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LEDNÍ HOKEJ V NERATOVICÍCH:
Buldočci
Vážení příznivci neratovického ledního hokeje, vítejte na druhém domácím mistrovském
zápase, v němž náš tým změří síly s mužstvem Hvězda Kladno. Ještě než si přečtete komentář
k minulému zápasu, popřípadě související statistiky čí výsledky ostatních zápasů KSM (krajská
soutěž mužů), dovolte nám, abychom Vás seznámili i s děním okolo naší hokejové přípravky,
našich Buldočků.
Buldočci vstoupili do své druhé sezóny. I letos pokračuje nábor nových Buldočků (ročník
2007 a mladší), ti mohou začít svou hokejovou přípravu ve školičce bruslení, která probíhá
každou sobotu. V září byly tyto lekce zdarma, od října se vybírá 50,-Kč za danou hodinu. Děti
na výuku potřebují samozřejmě brusle, bez kterých by to nešlo, ale i helmu, silné rukavice a
chuť.
Naši pokročilejší už jsou registrováni u ČSLH. Konkrétně ročník 2007, označovaný jako
přípravka. Tuto sezónu si opět zahrají na turnajích pořádaných naším klubem a rovněž
odehrají sérii vypsanou svazem. Pilně se proto připravují. Trénují v pondělí a ve čtvrtek
odpoledne. Jednou za čtrnáct dní v pátek si přivstanou na časný ranní trénink. Sobota je
věnována hře. Už letos hráli s přípravkou HC Sparta Praha, HC Slavia Praha, HC Kobra Praha a
HC Slovan Louny.
Přijďte taky hrát hokej!

KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ:
Buldoci podlehli po boji Žabonosům
Ke svému druhému mistrovskému utkání nastoupil a A tým Buldoků v sobotu 4.10 v 19:00.
Po prvním zápase, ve kterém jsme na berounském zimním stadiónu podlehli mužstvu HK
Králův Dvůr těsně 4:3, nás čekal premiérový zápas na domácím ledě. Soupeřem byl loňský
vítěz krajské soutěže mužů, hrající své domácí zápasy v Kolíně, tým HC Žabonosy.
Do utkání jsme za bouřlivé podpory ctyřistapadesáti diváků vstoupili lehce nervózně.
Nedařila se nám příliš kombinace, do šancí jsme se dostávali sporadicky a dělala nám
problémy rychlá rozehrávka soupeře, která byla založena převážně na rychlých křižných
přihrávkách přes střední pásmo. I přes ne příliš povedený start do zápasu se nám jako prvním
povedlo skórovat. Po důsledném napadání naší třetí formace jsme v obraném pásmu
soupeře vybojovali puk a Lukáš Štukheil v čase 7:39 překonal z bezprostřední blízkosti
brankáře hostí. Až do 15. minuty první třetiny se na ledové ploše nic zásadního neudálo.
Bohužel, v tomto čase se náš tým v krátkém rozmezí dopustil dvou nedovolených zákroků.
Následovala tak přesilová hra soupeře 5 proti 3. Tu se nám sice podařilo díky skvělým
zákrokům brankáře Řezníčka ubránit, nicméně v pokračujícím oslabení o jednoho muže jsme
už inkasovali. Na puk, nahozený od modré skrz skrumáž těl, nedokázal náš brankář
zareagovat ,a ten skončil za jeho zády. Po první třetině se tedy šlo do šaten za nerozhodného
stavu 1:1.
Druhou třetinu jsme začali aktivněji než první, nicméně soupeř ukázal svou kvalitu a do
žádného většího tlaku nás nepustil. Naopak se prokázala jeho větší taktická vyzrálost.
Dokázal účinně eliminovat náš přechod do útoku a sám podnikal nepříjemné výpady.
Podstatnou část druhé třetiny nás herně převyšoval. Což se také odrazilo ve změně ve skóre
v náš neprospěch. Nejprve, v čase 30:24, využil tlaku při napadání v našem obranném
pásmu, kdy se k odraženému puku dostal útočník hostů a se štěstím propasíroval kotouč do
naší brány. A poté, v čase 32:49, využil soupeř nedorozumění našeho obránce s brankářem a
skóroval do prázdné branky z půlky hřiště. Do konce třetiny jsme se na výraznější odpor
nezmohli a po druhé třetině svítil na ukazateli skóre stav 3:1 pro tým HC Žabonosy.
Třetí třetinu jsme zahájili se snahou co nejrychleji zkorigovat výsledek. Agresivní hrou a
důsledným napadáním se nám povedlo dostat soupeře místy pod tlak. V polovině třetiny se
nám po nedovoleném zákroku soupeře naskytla možnost přesilové hry. V ní se nám podařilo
soupeře zamknout k jeho obranném pásmu. Po nahození puku od modré čáry a následné
přesné přihrávce z rohu kluziště před bránu vsítil David Macek náš druhý gól. V čase 49:00 se
nám tak podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Místo následného tlaku však přišel zbytečný
faul ve středním pásmu a naše snaha o vyrovnání byla na čas otupena. Nicméně ke konci
třetiny se nám opět povedlo vystupňovat tlak na soupeře a dostali jsme se do několika
slibných šancí. Ty jsme bohužel neproměnili. Také závěrečná hra bez brankáře kýžené
vyrovnání nepřinesla, naopak soupeř v čase 59:42 skóroval do prázdné branky a definitivně
potvrdil své vítězství.

HC Buldoci Neratovice - HC Žabonosy 2:4 (1:1, 0:2, 1:3)
Branky: 7:39 Štukheil (Tůma, Rejlek), 49:00 Macek (Pek, Veselý) – 15:52 Pecka (Pomichálek),
30:24 Svoboda (Holoubek), 32:49 Procházka, 59:42 Beňovský; Tresty: 7:7; Využití: 1:1; Diváci:
450

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování divákům
A tým HC Buldoci Neratovice děkuje všem fanouškům, kteří při prvním domácím
mistrovském zápase vytvořili neuvěřitelnou diváckou atmosféru, kterou by jim mohl závidět
leckterý tým z mnohem vyšší hokejové soutěže. Skandování během celého zápasu i po jeho
skončení (a to i přes naši prohru) bylo úžasné. Pevně věříme, že nás podpoříte i v dalších
zápasech. My slibujeme, že uděláme vše proto, aby tentokrát body zůstaly doma!!!

Výsledky zápasů 1. a 2. kola KSM
Velc Žilina - Božetice
Kutná Hora - Hořovice
Příbram – Zlonice
Králův Dvůr - Neratovice
Žabonosy - Hvězda Kladno

6:2
15:3
11:7
4:3
6:1

Velc Žilina – Sedlčany
Neratovice – Žabonosy
Božetice - Hvězda Kladno
Zlonice - Králův Dvůr
Příbram – Hořovice

Rozpis nejbližších zápasů HC Buldoci
4.kolo 18/19.10.2014 – výzva
5.kolo 25.10.2014 - 19:00
6.kolo 1/2.11.2014 - výzva

Partneři hokejového

TJ Božetice - HC Buldoci
HC Buldoci - HC Zlonice
HC Cvočkaři Hořovice - HC Buldoci

6:3
2:4
1:10
3:10
6:3

