kracík, Augusta, Hejňák - Plecháč, Petráček, Žilák - 

Rajm, Knap, Chudoba J. 

Rozhodčí: Svoboda, Kejzlar. 

  



 

H
C

 S
kl

ep
y 

te
am

 –
 s

ez
ó

n
a 

20
12

 -
 2

01
3

 

29 

 

2. ZÁPAS FINÁLE 

22. 3. 2013/ ZS Nová Paka 

HC Sklepy team - HC Holín 6 : 2 (0:1, 4:0, 2:1) 

   Odvetné finálové utkání už mohlo v případě naší prohry znamenat konečnou, to jsme nechtěli ale 

připustit. Na druhou stranu na přesvědčivý výkon soupeře v prvním finále nešlo zapomenout a tak jsme do 

utkání nastupovali s obavami a rozhodně ne v roli favorita. K utkání se nás dostavilo rekordních 15 hráčů 

do pole, do zápasu jsme ale postavili hráčů 13 (Petr Oulický a Jirka Chudoba zůstali mimo). Oproti 

prvnímu zápasu už jsme v sestavě měli Vencla, Matěje Chudobu i Heřmanského, naopak scházel Augusta 

(trest na 3 zápasy) a zraněný David Musil. Soupeř přijel s 11 hráči do pole, v půlce zápasu přijel 

dvanáctý. S Holínem také přijela slušná divácká podpora.  

   Začali jsme až příliš nervózně a opatrně, postupně se hra vyrovnávala. První třetinu jsme prohráli - po 

chybě našeho hráče šel soupeř do přečíslení a trestal (čas 13:06). Našich šancí ale postupně přibývalo, 

stejně tak poměr sil na ledě začal vyznívat spíše v náš prospěch. Góly ale přišli až po přestávce. 

Druhá třetina byla jednoznačně naše (marně vzpomínám na nějakou naši povedenější třetinu v poslední 

době), dlouho jsme však nemohli překonat brankáře Holína Ondru Barkmana. Šancí jsme měli velké 

množství, v přesilovce 5 na 3 jsme mohli skórovat snad pětkrát, ale nic, brankář čaroval. Vyrovnání přišlo 

až v čase 31:43 - Rajm střílel z pravé strany, téměř 

od modré a procedil puk pod rukou do branky. Do 

vedení jsme šli v naší přesilovce. Opět jsme na soupeře 

vyvinuli slušný tlak, v jehož závěru střílel Vencl, 

brankářovi propadl puk za záda a tak ho dorážkou 

poslal do branky Kracík (čas 35:10). V další přesilovce 

jsme přidali třetí gól po střele Krska od modré, 

brankářovi jsme výborně zaclonili, takže nic neviděl 

(čas 38:23). Skvělou práci za soupeřovou bránou 

předvedl před gólem Žilák a poté nahrávající 

Heřmanský. Do šatny se šlo za stavu 4:1. V závěru 

zachytil Červený puk od soupeřova hráče (od jinak 

téměř bezchybného Petra Daňa), najel do třetiny, 

vystřelil a 37 sekund před sirénou rozvlnil síť. 

Do třetí třetiny jsme šli v euforii, věděli jsme, že 

budeme-li pokračovat v dosavadním výkonu, tak 

nemůžeme prohrát. Věděli jsme ale také, že nesmíme 

zbytečně chybovat - pak je soupeř nekompromisní a 

neomylně trestající. Dlouho jsme hráli s jistotou, měli jsme převahu, ale "nebláznili" jsme, soupeř hrál 

staženě a spíš vyčkával. Naše chyba přišla při naší přesilovce (Vojta Žilák hezky "namazal") a soupeř se 

prostě v šancích nemýlí. V čase 50:34 to tak bylo 4:2. Stále při té samé přesilovce si však Žilák vybruslil 

před bránu, dostal puk od Petráčka, vystřelil a my v čase 51:29 vedli zase o tři góly. Pak už jsme zápas a 

skóre v pohodě kontrolovali. Téměř v závěru ujel soupeřovi puk, sebral ho Vojta Žilák, najel do útočné 

třetiny a střelou po ledě na vzdálenou tyč dal výsledku v čase 58:59 konečnou podobu.  

Měli jsme za sebou tedy dva zcela rozdílné zápasy - v prvním jsme se nechytali, v druhém naopak neměl 

šanci soupeř. Rozhodnutí tak přineslo třetí utkání. Skutečné finále... 

Góly (asistence): Rajm (Červený), Kracík (Vencl), Krsek (Heřmanský), Červený (bez as.), Žilák (Petráček), 

Žilák (bez as.) 

Sestava: Věchet - Červený, Foltýn - Krsek, Žilák - Kracík, Heřmanský, Vencl - Plecháč, Chudoba M., 

Petráček - Rajm, Knap, Hejňák.  

Rozhodčí: Horák (KHL) + ještě jeden. Výkon s "velkým otazníkem". 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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3. ZÁPAS FINÁLE 

23. 3. 2013/ ZS Jičín 

HC Sklepy team - HC Holín 5 : 4 (1:1, 1:2, 3:1) 

   Den „D“. Den třetího rozhodujícího zápasu ve finálové sérii letošního ročníku OHL. Zápasu, na jehož 

konci byl korunován letošní Mistr.  

   Také k tomuto zápasu nás dorazilo 15, také tentokrát jsme chtěli nastoupit s 13 hráči v poli. Oproti 

druhému finálovému zápasu nastoupil Jirka Chudoba, po rozbruslení se šel svléknout Knap (příliš cítil 

včerejší zápas a piva po něm), na konci první třetiny se však zranil Petráček (rameno) a tak musel Láďa 

znovu do hokejového. Oulický a potrestaný Augusta sledovali zápas z tepla restauračního zařízení, 

potěšit nás svojí přítomností na lavičce přišli až na necelou poslední třetinu. Soupeř nastoupil s deseti 

(možná 11, nevím) hráči do pole. Venku byla zima jako v Rusku, jičínskou Rumcajs arénou to nepříjemně 

protahovalo, přesto bylo v ochozech poměrně dost fanoušků (pravda, většina fandila soupeři). 

   A teď k zápasu. Soupeř na nás vletěl a zatlačil nás do našeho pásma. Z toho jsme se dostali až ve třetí 

minutě a hned z první střely jsme dali gól. Obránci soupeře se příliš věnovali Kracíkovi, před brankou 

zůstal volný Heřmanský, tomu ideálně nahrál téměř z rohu Vencl a Lukáš ranou z první otevřel v čase 

2:34 skóre. Za necelé dvě minuty však náš obránce v útočném pásmu ztratil puk a soupeř po rychlé akci v 

čase 4:26 vyrovnal. Zbytek třetiny i přes některé šance gól nepřinesl, nám se alespoň odkryla soupeřova 

taktika: bylo jasné, že soupeř se nepožene bezhlavě do útoku, bude spíše vyčkávat a spoléhat na své 

nebezpečné a rychlé výpady. 

Ve druhé třetině jsme se dostali opět do vedení. Martin Vencl se v rychlosti dostal za branku, objel ji a 

poslal puk mezi nohy přesouvajícího se brankáře Barkmana - čas 26:58 a my jsme tedy vedli 2:1. I poté 

jsme si vypracovali několik slušných šancí, ve 13. minutě druhé třetiny nastřelil Kracík tyč (brankář zprvu 

neviděl a tak nestihl ani moc reagovat, tu tyč si ale postavil dobře). Za několik málo sekund se vhazovalo 

v našem pásmu, my jsme vystřídali a dostali gól. Naši útočníci po buly zbytečně zariskovali, na modré 

propadli, soupeřův obránce puk udržel v pásmu, poté, co mu naši odjeli z pásma ven, udělal několik kroků, 

napřáhl a v čase 31:17 to bylo 2:2. Do šaten jsme šli s jednogólovým mankem - poté, co jsme příliš otevřeli 

naši hru, přišel trest v podobě třetího gólu soupeře (čas 35:53). 

Ve třetí třetině zápas vygradoval - všichni věděli, o co se hraje, nikdo ale zbytečně netaktizoval. Hrál se 

na poměry nereligy rychlý hokej se slušným nasazením, hra se přelévala ze strany na stranu. V páté 

minutě šel soupeř do čtyřech a my přesilovku po 7 sekundách využili a srovnali na 3:3. Foltýn střílel od 

modré, puk tečoval Heřmanský (čas 45:40). Zanedlouho dostal výhodu přesilové hry soupeř a i ten byl 

úspěšný. Přesilovku využil přesně po minutě a strhl tak vedení v čase 47:42 opět na svoji stranu. Blížil se 

konec. Deset minut před koncem jsme hru stáhli na dva útoky, sedět zůstali Plecháč, Knap a Jirka 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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Chudoba. Tlak přinesl svoje ovoce sedm 

minut před koncem. Matěj Chudoba 

získal puk někde v rohu, namířil si to k 

brance, tu však objel zezadu a na druhé 

tyči zasunul puk do branky - 4:4 (čas 

52:39). Všichni makali, ale všichni už tak 

trochu vyhlíželi prodloužení. Časomíra 

ukrajovala poslední sekundy zápasu, když 

z našeho pásma vyhodili obránci puk ven, 

na červené ho zpracoval Kracík, nahrál 

na modrou na Heřmanského (přihrávka 

mizerná, vysoká, ale Lukáš si puk sklepl 

rukavicí), vřítil se do pásma a tísněn obránci Holína střílel. Brankář jeho střelu vytěsnil, odražený puk se 

ale dostal k Venclovi a ten mezi nohama brankáře poslal puk 17 sekund před koncem do sítě. Pohádka? 

Ne, skutečnost. Soupeř si vzal oddychový čas, zpět nastoupil už bez brankáře, ale času měl málo, závěr 

jsme si pohlídali. Pak už jen siréna a naše radost. Jsme mistry Okresní hokejové ligy. 

   Finálová série přinesla dobrý hokej s pohádkovým koncem pro nás. Celkově jsme asi v zápasech více 

tlačili, měli jsme i výrazně více šancí. Hokej se však hraje na góly a tak nechybělo mnoho a mohli jsme jít 

do prodloužení a třeba i do nájezdů. Víme, že štěstěna tentokrát stála na naší straně, soupeř byl kvalitní 

a zvítězil-li by ve finále on, byl by to (také) zasloužený vítěz. 

Soupeři děkujeme za opravdu povedené zápasy a oceňujeme, že i když šlo o celkové vítězství, hrálo se 

slušně a férově (takové jsou ale zápasy s Holínem vždy).  

Góly (asistence): Heřmanský (Vencl), Vencl (Žilák), Heřmanský (Foltýn), Chudoba M. (bez as.), Vencl 

(Heřmanský). 

Sestava: Věchet - Červený, Foltýn - Krsek, Žilák - Kracík, Heřmanský, Vencl - Plecháč, Chudoba M., 

Hejňák - Rajm, Knap, Chudoba J. - Petráček 

Rozhodčí: Starý (hl.), Černý, Kejzlar 
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Vícemistři OHL pro sezónu 2012-13 – HC Holín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězové skupiny „B“ – Hastrmani Jičín

KONEČNÉ POŘADÍ OHL  

2012 - 2013 

1. HC Sklepy team N.P. 

2. HC Holín 

3. HC Zimák Jičín 

4. HC Divá Bára 

5. Grey Grizzlies Hořice 

6. HC Lvi Nový Bydžov 

  



 

 

HC Sklepy team po vítězném finále a zisku poháru OHL:  

horní řada zleva: Petr Oulický, Radek Krsek, Martin Vencl, Láďa Knap, Martin Plecháč, Marek Foltýn, Dušan Hejňák, Vojta Žilák, Zdeněk Augusta a Martin 

Petráček. Dolní řada zleva: Matěj Chudoba, Petr Kracík, brankař Standa Věchet, Jiří Červený, Jiří Chudoba, Lukáš Heřmanský, Pavel Rajm.  



 
 

29. 9. 2012 

HC Sklepy team - Sokol Těpeře 5 : 4 sn 

   Náš první zápas v Lomnické nerelize připadl na prodloužený víkend, což se projevilo neúčastí několika 

hráčů základní sestavy, do zápasu jsme tedy nastoupili v počtu pouhých osm hráčů v poli. Sám tradiční 

dopisovatel Petr K. (to jako já) trénoval na zimu ve chladu moravských sklípků a tak je stručné 

zhodnocení zápasu "z pera" Martina Plecháče. Jak to tedy viděl? 

"Soupeř se sešel v deseti a chtěl na nás od začátku vletět. Počáteční nástup jsme přežili (Knedlo v 

brance exceloval, parádně lapal po celý zápas). První gól utkání vstřelil soupeř po chybě u nás v obraně. 

Soupeř nahazoval puk z levého kruhu před bránu, puk se nešťastně odrazil od bruslí našeho obránce a 

pomalu doklouzal pod bezmocným Knedlem do brány. Druhý gól jsme inkasovali po nepovedené křižné 

přihrávce přes naše obranné pásmo. Za stavu 0:2 jsme trochu změnili hru. Začali jsme více napadat v 

útočném pásmu a soupeř měl rázem velký problém s rozehrávkou. Snížení na 1:2 zařídil Foltýn, vyrovnával 

Matěj Chudoba. Na 3:2 zvyšoval Plecháč. Čtvrtý gól po famózní akci vsítil opět M. Chudoba. Po zpracování 

přihrávky před brankou soupeře si nejprve pohrál s obráncem a poté vykoupal i brankaře. Parádní 

hokejový okamžik. Do kabiny jsme odcházeli za stavu 4:2. Třetí třetina přinesla z obou stran spoustu 

šancí. Naši útočníci však gól již nevsítili. Soupeř byl úspěšnější a v čase 13:55 vyrovnal na 4:4. Po základní 

hrací době se jely nájezdy: 1. nájezd jel soupeř - nedal, následoval M. Chudoba - nedal, soupeř - Knedlo 

vychytal, Plecháč - blafákem skóroval a rozhodl o naši dvoubodové výhře." 

