
SK MINERVA BOSKOVICE– 
DYNAMITERS BLANSKO HK

Krajská liga mužů Jižní Moravy 2013–14
3. čtvrtfinále play-off

Neděle 2. března 2014 v 17.00  •  ZS Boskovice



SOUPISKY

1 Tomáš Zrza brankař

2 Petr Hrachovina brankař

3 Jiří Vybíral brankař

5 Michal Maršálek obránce

6 Tomáš Honzek obránce

9 Pavel Pelán útočník

10 Marc Zajíc útočník

11 Roman Skácel útočník

13 Marek Hökl útočník

14 Lukáš Zvolánek útočník

16 Martin Korvas obránce

17 Lukáš Odehnal obránce

18 Zdeněk Mráz útočník

19 Martin Křesťan útočník

20 Jiří Čtvrtníček útočník

21 Tomáš Karný „C“ útočník

23 Petr Janda útočník

25 Jakub Karlíček obránce

27 Michal Matouš útočník

28 Petr Veselý „A“ útočník

29 Pavel Maksa „A“ obránce

Trenér: Martin Světlík

Asistent trenéra: Tomáš Karný

Sportovní manažer: Petr Hrachovina

Vedoucí mužstva: Ondřej Slezák

Kustodky: Kristina Machálková

Iveta Krénarová

Zdravotník: Karel Ott

Brusič: Josef Kočvara

Zdroj: www.dynamiters.cz

41 Jarmil Vlach brankař

2 Jarmil Šenk brankař

1 Jan Hlavatý brankař

44 Pavel Hrazdíra obránce

7 Milan Berka obránce

8 Tomáš Kocman obránce

33 Zdeněk Němec obránce

72 Dan Jedlička obránce

88 Marek Antoňů obránce

24 Ivo Kuběna útočník

19 Miroslav Berka útočník

11 David Bílý útočník

61 David Jakubec útočník

20 Tomáš Grünwald útočník

16 Tariq Hussein útočník

27 Michal Keprt útočník

17 Rostislav Kopeček útočník

14 David Kazda útočník

51 Milan Rozmahel útočník

44 Petr Bažant útočník

91 Pavel tesař útočník

19 Marek Pilát útočník

Hlavní trenér: MUDr. Zdeněk Grünwald

Asistent trenéra: Milan DobiášekPetr Jakubec 

Vedoucí mužstva,člen výboru: Ing. Karel Keprt

Lékař, místopředseda: MUDr. Zdeněk Grünwald

Sportovní manažer, člen výboru: David Bílý

Předseda, člen výboru: Václav Hrazdira

Člen výboru: Roman Hrazdíra

Kustod: Marek Dančišin



1. čtvrtfinále – středa 26.2.2014
SK MINERVA BOSKOVICE – DYNAMITERS BLANSKO HK 2:3 SN (0:2, 1:0, 1:0)

VÝSLEDKY

Sestava SKMB: Vybíral (na samostatné nájezdy Zrza) • Korvas-Zvolánek, Křesťan-Karlíček, 
Maksa-Hökl • Kroupa-Karný-Veselý, Pelán-Janda-Zajíc, Mráz-Matouš-Roman Skácel • trenéři: 
Světlík a Karný

Branky: 34:39 Matouš (Roman Skácel, Mráz), 51:12 Karný (Veselý, Kroupa) – 3:38 Bažant (Sed-
láček), 19:51 Berka (Kamil Skácel), rozhodující SN Kuběna

