
SK Neslyšících Plzeň – oddíl lední hokej 
hodnocení o utkání 

3. kolo ligová soutěţ v LH neslyšících 2009 v termínu 1. února 2009 – 13,15 hod  

SK Neslyšících Plzeň – SKN Brno 6 : 2 (1:1, 3:0, 2:1)  

Branky (asistence): 8:59 Ziegler (Hlavatý), 27:52 Hlavatý (Sajchna), 31:52 Fous (Ziegler, 

Hlavatý), 36:47 Hlavatý (Fous), 41:13 Ziegler (Košvanec), 44:02 Krejčík (Ziegler, Sajchna) - 

13:42 Veselý (Bauer), 57:31 Ţiška (Veselý)  

Vyloučení: 4 : 7 (Ţelezný 2x, Blasczyk J., Čechovský) - (Krištof 2x, Šramota, Ličko, Veselý, 

Ţiška, Málik)  

Využití: 3 : 0, oslabení: 0 : 1, střely na branku: 54 : 29, zásahy brankářů: 14 : 20  

Sestava: 

Plzeň: Starý – Novotný, Čechovský, Valch, Sajchna – Fous, Hlavatý, Blasczyk J. – Ziegler, 

Krejčík, Ţelezný – Votava, Brekler, Ištok – Košvanec, náhradník: Chalupa J.  

Brno: Lednický (41. min Puškáč) - Málik, Palidrab, Ţiška, Krištof, Bauer, Kováč, Šramota, 

Ličko, Hrablay, Bolebruch, Palička, Veselý, Mateovič, Imriška.  

 

Všichni se sešli v pořádku i Brňané přijeli dříve, protoţe měli dalekou cestu a v muţstvu Brna 

12 Slováků!! Přijel se podívat delegát Janda, kontrola proběhla v pořádku. Domácí měli 5 

pořadatelů, dva u trestné lavice, dva na tribuně a jeden mezi lavicemi domácích a hostů. 

Rozhodčí se dostavili v počtu tří osob, objednali jsme pouze dva rozhodčí. Začátek zápasu 

začal o 15 min později neţ v plánovaných 13.45hod. Náš trenér postavil 2 obrany a 3 útoky. 

Plzeň měla 15 hráčů a jednoho náhradníka. Brno mělo 16 hráčů.  

 

Hned v 1.33min pálil Fous vedle,  

3.40 min Starý vyrazil střelu zblízka,  

5.30 min Krejčík – nepřesná střela.  

8.59 min - Přesilovka Plzně se povedla, Hlavatý ujíţděl do útočného pásma a nahrál 

Zieglerovi, který vstřelil puk do nekryté branky.  

13.42 min - a zase další chyba, Plzeň měla přesilovku, ale dostali jsme branku a skóre bylo 

1:1, sólo Brňana zakončená kličkou.  

15.00 min Hlavatý nedal do prázdné branky. Ve druhé třetině trenér trošku změnil sestavu.  

22.50 min Vlach pálil po odrazu Ţelezného a zblízka nedal do nekryté branky.  

27.52 min – zblízka nedal Sajchna, puk poté vybojoval Vlach u branky a proměnil na 2:1.  

29.30 min zblízka nedal Fous. 

31.52 min skóroval konečně Fous na 3 – 1 v přesilovce po spolupráci Ziegler, Hlavatý.  

36.47 min - Hlavatý unikl obránci Brna a šel sám na brankaře, kličkou dal branku na 4:1.  

Ve 3. třetině 41,13 min zabojoval Ziegler a dal branku na 5:1.  

42.11 min - Sachna – tyčka.  

44.02 min Ziegler ujel aţ na útočné pásmo a krásně přihrál Krejčíkovi, ten pálil mezi 2 kruhy 

do pravého horního rohu branky (šibenice) na 6:1.  

51.20 min - nedal  Brekler.  

54.30 min opět zblízka Fous nedal.  

57.31 min – Brno mělo přečíslení 2 na 1 v útočném pásmo a Brňan střelil v kruhu branku na 

2:6.  

Mezi 58 – 59min Hlavatý neproměnil dvakrát sólo, protoţe mu po kličce u branky unikl 

z hokejky puk.  

Nakonec Plzeň vyhrála, coţ je první vítězství v historii SKN Plzeň!!!!, loni byla vítězství jen 

kontumačně. Zápas skončil v 16,15 hod.  

Napsal:  Šink 


