
Komentáře zápasů 2017/2018 
25.3.2018 YELLOW SHARKS - QANTO 6:4 

Jirka Hrdina dal sice tři góly, ale Qantu to nestačilo. Michal Hubina(2+2) dotáhl svůj Yellow Sharks k 
vítězství a tím k vedení 6.ligy Holba Horské byliny. Dál už musí Žraloci čekat, zda jim H.Třešňovec ještě titul 
nesebere. 
 

17.3.2018 LEV BANÍN - YELLOW SHARKS 2:5 

Michal Hubina nastartoval dvěma góly Yellow Sharks a Lvi se nemohli dostat do zápasu. 
 

9.3.2018 HORNÍ TŘEŠŇOVEC - YELLOW SHARKS 5:3 

Yellow Shars nezvládli závěr utkání, kdy obdrželi v posledních 7 minutách  tři góly , které znamenaly ztrátu 
upracovaného vedení. Za H.Třešňovec opět svými přesnými gólovými přihrávkami uspěl Jarda Jaroš 
 

26.2.2018  YELLOW SHARKS - FOREZ 9:3 

Ani hostující hvězdy nezabránily drtivé porážce Forezu. Yellow Sharks rychle využívali hrubých obranných 
chyb soupeře. 
 

10.2.2018 ŠTÍTY - YELLOW SHARKS 6:4 

Než Žraloci přišli na to, že by měli začít kousat, tak prohrávali 3-0. Sice ve druhé třetině za tři minuty 
srovnali stav, ale pak opět stříleli branky bojovníci ze Štítů. 
  

28.1.2018 ŠVÉDI - YELLOW SHARKS 4:5 
Po pěti výhrách ztratili oba body Švédi ve vyrovnaném, rychlém duelu s Yellow Sharks. 

 23.1.2018 YELLOW SHARKS - ŠTÍTY 4-3 
Po třígólovém vedení Yellow Sharks ukázali Štíty, že už nejsou žádný nováček. Srovnali stav, ale Bohouš 
Dušek jim ve vlastním oslabení minutu před koncem  sebral naděje na zisk bodu. 
  

14.1.2018 YELLOW SHARKS - PETROVICE 2:3 
Yellow Sharks zaspal začátek a pohotový Pavel Kopecký po pěkných, kombinačních akcích 2x skóroval. Pak 
sice Y.Sharks srovnal výsledek,ale Petrovice rozdílový gól dali. 
249)Díky svým střelcům, kterým se navrací forma-Pepa Kuběnka (3+2) a Roman Zecha  

 6.1.2018 FOREZ - YELLOW SHARKS 3:1 

Yellow Sharks působili bez „Houby“ jako ryba bez vody. Forez toho díky dvěma gólům Marka Břehovského 
dokázal využít 

30.12.2017  PETROVICE - YELLOW SHARKS 2:4 

Jediný úspěšný střelec Petrovic bylo na Yellow Sharks málo. Stínem utkání byla nezaviněná(?) srážka 
Romana Havelky s Michalem Bednářem, který Silvestra stráví v nemocnici.Pro Romana, který je stále v 
podmínce je to další  varovaní k loučení s LHL. 

16.12.2017  YELLOW SHARKS - ŠVÉDI 4:7 

Severské vody Žralokům nedělají dobře. Švédové pouze se sedmi hráči a výborným Lukášem Sterenčákem v 
brance pokořili dnes bezzubé Yellow Sharks.Marek Střeštík, nejproduktivnější hráč Švédů(3+2) v závěru 
utkání trochu ještě Žraloky vydráždil a k přátelské vánoční atmosféře to mělo daleko. 
  

2.12.2017  YELLOW SHARKS - FLYERS 3:3 
Tým s nejstabilnějšísestavou -Yellow Shark měl ještě teoretickou šanci na skok do3.ligy. Remíza v rychlém, 
pohledném utkání s Flyers na to ale nestačila. 



 

24.11.2017  YELLOW SHARKS - RAFANI 4:3 

Ve svém posledním zápase ve druhé lize se Rafani rozloučili důstojnou hrou i výsledkem. Pepa Ešpandr 
(2+1) byl všude, ale Michal Hubina s Romanem Havelkou, oba dvojgóloví střelci, dotáhli své Yellow Sharks k 
vítězství. 
 

 17.11.2017  HC PETROVICE - YELLOW SHARKS 6:5 

Od první minuty vzal režii utkání na sebe Tom Baumgartl, když z prvního útoku zavěsil. Pak přidal ještě góly 
tři. Poslední, rozhodující vítězný v 59 minutě. Dobře mu sekundoval Karel Moravec(1+3) 

 12.11.2017 H.C.TŘEBOVICE -YELLOW SHARKS 4:3 

Hráči Třebovic, bojující o špici druhé ligy , měli v Yellow Shark zdatného soupeře a o rozhodnutí se postaral 
až dvě minuty před koncem Víťa Kotoulek. 

 24.10.2017 YELLOW SHARKS - CYKLO 4-4 

Obzvláště vyhecované utkání, asi dřívějším působením Filipa Vaňouse v týmu Yellow Sharks.Ti neustále 
kousali a vždy vedli, ale pouze o jeden gól.Cyklo stihlo před koncem Filipovým druhým gólem vyrovnat. Na 
trestné minuty ale "vyhrálo 42-20. 

 14.10.2017 FOREZ - YELLOW SHARKS 1-6 

Před zápasem  napadla sestavu Forezu asi epidemie a tak bylo nutno narychlo povolat zálohy. Nesehranost 
si vybralo svou daň a Yellow Sharks,premiérově v nových dresech, může slavit. 

 5.10.2017 ADH GROUP ZÁHŘEB-YELLOW SHARKS 6-2 

LHL zlákala do týmu ADH úspěšného Orla a loni hráče Č.Třebové Ondru Šulu. Ten , spolu s  R.Tomáškem a 
T.Brablicem byl nejtěžším oříškem pro Yellow Sharks. Navíc obráncům ADH vyšly dvě dělovky od 
modré,které pečetily první vítězství. 
 

 1.10.2017 YELLOW SHARKS - SPV TĚCHONÍN  2-2 

Pozvolný vstup do soutěže zvolili Yellow Sharks. Do půlky zápasu zjišťovali jaké to je na zamrzlé vodě,ale 
potom dokázali srovnat dvojgólové vedení Těchonína zásluhou nové posily Michala Sedláčka ml. 

 


