
  

 

 

HC LA Yellow Sharks - LDM Č. Třebová 8:4 

 

góly: 3x Seidlman, 2x Juřina, Mareš, Dvořák, L. Marek 

HC LA Yellow Sharks - Lazy Neckers 6:3 

góly: Mareš, Dušek, Juřina, Bednář, Seidlman, Vičar 

HC LA Yellow Sharks - HC Kohouti Zábřeh 3:6 

góly: Hubina, J. Marek, Dvořák 

HC LA Yellow Sharks - ADH Lanškroun 1:5 

gól: Parent 

HC LA Yellow Sharks - HC Švédi Svitavy 3:5 
 

Pěkné utkání, které nabídlo vyrovnaný zápas až do konce. Naše mužstvo celý zápas 

dotahovalo výsledek a když se mohlo zdát, že vyrovnání je blízko přišel rozhodující úder 

soupeře, který rozhodl o naší prohře. Z našeho pohledu jsme odehráli dobrý zápas, ale pořád 

doplácíme na veliké chyby v obraně, které pak těžko doháníme. Jinak nasazení mužstva bylo 
výborné, ale sezóna nekončí a my se snad budeme zlepšovat. 

góly: Mareš, Seidlman, Parent 

HC LA Yellow Sharks - HC OMB Letohrad 2:2 

Zápas s OMB byl od začátku vyrovnaný a možná tedy ani není překvapením, že se z toho 

nakonec zrodila remíza. Opět jsme prohrávali, ale po šťastném "biliardu" tyček a dorážce D. 

Bednáře jsme vyrovnali. Poté ještě na každé straně padl gól a k vidění bylo hodně brankových 

příležitostí. Na mužstvu bylo vidět, že se chce držet stanovené taktiky avšak po hokejové 

stránce to často skřípalo. Na našich hráčích je ještě vidět, že tento systém nemáme zažitý, ale 

ovoce už to nese. Po zavedení nového systému jsme ještě neprohráli. V posledním zápase však 

musím jedním dechem dodat, že jsme tomu měli blízko. Nebýt našeho výborného brankaře 

Vojty Šprince pravděpodobně by jsme odcházeli ze zápasu bez bodu. Pokud, ale chceme hrát i 

v budoucnu se soupeři typu Flyers, Švédi, OMB musíme zavést právě tyto automatismy. 

Myslím, že se nám to vrátí v podobě dobrých výkonů, výsledků a hlavně pocitu ze hry. Je ale 

jasné, že si to vyžádá čas. 

 
góly: 2x D. Bednář 

 

 

 

  Komentáře zápasů 2014/2015 



 

 

HC LA Yellow Sharks - HC Fleyrs Č. Třebová 5:4 

Náš třetí zápas s favoritem Flyers začal s malým zpožděním. Nicméně soupeř na nás vlítl a po 

3 min. hry vedl 1:0. V první části se nám podařilo vyrovnat zásluhou D. Bednáře.1:1 Na 

soupeři z Č. Třebové byly znát zkušenosti, které posbíral z uplynulých ročníků, kde odehráli 

několik zápasů se soupeři z absolutní špičky lanškrounské Holby ligy. Proto se žraloci 

soustředili spíše na obranu a snažili se hrozit spíše s brejků. Další gól přidal M. Mareš krásnou 

střelou od modré a my jsme se poprvé dostali do vedení. Soupeř dokázal vyrovnat přízemní 

střelou z prostor kruhů pro vhazování.2:2 Pod další akci se opět zapsal D. Bednář, který našel 

před brankou M. Hubinu a ten z první skoróval.3:2 Bohužel jsme opět dostali gól, který 

dostáváme celkem pravidelně. Nahozený puk na brankařovy betony a třetí nebo čtvrtou 

dorážkou inkasovaný gól.3:3 Poslední dějství začalo z naší strany opatrně a soupeř nás dostal 

pod velký tlak. Naštěstí jsme ho přežili a L. Sychra tečovanou střelou nás opět poslal do 

vedení. Asi v 18. min. se opět předvedl D. Bednář, který svým překrásným idividálním 

průnikem, při hře 4 na 4, rozhodl zápas. 5:3. Tři vteřiny před koncem jsme inkasovali gól, 

který však už nic neřešil. Děkuji všem za předvedený výkon a věřím, že nás to nakopne k 

lepším výsledkům. 

Soupeři přejeme hodně štěstí v dalších duelech. 

 
góly: 2x D. Bednář, M. Mareš, M. Hubina, L. Sychra. 

HC LA Yellow Sharks - HC Petrovice 1:5 

Další zápas v nové sezóně, ale opět bez bodů. Naše hra postrádá lehkost a nebezpečnost. 

Soupeř brankaře si prostě nezachytá. Vyšleme sotva 5 střel za celý zápas. Zápas s Petrovicemi 

byl ze začátku vyrovnaný. Po první třetině 1:1, kdy Martin Mareš skoróval pár vteřin před 

sirénou. Jenže hned od začátku druhé třetiny jsme tahali za kratší konec a tak se skŕe 

navyšovalo a navyšovalo...skončilo to 5:1 pro našeho soupeře. A ani nejde o výsledek a naše 

hra je bohužel žalostná. Musíme se zlepšit a začít hrát aspoň trochu hokej... 

 

góly: M. Mareš 

HC LA Yellow Sharks - HC Cyklo 1: 8   

 

Bohužel nás začátek sezóny nezastihl v nejlepší formě. Soupeř z týmu Cykla byl po celý zápas 

lepší a zaslouženě vyhrál. První gól a zároveň náš poslední dal Jan Juřina, ale to bylo z naší 

strany vše. Nezbývá nám než se oklepat a v příštím zápase potrápit Petrovice. 

 
góly: J. Juřina 

 

 

 

 

 

 


