
SK MINERVA BOSKOVICE
– 

HK KROMĚŘÍŽ

Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína 2012–13
3. kolo

Neděle 14. října 2012 v 17.00  •  ZS Boskovice



SOUPISKY

www.skmb.cz

Hlavní trenér: Robert Holý
Sportovní manažer: Petr Hrachovina
Vedoucí mužstva: Ondřej Slezák
Kustod: Jakub Novotný
Kustod: Aneta Čermáková
Brusič: Josef Kočvara

1 Tomáš Zrza brankař

2 Tomáš Alexa brankař

4 Martin Světlík „C“ obránce

6 Tomáš Honzek obránce

7 Tomáš Úlehla obránce

8 Matěj Okénka útočník

9 Pavel Pelán útočník

10 Igor Novotný útočník

12 Adam Kroupa útočník

13 Marek Höckl útočník

18 Petr Janda útočník

19 Martin Diviš útočník

20 Tomáš Blaha útočník

21 Tomáš Karný útočník

22 David Harmim útočník

23 Ladislav Šoukal obránce

24 Martin Koutný útočník

25 Jakub Karlíček obránce

27 Martin Korvas obránce

28 Petr Veselý „A“ útočník

29 Pavel Maksa „A“ obránce

33 Milan Chlup útočník
 

1 Brankář Jakubčík Patrik
- Brankář Strašák Jakub

21 Brankář Vágner Jan
25 Brankář Vybíral Robert

2 Obránce Blahuš Ondřej
- Obránce Drábek Petr

18 Obránce Gajdoš Nikola
3 Obránce Gazda Tomáš
- Obránce Janíček Ondřej
- Obránce Kašík Jan
- Obránce Klusal Jan

18 Obránce Klusal Jan
2 Obránce Osina Petr
- Obránce Pírek Jan
4 Obránce Pražan Václav
- Obránce Rajnoha Michal
- Obránce Shejbal Lukáš
- Obránce Švajda Adam
- Obránce Telecký Vojtěch

23 Obránce Večerka Lubomír
16 Obránce Vinklárek Jiří

5 Obránce Župka Rostislav
- Útočník Bouda Jakub
7 Útočník Jelínek Jaroslav

13 Útočník Klabačka Václav
17 Útočník Krybus Radovan
12 Útočník Machálek Jan
20 Útočník Matula Pavel
10 Útočník Motal Tomáš
19 Útočník Murín Lubomír
14 Útočník Nedbal Martin
15 Útočník Novák Pavel

- Útočník Procházka Jiří
3 Útočník Rod František
9 Útočník Rozsypal Radek

22 Útočník Sedlář Vladimír
6 Útočník Šerka Karel

11 Útočník Vybíral David
- Útočník Wachal Viliam
- Útočník Zapletal Jaroslav



VÝSLEDKY

1. kolo
SK MINERVA BOSKOVICE – HC TJ ŠTERNBERK 5:4 sn (0:2, 3:1, 1:1)

Sestava SKMB: Alexa • Světlík-Šoukal, Maksa-Karlíček, Korvas-Honzek • Karný-Janda-Pelán, 
Kroupa-Veselý-Chlup, Blaha-Höckl-Okénka • Do utkání nezasáhli: Zrza, Koutný a Harmim 
Trenér: Holý
Branky: 24:25 Blaha (Höckl), 30:49 Okénka (Blaha), 37:25 Blaha (Höckl), 53:52 Pelán PP (Šou-
kal, Karný), rozhodující samostatný nájezd Höckl – 0:45 Jurák (Dobrý), 14:06 Vitásek (Šťastný), 
36:22 Zíma OS (Dobrý), 52:56 Zíma OS
Vyloučení: 4:5, využití 1:0, v oslabení 0:2, navíc Okénka (SKMB) a Šťastný (Šternberk)  
oba 5 + do konce utkání
Rozhodčí: Lerch, Otáhal-Procházka
Diváci: 136
Důležité momenty utkání:
0:45 – 0:1, hosté skórují hned z první šance, odražený puk si před bránou našel neobsazený Jurák a nasadil Alexovi klasický 