Na to, že jsme hráli s loňským finalistou, to tedy nebyl špatný vstup do soutěže... 

Góly: M. Chudoba 2x, Plecháč 2x, Foltýn; asistence: Vencl, Žilák, Petráček. 

Sestava: Tláskal - Žilák, M. Chudoba, Vencl, Petráček, Plecháč, Krsek, Foltýn, Oulický. 

7. 10. 2012 

HC Sklepy team - HC Piráti 5 : 6 sn (0:3, 1:2, 4:0) 

   Průběh zápasu lze shrnout stručně: my jsme tlačili, oni dávali góly. Ze 45 minut zápasu jsme byli v 

soupeřově třetině určitě 40 minut, přesto soupeř pětkrát ujel a pětkrát skóroval. Problémem pro nás 

bylo proměňování i zcela jasných šancí, trefovali jsme tyčky, před finální střelou nám ujížděl puk či jsme 

několikrát nedokázali zasunout do odkryté branky poté, co brankář byl již překonán. Ten navíc po celý 

zápas vyloženě čaroval. První gól jsme dali až za stavu 0:4, do poslední třetiny jsme nastupovali za stavu 

1:5. Závěr zápasu byl ale slušný: dvě minuty před koncem jsme hráli přesilovku, po rozehrání jsme stáhli 

brankáře a v šesti proti čtyřem snížili 1,5 minuty před koncem na 4:5. Po zhruba minutě jsme stáhli opět 

Knedla z ledu a cca 15 sekund před koncem vyrovnali na 5:5. Následné nájezdy jsme ale tentokrát 

nezvládli, na rozdíl od soupeře.  

Góly (nahrávky): Kracík (Musil), Žilák (Musil), Chudoba J. (Plecháč), Žilák (Krsek), Musil (Heřmanský).  

Sestava: Tláskal - Krsek, Foltýn - Kracík, Žilák - Plecháč, Heřmanský, Musil - Chudoba J., Augusta, Vencl. 
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14. 10. 2012 

HC Sklepy team - HC Syřenov 3 : 4 sn (1:1, 1:1, 1:1) 

   Začátek zápasu se nám moc nepovedl, již v čase 0:49 lovil Knedlo puk z branky (po střele rozjetého 

hráče, od modré, ze strany od mantinelu). Vyrovnání přišlo v sedmé minutě z hole Heřmanského. V té 

době jsme byli lepší a bylo jen otázkou času, kdy se to projeví i na výsledku. Bohužel však přišlo již v 

desáté minutě zranění Matěje Chudoby (koleno), po kterém odešel do šaten, což nás dost rozhodilo. 

Původně divák Jirka Chudoba se mezitím převlékl do 

Matějovi výstroje a od druhé třetiny jsme hráli znovu 

v deseti. V té jsme se dostali do vedení - v deváté 

minutě dával po akci Heřmanského Rajm do prázdné. 

Opět jsme byli mírně lepší, jenže... přišla 14. minuta a 

my jsme zcela nepochopitelně drbali puk v naší 

třetině, nebyli jsme schopni ho vyhodit, puk se dostal 

k soupeři a ten střelou trestal - 2:2. Ve třetí třetině 

jsme strhli vedení opět na svoji stranu - Plecháč 

nahazoval na bránu a Jirka Chudoba šikovně tečoval - 

to bylo ve čtvrté minutě, jenže již v páté soupeř 

znovu srovnal. Po buly v naší třetině se puk prostě jen 

vykulil do místa, kde byl soupeř dříve, plácl do puku a 

ten proletěl po ledě až do sítě.  

Vyrovnaný stav vydržel až do konce, na řadu přišli 

nájezdy. V těch se nám opět nedařilo, ve dvou 

případech jsme míchali s pukem tak moc, až nám ujel a 

my ani nevystřelili. Soupeř jeden nájezd proměnil a tak bral dva body on.  

Poznámka pod čarou: především třetí třetina se nesla ve znamení nečisté hry soupeře, která ve většině 

případů nebyla trestána. Nejsme ořezávátka - ledascos sneseme, něco vrátíme. Problémem zcela určitě 

bude to, že příští zápas bude to měřítko posuzování rozhodčími zase někde jinde - a než to zjistíme, asi 

budeme několikrát trestáni za něco, co by v tomto zápase prošlo. 

Góly (nahrávky): Heřmanský (Vencl), Rajm (Heřmanský), Chudoba J. (Plecháč). 

Sestava: Tláskal - Kracík, Žilák - Krsek, Foltýn - Vencl, Heřmanský, Rajm - Plecháč, Augusta, Chudoba 

(nejdříve Matěj, poté Jiří). 

27. 10. 2012 

HC Sklepy team - HC Železný brod 7 : 0 (3:0, 0:0, 4:0) 

   Komentář zápasu Zdendy Augusty: "S vědomím, že musíme v tomto zápase plnohodnotně bodovat, jsme 

se sešli v (téměř) nejsilnějším složení. Jak je již u nás zvykem, soupeř začal v první minutě velkou šancí, 

kdy osamocený hráč před Knedlem střílel vedle. Od této chvíle se však začalo hrát pouze na jednu 

branku, a to železnobrodskou. Prolomit nerozhodný výsledek se v 7. minutě podařilo uzdravenému 

Hejňákovi po uvolnění Plecháčem. Další branku přidal Augusta po přečíslení 3 na 1, kdy ho vybídl ke 

skórování Musil. V poslední minutě první třetiny ještě dorážkou skóroval Plecháč. 

Ve druhé třetině se díky nemohoucnosti našich střelců a výbornému výkonu hostujícího brankáře skóre 

nezměnilo. 

Začátek třetí třetiny jsme po taktické poradě v šatně neponechali náhodě a již ve 29. sekundě to bylo 

5:0 po gólech Musila a Krska. V závěru zápasu skóroval ještě 2x Rajm po přihrávkách Augusty. 

Celý zápas jsme měli pod kontrolou a hlavně první lajna po celý zápas nepouštěla železnobrodské z jejich 

obranné třetiny. Kdyby někteří naši útočníci zbytečně nevymýšleli, mohlo být skóre o mnoho vyšší. 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png


 

H
C

 S
kl

ep
y 

te
am

 –
 s

ez
ó

n
a 

20
12

 -
 2

01
3

 

37 

 

Pochvalu zaslouží náš gólman, který ač byl celý zápas téměř bez práce, osamocené, poměrně nebezpečné 

šance zlikvidoval". 

Góly (asistence): Hejňák (Plecháč), Augusta (Musil), Plecháč (Chudoba), Musil (Rajm), Krsek (Rajm), Rajm 

(Augusta), Rajm (Augusta) 

Sestava: Tláskal - Vencl, Krsek - Žilák, Knap - Rajm, Augusta, Musil - Plecháč, Hejňák, Chudoba J. 

 

1. 12. 2012 

HC Sklepy team - Sokol Rovensko "A" 3 : 4 sn (2:0, 1:0, 0:3) 

   Ve čtvrtek 1.11. jsme opět vyrazili do Lomnice s plánem "urvat" nějaké body. Nakonec jsme získali 

jeden, což vzhledem k průběhu utkání nelze označit jinak, než jako zklamání. Velké zklamání po totálním 

selhání v závěru utkání. Takže co se přihodilo?  

   První třetina vypadala dlouho vyrovnaně, možná s naší mírnou převahou, ale i soupeř dokázal zahrozit. V 

naší brance stál tentokrát Standa (Knedlo zraněn) a ten několikrát k naší potěše a smutku soupeře zhatil 

soupeřovi slušné šance. Koncem 14. minuty jsme otevřeli skóre po rychlém přechodu z našeho pásma - od 

Rajma se puk dostal k Augustovi, ten ho poslal na levou stranu na Knapa a ten z kruhu propálil soupeřova 

brankáře. Ještě stejné střídání, cca v čase 14:30, jsme vedli o dva góly - Augusta tentokrát střílel, 

brankářem vyražený puk "zametl" do odkryté branky Rajm.  

Ve druhé třetině jsme navýšili vedení po opravdu povedené nahrávce Heřmanského na Hejňáka skrz 

brankoviště, Dušan měl před sebou jen prázdnou branku a nezaváhal - 3:0. Několik možná slušných šancí 

jsme zahodili, ale nic nenasvědčovalo budoucímu zmaru, zápas jsme měli, až na závěrečnou zhruba 

minutu, celkem pevně "ve své režii". 

I začátek třetí třetiny nevypadal na pohromu, osm minut 

jsme s přehledem hráli, co jsme potřebovali. Pak však 

přišla situace, kdy po několika náhodných odrazech puku 

od několika bruslí ve středním pásmu jel soupeř ve dvou 

sám na Standu a snížil na 3:1 (6:54 před koncem). V 11. 

minutě šel na trestnou Kracík za faul/nefaul, soupeř se 

naštěstí nechal vyloučit za 5 sekund také. Za dalších cca 

20 sekund šel za faul sedět Vencl. V přesilovce soupeře 4 

na 3 naše Plecháč po zisku puk nevyhodil, soupeř mu ho 

sebral, Martin fauloval a rozšířil tak naše řady na 

trestné. Vydrželi jsme celé oslabení 3 proti 5, sotva se 

však Martin Vencl zapojil do hry a my tak hráli ve 

čtyřech, soupeř vystřelil, Standa se přesouval k té 

"správné" tyčce, puk byl však naším hráčem tečován a 

pomalu doklouzal k tyčce druhé (to bylo cca 1,5 minuty 

před koncem). Poměr sil na hřišti se vyrovnal, měli jsme 

to jasně udržet. Minutu před koncem Krsek dlouho váhal ve středním pásmu s nahrávkou či nahozením, až 

puk odevzdal soupeřovi a následně ho fauloval. My ve čtyřech, soupeř bez brankáře v šesti. 42 sekund 

před koncem rovenští vyrovnali. Co na to říct? Snad jen dodat: mohli jsme i prohrát, čtvrt minuty před 

koncem se soupeř hnal sám na Standu, naštěstí nezavěsil.  

Nájezdy jsme v našem psychickém rozpoložení asi neměli šanci vyhrát, postupně neproměnil Rajm, Kracík 

ani Hejňák. Soupeř jednou Standu překonal a tak bral dva body. 

Góly (asistence): Knap (Augusta), Rajm (Augusta), Hejňák (Heřmanský). 

Sestava: Věchet - Kracík, Žilák - Krsek, Vencl - Rajm, Knap, Augusta - Plecháč, Hejňák, Heřmanský. 
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11. 11. 2012 

HC Sklepy team - HC Mírová 11 : 4 (3:1, 3:1, 5:2) 

   Se svazujícím pocitem, že MUSÍME plně bodovat, jsme sehráli další mač LHL. A začali jsme ho pro nás 

již klasicky, tlakem. Ten byl však bezvýsledný a tak se i soupeř dostal poprvé do naší třetiny, nahodil puk 

a ten k našemu překvapení skončil v naší síti (čas:3:33). Vyrovnání přinesla backhandová střela z 

mezikruží uzdraveného Matěje Chudoby (11:32). Do vedení nás dostala teč Petráčka po střele Jirky 

Chudoby v čase 13:29. A v čase 14:06 jsme vedli 3:1 - puk se po buly lehce vykulil, Plecháč u něho byl 

nejdříve a bez přípravy střílel. 

Ve druhé třetině nejdříve soupeř v čase 3:58 (+15 minut 1. 

třetina) snížil. Po buly u soupeře v pásmu sebral hráč puk a přejel 

s ním celé hřiště (chvílemi to vypadalo, že to ani nedá a že upadne 

dříve), my ho nechali, na modré soupeř z nouze vystřelil podél 

našeho obránce a ztuhlý a patrně mírně spící Knedlo v brance se 

nestihl probudit. V čase 5:49 (+15) jsme vedli 4:2 - soupeř 

několikrát tečoval Plecháčovo nahození, až puk skončil v brance. 

Pro pátý gól si při přesilovce sjel Kracík od modré, kde dostal 

nahrávku Augusty zpoza brány a pak střílel mezi betony brankáře 

(čas 7:26). Při další přesilovce střílel od modré Foltýn, střelu 

tečoval a puk do sítě poslal v čase 13:21 (+15) Hejňák. 

Třetí třetina, čas 3:16 (+30) a my jsme při další přesilovce dali 

další gól - Foltýn si mírně sjel od modré na nahrávku Musila a 

střelou překonal brankáře posedmé. Pěkný okamžik přišel v 6. 

minutě třetí třetiny. Žilák, operující na levé straně, na útočné 

modré, našel pěknou křížnou nahrávkou Augustu na pravém kruhu, ten osamocen střílel v čase 5:43 (+30) 

do odkryté branky. V čase 7:26 jsme ze třetí střely na naší branku dostali třetí gól. A ještě stejné 

střídání, za pouhých 42 sekund, jsme po chybě dostali čtvrtý gól. Devátý gól dával dorážkou přes ležícího 

brankáře Hejňák (9:13), desátý gól pak při hře 4 na 4 Jirka Chudoba. Konečnou podobu dal výsledku 49 

sekund před koncem z brejku Hejňák. 

Góly (asistence): Chudoba M. (bez as.), Petráček (Chudoba J.), Plecháč (Hejňák), Petráček (Musil), Kracík 

(Augusta), Hejňák (Foltýn), Foltýn (Musil), Augusta (Žilák), Hejňák (Plecháč), Chudoba J. (Foltýn), 

Hejňák (Augusta) 

Sestava: Tláskal - Kracík, Žilák - Krsek, Foltýn - Plecháč, Hejňák, Augusta - Petráček, Chudoba 

M./Chudoba J., Musil D. 

