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KAPITOLA 1: TRIBUNY a ZS Bučiska

Ano konečně se dostáváme se na tenký led investigativní žurnalistiky
nejvyššího kalibru.
Pár otázek na začátek: Proč musíme hrát na staveništi? Proč ZS
nekoresponduje s plánem jak měl vypadat? Proč nemáme
tribuny?
Řešení: postavíme si tribunu sami.
Díl 1. staré tribuny, lešení na které by se daly nové fošny jsme chtěli
natřít a dát dovnitř do ZS, 2roky ležely venku a je zajímavé že před
akcí je někdo nechal rozřezat a odvést do zběru bo nesplňujou
bezpečnostní standarty.
Díl 2. Uděláme ze dřeva provizorní 3-4 stupínky pro 50lidí.
Komerční domy jsou proti kvůli bezpečnosti bo by to nemělo
homologaci a někdo by mohl spadnout a žalovat, no z laviček okolo
hřiště se spadnout přece nemůže ty jsou na to konstruované a štítek
na vlastní nebezpečí přece neexistuje, hasiči jsou proti bo přece může
hořet, eště že dřevěná střecha ne, a neexistuje protipožární nátěř
(http://www.izostav.cz/).
Díl3. Koupit homologovanou montovanou tribunu pro 200lidí za
200 000kč.Nelze bo nikdo nemá zájem, prý jeto jen provizorní řešení,
eště že ty lavičky okolo plochy můžou být 5let a jeto v poho.
Díl4.Univerzální odpověd zní protože nejsou peníze.
Takže až peníze budou tak můžem postavit tribuny. Takže EU nám
dá na projekt podpory sportu 20milionů a my za ně můžem postavit
tribuny, takže pan X zhrábne 18mega vypíše soutěž a vyhraje pan Y a
pan Y postaví za 1,2mega tribunu, teda vybetonuje 3 schůdky a při
troše štěstí tam dá i zábradlí. Pak přijede z Prahy ministr sportu,
z kraje hejtman a z okresu a města nějaký ten papaláš a přestřihnou
pásku. Obyč člověk až uvidí tu hrůzu tak si poklepe na čelo a bude
hledat gde se ztratilo těch 19milionů.
No a teď si dosaďte za tribunu stadion a za 20mega XXmega.
-4-

Číslo 3 / sezona 2011-2012
Dnešní zápas Čtvrtek 27.10.2011

HC RpR – HC Kopřivnice
Derby zápas s Kopřivnicí je jeden ze zápasů na které se vždycky
těšíme, a tak nás snad potěší i tento.
Kopřivnici jsme v prvním vzájemném zápase porazili 2:5 (0:0 1:2
1:3). Od té doby Kopřivnice 6 zápasů v řadě vyhrála! Porazila doma
Krnov, HB i Orlovou, takže do zápasu jde jako favorit. Naštěstí
derby zápasy nemají favorita a my budem body potřebovat před
smrtící venkovní šňůrou: Krnov, HB, Orlová.
Minulé utkání:

Čt 20.10. 18:00 Rožnov p.R. - Bohumín 12:7 (5:3,3:3,4:1)
Naši borci vstoupili do utkání hodně ležérně a ve 3min prohrávali 1:3
do konce třetiny sme sice otočili na 5:3. Ale ve druhé třetině po třech
oslabeních které proměnili Bohumínští za 9, 19 a 42 vteřin sme
prohrávali 5:6 to už nevydržel Martin Hnilica a do brány šel
Dohnálek, naštěstí jsme přepli ze želvičky na krtečka a zápas zase
otočili. Třetí třetinu jsme již kontrolovali.
Zápas se musel divákům líbit byl plný bezstarostného hokeje
bez záludností ale se spoustou chyb. Bohumínští hráči hrajou pro
radost ale jejich kombinace stály za to kdyby měli třetí pětku tak
možná i bodovali, naštěstí na kdyby se nehraje.
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So 22.10. 17:00 Rožnov p.R. - Studénka 3:8
(2:2 0:2 1:4)
Výsledek 3:8 neodráží situaci na ledě nevyhrál lepší manšaft,
ale zkušenost a produktivita. První 2třetiny jsme byli lepším
mužstvem ale když nedáme gola ani v 2min přesilovce 5:3, a na to
dostaneme ze dvou oslabení 2 branky tak opravdu vyhrát nemůžem.
Doufám že někdo dělá statistiky bo kolik golů dostaneme v oslabení
to není normální. Zatímco v přesilovce ani branku soupeře
neohrozíme!!! Když předtím ve hře 5na5 ho držíme 2min v pásmu a
střílíme jak o život, člověk nepochopí. Přesně to nám láme zápasy
v náš neprospěch a hrozně ničí psychiku.
Studénka má hodně zkušené mužstvo a Šebesta s Tatarčíkem
ukázali co je to produktivita. Odhaduji že Studna neměla za zápas
více než 20střel na naši branku a my inkasujeme 8krát.
Martin Hnilica opět střídal po 4 gole ale Dohnalek dostal další 4 a jak
jsem dokonce slyšel po utkání od hráčů golmani nepodrželi otázka je
jestli hráči v poli hlavně obránci podrželi golmany?
3goly dorážka 2 goly do prázdné…
Jo RpR měl vždy nadstandart golmany ale myslím že s naší
hrou v obraně by potřeboval supermana, a ten zrovna na skladě není.
Takže recept: Celé mužstvo musí začít hrát ve vlastní třetině
odpovědně a nepouštět hráče soupeře k dorážkám a přečíslením.
Myslím že bude vhodná chvíle si to vyzkoušet v duelech proti
Krnovu, HB a Orlové bo v těchto duelech se 10 na nás usmívá.

Aktuální situace:

Další zápasy dle daného rozpisu soutěže, ale znáte to…
So 29.10.11 17:00 HK Krnov - HC Rožnov pod R.
So 5.11.11 17:00 HC Rožnov pod R. TJ Horní Benešov
So 12.11. 17:00 Orlová - Rožnov p.R.
Čt 17.11. 18:00 Rožnov p.R. - Nový Jičín B
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