teploměr
4:32 – Veselého tvrdou ránu brankář Šternberku Binar vyráží
14:05 – 0:2, útočníci hostí Vitásek a Šťastný dostali v našem obranném pásmu spoustu prostoru na kombinaci i následnou 

dorážku, puk za Alexova záda propasoval prvně jmenovaný
18:56 – Janda sám před Binarem ve stoprocentní příležitosti trefuje pouze tyč, úvodní část tak zaslouženě prohráváme o dvě 

branky, hosté jsou aktivnější a působí sehranějším dojmem
24:25 – 1:2, Höckl ve středním pásmu vystihl špatnou rozehrávku hráčů Šternberku, následuje nájezd dva na nikoho, který 

vyřešil přesnou přihrávkou na Blahu, jenž bez problémů skóruje
25:37 – po střele kapitána modrožlutých Juráka zvoní za Alexou tyč
30:13 – Veselý v nájezdu těsně míjí Binarovu klec
30:49 – vyrovnáno, Blaha od mantinelu naservíroval mezi kruhy nehlídanému Okénkovi, jeho střela si našla skulinu mezi 

betony gólmana Binara
32:58 – Alexu podruhé v zápase zachraňuje konstrukce brány
36:22 – hosté ve vlastním oslabení zužitkovali protiútok dva na jednoho, pod víko neomylně zacílil Zíma; tomuto gólu však 

těsně předcházelo evidentní hákování na našeho útočníka Blahu
37:25 – Blaha si od pravého mantinelu vybruslil na střed mezi kruhy a nechytatelnou dělovkou vymetl levý horní růžek, 

proto po 40 minutách hry svítí na světelné tabuli stav 3:3, jenž je výsledkem našeho zlepšeného výkonu a většího 
důrazu ve druhé třetině. Za zmínku stojí výborný výkon třetí pětky, která zařídila všechny góly a působila hostům 
nemalé potíže.

43:57 – dva jisté Alexovy zákroky po nebezpečných střelách Juráka a Vícha
48:58 – po Karného teči zblízka Binar předvádí solidní zásah levým betonem
51:12 – čeká nás 71 sekund přesilovky 5×3, bohužel bez využití
52:56 – sekundu před návratem druhého vyloučeného hráče Šternberku ujel Zíma a zavěsil pod víko, jeho druhý gól v oslabení, 3:4
53:21 – na ledové ploše se strhla šarvátka mezi hostujícím Šťastným a Okénkou, který trestá předchozí Šťastného odpískaný 

faul a na body vyhrává. Oba hráči inkasují trest 5 + do konce utkání, ale budeme hrát klasickou přesilovku 5×4.
53:52 – využitá přesilovka, 4:4, Světlík střílí od modré, před bránou ve změti těl a hokejek úspěšně doráží Pelán
55:53 – Veselý háčkem na unikajícího Zímu hasí Maksovu minelu, následuje trestné střílení. Zíma svůj hattrick nekompletu-

je, jeho bekhendový blafák končí v připravené Alexově lapačce.
60:00 – ve třetí dvacetiminutovce jsme šternberské jednoznačně přehráli, hosté fyzicky odpadli a nestačili na zlepšený pohyb 

našich hráčů. Můžeme litovat promarněné první třetiny. Zajímavé a pohledné utkání rozhodnou samostatné nájezdy. 
V první sérii se pěkným forhendovým blafákem prezentuje Höckl a stává se jediným úspěšným střelcem nájezdů. Jistý 
Alexa s přehledem zneškodňuje všechny tři hostující nájezdníky a připisuje tak druhý bod na konto našeho týmu.