18. 11. 2012 

HC Sklepy team - Sklopísek Střeleč 7 : 1 (3:0, 3:1, 1:0) 

   Komentář zápasu Zdendy Augusty: „Před zápasem neměl náš tým zdaleka jistotu postupu do první 

desítky a tak každý bod, získaný v tomto utkání, mohl tento postup, tedy náš cíl, přiblížit. Z toho důvodu 

jsme tedy posílili útok, kdy jsme do první řady nasadili jinak obránce Martina Vencla, naopak obranu jsme 

vystužili novým mužem Jirkou Červeným. 

   Utkání se rozehrálo ve slušném tempu, kdy oba týmy předváděli rychlý kombinační hokej. První branku 

se nám podařilo vsítit hned na začátku třetiny po akci, kdy Augusta z rohu našel přesně na brankovišti 

Rajma a ten otevřel skóre. Poté dvakrát zaúřadovala naše první řada, po krásných akcích skórovali 

Chudoba M. a Musil. 

Druhá třetina pokračovala v nastaveném tempu. Nám se podařilo rychle zvýšit Venclem na 4:0. Během 

chvíle soupeř snížil na 4:1, ale naše první řada našla odpověď - Chudoba M. vybídl ke skórování Musila a 
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ten se nemýlil. Před koncem druhé třetiny naše nová posila Jirka Červený vybízel střelou po zemi k teči 

Rajma, ale soupeřův obránce byl rychlejší a srazil si střelu do vlastní sítě – 6:1. 

Do třetí třetiny jsme nastupovali odhodláni držet vysoké tempo hry a soupeře k ničemu nepustit. To se 

podařilo, navíc jsme ještě navýšili skóre Matějem Chudobou na konečných 7:1. 

Naše vítězství a získané body za něj jsou zcela zasloužené, za celý zápas jsme soupeře k ničemu 

vážnějšímu nepustili a pokud se už soupeř dostal k zakončení, tak nás podržel spolehlivý Knedlo v brance, 

který udržel pozornost i přesto, že za celý zápas čelil sotva deseti střelám.“  

Branky (asistence): Rajm (Augusta), Chudoba M. (Vencl), Musil (Chudoba M.), Vencl, Musil (Chudoba M.), 

Červený (Augusta), Chudoba M. (Musil). 

Sestava: Tláskal - Krsek, Žilák - Červený, Foltýn - Musil, Chudoba M., Vencl - Rajm, Hejňák, Augusta. 

2. 12. 2012 

HC Sklepy team - HC Semily 11 : 1 (4:0, 6:0, 1:1) 

   Vstávat na budík i v neděli je "vopruz". Přesně to jsme ale museli udělat v neděli 2.12., když jsme další 

zápas LHL hráli "už" v 9:00. Do zápasu, ve kterém jsme již mohli potvrdit účast v elitní desítce, navíc 

proti papírově nejslabšímu týmu soutěže, jsme však nastupovali svěží a snad i probuzení. 

   Úvod zápasu byl slušný, skóre jsme otevřeli po 

29 sekundách. Pak jsme se ale dobrých deset 

minut "hledali". Až dvě a půl minuty před koncem 

třetiny (ty jsou v Lomnici 15 minut) jsme dali 

druhý gól. A do konce třetiny ještě třetí a 

čtvrtý. 

Druhá třetina přinesla šest našich úspěchů, takže 

po 2. třetině byl stav 10:0. Za zmínku stojí čas 

pátého gólu, kterého jsme dosáhli 9. sekund od 

úvodního buly (to bude asi náš rekord). 

Třetí třetina měla podobný obraz jako dvě 

předešlé, jen ty góly tam nějak nepadaly. Soupeř 

svůj jediný úspěch zaznamenal ve 4. minutě třetí 

třetiny, kdy snižoval na 10:1. Náš jedenáctý gól dal 37 sekund před koncem obránce Jirka Červený, který 

tak zkompletoval svůj hattrick.  

Góly (asistence): 0:29 Červený (Heřmanský), 12:31 Červený (Vencl), 12:47 Heřmanský (Hejňák), 14:36 

Rajm (Chudoba J.), 0:09 (+15) Augusta (Hejňák), 2:18 (+15) Kracík (Augusta), 3:00 (+15) Hejňák (Kracík), 

4:53 (+15) Hejňák (soupeř namazal), 7:37 (+15) Chudoba J. (Kracík), 14:30 (+15) Žilák (Augusta), 14:23 

(+30) Červený (Heřmanský). 

Sestava: Hlava (půjčen ze ZEOSu) - Červený, Vencl - Knap, Žilák - Kracík, Hejňák, Augusta - Rajm, 

Heřmanský, Chudoba J. 

9. 12. 2012 

HC Sklepy team - HC Roztoky 4 : 2 (2:0, 2:1, 0:1) 

   Poslední zápas základní skupiny LHL jsme sehráli s týmem HC Roztoky. My i soupeř jsme již měli 

jistotu postupu do elitní desítky a poněvadž se body ze základní části nepočítají, v podstatě o nic nešlo. 

Snad jen o prestiž. Nám navíc o fakt, že pokud bychom neprohráli v základní části ani tento zápas, byli 

bychom spolu s HC Těpeře jediné dva týmy, které po základní hrací době nepoznali porážku (ale těch 

proher na nájezdy máme celkem dost). Roztoky nastoupily se 14 hráči do pole, my tradičně s deseti. Do 

branky jsme si půjčili Jardu Klose z HC Benešov a nutno přiznat, že to byl jeden ze strůjců úspěchu.  
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   Začátek se nám celkem povedl, v čase 3:12 jsme vedli již 

2:0. Nejdříve rozjetý Heřmanský na levé straně napřáhl a 

propálil soupeřova brankáře (v čase 2:15) a poté zabojoval 

Vencl za brankou, poslal puk na Matěje Chudobu před 

branku a ten střelou mezi betony "rozvlnil síť" soupeřovy 

branky podruhé. 

Hned v druhé minutě druhé třetiny soupeř snížil na 2:1. 

Poté se skóre deset minut nezměnilo, až závěrem třetiny 

jsme zápas zlomily. Třetí gól padl v čase 11:04 (+15) poté, 

co Kracík vybojoval puk na naší modré, dal ho na Matěje 

Chudobu, ten mu ho v útočném pásmu na kruhu (poté, co na 

sebe natáhl obránce) vrátil a Kracík zakončil kličkou do 

backhandu (poznámka přihlížejícího Masky: klička "ala 

Kracík"). O dvě minuty později jsme využili přesilovku, 

Heřmanský zatáhl puk po levé straně, vrátil ho mezi kruhy 

Rajmovi a ten zavěsil pod víko, nad lapačku, počtvrté (čas 

13:26 + 15).  

Přestávka před třetí třetinou nás tradičně rozhodila, k 

tempu a hře ze druhé třetiny jsme se již nedostali. V sedmé minutě soupeř snížil na 4:2 a my se možná už 

zase začali o výsledek bát. Naštěstí více gólů již nepadlo a tak jsme se z vítězství radovali my. Soupeř 

ale rozhodně nesmutnil, ví, stejně jako my, že až příště půjde "do tuhého".  

Góly (asistence): Heřmanský (Hejňák), Chudoba M. (Vencl), Kracík (Chudoba M.), Rajm (Heřmanský). 

Sestava: Klos Jarda (půjčen z Benešova) - Krsek, Foltýn - Kracík, Žilák - Rajm, Hejňák, Heřmanský - 

Plecháč, Chudoba M., Vencl. 

Konečná tabulka základní části LHL
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Zápasy skupiny 1. – 10.: 

20. 12. 2012 

HC Sklepy team - BHK Turnov 2 : 5 (1:1, 1:2, 0:2) 

   Komentář zápasu Zdendy Augusty: „Do prvního zápasu nadstavbové části, ve které 

se utká první desítka týmů ze základní části každý s každým, jsme nastoupili ve 

čtvrtek 20. 12. proti týmu BHK Turnov. Náš tým, poznamenaný zraněnými, nemocnými a 

také faktem, že se hraje ve všední den (studující, přespolní), nastoupil odhodlaně a s 

chutí vyhrát. 

   Hned v první minutě vyhrál Hejňák v útočném pásmu buly a Jirka Červený švihem poslal puk v čase 0:28 

do růžku turnovské branky. Soupeře to nerozhodilo a od počátku na nás vyrukoval s tvrdou hrou, mnohdy 

až za hranicí pravidel ledního hokeje, natož pravidel Lomnické ligy. Sestava soupeře byla kompletní, což 

bylo často znát, hlavně u nás v obraném pásmu. Soupeř roztočil kolotoč a v čase 6:07 obránce soupeře, 

nikým neatakován, v klidu vystřelil po zemi, přesně k tyči Knedlovy 

brány. V čase 13:02 soupeř hrubě atakoval loktem do obličeje 

Petráčka, který otřesen a zakrvácen, se vrátil do hry až na konci 

druhé třetiny. 

Nabídnutá čtyřminutová přesilovka se nám hrubě nevyvedla, 

turnovští nás k ničemu nepustili. Hned po konci této přesilovky nám 

soupeř nabídl další, a to po dalším nevybíravém faulu u hrazení, 

tentokrát na Martina Plecháče. Tuto přesilovku se nám podařilo 

využít v čase 3:48 (2) Hejňákem po střele Jirky Červeného. 

Vzhledem ke zranění Petráčka a rozhození útočných řad nenabídla 

druhá třetina z naší strany nic dalšího. V další naší přesilovce (8:31) 

dokonce soupeř vyrovnal po zmatcích v naší obraně. Na konci druhé 

třetiny, když už se naši hráči viděli v šatně, sehrál soupeř jejich typickou akci, při které Patříčný zůstal 

nikým nehlídán na útočné modré a sólo únik s přehledem proměnil (14:40). 

Ve třetí třetině jsme se zkoncentrovali a snažili se s výsledkem něco udělat. Útoky se přelévaly ze 

strany na stranu, přesto jsme ještě dvakrát lovili puk z naší sítě (2:26, 14:06). Poprvé opět po zmatcích v 

naší obraně, podruhé jsme ve snaze zkorigovat výsledek již všechno vrhli do útoku a opět jsme zapomněli 

na jejich nejlepšího hráče Patřičného.“ 

Góly (asistence): 0:28 Červený (Hejňák), 3:48 (+15) Hejňák (Červený). 

Sestava:  

Tláskal – Červený, Musil – Foltýn, Krsek – Rajm, Hejňák, Petráček – Plecháč, Chudoba M., Chudoba J. 

30. 12. 2012 

HC Sklepy team - HC Kaspo 4 : 3 sn (1:2, 1:1, 1:0) 

   Komentář zápasu Lukáše Heřmanského: „Někteří z nás měli se soupeřem zkušenosti z loňské sezony 

(ještě v dresu HK Libštát), kde jsme skoro vyhraný zápas ztratili těsně před koncem a na základě prohry 

jsme poté nepostoupili do play-off. 

   Utkání začalo ve velice rychlém tempu, což nás lehce 

zaskočilo. Přesto jsme to byli my, kteří se po rozkoukání 

jako první dostali do šance. V páté minutě si dobře najel 

Heřmanský za obránce, dostal přihrávku od Vencla, ale svůj 

nájezd nedokončil, neboť byl podražen soupeřem. 

Následoval samostatný nájezd. Lukáš měl v plánu udělat 

kličku, ale gólman nechal odkrytou branku, zkusil tedy 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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střelu, což gólman vystihl a jeho střelu chytil. Bohužel místo vstřelení branky jsme z následné akce 

dostali v čase 5:40 gól, když nepokrytý hráč dorážel střelu do prázdné brány. Zapomněli jsme na 

pravidlo: dostali jste gól - běžte střídat, na ledě zůstala stejná pětka a my jsme inkasovali za 35 sekund 

podruhé (soupeř zpoza brány nahrával na hráče mezi kruhy a ten se nemýlil). Na naší hře ale bylo vidět, 

že nechceme prohrát. Začali jsme lépe bruslit, měli jsme šance, ale bohužel je, nejenom v tomto zápase, 

nedokážeme s jistotou proměňovat. Snížení přišlo v čase 9:57. Heřmanský vyhrál buly, puk se dostal k 

Petráčkovi, tomu se střela vůbec nepovedla, ale puk se s přispěním brankáře přece jen do branky dostal. 

Druhá třetina byla ve znamení našeho velkého tlaku a neproměňování šancí. V čase 1:31 (+15) jsme 

vyrovnali, když střelu Krska od modré čáry dorážel do prázdné brány Petráček. Poté následoval velký 

tlak a mnoho našich šancí, ale gól vsítil soupeř. V čase 12:00 (+15) soupeř při přesilové hře skóroval po 

individuální akci, když soupeřův obránce projel celé hřiště a kličkou zakončil. Za stavu 2:3 se šlo tedy do 

šaten.  

O přestávce jsme si řekli, že k úspěchu vede trpělivost, poctivé bránění a že ty dva potřebné góly prostě 

dáme. To se však povedlo jen částečně. V čase 6:20 (+30) jsme skórovali po ukázkové akci 2na1, když 

Vencl nahrával na Hejňáka, ten mu nahrávku vrátil a Martin do prázdné branky dával na 3:3. Soupeř poté 

neunesl vyrovnání, začal hrát tvrdě, což se mu vymstilo častým vylučováním. Při vyloučení hráče 5 minut 

plus do konce utkání jsme byli, bohužel, také často na trestné lavici a poměr sil na ledě byl tudíž v 

podstatě celou dobu 4 na 4. Místo navýšení skóre jsme nakonec byli rádi za remízu. Ve snaze zvrátit 

utkání na naši stranu jsme nechávali soupeře často ujíždět či jít do přečíslení, ale Knedlo v brance nás 

podržel.  