Vyloučení: 4:7, bez využití

Rozhodčí: Mikšík, Mikoviny-Procházka

Delegát: Potsch

Diváci: 215

Důležité momenty utkání:
• 1:50 – Zajíc pálí z levého křídla, gólman hostí Vlach na místě • 3:38 – hokejisté Blanska se z první 
příležitosti ujímají vedení, Bažant chvíli po buly v našem obranném pásmu zakončuje z mezikru-
ží a nemýlí se – 0:1 • 11:27 – Jandova střela našla lapačku připraveného Vlacha • 18:07 – Vy-
bíral efektivním semaforem zneškodnil gólovku Berky • 18:23 – o chvíli později je Vybíral opět 
v permanenci, chytá tutovku Kamila Skácela • 19:51 – inkasujeme gól do šatny, Kamil Skácel ve 
středním pásmu vybojoval puk, zavezl jej do útočného pásma, kde předložil neobsazenému Ber-
kovi  – 0:2. První třetina na rozdíl od nedělního zápasu příliš vzruchu nenabídla, nedaří se nám 
překonat kompaktní blanenskou defenzivu. 

• 25:55 – Matoušův tvrdý příklep Vlach na poslední chvíli vyráží ramenem • 28:57 – opět za-
končuje Matouš, po vyhraném buly v útočném pásmu těsně míjí pravou tyč • 34:39 – po velkém 
náporu konečně přichází kontaktní gól, po akci třetího útoku z vrcholu kruhů zavěsil Matouš 
• 38:30 – Skácelův skrytý pokus zpoza obránce prolétl kolem levé tyče brány hostí. Po čtyřiceti 
minutách 1:2, hokejisté Blanska si v této části nevytvořili žádnou šanci, herní převaha je na naší 
straně, ale chybí častější střelba.

• 44:13 – Mrázova tvrdá rána v přesilovce se neujala, Vlach zkrotil puk ve výstroji • 48:28 – Vybíral 
zastavuje Kuběnu po rychlém brejku 2×1 • 51:12 – 2:2, Kroupovo lehké nahození nejistý Vlach 
neudržel, puku se zmocnil Veselý a předložil jej před odkrytou bránu Karnému, který bez problé-
mů srovnává • 58:41 – Matouš se ocitá ve velké šanci, ale jeho bekhendový blafák brankář hostí 
kryje • 60:00 – po konci základní části nerozhodně 2:2, následuje desetiminutové prodloužení, 
které se hraje ve čtyřech.

• 64:47 – Karlíčkův bekhend se mezi tři tyče nevešel • 66:13 – Maksa v přesilové hře pálí od modré, 
ale trefuje pouze břevno • 70:00 – utkání se rozhodne v samostatných nájezdech, do naší brány 
na ně nastupuje Tomáš Zrza. V prvním kole neuspěli Hökl s forhendovým blafákem ani hostující 
Němec se zakončením mezi betony – 0:0. Ve druhé sérii střela Mráze těsně minula pravou tyč, Ka-
milu Skácelovi při zakončení sjel kotouč z čepele, stále 0:0. Třetí dvojice je úspěšná, Pelán i Kuběna 
zvolili prudké zakončení k tyči – 1:1. Ve čtvrté sérii Pelán neuspěl s kličkou do forhendu, kapitán 
hostí Kuběna rozhoduje první čtvrtfinále střelou do šibenice. Dramatický a bojovný zápas pro 
sebe urvali blanenští, v pátek musíme na jejich ledě zvítězit, jinak nám předčasně končí sezóna.

Hodnocení trenéra Martina Světlíka: „Po nevydařené první třetině jsme se oklepali a začali 
soupeře přehrávat, bohužel se nám nedařilo v zakončení. Samostatné nájezdy jsou loterie, pozítří 
máme jediný cíl – výhru. Doufám, že nás fanoušci na důležité utkání přijedou podpořit.“



www.skmb.cz

2. čtvrtfinále – pátek 28.2.2014
DYNAMITERS BLANSKO HK – SK MINERVA BOSKOVICE 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
– STAV SÉRIE 1:1

Sestava SKMB: Vybíral • Korvas-Zvolánek, Maksa-Karlíček • Karný-Hökl-Veselý, Pelán-Zajíc-
-Janda, Mráz-Matouš-Roman Skácel • do utkání nezasáhl: Zrza • trenéři: Světlík a Karný