www.skmb.cz

PŘÍŠTÍ UTKÁNÍ NA DOMÁCÍM LEDĚ

Informace o zápasech, videa a fotografie, 
rozpis ledů ZS Boskovice a další aktuality 

najdete na www.skmb.cz

čtvrtek 25.10. 2012 v 18.00 - UHERSKÝ OSTROH

2. kolo
DYNAMITERS BLANSKO HK – SK MINERVA BOSKOVICE 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Sestava SKMB: Alexa • Světlík-Šoukal, Maksa-Karlíček, Korvas-Honzek • Karný-Janda-Pelán, 
Blaha-Veselý-Kroupa, Harmim-Höckl-Úlehla, Diviš • Do utkání nezasáhli: Zrza a Koutný  
Trenér: Holý
Branky: 8:36 Bílý David PP (Pazdera), 15:40 Bílý David PP (Antoňů) – 0:12 Karný (Pelán), 7:41 
Světlík PP (Karný), 48:53 Maksa PP (Světlík)
Vyloučení: 8:10, využití 2:2, navíc Veselý (SKMB) OT 10 minut, Kazda (Dynamiters) a Veselý 
oba 5 + do konce utkání
Rozhodčí: Kala, Král-Procházka
Diváci: 220
Průběh utkání:
Vstup do utkání vyšel našim hráčům fantasticky, z první akce ve dvanácté sekundě skóruje Karný, který si bekhendovým bla-
fákem ukázkově vychutnal blanenského gólmana Vlacha. V čase 6:11 hrajeme první přesilovku, tu v 8. minutě proměňuje ve 
druhý gól střelou od modré kapitán Světlík. Gólu velice přispěl nejistý zákrok brankáře Vlacha. Domácí střílí kontaktní gól 
o minutu později, v početní výhodě doráží Pazderovu střelu do odkryté brány neobsazený David Bílý – 1:2. V čase 15:40 je 
srovnáno, Alexa v oslabení vyráží ránu Antoňů od modré pouze před sebe, nikým nehlídaný David Bílý se opět nejlépe zorien-
toval a podruhé pohodlně uklízí puk do naší klece. Oba inkasované góly v naší síti jsou důsledkem nedůrazné hry a špatného 
obsazování útočících hráčů v okolí brankoviště. Herně vyrovnaná první dvacetiminutovka končí smírně 2:2, hráčům Minervy 
schází častější střelba – pouhých sedm střeleckých pokusů je zoufale málo.
Úvod druhé části přinesl oboustranně opatrnější hokej, ale naši hokejisté jsou o něco aktivnější, hra se odehrává převážně 
v obranném pásmu domácích. Ve 31. minutě Vlach chytá střelu Úlehly, z protiútoku se v samostatném úniku neprosazuje 
Hrůza, Alexa totiž stihl včas zacvaknout svoje betony. Minutu před druhou sirénou se na trestné lavici schází čtyři naši hráči, 
navíc Veselý inkasuje desetiminutový osobní trest. Zbytek třetiny tak dohráváme ve třech, ale blanenským se i přes solidní 
tlak gól vstřelit nepodařilo. Nepříliš záživná druhá dvacetiminutovka gól nepřinesla, na začátku třetí budeme hrát ještě přes 
minutu oslabení 3×5.
Zbylou část početní nevýhody hráči Minervy úspěšně přečkali. Ve 47. minutě Karný při akci dva na jednoho míjí bránu, o minu-
tu později Kroupa po pěkném individuálním průniku přes střední pásmo nedává samostatný nájezd. Následuje naše přesilovka 
5×4, kterou využívá Maksa pohotovou dorážkou z bezprostřední blízkosti – 2:3. V čase 51:20 hrajeme 98 sekund oslabení 
3×5, domácí sice rozvlnili síť za Alexou, ale této situaci předcházel evidentní faul na Maksu. Pět minut před koncem vytáhl 
Alexa důležitý zákrok holí po střele Kuběny, trenér Holý stahuje hru na dvě kompletní formace. Domácí zvýšili tempo a snaží 
se o vyrovnání a hlavní rozhodčí Kala jim v čase 58:46 daruje přesilovou hru. Blanenští přesilovku zesilují odvoláním gólmana, 
ale naši hráči si již těsné vítězství vzít nenechali. Závěr okořenili šarvátky Veselého s Kazdou a Maksy s Davidem Bílým, na body 
těsně vítězí bílo-modří. Blanenský stadion je tak po tuhém a vyrovnaném boji opět vyloupen. Série vítězných zápasů proti 
týmu z „Šedého města“ pokračuje, početná skupina fanoušků Minervy odjíždí spokojena.