Za nerozhodného výsledku po třech třetinách následovali, dle pravidel LHL, nájezdy. Letos jsme ze čtyř 

"pokusů" vyhráli na nájezdy pouze jednou, bylo na čase zlepšit tuto neradostnou statistiku. První se 

rozjel soupeř a jeho kličku náš gólman chytil. Za nás jel první David Musil a ten zvolil střelu podobně jako 

Heřmanský na začátku utkání a také neproměnil. Druhou sérii začal soupeř střelou, kterou Knedlo lapil. 

Za nás se rozjel Vencl, který provedl parádně kličku, ale bohužel puk už nedokázal dát do prázdné brány. 

Třetí sérii nájezdů soupeř opět zvolil střelu, kterou opět Knedlo chytil. Rozhodnout mohl Heřmanský. 

Lukáš se tentokrát neunáhlil, svoji kličku úspěšně dokončil a my jsme se mohli radovat ze zisků 2 bodů, 

na kterých měl lví zásluhu i náš gólman, Knedlo.“ 

Branky (asistence): Petráček (Heřmanský), Petráček (Krsek), Vencl (Hejňák), nájezd: Heřmanský 

Sestava:  

Tláskal - Krsek, Vencl - Foltýn, Žilák - Rajm, Chudoba M., Musil D. - Petráček, Hejňák, Heřmanský. 
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5. 1. 2013 

HC Sklepy team - HC Sokol Roztoky 0 : 4 (0:4, 0:0, 0:0) 

   V základní části jsme soupeře porazili, ale byl to poslední zápas skupiny, oba týmy už 

měli jistotu postupu a tak byl tenkrát zápas veden v přátelském duchu a s nasazením 

"všeho možného" ze soupisek obou týmů. Tentokrát tomu bylo zcela jinak. Oba týmy 

nastoupili v ideálním počtu deseti hráčů v poli a v podstatě s tím nejlepším, co mají. 

Roztoky "odkryly karty" už při nástupu, když nastoupily v dresech HC Vrchlabí, často 

ještě se jménem té správné osoby na zádech.  

   O zápase nevím, co psát...  

Od úvodního buly totiž nebylo pochyb o tom, kdo tentokrát bude brát body. Soupeř na nás vletěl a byl 

jednoznačně lepší ve všech činnostech. Během první třetiny nám nasázel čtyři góly, které možná padly po 

našich chybách, ale ty vycházely z dlouhotrvajícího tlaku, včasného napadání a - přiznejme si - i z 

mnohem vyšší hokejové kvality soupeře. Góly padly v časech: 3:50, 7:43, 9:47 a 14:24. 

Od druhé třetiny soupeř ubral plyn a dovolil nám se občas podívat i před jejich brankáře. O nějakém 

našem tlaku však nelze hovořit, většinou naše výpady zlikvidovala soupeřova obrana, nebo jsme volili 

propagační střelu, se kterou si brankář bez problémů poradil. Největší šancí tak byla střela 

Heřmanského v sedmé minutě druhé třetiny, která lízla tyč. Soupeř ještě několikrát zahrozil, ale už do 

toho tolik nešel, nebo v několika případech výtečně zasáhl Knedlo v brance. Nechá se říci, že jsou to 

kámoši, neb nás ušetřili od mnohem vyšší prohry, která by se nechala označit jako debakl. Takto to snad 

jako debakl nevypadá, ale o dělbě bodů není pochyb. A zaslouženě. 

Sestava:  

Tláskal - Krsek, Žilák - Červený, Foltýn - Petráček, Chudoba M., Vencl - Rajm, Heřmanský, Hejňák. 

19. 1. 2013 

HC Sklepy team - HC Čeští letci 2 : 6 (0:4, 1:1, 1:1) 

   První novopacké derby v Lomnické hokejové lize. Soupeř, loňský vítěz soutěže, 

byl favoritem tohoto zápasu, my jsme mu však nechtěli dát nic zadarmo. Změnili 

jsme taktiku - poprvé letos jsme nastoupili se třemi útoky, tedy 13 hráči v poli 

(doposud jsme hráli zápasy LHL s deseti hráči) a byl to dobrý krok (nevím, jak 

bychom ten fofr stíhali v deseti). Na naší soupisce nechyběl nikdo z opor, 

nastoupili jsme opravdu v nejsilnější sestavě. Soupeř hraje své zápasy standardně se třemi útoky, 

nastoupil tak i tentokrát. I soupeř nepostrádal nikoho z opor týmu, snad jen šéf a tahoun týmu Martin 

Kohút scházel.  

   Od začátku se hrál rychlý hokej, kterému nescházelo 

nasazení. Soupeř však měl v první třetině neskutečnou 

produktivitu, v podstatě "do čeho plácl", to skončilo gólem v 

naší síti a tak to bylo po necelých 12 minutách 0:4. Skóre 

otevřel soupeřův hráč Fišar v čase 3:08, na 0:2 dával 

soupeř při našem oslabení střelou od modré, Knedlo přes 

několik našich i soupeřových hráčů nic neviděl. V čase 10:38 

padl třetí gól po dorážce a 0:4 to bylo v čase 11:28 po 

střele soupeře z kruhu pod břevno. 

Bojovali jsme však a nic nevzdávali. Jenže místo snížení 

přišel další gól do naší svatyně. Na 0:5 dával soupeř v čase 

10:56 (+15) opět po dorážce Knedlem vyraženého puku. O 

náš první gól se postarali obránci - oba se vydali na výlet, 

Žilák potáhl po levé straně, ideálně nahrál rozjetému 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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Jirkovi Červenému, ten udělal kliku poslednímu obránci a střelou snížil v čase 14:19 (+15) na 1:5.  

Třetí třetina byla naše, bohužel nevyhráli jsme ani tu. Měli jsme převahu, soupeře dostali i pod tlak, ale 

gólově jsme se prosadili pouze jednou, stejně jako soupeř. V páté minutě našel Matěj Chudoba nahrávkou 

zpoza branky před branku najetého Petráčka a ten na dvakrát dostal puk za soupeřova brankáře - 2:5. 

Nadále jsme měli tlak a většinu času se hrálo u soupeře, v osmé minutě se ale puk v soupeřově třetině 

dostal k letci Zikmundovi, ten s ním vyrazil, dojel s ním až do našeho pásma na kruh, tam vystřelil a v 

čase 7:16 (+30) pečetil výsledek na konečných 2:6. Minutu poté jel ještě Augusta sám na soupeřovu 

branku, kličkou však brankáře nenachytal. 

I přes prohru se nechá říci, že jsme odehráli hezké utkání a z předvedeného výkonu nemusíme být 

smutní. 

Góly (asistence): Červený (Žilák), Petráček (Chudoba M.) 

Sestava: Tláskal - Červený, Foltýn - Krsek, Žilák - Kracík, Hejňák, Augusta - Petráček, Chudoba M., Vencl 

- Rajm, Heřmanský, Musil. 

 

21. 1. 2013 

HC Sklepy team - Grey Grizzlies Hořice 6 : 2 (2:0, 3:1, 1:1) 

   Zatímco před dvěma dny jsme nastoupili proti loňskému vítězi LHL, tentokrát byl naším soupeřem vítěz 

předloňský. Grizzlikům se však letošní sezóna, alespoň prozatím, moc nedaří (a to ani v OHL), cítili jsme 

tedy šanci "urvat" nějaké body. K zápasu jsme nastoupili s 13 hráči v poli (ukazuje se, že v této - elitní - 

skupině je to výhodnější), oproti zápasu s Letci jsme z opor postrádali Jirku Červeného a Davida Musila. 

Soupeř nastoupil s 11 hráči v poli. 

   Zpočátku jsme se chvíli "rozkoukávali", postupně jsme však získali mírnou převahu, kterou jsme pečetili 

i prvním gólem. Krsek nahodil do pásma, Matěj Chudoba puk tečoval a Martin Petráček dorážel způsobem 

pro něho dá se říci už klasickým, totiž tzv. "vidlema" (čas 4:48). Za dvě minuty šel puk po buly v útočném 

pásmu na obránce Martina Vencla na modrou, ten střílel a Augusta tečí poslal puk v čase 6:40 do sítě 

podruhé. Soupeř několikrát v této třetině zahrozil a tak Knedlo v brance musel ukázat něco ze své 

mrštnosti a pozornosti.  

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png
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I v druhé třetině jsme měli spíše převahu, ale nikterak výraznou. Při hře 4 na 4 střílel Vojta Žilák v čase 

2:35 (+15) mezi nohy brankáře, asistoval Hejňák. Za necelou minutu zachytil Petráček soupeřovo 

vyhození ještě v jeho pásmu, vyrazil po levé straně, byl faulován - rozhodčí signalizoval vyloučení - 

Martin však vyskočil na nohy a z rohu nahrál ideálně na 

volného Matěje Chudobu mezi kruhy, který vymetl pravou 

šibenici soupeřovy branky (čas 3:24 +15). Na 5:0 zvyšoval v 

čase 7:10 (+15) Augusta poté, co sebral puk ze závaru před 

naší brankou (to už soupeři téměř slavili vstřelení gólu), 

přejel celé hřiště a "zavěsil". Ve 12. minutě druhé třetiny 

nařídil rozhodčí po našem faulu trestné střílení, soupeř však 

na našeho brankáře nevyzrál - ten soupeřovu kličku vytěsnil. 

O čisté konto však Knedlo přišel 24 sekund před koncem 

druhé třetiny, když soupeř dorazil již vyražený puk. 

Třetí třetina byla z naší strany taková "neurovnaná". Přestali 

jsme hrát to, co v prvních dvou třetinách a spíše hráli 

systém: "hrrr na ně", což většinou nepřináší žádoucí efekt. Po 

jedné takové akci, kdy jsme jeli tři, možná čtyři na jednoho 

soupeřova obránce - a gól nedali - došlo k rychlému protiútoku soupeře a ten byl v čase 6:56 (+30) 

úspěšný, snížil tím na 5:2. Chtělo to zklidnit hru a nebláznit, což jsme postupně začali naplňovat. Šestý 

náš gól padl po nahození Krska od mantinelu z poloviny hřiště, puk spadl na hranu metr před brankářem a 

odrazil se tak "šikovně" a nečekaně, že skončil v čase 10:57 (+30) v síti. Bylo to vlastně v oslabení - po 

předchozí hře 4 na 4 se již soupeřův potrestaný hráč zapojil do hry, náš trest ještě pokračoval. Na 

závěr zápasu asi nebude hezky vzpomínat Zdenda Augusta - to, co nedal cca 15 sekund před koncem, mu 

budeme asi dlouho připomínat (a poněvadž dva góly v tomto zápase již dal a toto by byl třetí, v šatně 

jsme poté jednomyslně rozhodli, že pro účely posezonního zapíjení hattricků budeme toto započítávat - 

za trest). 

Góly (asistence): Petráček (Chudoba M.), Augusta (Vencl), Žilák (Hejňák), Chudoba M. (Petráček), 

Augusta (bez as.), Krsek (Hejňák). 

Sestava: Tláskal - Krsek, Žilák - Foltýn, Vencl - Kracík, Hejňák, Augusta - Plecháč, Chudoba M., Petráček 

- Rajm, Knap, Chudoba J. 

2. 2. 2013 

HC Sklepy team - Sokol Těpeře 4 : 6 (0:2, 2:2, 2:2) 

   Soupeřů se na nás sešlo 13 do pole, my tentokrát nastoupili s 10 hráči v poli a nutno přiznat, že to byl 

jeden ze zásadních důvodů našeho neúspěchu. 

   První třetina začala svižně, ale oboustranně opatrně. V cca 11. minutě byl proti našemu týmu nařízen 

(trochu přísně) trestný nájezd, Knedlo v brance byl však pozorný. Brzo jsme však znovu faulovali, šli do 

čtyřech a soupeř nabídnutou přesilovku v čase 12:01 využil. Po 58 sekundách se skóre opět měnilo, 

soupeř dorážkou po vyražené střele od modré zvýšil na 0:2. 

Konec třetiny dohrával soupeř ve čtyřech, hned v úvodu šli Těpeře do třech. Přesilovku jsme využili po 5 

sekundách střelou od modré Jirky Červeného (čas 0:14+15). Koncem čtvrté minuty druhé třetiny jsme 

vyrovnali. Soupeře jsme dostali pod tlak - puk poskakoval před brankou, kde bylo poměrně "husto", z 

chumlu se puk vykulil k Matějovi Chudobovi, ten do něho plácl, nikdo moc nevěděl, kde puk je, až rozhodčí 

ukázal do branky. Ve zbytku třetiny jsme měli několik možností, určitě více než soupeř, proměnit jsme 

ale nedokázali žádnou (na rozdíl od soupeře, který proměnil dvakrát). Především Augusta jel sám na 

soupeřova brankáře, jenže 2 metry před bránou použil "ruský blafák", prostě to napálil golfem, a trefil 

brankáře. Netrvalo dlouho a soupeř po vyhraném buly v našem pásmu a nepokrytí útočníka, který zasouval 

do odkryté branky, strhl opět vedení na svoji stranu (čas 11:48+15). Koncem třetiny jsme měli přesilovku, 
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tlačili, od modré střílel Krsek, bohužel však jen do 

holení soupeřova hráče Holosky, ten ujel a Knedlovy v 

naší brance nedal šanci - 2:4. Do konce třetiny zbývalo 

37 sekund.  

Začátkem třetí třetiny jsme šli po zbytečném faulu 

Knapa ve středním pásmu do oslabení. Soupeř výhodu v 

čase 1:21 (+30) využil. To to s námi vypadalo už zle, 

navíc jsme poněkud propadali pocitu, že soupeř si na 

ledě dovoluje více, než by mu rozhodčí měl dovolit. Ne, 

nepřipískávali soupeřovi. Jen hru pustili oboustranně 

více, což nám, na rovinu, vyhovovalo méně. Do hry nás dostala šťastná střela Heřmanského od modré, 

nebyla nic moc, vyloženě plachtila, ale v čase 8:14 zapadla do branky. Po minutě jsme vyhráli buly u 

soupeře v pásmu, puk se dostal před branku na volného Augustu a ten přehodil v čase 9:24 brankáře a 

snížil na 4:5. Minutu poté nám však opět ujel soupeřův hráč a v pohodě překonal Knedla v brance pošesté. 

