
Exhibiční zápas vyhrál ten zkušenější
 
Na Klatovském zimním stadionu proběhl exhibiční zápas Výběru Š.LA.H. 014/015 proti Staré Gardě Klatovy. Tento
zápas  uspořádalo  v  rámci  ukončení  sezóny vedení  Š.L.A.H.  DVOŘÁK  cup  2014/2015. Do  sestavy za Výběr
Š.L.A.H.  014/015  který  nominovali  zvolení  trenéři  Ladislav  Horejš  a  Pavel  Čuban byli  povoláni  zástupci
všech jednotlivých týmů kteří hrají tuto soutěž. Však i zde jako u národního týmu se někteří hráči omluvili a tak
museli za ně nastoupit náhradníci. Mužstvo bohužel s časových důvodů nemohlo odehrát ani přípravný trénink a tak
se na zápas sešlo a vidělo poprvé. O proti soupeři který před nedávnem odehrál turnaj a jednou týdně se potkávají na
ledě to byla jednoznačně nevýhoda. Na soupeřovo soupisce zněli jména známých odchovanců klatovského hokeje
jako je například Lučan, Kořínek, Maxa, Hochman.
Před zápasem museli vybraní jedinci rozdat rozhovory pro místní kabelovou televizi Film Pro a po vhození čestné
bule kterou provedl partner tohoto ročníku soutěže Š.L.A.H. Jaroslav Dvořák hra mohla začít. Musím zmínit trojici
rozhodčích kterým pro tentokrát velela žena Radka Růžičková a na čarách se objevila dvojice Martin Tvrdík a Vašek
Kosnar. 
 
Začátek zápasu vyšel lépe Staré Gardě kdy jako první se již po 30 sekundách prosadil Kořínek kterému s poza branky
nahrával Smáha 0:1. Do velké šance se po přečtení hry dostal hráč Výběru Soběhart který na červené čáře zachytil
přihrávku a sám se vydal na soupeřovo brankáře kterého však nepřekonal, v následné dorážce ani Čížek nedokázal
zasunout puk za jeho záda. Na druhé straně se po přihrávce Kořínka nedokázal trefit do osamocené branky Hradecký
a ani sám Kořínek pak nedokázal v bezprostřední blízkosti překonat vynikajícího Periho. Na druhé straně se do šance
po přihrávce Vlacha dostal Křepel který však bekhendem neuspěl a ani pěkná kombinace Smolíka se Sobotou neměla
úspěch. V tu chvíli přišla šance Staré Gardy kdy puk vybojoval u hrazení Kaňák a Hochmanova střela od modré
propadla do sítě 0:2. Do konce první třetiny se již nic podstatného nestalo.
Ve druhé třetině se hra vyrovnala a šance na obou stranách přibývalo.  První se prosadil  po nahrávce Kořínka a
pak následné samostatné akci  Smáha který  zasunul  puk mezi  Periho betony 0:3.  Na střídačce Výběru se partner
soutěže rozhodl motivovat hráče určitou prémií a v tu chvíli se opravdu začli na ledě dít věci. Smolík přihrál z poza
branky Roubalovi, který se napřáhl, poslal puk na soupeřovo branku který stačil tečovat Burcal a snížil tak na 1:3.
Během  40  sekund  po  vynikající  práci  Kouby  u  mantinelu kdy  se  zmocnil  puku a  v  následné  akci  dva  na
jednoho nahrál  Vlachovi  který  snižoval  na  2:3.  Těsně  před  koncem druhé  třetiny  si  roli nahrávače  a  střelce  z
předešlého gólu za Starou Gardu vyměnili Smáha s Kořínkem který překonal střídajícího gólmana Jonáše a zvýšil
tak na 2:4.
Ve třetí třetině si hráči Staré Grady vytvořili tlak a krásnými kombinacemi sevřeli Výběr ve svém obraném pásmu, po
střele Tománka se k odraženému puku dostal Smáha a zasunul puk pod padajícím Jonášem 2:5.Po pěkném průniku
Soběharta který sebral puk u mantinelu a zamířil přímo k soupeřovo bráně se po jeho střele dostal k dorážce Bělík
a dokázal  nasměrovat  puk  do  horního  růžku  branky 3:5.  Však hned  po  té  obránci  Výběru  neuhlídali  rozjetého
Kořínka, kterému nahrával z obraného pásma Kopidlanský, a ten svůj nájezd proměnil 6:3. V závěru utkání padl si
nejhezčí  gól  zápasu  kdy po nahrávce  Kořínka  se  k  puku před  brankou dostal  Tománek  který z  otočky zády ke
gólmanovi bekhendem překonal Jonáše na konečných 3:7.
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TŘETINY: 2:0,2:2,3:1
GÓLY: Burcal(TAN) 1+0,Vlach(NÝR) 1+0,Bělík P. ml.(VAČ) 1+0,Roubal(TAN) 0+1,Kouba(TOM) 0+1,Soběhart M.
(KEM) 0+1 - Kořínek 3+2,Smáha 2+1,Tománek 1+2,Hochman 1+0,Kaňák 0+1,Kopidlanský 0+1 -
VYLOUČENÍ: 1:0
DIVÁCI.50

 
Všichni hráči si pochvalovali klidný průběh zápasu a také jedno vyloučení za zdržování hry ze strany Výběru mluví 
za všechno. Myslím že i diváci kterých přišlo na padesát se určitě nenudili a odnesli si ze zápasu pěkný zážitek. Velké
poděkování patří partnerovi Š.L.A.H. DVOŘÁK cup 2014/2015 Jaroslavovi Dvořákovi, řediteli zimního stadionu 
Klatovy Pavlovi Kańákovi a rozhodčím Radce Růžičkové a Martinovi Tvrdíkovi za jejich vstřícný přístup k 
organizaci tohoto zápasu.