Branky: 46:52 Kamil Skácel (Bílý) – 9:16 Zajíc, 42:21 Matouš PP (Roman Skácel, Mráz), 42:40 
Hökl (Karný), 58:54 Pelán (Karlíček)

Vyloučení: 4:7, využití 0:1

Rozhodčí: Kohoutek, Antonín-Lainka

Delegát: Mlčoch

Diváci: nehlášeno, odhadem 300

Průběh utkání:
Ke druhému čtvrtfinále přijíždíme na led Dynamiters se 13 hráči do pole, oproti středeční se-
stavě chybí Kroupa (rozdrcený kloub prstu na ruce, konec sezóny) a Křesťan. Do první útočné 
formace se tak přesouvá Hökl, v bráně nastupuje Vybíral. Začátek utkání se nese v podobném 
duchu jako středeční, oba celky především zodpovědně brání, typický hokej pro play-off. Prv-
ní velká šance zápasu přichází až v 10. minutě, po chybě obrany domácích si Zajíc od levého 
mantinelu vybruslil mezi kruhy a bekhendem poslal kotouč vod víko – 0:1. Ve 14. minutě se 
před naší bránou ocitá osamocený Berka, ale vysoko přestřeluje. Po dvaceti minutách opatrné 
a vyrovnané hry s minimem šancí vedeme 0:1.

Ve 24. minutě se zpoza brány domácích vytočil Karný, brankář Šenk zasahuje betonem. O tři 
minuty později z pravého kruhu pálí Bílý, Vybíral na místě. Ve 33. minutě si Karlíček po Veselé-
ho pobídce ve vyložené šanci přehazuje puk na bekhend, ale bohužel míjí branku. Za necelou 
minutu spaluje další tutovku Mráz, z mezikruží trefuje pouze Šenkovu vyrážečku. V poslední 
minutě druhé části se na Šenka ve vlastním oslabení řítí Karlíček, odvážně zkouší fintu alá To-
máš Hertl, ale trefuje gólmana do betonu. Po čtyřiceti minutách stále 0:1, ale vedení mělo být 
výraznější. Máme jednoznačně více ze hry a více šancí, blanenští dnes působí mdlým dojmem.

V čase 42:21 využíváme přesilovou hru, po rychlé kombinaci třetí útočné trojice v okolí bran-
koviště domácích doklepává do odkryté klece Matouš – 0:2. O devatenáct sekund později 
na Šenka najíždí Hökl, stíhán obráncem upravuje bekhendovým blafákem na 0:3. Hokejisté 
Blanska se z rychlého dvougólového direktu oklepali po pěti minutách, výsledkem je snížení 
na 1:3 – nejprve Vybíral vyráží nájezd Kamila Skácela, poté však důrazný Skácel skóruje doráž-
kou. Po této brance domácí ožili a ve snaze zdramatizovat utkání vyrovnali hru. V 52. minutě 
Vybíral lapačkou vyráží nebezpečnou střelu Kamila Skácela zpoza obránce, v 56. minutě krotí 
slibnou střelu Tesaře. Dvě a půl minuty před koncem blanenští po oddechovém čase odvo-
lávají gólmana, ale jejich závěrečný bezzubý nápor snížení nepřinesl. Naopak Pelán v čase 
58:54 trefuje přes půl hřiště prázdnou bránu a stanovuje skóre na konečných 1:4. Po dobré hře 
celého týmu zaslouženě srovnáváme stav série na 1:1. Hráči Blanska dnes ani zdaleka nepřed-
vedli svůj nejlepší výkon, jistě zachytal gólman Vybíral. O postupujícím do semifinále se tak 
rozhodne v neděli v 17.00 na zimním stadionu v Boskovicích.
Hodnocení trenéra Martina Světlíka: „Chválím všechny hráče za zodpovědný a kolektivní vý-
kon, dnešní výhru si opravdu zasloužili.“