Velká škoda, soupeře jsme mohli více potrápit. 20 sekund před koncem nastřelil ještě Kracík z ideální 

pozice tyč, skóre však zůstalo nezměněno.  

Branky (asistence):  

Červený (Heřmanský), Chudoba M. (Augusta), Heřmanský (Vencl), Augusta (Chudoba M.). 

Sestava:  

Tláskal - Červený, Vencl - Krsek, Žilák - Kracík, Chudoba M., Augusta - Knap, Hejňák, Heřmanský. 

14. 2. 2013 

HC Sklepy team - Sklopísek Střeleč 6 : 3 (0:0, 3:0, 3:3) 

   S 12 hráči v poli jsme nastoupili do zápasu o veledůležité body. Střelečské hráče poměrně dobře 

známe z OHL, kde hájí většina z nich barvy Holína a tak jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. A i když 

jsme nakonec ty body brali my, opravdu to lehké nebylo. Zvítězili jsme díky perfektnímu výkonu Knedla v 

brance, díky hromadě štěstí a také na nás nečekaně vysokému procentu proměňování šancí. Obecně se 

nechá říci, že nezvítězil lepší a že my jsme "utrpěli" vítězství. Ale teď již k průběhu zápasu. 

První třetina branku nepřinesla, což lze v našem případě považovat za div, né-li za zázrak. Absolutně jsme 

se nechytali a soupeř byl (s výjimkou několika málo úvodních "oťukávacích" minut) v podstatě pořád na 

naší polovině, hodně v naší třetině a často před naší brankou. Ale vydrželi jsme, také díky Knedlovi v 

brance. My sami jsme si připsali za celou třetinu jednu jedinou střelu, nijak nebezpečnou.  

Druhá třetina byla přece jen z naší strany lepší, i když jsme stále měli problémy s rozehrou a s 

přechodem přes střední pásmo. Skóre otevřel Hejňák po brejku, do kterého ho vyslal nahrávkou z našeho 

obranného pásma Vencl. Dušan zakončil kličkou do levé 

strany a my v čase 5:36 (+15) vedli 1:0. Neuběhlo ani moc 

času a rozjetý Augusta dostal ve středním pásmu puk, objel 

jednoho soupeřova obránce a v čase 7:00 (+15) zavěsil 

podruhé. Třetí náš gól padl poté, co Vencl potáhl puk podél 

pravého mantinelu, nahrál před branku a Rajm na hranici 

brankoviště backhandem překonal soupeřova brankáře 

potřetí. Vzhledem k obrazu hry až neskutečný stav. Těsně 

před koncem, přesněji 6 sekund, navíc při naší přesilovce, 

soupeř nastřelil tyč (a o tom, že jel již předtím během 

zápasu minimálně dvakrát sám na Knedla a nedal, se nebudu 

ani moc rozepisovat). 

Třetí třetinu jsme začali slušně a v čase 2:30 (+30) jsme 

vedli již 4:0. Zařídil to Knap, který, ač tísněn, zužitkoval 
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ideální nahrávku před branku Petráčka z levého rohu. První gólový úspěch Sklopísku přišel při našem 

oslabení v čase 5:14 (+30) - soupeřovi stačilo pouhých 11 sekund přesilovky. A za další minutu a 16 sekund 

soupeř snížil na dvougólový rozdíl - 4:2. Klid na naše hokejky měl přinést gól Foltýna při naší přesilovce v 

čase 9:09 (+30). Marek dostal puk na modré, lehce s ním vybruslil na kruh a propálil vše, co bylo v cestě. 

Pak však přišla další naše přesilovka a naše problémy při založení útoku. Petráčkovu rozehru vystihl 

rozjetý soupeř a jel sám na naši branku - Knedlovi nedal šanci, zakončil blafákem a v čase 10:16 (+30) to 

bylo zase "jen" o dva góly. Konečnou podobu výsledku dal stále ještě při naší přesilovce Petráček střelou 

z první po akci Plecháče, který potáhl puk podél pravého mantinelu a téměř zpoza branky nahrál před 

branku na Martina, který dal v čase 11:07 (+30) náš šestý gól. Závěr jsme sehráli v pohodě, soupeř se 

nedostal k nějakému výraznému tlaku, ani ke hře bez brankáře.  

Góly (asistence): Hejňák (Vencl), Augusta (Vencl), Rajm (Vencl), Knap (Petráček), Foltýn (Vencl), 

Petráček (Plecháč). 

Sestava: Tláskal - Krsek, Žilák - Vencl, Foltýn - Kracík, Chudoba M., Augusta - Plecháč, Hejňák, Petráček 

- Rajm, Knap, - . 

21. 2. 2013 

HC Sklepy team - HC ZEOS Lomnice 3 : 4 sn (1:1, 0:1, 2:1) 

   ZEOS se letos pohybuje v tabulce nečekaně nízko a chce-li do play-off, měl by zabrat. Nás se k zápasu 

sešlo 13 do pole, soupeřů bylo také tak. Výrazně jsme postrádali především Jirku Červeného. 

   Začátek byl rychlý, my jsme se několik minut rozkoukávali. Pak jsme však zvedli 

hlavy a několikrát nebezpečně ohrozili brankáře lomnických. Také jsme dali první gól 

- odražený puk po střele Plecháče se dostal před modrou na Foltýna a ten střelou 

podél hloučku hráčů rozvlnil v čase 4:52 síť. Vyrovnání přišlo za necelé dvě minuty, 

přesněji v čase 6:27. Po špatném střídání jsme byli ještě rozhození, když soupeř 

skóroval. 

Druhá třetina byla z naší strany dost tragická. Přestali jsme bruslit, nedařilo se nám založení útoků 

(pravda, soupeř dobře napadal a také střed měl pod kontrolou), za celou druhou třetinu jsme na 

soupeřovu bránu vystřelili sotva jednou. Soupeř měl střeleckých pokusů více, naštěstí "pouze" jednou 

skončil puk v naší bráně. Hráli jsme zrovna přesilovku, ale po 18 sekundách naší "výhody" dal soupeř gól. 

Nějak doteď nechápu, jak se to přihodilo (puk jsme rozehrávali my, ale za moment byl před Knedlem 

soupeř sám), takže to raději nebudu moc rozepisovat, prostě v čase 7:18 (+15) to bylo 1:2. A tak jsme šli 

i do šatny.  

Od třetí třetiny se "cosi" změnilo. Za dvě třetiny jsme neměli 

jediného vyloučeného, ve třetí jsme hráli snad deset minut v 

oslabení, několikrát i ve třech. Přesto jsme již v čase 2:37 (+30) 

vyrovnali. Hráli jsme zrovna v oslabení, Hejňák však potáhl puk po 

levé straně, nahrával před branku a soupeřův obránce si srazil 

puk do vlastní branky. V páté minutě byl poměr sil na hřišti my 3 

na 4 soupeře, což jsme celkem zvládali, soupeř se ale dostal ke 

střele (už poměrně z úhlu, ale relativně blízko) a i když se střela 

těžce nepovedla, po ledě sotva jedoucí "šmrdla" nakonec 

doklouzala do branky (čas 4:51+30). Náš pohyb byl v této třetině 

mnohem lepší než v té druhé, také jsme se nesnažili s pukem 

dojet až do brány a více jsme stříleli. Srážela nás však častá a 

přísná vyloučení, či naopak poněkud benevolentnější posuzování 

zákroků soupeře. Vyrovnal David Musil tři minuty před koncem, 

když z úhlu propálil vše, co bylo v cestě. 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png


 

H
C

 S
kl

ep
y 

te
am

 –
 s

ez
ó

n
a 

20
12

 -
 2

01
3

 

48 

 

Po základní hrací době remíza, následovaly nájezdy. První jel náš Martin Vencl - super blafák, ale 

soupeřův brankář se štěstím "nějak" chytil. Také soupeř nedal. Druhý jel Vojta Žilák - vybruslil si dost 

vpravo, mezi kruhy vystřelil, ale trefil brankáře do masky. Pak jel soupeř a proměnil. Třetí náš - Martin 

Plecháč - musel dát. Zvolil střelu, tu ale lomnický brankář vykryl a my tak prohráli. Bereme alespoň bod, 

třeba to bude právě ten postupový... 

Góly (asistence): Foltýn (Plecháč), Hejňák (Vencl), Musil (Foltýn). 

Sestava: Tláskal - Krsek, Žilák - Vencl, Foltýn - Kracík, Knap, Augusta - Petráček, Chudoba M., Musil - 

Plecháč, Hejňák, Chudoba J. 

3. 3. 2013 

HC Sklepy team - HC Black Rooks Syřenov 5 : 1 (1:0, 3:0, 1:1) 

   V posledním zápase skupiny 1. - 10. jsme chtěli potvrdit naše šesté místo (o osmičku už jsme nemohli 

přijít ani v případě prohry), soupeř naopak potřeboval na uchování šancí na účast v elitní osmičce plně 

bodovat. K zápasu nás dorazilo 12 do pole, branku za náš tým jistil tradičně v této soutěži Pavel Tláskal 

alias Knedlo. 

   Úvodní minuty byly oťukávací, v čase 3:55 jsme ale šli do 

vedení. Musil z rohu našel ideálně Kracíka před brankou a ten 

bez přípravy poslal puk mezi betony přesouvajícího se 

brankáře. Po našem gólu jsme začali přebírat aktivitu, v první 

třetině ale již bez efektu. 

Druhá třetina brzy přinesla naše hóóódně přísné vyloučení 

Krska, ve kterém nejdříve Plecháč bodyčekem zastavil soupeře 

- koleno syřenovského hráče po zákroku nevypadalo nejlépe, z 

ledu byl hráč odtažen a do zápasu už nenastoupil (a jeho 

nadávky zklidnil zkušený soupeřův hráč Novák slovy: čistý 

bodyček, nech toho). Plecháč zůstal na ledě (stále naše 

oslabení), dostali jsme se do soupeřovy třetiny, od modré 

nahazoval na branku Vencl, brankář nahození vytěsnil, ale 

nestihl puk přikrýt a Plecháč s důrazem na několikrát dotlačil 

puk v čase 3:18 (+15) do branky. Na 3:0 dával Krsek v čase 4:53 

(+15) střelou tahem od modré, přímo po vyhraném buly Matěje Chudoby. Čtvrtý gól byl do šatny - Kracík 

potáhl po pravé straně do útočné třetiny, nahrál podél jednoho našeho pokrytého hráče na dalšího, 

volného, a Martin Vencl (který byl tím volným hráčem) 7 sekund před koncem 

třetiny prostřelil nejen brankáře, ale i síť branky (no, zase taková rána to nebyla, 

spíš ta síť už něco pamatuje a děr je tam látaných víc).  

I úvod třetí třetiny se nám povedl - v čase 2:36 (+30) jsme vedli 5:0 po prohození 

soupeře Červeným na Matěje Chudobu, který z kruhu propálil soupeřova brankáře. 

Třetí třetina byla ze strany soupeře již odevzdaná, přesto však syřenovští zaznamenali alespoň čestný 

úspěch. Po ztrátě puku našeho obránce v našem pásmu (lze přičíst nekvalitnímu ledu), zůstal soupeř sám 

před Knedlem a v čase 4:12 (+30) ho prostřelil. Soupeř byl ale se svojí prohrou, znamenající jeho účast 

pouze v bojích o 9. - 16. místo, smířen a tak se zápas dohrál v poklidu, bez emocí, bez tvrdých zákroků 

(za což mu patří dík, z minulosti víme, že zápasy s tímto soupeřem vždy bolely). 

Góly (asistence): Kracík (Musil), Plecháč (Vencl), Krsek (Chudoba M.), Vencl (Kracík), Chudoba M. 

(Červený). 

Sestava: Tláskal - Červený, Foltýn - Krsek, Žilák - Plecháč, Musil, Vencl - Kracík, Hejňák, Petráček - 

Chudoba J., Chudoba M., - . 
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Konečná tabulka nadstavbové části 1. – 10. LHL: 

 
 

 

 

1. ZÁPAS ČTVRTFINÁLE 

9. 3. 2013 

HC Sklepy team - HC Čeští Letci 1 : 3 (0:0, 1:2, 0:1) 

   A je tu play-off. Ve čtvrtfinále letošního jubilejního ročníku LHL nás čekal loňský vítěz a letos ve 

skupině 1.-10. třetí tým Českých Letců. Ve skupině jsme s Letci prohráli 2:6, ale tento zápas byl už 

zapomenut, sloužil snad jen jako "zdroj poučení". Do čtvrtfinále šel soupeř jako favorit, ale ani my jsme 

nechtěli dát "svoji kůži" lacino a věděli jsme, že soupeř z nás měl a má respekt. Do zápasu jsme nastoupili 

s 13 hráči v poli plus brankářem Knedlem, z opor scházel snad jen Augusta (toho času hrající golf v 

teplých krajích), soupeř postavil 10 hráčů do pole a do branky Jana Třísku. 

   První třetina skončila bez branek, nutno ale říci, že ze hry jsme měli v této části více my. Hned ve 

druhé minutě ujel do brejku Heřmanský, zakončení však nezvládl. Ani z ostatních šancí nic nebylo, stejně 

jako z těch soupeřových.  

Druhá třetina začala podobně, jako probíhala ta první - oboustranně odpovědně. Pak však přišla šestá 

minuta, my jsme špatně střídali (tuto třetinu jsme to měli na střídačku daleko), rychlý soupeřův útok 

najednou bránili jen tři naši rozhození hráči, soupeř si několikrát nahrál, až měl puk zcela volný obránce 

Pepa Křížek na modré a ten měl dostatek času natáhnout a vystřelit. Propálil vše a v čase 5:36 (+15) to 

bylo 0:1. V osmé minutě jsme dostali šanci hrát minutu a 27 sekund přesilovku 5 proti 3, avšak bez 

efektu, po našem faulu byla navíc tato výhoda o 16 sekund kratší. Ve 12. minutě jsme faulovali a šli do 

čtyřech. Soupeř využil přesilovku po 4 sekundách. Letec Fišar na buly vyhrál přetahovanou o puk po 

vhazování a před příjezdem našeho obránce stihl vystřelit na naší branku. Střela to nebyla moc razantní, 

v podstatě to byla jen taková "mrcha", 

která však trefila volný prostor u bližší 

tyče naší branky (čas 11:36 +15). 

Odpověděli jsme rychle, když v čase 12:10 

(+15) snížil z bezprostřední blízkosti 

Jirka Chudoba poté, co za soupeřovou 

brankou vybojoval puk a obloučkem zpoza 

branky ho "do ohně" poslal Rajm.  

Do třetí třetiny jsme šli odhodlaní. Hned 

ve 2. minutě však soupeř předvedl rychlý 

výpad, několik přesných nahrávek, které 
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snad se štěstím míjely nohy, brusle či hokejky našich obránců a v jehož závěru dával soupeřův hráč do 

odkryté branky (sjíždějícího hráče nepokryl vracející se Kracík, ačkoliv stačil ještě jeden rychlý "krok"). 

Tento gól nás dost srazil, naopak soupeř se uklidnil a dále hrál, co potřeboval. I přes naši snahu jsme 

kontaktní gól nedali. Závěr jsme zkusili bez brankáře, ale po našem faulu bylo brzo po tlaku.  

   První čtvrtfinále jsme tedy prohráli, ale sehráli jsme vyrovnaný match. Víme po něm, že na soupeře 

máme a soupeř to ví také. Druhé semifinále tak slibuje zajímavý boj. Letci mají jednu výhru, ale ta zatím 

nemusí nic znamenat. Zvládneme-li druhý zápas, následují a o postupujícím rozhodnou nájezdy - a to bývá 

"loterie".  

Gól (asistence): Chudoba J. (Rajm). 

Sestava: Tláskal - Červený, Vencl - Krsek, Žilák - Musil, Chudoba M., Petráček - Kracík, Hejňák, 

Heřmanský - Rajm, Knap, Chudoba J. 
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2. ZÁPAS ČTVRTFINÁLE 

17. 3. 2013 

HC Sklepy team - HC Čeští Letci 2 : 2 (0:0, 2:0, 0:2) 

   Několik posledních dnů před naším druhým čtvrtfinále LHL to vypadalo, že nás asi nenastoupí k zápasu 

moc a tak místo tradičního mailu s jasně danými třinácti jmény (plus brankař) přišel tentokrát mail s 

jednoduchým sdělením: přijďte, kdo můžete. Že nás nakonec přišlo 14 jsme zjistili až v šatně, když jsme 

se tam nemohli vejít . Jirka Chudoba to vzal sportovně, ač připraven nehrál, celý zápas nás neúnavně 

burcoval na lavičce, v závěru si šel sednout na trestnou za Jirku Červeného. Karty před zápasem byly 

rozdány jasně, první match jsme prohráli a tak nezbývalo, než porážku soupeři vrátit. A nakonec jsme k 

tomu neměli daleko...  

   První třetina skončila bez branek. My se poslední dobou vždy hůře rozjíždíme, takže i tentokrát musím 

konstatovat, že soupeř byl v úvodu lepší. Postupem času se naše hra zlepšovala a k bránění jsme přidávali 

i zprvu občasné, později častější útočné výpady. Vyložená šance však v první třetině nebyla ani na jedné 

straně.  

Ve druhé třetině jsme udeřili. První gól zápasu padl v čase 2:03 (+15) poté, co Knap zpoza branky poslal 

puk před branku na Rajma, tomu puk lehce odjel vlevo, Pavel ho dobruslil a backhendem poslal do sítě. 

Měli jsme i další šance, např. Augusta byl sám před brankářem, ale nedal. To se povedlo až Venclovi, když 

zachytil chybnou rozehrávku soupeře a o rameno brankáře Třísky poslal puk do sítě v čase 12:54 (+15) 

podruhé.  

Pro třetí třetinu stáhl soupeř hru na dvě lajny, ale dlouho to vypadalo, že mu to nepomůže. Nakonec jsme 

mu pomohli my, když jsme si nechali dát gól při naší přesilovce (po 13 sekundách). Puk se dostal za naši 

branku, jeden ze soupeřů (Lukáš Karban) napadal, dva naši útočníci chtěli puk získat a založit útok, 

bohužel však nechali volného obránce Letců na modré. Napadající hráč však zabojoval a prostrčil puk na 

modrou, kde nebráněný obránce Jelínek v pohodě střílel. Knedlo v naší brance toho moc neviděl a tak to 

bylo v čase 7:19 (+30) o gól. Toto byl zlomový okamžik zápasu (a z naší strany zcela zbytečné selhání). 

Uběhly dvě a půl minuty a bylo srovnáno - prohráli jsme buly v našem pásmu, puk šel na modrou, obránce 

Letců vystřelil, možná jen nahodil puk na naši branku a Karban dorážkou (na několikátý pokus) dostal puk 

za Knedlova záda (čas 9:48 + 30). Blížil se závěr. Ten však ovlivnil výrok rozhodčího z počátku 11. minuty, 

kterým poslal Jirku Červeného do sprch. Budu se asi s Letci lišit v hodnocení, ale mě Jirkův zákrok na 

Letce Zikmunda nepřišel zase tak moc (vlastně vůbec) jako faul (to, že se dlouze sbíral vím, ale to se 

někdy stává - v každém případě doufám, že je v pohodě). Šli do toho oba, Zikmund to neustál. V podstatě 

celý zápas hrál soupeř tvrději, my to s výjimkou právě Jirky Č. (a Vojty Ž.) ani moc neumíme, přesto to 

dlouho vypadalo, jako kdyby rozhodčí chtěli udržet poměr vyloučených zhruba stejný (což ale šlo těžko, 

soupeř měl vzhledem ke své hře prostě logicky více vyloučených, ale za drobné faulíky a zákeřnosti jich 

mohlo být ještě více) a taky, že rozhodčí chtěli Jirku prostě dostat - fauly na něho se moc nepískali, 

jeho stejná hra ano (stejně tak chvíli před střetem). V závěrečné třetině z toho tak rozhodčí udělali 

celkem bramboračku. Posledních pět minut jsme prostě hráli ve čtyřech. V úplném závěru soupeř vyhodil 
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puk na zakázané uvolnění, vhazovalo se v pásmu Letců, my jsme odvolali brankáře. Hrálo se tak 5 na 5. 

Měli jsme tlak a nechybělo mnoho, abychom několik málo sekund před koncem nestrhli vítězství na svoji 

stranu. Situace ale gólem neskončila a tak konečná remíza soupeřovi k postupu stačila. 

Góly (asistence): Rajm (Knap), Vencl (bez as.) 

Sestava: Tláskal - Červený, Foltýn - Krsek, Žilák - Plecháč, Chudoba M., Vencl - Kracík, Hejňák, Augusta - 

Rajm, Knap, Petráček 

Rozhodčí: byli tři, ale celkem na piču 
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ZÁPAS O KONEČNÉ 7. MÍSTO 

25. 3. 2013 

HC Sklepy team - HC Kaspo 2 : 4 (1:1, 1:2, 0:1) 

   Poslední zápas sezóny nás čekal hned v pondělí po euforickém víkendu, kdy jsme po 

vydařených zápasech získali vítězství v OHL a to pak náležitě oslavili (mnozí do ztráty paměti, 

česky "vokna"). Naše tělesné schránky nebyli před zápasem o sedmé místo LHL zdaleka po 

oslavách zregenerované, k zápasu jsme se scházeli spíš jen z povinnosti a bez nadšení, chuť k 

hokeji a síla k soubojům byla totálně pryč. Také samotný fakt, 

že máme hrát "až" o sedmé místo, nás k výkonu nevyburcoval. 

Nemyslím tím jen to, že dva dny před zápasem jsme hráli 

v jiné soutěži finále (a teď máme hrát jen o to sedmé), 

ale i skutečnost, že do semifinále se prosmýkl tým ZEOSu 

(původně ve skupině za námi) způsobem spíše administrativním 

(nikoli tedy po výkonu na ledě) a my místo očekávaného souboje o 5. místo 

(který by nám vzhledem k předešlým výsledkům v soutěži tak nějak slušel) 

hrajeme jen o sedmé. Prostě jsme před zápasem neviděli rozdíl v tom, zda 

budeme na sedmém, či na osmém místě (to má navíc "výhodu" v opticky 

výhodnějším nasazení do příštího ročníku). Ale k zápasu. Sestavu jsme opravdu lepili do posledních chvil. 

Brankáře jsme si museli půjčit z jiného týmu, zápas jsme zahájili v šesti lidech. Od poloviny první třetiny 

jsme hráli o devíti (no a o stavu těch devíti viz výše). Soupeřů byla plná lavička a na rozdíl od nás vypadali 

hráči celkem nažhaveně. 

   Ze začátku jsme soupeře tlačili, z první akce ale otevřelo 

skóre pravě Kaspo (čas 3:15). Vyrovnal Augusta tečí střely 

Krska od modré (čas 5:28). 

Ve druhé třetině šel puk po vyhraném buly na modrou na Vojtu 

Žiláka, ten udělal postupně dvě kliky atakujícím hráčům a už 

neatakován střílel z prostoru mezi kruhy - střela skončila v 

čase 1:58 (+15) v síti. Za minutu jel sám na soupeřova 

brankáře Plecháč - byl však pomalý a tak se k zakončení ani 

nedostal. A to byla škoda, poněvadž zanedlouho jsme šli do 

čtyřech a soupeř přesilovku v čase 5:28 (+15) využil. Koncem 

třetiny soupeř hezky zakombinoval a bylo to 2:3 (čas 

13:04+15). 

Třetí třetina přinesla jen jeden gól - do naší sítě. Hejňák 

hezky v našem pásmu "namazal" a volný soupeř v čase 11:19 

(+30) zavěsil. Nejenom ve třetí třetině jsme však měli velké 

množství vyložených šancí, které jsme ale nedali. Titul 

"Spalovač zápasu" tentokrát bere Jirka Chudoba, který byl 

třikrát (minimálně) sám před branařem, těsně následovaný 

Zdendou Augustou. I v tom našem vyřízeném stavu jsme byli 

lepší a šancí jsme měli na soupeřův debakl. Ale nedali jsme, 

soupeř ano. Oni jsou tak na sedmém, my na osmém. Pro nás byl 

ale úspěch především to, že jsme to přežili...  

Góly (asistence): Augusta (Krsek), Žilák (Hejňák). 

Sestava: Jarda Klos (půjčen z Benešova) - Žilák, Krsek, Foltýn 

- Kracík, Hejňák, Augusta - Plecháč, Knap, Chudoba J. 

KONEČNÉ POŘADÍ LHL  

2012 - 2013 

1. BHK Turnov 

2. Sokol Těpeře 

3. HC ZEOS Lomnice 

4. HC Čeští Letci N. P. 

5. Grey Grizzlies Hořice 

6. Sokol Roztoky 

7. Kaspo 

8.  HC Sklepy team N. P. 

9. Sklopísek Střeleč 

10. Cutisin Jilemnice 

11. HC Železný Brod 

12. Sokol Horní Branná 

13. HC Blackrooks Syřenov 

14. Sokol Rovensko „A“ 

15. HC Piráti 

16. HC Jilemnice 

17.  HC TJ Benešov 

18. Sokol Rovensko „B“ 

19. HC Mírová p. Koz. 

20. HC Semily 

http://media0.hcsklepy.mypage.cz/images/media0:4d03d82454787.png/hvezda.png


 

H
C

 S
kl

ep
y 

te
am

 –
 s

ez
ó

n
a 

20
12

 -
 2

01
3

 

54 

 

 

 
 

 

HISTORICKÁ TABULKA VÍTĚZŮ LOMNICKÉ HOKEJOVÉ LIGY 
 
 I. ROČNÍK 1983/1984 ELITEX LOMNICE 8 ÚČASTNÍKŮ 
 II. ROČNÍK 1984/1985 ZSS LOMNICE 8 ÚČASTNÍKŮ 
 III. ROČNÍK 1985/1986 JZD LOMNICE 8 ÚČASTNÍKŮ 
 IV. ROČNÍK 1986/1987 ELITEX LOMNICE 8 ÚČASTNÍKŮ 
 V. ROČNÍK 1987/1988 ČOKOLÁDOVNY LOMNICE 8 ÚČASTNÍKŮ 
 VI. ROČNÍK 1988/1989 AGRO LOMNICE 8 ÚČASTNÍKŮ 
 VII. ROČNÍK 1989/1990 ELITEX LOMNICE 
 VIII. ROČNÍK 1990/1991 LOS LOMNICE 
 IX. ROČNÍK 1991/1992 LOS LOMNICE 
 X. ROČNÍK 1992/1993 DESMO LOMNICE 
 XI. ROČNÍK 1993/1994 ELITEX LOMNICE 9 ÚČASTNÍKŮ 
 XII. ROČNÍK 1994/1995 ZOD LOMNICE 
 XIII. ROČNÍK 1995/1996 DESMO LOMNICE 6 ÚČASTNÍKŮ 
 XIV. ROČNÍK 1996/1997 DYREMA STRUŽINEC 9 ÚČASTNÍKŮ 
 XV ROČNÍK 1997/1998 DYREMA STRUŽINEC 8 ÚČASTNÍKŮ 
 XVI. ROČNÍK 1998/1999 DYREMA STRUŽINEC 10 ÚČASTNÍKŮ 
 XVII. ROČNÍK 1999/2000 DYREMA STRUŽINEC 11 ÚČASTNÍKŮ 
 XVIII. ROČNÍK 2000/2001 ZEOS LOMNICE  13 ÚČASTNÍKŮ 
 XIX. ROČNÍK 2001/2002 DYREMA STRUŽINEC 14 ÚČASTNÍKŮ 
 XX. ROČNÍK 2002/2003 DYREMA STRUŽINEC 14 ÚČASTNÍKŮ 
 XXI. ROČNÍK 2003/2004 SKLOPÍSEK STŘELEČ 19 ÚČASTNÍKŮ 
 XXII. ROČNÍK 2004/2005 DYREMA STRUŽINEC 18 ÚČASTNÍKŮ 
 XXIII. ROČNÍK 2005/2006 SOKOL ROVENSKO P. TR. 20 ÚČASTNÍKŮ 
 XXIV. ROČNÍK 2006/2007 SKLOPÍSEK STŘELEČ 21 ÚČASTNÍKŮ 
 XXV. ROČNÍK 2007/2008 SKLOPÍSEK STŘELEČ 20 ÚČASTNÍKŮ 
 XXVI. ROČNÍK 2008/2009 SKLOPÍSEK STŘELEČ 20 ÚČASTNÍKŮ 
 XXVII. ROČNÍK 2009/2010 SOKOL TĚPEŘE 19 ÚČASTNÍKŮ 
 XXVIII. ROČNÍK 2010/2011              GREY GRIZZLIES HOŘICE 19 ÚČASTNÍKŮ  
 XXIX. ROČNÍK        2011/2012              HC ČEŠTÍ LETCI NOVÁ PAKA 20 ÚČASTNÍKŮ 
 XXX. ROČNÍK 2012/2013 BHK TURNOV 20 ÚČASTNÍKŮ   
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6. 4. 2013 

POSLEDNÍ BULY, aneb: zakončení hokejové sezóny 
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kanadské bodování - konečné pořadí: 

pořadí  jméno  

zápasů 
OHL+LHL 

body celkem  
(OHL+LHL) 

Ø bodů  
na zápas 

góly  
 OHL+LHL 

přihrávky 
 OHL+LHL 

1. AUGUSTA Zdeněk 15+14 39 (20+19) 1,34 8+8 12+11 

2. VENCL Martin 17+18 35 (18+17) 1,00 8+4 10+13 

3. KRACÍK Petr 25+15 32 (24+8) 0,80 18+5 6+3 

4. HEJŇÁK Dušan 16+18 32 (13+19) 0,94 9+10 4+9 

5. CHUDOBA Matěj 17+15 32 (16+16) 1,00 7+9 9+7 

6. PETRÁČEK Martin 25+12 31 (21+10) 0,84 13+7 8+3 

7. RAJM Pavel 18+14 30 (18+12) 0,94 13+9 5+3 

8. ŽILÁK Vojta 24+20 27 (19+8) 0,61 9+5 10+3 

9. MUSIL David 9+10 22 (10+12) 1,16 7+5 3+7 

10. ČERVENÝ Jiří 10+9 22 (13+9) 1,16 5+7 8+2 

11. HEŘMANSKÝ Lukáš 8+10 21 (8+13) 1,16 4+5 4+8 

12. PLECHÁČ Martin 22+14 18 (7+11) 0,50 4+5 3+6 

13. KNAP Láďa 15+10 13 (10+3) 0,52 3+2 7+1 

14. CHUDOBA Jiří 20+11 12 (4+8) 0,39 2+5 2+3 

15. FOLTÝN Marek 13+16 11 (4+7) 0,38 0+4 4+3 

16. KRSEK Radek 22+20 9 (3+6) 0,21 1+3 2+3 

17. OULICKÝ Petr 18+1 5 (5+0) 0,26 1+0 4+0 

18. MUSIL Lukáš 2+0 1 (1+0) 0,50 1+0 0 

* bodové výsledky se mohou lišit od oficiálních tabulek kanadského bodování  

(rozhodčí ne vždy vše přesně vidí  ) 

 

Nejproduktivnější hráč (obě soutěže): 
      Zdeněk Augusta (viz tabulka výše) 

Nejužitečnější hráč (dle hlasování samotných hráčů): 
          Jiří Červený (s mírným odstupem druhý Martin Vencl, třetí pak Vojta Žilák) 

Kanadské bodování – OHL: 
      Petr Kracík - 24 b. (18+6)/ 25 zápasů (5x obrana) 

          Martin Petráček – 21b. (13+8)/ 25 zápasů 

          Zdeněk Augusta – 20b. (8+12)/ 15 zápasů 

Kanadské bodování – LHL: 
          Dušan Hejňák – 19 b. (10+9)/ 18 zápasů 

          Zdeněk Augusta – 19 b. (8+11)/ 14 zápasů 

          Martin Vencl – 17 b. (4+13)/ 18 zápasů (9x obrana) 
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Nejlepší střelec (obě soutěže):  
          Petr Kracík (23 gólů) 

          Pavel Rajm (22 gólů) 

          Martin Petráček (20 gólů) 

Nejlepší nahrávač (obě soutěže):  
         Zdeněk Augusta (23 nahrávek) 

          Martin Vencl (23 nahrávek) 

          Matěj Chudoba (16 nahrávek) 

Nejlepší obránce v kanadském bodování:  
      Jiří Červený (22 bodů/ 19 zápasů v obraně) 

          Vojta Žilák (22 bodů/ 40 zápasů v obraně) 

          Martin Vencl (14 bodů/ 18 zápasů v obraně) 

Nejlepší ø produktivita/ odehrané zápasy:  
      Zdeněk Augusta (1,34 bodu/ zápas) 

          Heřmanský Lukáš (1,166 bodu/ zápas) 

          Jiří Červený a David Musil (1,157 bodu/ zápas) 

Nejlepší ø vstřelených gólů/ odehrané zápasy:  
          Pavel Rajm (0,68 gólu/ zápas) 

Nejlepší ø gólových nahrávek/ odehrané zápasy:  
         Zdeněk Augusta (1,14 asist./ zápas) 

Nejvíce bodů za jeden zápas:  
          Petr Kracík (5 bodů – 5+0 – proti Lvům N. Bydžov ve skupině OHL) 

          Pavel Rajm a Petr Kracík v OHL a Dušan Hejňák v LHL (4 body za 3+1) 

          Pavel Rajm, Dušan Hejňák a Matěj Chudoba v LHL (4 body za 2+2) 

          Zdeněk Augusta v OHL a Martin Vencl v LHL (4body za 0+4) 

Hattricky v sezóně:  
          Pavel Rajm, Petr Kracík (oba 2x v OHL), Dušan Hejňák a Jiří Červený (oba v LHL) 

Desáté góly v zápasech: 
         Jiří Chudoba (6. kolo LHL – Mírová) 

          Vojta Žilák (8. kolo LHL – Semily) 

          Petr Kracík (20. kolo OHL – N. Bydžov) 

Nejvíce vítězných gólů v sezóně (vyhráli jsme 13x v OHL a 10x v LHL): 
         Petr Kracík 4 (2x v OHL a 2x v LHL)  

          Láďa Knap 3 (2+1) a Martin Plecháč 3 (1+2) 

Nejdelší „šňůra“: 
         Martin Petráček (prvních 11 zápasů OHL vždy bodoval) 

Největší spalovač (dle hlasování samotných hráčů):  
      Zdeněk Augusta (těsně následován Matějem Chudobou, s odstupem Martin Plecháč) 

Nejvíce trestaný hráč:  
          Zdeněk Augusta (6+30 minut v OHL, v LHL 14 minut) 

          Jiří Červený (8 minut v OHL, v LHL 6 minut, plus ale také 5+OK)  

          Vojta Žilák (bez trestu do konce, ale jinak v OHL 24 minut, v LHL 20 minut) 

Cena za účast (odehráli jsme 46 zápasů dohromady - 25 v OHL + 21 v LHL):  
         Vojta Žilák (44 zápasů – 24+20) 

          Radek Krsek (42 zápasů – 22+20) 

          Petr Kracík (40 zápasů – 25+15) 

Cena za 100 %-ní účast: 
          Standa Věchet, Petr Kracík a Martin Petráček  - všech 25 zápasů v OHL 

          (v LHL nebyl nikdo 100 %-ní) 



HC SKLEPY TEAM NOVÁ PAKA – OKRESNÍ HOKEJOVÁ LIGA (OHL) – 2012-2013 
 

 
G.G. 

4:5 

Holín 

2:6 

Zimák 

2:4 

D.Bára 

3:7 

Lvi NB 

7:6 

Holín 

4:1 

G.G. 

7:4 

Zimák 

2:6 

Lvi NB 

3:5 

D.Bára 

4:2 

G.G. 

9:2 

Holín 

3:5 

D.Bára 

3:6 

Zimák 

8:1 

Lvi NB 

8:0 

Holín 

5:5 

Zimák 

1:2 

D.Bára 

2:2 

G.G. 

4:3 

Lvi NB 

11:3 

1.SF 

Zimák 

5:4 

2. SF 

Zimák 

2:1 

1. F 

Holín 

3:6 

2. F 

Holín 

6:2 

3. F 

Holín 

5:4 

Augusta Zdeněk 0+1  0+1 1+0 0+2 1+0 zranění 1+2 0+1 1+0 0+1 2+0 2+0  zranění 0+4 N N  T R E S T 

Červený Jiří nebyl na soupisce 1+2 N N N 1+0 1+1 N N N  N N N 0+2 0+1  1+1 1+1  

Foltýn Marek  N N N  0+1 N N  N   N N N  N  N 0+1 N  0+1  0+1 

Hejňák Dušan N N   2+1 N 2+1  N 2+0 N  N N  0+1  1+0 N 2+0 0+1     

Heřmanský L. N   N N N 1+0 0+2  N N N 1+0 N N N N N N N N N N 0+1 2+1 

Chudoba Jiří    N  0+1     N   0+1 N  N  1+0  1+0   N  

Chudoba Matěj zranění 0+1 N 1+1  1+0  0+3 1+0 1+0 1+1  1+1   0+1 N 0+1 N N  1+0 

Knap Láďa 0+1  0+1 0+1 N N N N N  0+1 N N 1+2 1+0  N N  N  1+1    

Kracík Petr  0+1   1+0 2+1 0+1  1+0 2+1 3+1   1+0  2+0   0+1 5+0    1+0  

Krsek Radek     N      N  0+1   N    0+1    1+0  

Musil David N  N 0+1 N 0+1 N N  N N N N N 2+1 N N N 1+0 1+0 2+0 1+0 zranění 

Musil Lukáš nebyl na soupisce  T R E S T N 1+0 N N N N N N N N N N N N N N N N 

Oulický Petr  N N N     0+1   N   1+2  N  0+1     N N 

Petráček Martin 1+0 1+0 1+0 0+1 1+0 1+0 1+0 2+0 0+1 0+1 1+0   0+2 1+0    1+0 0+2 1+0  1+0 0+1  

Plecháč Martin N 0+1   0+1         1+0  0+1 1+0  1+0 1+0 N N    

Rajm Pavel 3+0  1+0  3+1  N N N N 1+0  N 2+0 1+2 N  1+0 0+1 N  0+1  1+0  

Vencl Martin N N  1+0  N 1+1 N 0+1 0+1 2+1   1+0 0+2 N  0+2  N 1+0 N N 0+1 2+1 

Žilák Vojta  1+0  1+0 0+1  0+1   0+1  1+1  1+0 0+1 0+2 N   2+1 0+1  1+0 2+0 0+1 

 

 Hra na pozici: útočník    Hra na pozici: obránce 
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HC SKLEPY TEAM NOVÁ PAKA – LOMNICKÁ HOKEJOVÁ LIGA (LHL) – 2012-2013 
 

 
Těpeře 

5:4n 

Piráti 

5:6n 

Syřenov 

3:4n 

Žel.Brod 

7:0 

Rov. „A“ 

3:4n 

Mírová 

11:4 

Střeleč 

7:1 

Semily 

11:1 

Roztoky 

4:2 

Turnov 

2:5 

Kaspo 

4:3n 

Roztoky 

0:4 

Č.Letci 

2:6 

Grizzlies 

6:2 

Těpeře 

4:6 

Střeleč 

6:3 

ZEOS 

3:4n 

Syřenov 

5:1 

1.ČF 

Č.Letci 

1:3 

2.ČF 

Č.Letci 

2:2 

o 7.místo 

Kaspo 

 

součet 

Augusta Zdeněk N   1+2 0+2 1+2 0+2 1+2 zranění  2+0 1+1 1+0  N N  1+0 8+11 

Červený Jiří nebyl na soupisce 1+0 3+0 N 1+1 N  1+0 N 1+0 N N 0+1   N 7+2 

Foltýn Marek 1+0   N N 1+2  N       N 1+0 1+1  N   4+3 

Hejňák Dušan N N N 1+0 1+0 3+1  2+2 0+1 1+1 0+1   0+2  1+0 1+0    0+1 10+9 

Heřmanský L. N 0+1 1+1 N 0+1 N N 1+2 1+1 N 1+1   N 1+1 N N N  N N 5+8 

Chudoba Jiří N 1+0  1+0 0+1 N  1+1 N 1+1 N  N N N  N N   1+0 N  5+3 

Chudoba Matěj 2+0 N  zranění 1+0  2+2 N 1+1    0+1 1+1 1+1   1+1   N 9+7 

Knap Láďa N N N  1+0 N N  N N N N N   1+0  N  0+1  2+1 

Kracík Petr N 1+0  N  1+0 N 1+2 1+0 N N N      1+1    5+3 

Krsek Radek  0+1  1+0    N   0+1   1+0    1+0   0+1 3+3 

Musil David N 1+2 N 1+1 N 0+2 2+1 N N   N  N N N 1+0 0+1  N N 5+7 

Oulický Petr  N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N  

Petráček Martin 0+1 N N N N 2+0 N N N  2+0  1+0 1+1 N 1+1     N 7+3 

Plecháč Martin 2+0 0+1 0+1 1+1  1+1 N N   N N N  N 0+1 0+1 1+0 N   5+6 

Rajm Pavel N N 1+0 2+2 1+0 N 1+0 1+0 1+0      N 1+0 N N 0+1 1+0 N 9+3 

Vencl Martin 0+1  0+1   N 1+1 0+1 0+1 N 1+0   0+1 0+1 0+4 0+1 1+1  1+0 N 4+13 

Žilák Vojta 0+1 2+0    0+1  1+0  N   0+1 1+0       1+0 5+3 

 
 

……………………………………..... Upozornění: bodové zisky se mohou lišit od oficiálního zápisu, neevidujeme druhé asistence, jinak si ale dovolím tvrdit, že toto je přesnější. 

 Hra na pozici: útočník    Hra na pozici: obránce 
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Účast našich hráčů na zápasech OHL 

Počet hráčů
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A co se ještě přihodilo během letošní sezóny: 

 16. července 2012 zemřel Antonín Holý (nar. 1. září 1936), český chemik a jeden z nejvýznamnějších 

českých přírodovědců 20. století. Je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, 

hepatitidy typu B či oparů. Lék Viread, který vznikl na základě Holého výzkumů, je v současné době 

nejúčinnějším dostupným lékem proti AIDS. 

 Na hrách XXX. Olympiády v Londýně získali naši 4 zlaté (Mirka Knapková – skif, Bára Špotáková – oštěp, 

David Svoboda – mod. pětiboj a Jaroslav Kulhavý – horská kola). Dále 3 stříbrné (Vavřinec Hradílek – 

kajak, Ondřej Synek – skif, Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou – tenis. čtyřhra žen) a 3 bronzové 

(Adéla Sýkorová – střelba malorážka 3x20, Zuzana Hejnová – 400 metrů překážek a čtyřkajak ve složení 

D. Havel, L. Trefil, J. Dostál a J. Štěrba).  

 6. srpna 2012 - po jedinečném přistávacím manévru s využitím jeřábu se čtyřmi raketovými motory 

přistála na povrchu Marsu pojízdná laboratoř Mars Science Laboratory, známější pod pojmenováním 

CURIOSITY, která má planetu zkoumat po následující dva roky (hlavním cílem vozítka je zjistit, zda v 

minulosti nebo přítomnosti existovaly na Marsu podmínky pro mikrobiální život). Jedná se o vozítko 

americké NASA, které je pětkrát těžší a nese desetkrát více vědeckých přístrojů než předchozí vozítka 

Spirit nebo Opportunity.  

 Do letošního ročníku KHL byl nasazen tým HC Lev Praha (nakonec se probojoval do play-off, kde vypadl 

v prvním kole). 

 Výluka v NHL, českou ligu tak obohatila jména jako Jágr, Plekanec, Tlustý, Židlický, Hemský, a jiní. 

Výluka trvala až do 19. ledna, v české extralize se odehrálo 38 parádních kol za velkého diváckého zájmu. 

Především Jarda Jágr táhl kladenské Rytíře, stihl odehrát 34 zápasů, ve kterých sesbíral 57 bodů 

(24+33). V době ukončení výluky byl na druhém místě v tabulce produktivity (ve věku téměř 41 let).       

 Září 2012 – v Česku došlo k sérii otravy metanolem (metylalkoholem). Do poloviny prosince zemřelo na 

následky otravy po požití nekvalitního, pančovaného alkoholu 38 osob a desítky dalších byly 

hospitalizovány, mnozí utrpěli trvalé poškození zraku. V Česku vyhlásil Ministr zdravotnictví Leoš Heger 

prohibici na alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 20%, a to od 20. do 27. září. Mnohé země 

dočasně zakázaly dovoz alkoholických nápojů v Česku vyrobených. 

 Krajské volby vyhrála s přehledem „levice“, ČSSD a KSČM sestavila ve většině krajů vládní koalici. 

V našem Královéhradeckém kraji: ČSSD + KSČM 23 mandátů – Koalice pro KHK (KDU-ČSL, HDK, VPM) + 

TOP 09 a Starostové + ODS + Východočeši 22 mandátů). Hejtmanem zůstal Lubomír Franc (ČSSD), 

který se stal zároveň senátorem za Broumovsko (po současně konaných volbách do 1/3 Senátu má již 48 

senátorů z 81 oranžový dres).  

 V amerických presidentských volbách zvítězil (a svůj post tak na další 4 roky obhájil) demokrat Barack 

Obama, který porazil republikána Mitta Romneyho.  

 18. listopadu 2012 – ve finále tenisového Davis Cupu zvítězili naši v pražské O2 aréně nad Španělskem 3:2. 

První náš bod získal Tomáš Berdych, ten spolu s Radkem Štěpánkem vyhrál i sobotní čtyřhru, poslední a 

rozhodující bod vydřel v neděli Radek Štěpánek, když porazil světovou jedenáctku Nicolase Almagra. 

Tenisově úspěšný rok ozdobili i naše ženy, když o 14 dnů dříve obhájili vítězství v tenisovém Fed Cupu. To 

se hrálo taktéž v O2 aréně proti Srbsku, novou hrdinkou se stala Lucie Šafářová, která zvítězila v obou 

svých zápasech. Petra Kvitová vybojovala jeden bod, naše deblistky Hlaváčková – Hradecká se ani 

nedostali do hry, bylo už rozhodnuto. Zvítězili jsme 3:1. 

 Vládní krize a hrozící rozpady vládní koalice už nemá cenu ani sledovat. Za zmínku snad stojí jen rekord: 

20. prosince 2012 byla z pozice ministra obrany odvolána Karolína Peak (předsedkyně LIDEM – strany 

vzniklé odštěpením z Věcí veřejných), která ve funkci strávila rekordně krátkých 8 dní.  

 Juniorské Mistrovství světa v hokeji, pořádané v Rusku, ve městě Ufa, vyhrál tým USA. Ve finále si 

Američané poradili se Švédy 3:1. Třetí jsou hokejisté Ruska, kteří zdolali v boji o bronz Kanadu 6:5 po 

prodloužení. Naši jsou, stejně jako vloni, pátí, když porazili šesté Švýcary 4:3. Tabulku produktivity 

vyhrál Kanaďan Ryan Nugent-Hopkins. All-Star tým podle medií má složení: brankář John Gibson (USA), 

obránci Jacob Trouba a Jake McCabe (oba USA) a útočníci Ryan Nugent-Hopkins (CAN), Filip Forsberg 

(SWE) a John Gaudreau (USA).  

 Novoroční amnestie končícího presidenta Václava Klause osvobodila přibližně 7000 vězňů z vazebních 

věznic, dále se vztahovala na tisíce osob s podmíněným trestem a na odsouzené k obecně prospěšným 

pracím. Těžká vlna kritiky se na Klause snesla za omilostnění řady pachatelů závažné hospodářské 

kriminality, jejichž případy se táhly delší období.  
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 26. ledna 2013 – ve druhém kole prvních přímých prezidentských voleb v ČR zvítězil Miloš Zeman se 

ziskem 54,8% (2 717 405) hlasů, poražený Karel Schwarzenberg získal 45,19% (2 241 171) hlasů. Volební 

účast ve druhém kole byla 59,11% oprávněných voličů, což bylo méně, než v kole prvním (61,3%). Přísaha a 

uvedení do úřadu proběhlo 8. března.  

 24. 2. – Krajskou hokejovou ligu mužů vyhrál celek Vrchlabí, který ve finálové sérii zdolal Trutnov 3:1 na 

zápasy. Nová Paka skončila po prohraném souboji o páté místo s Jičínem šestá, což lze, vzhledem 

k problémům před začátkem soutěže, považovat za úspěch.  

 Základní část hokejové extraligy a Prezidentský pohár vyhrálo mužstvo PSG Zlín se ziskem 94 bodů, 

druhá byla Slavia Praha (také 94b.), třetí Škoda Plzeň (89b.). Do desítky se až v závěru protáhly vloni 

mistrovské Pardubice (73b.), vypadli však v předkole, ani do předkola play-off naopak nepostoupil loňský 

poražený finalista - Kometa Brno (72b.). Kanonýrem základní části Extraligy se stal třinecký Martin 

Růžička se ziskem 83b. (40 gólů a 43 asistencí). Třetí v bodování skončil Jarda Jágr (57b.), ačkoliv do 

konce výluky NHL odehrál jen 34 zápasů (jinak 52).  

 28. 2. – Papež Benedikt XVI. (původním občanským jménem Joseph Ratzinger) rezignoval po téměř osmi 

letech pontifikátu ze zdravotních důvodů na svůj úřad. Byť rezignaci kanonické právo umožňuje, jde o 

rozhodnutí velmi vzácné. Po opuštění úřadu papeže je jeho oficiální titul Jeho Svatost Benedikt XVI., 

emeritní papež, případně Jeho Svatost Benedikt XVI., emeritní pontifik římský. 

 Společný tým juniorů Nové Paky a Jičína neobhájil své loňské vítězství v Krajské lize juniorů, padl po 

srdnatém boji ve finále s Novým Městem nad Metují. První zápas doma vyhráli novopacko-jičinští 

poměrem 4:3, venku však prohráli 2:4 (při stejném bodovém zisku rozhodovalo skóre). 

 Novým papežem katolické církve (v pořadí 266.) byl v konkláve zvolen argentinec Jorge Mario Bergoglio 

(nar. 17. 12. 1936), který přijal papežské jméno František. Stal se prvním papežem pocházejícím 

z amerického kontinentu a prvním z Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Jde rovněž o prvního 

mimoevropského papeže od 8. století, kdy římskokatolickou církev vedl Řehoř III., pocházející ze Sýrie. 

 4.3. - Jaromír Jágr byl vyměněn z Dallasu (v týmu vedl kanadské bodování, ale Stars ztratily šanci na 

účast v play-off) do celku Boston Bruins.    

 Gagarinův pohár pro vítěze KHL získal (a obhájil) celek Dynama Moskva, který finálovou sérii nad 

Traktorem Čeljabinsk vyhrál 4:2 na zápasy. Ze zisku trofeje se radují i naši Filip Novák, Marek Kvapil a 

Jakub Petružálek.  

 Parádní finále hokejové Extraligy – až sedmý zápas rozhodl o vítězi letošního play-off Extraligy, do 

kterého se probojovali celky HC Škoda Plzeň a HC PSG Zlín. Hostující Plzeň mohla slavit již po základních 

60 minutách, pouhých 10 sekund před koncem však zlínští vyrovnali na 3:3. O vítězství Plzně rozhodl 

Martin Straka gólem v čase 96:15. Vítězem kanadského bodování play-off se stal plzeňský Jan Kovář 

s 25 body (20 zápasů), následován Martinem Strakou (20 bodů, také 20 zápasů).  

 77. Mistrovství světa v hokeji proběhlo letos ve Švédsku a Finsku. Mistry Světa se stali domácí Švédové, 

kteří porazili ve finále překvapení turnaje, celek Švýcarska 5:1. V boji o 3. místo bylo úspěšnější mužstvo 

USA, které porazilo Finsko 3:2 po samostatných nájezdech. Naši po nepřesvědčivých výkonech ve 

skupině nezvládli čtvrtfinále se Švýcary a prohráli 1:2. All Stars turnaje: brankář Jhonas Enroth (SWE), 

levý obr.: Roman Josi, pravý obr.: Julien Vauclair (oba SUI), útok zleva: Petri Kontiola (FIN), Paul 

Stastny (USA). Henrik Sedin (SWE).  

 Vítězem fotbalové ligy je Viktoria Plzeň, která v 30 kolech získala 65 bodů, druhá Sparta získala o dva 

body méně. Třetí skončil Slovan Liberec, loňský Mistr, ten se ziskem 54 bodů. Sestupují České 

Budějovice a Hradec Králové. Králem střelců se stal David Lafata (během sezóny přestoupil z Jablonce 

do Sparty), který nastřílel 20 gólů.  

 Dlouhotrvající deště a pak hodinka, dvě pořádné průtrže a mnohé říčky se změnily na dravé řeky. 

Povodně 2.6.2013 zasáhly i Novou Paku (především Vrchovina, Staropacká ul.), o týden později se situace 

téměř opakovala. Velká voda zasáhla povodí v podstatě všech českých řek, v okolí postiženo nejvíce 

Hostinné či Nový Bydžov. Praha po letech opět pod vodou, stejně tak mnohá města na toku Vltavy a Labe.  

 17.6.2013 – po velkém policejním zátahu na několika „frontách“ neustál svoji pozici premiér Petr Nečas, 

odstoupil a s ním padla celá vláda. Prezident Zeman, nedbaje poměru sil ve Sněmovně, jmenoval o pár dnů 

později premiérem úřednické vlády Pavla Rusnoka. Důvěru nejspíše nezíská, takže uvidíme … 

 Stanley cup severoamerické NHL získal tým Chicago Blackhawks, který porazil ve finále celek Boston 

Bruins 4:2 na zápasy. Z vítězství se radují také naši Michael Frolík a Michal Rozsíval, v celku poraženého 

finalisty nastupovali David Krejčí a Jarda Jágr.  
 

…a to je skutečný konec letošní hokejové sezóny.
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 tito sponzoři pokryli rozpočet na sezónu z 18,6 %, zbytek příspěvky hráčů. 

 sponzor a pořadatel předsezónního soustředění – srpen 2012, Pecka: 
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TAK SPORTU ZDAR A HOKEJI ZVLÁŠŤ !!! 
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