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Aktuální situace(zdroj: www.vysledky.com):

HC RpR – HC Nový Jičín “B“
Na státní svátek Den boje studentů za Svobodu a demokracii*,
přivítáme mužstvo HC NJ B.
Béčku z NJ se letos vůbec nedaří (vloni 35 bodů!!!) a s 6 body kráčí
ve stopách borců z Áčka ( taky 6bodů, ale o jednu galaktickou soutěž
jinde).
První duel jsme na ledě NJ vyhráli 16. 10. 2011 2 : 5 (0:1, 1:4, 1:0).
* Zde si neodpustím poznámku, že jestli ta naše republika půjde
pořád stejným směrem tak se možná dočkáme Dne boje obyvatel ČR
proti politickým zmr..m a korupci už příští rok, nebude se jí říkat
sametová, ale krvavá revoluce a 22 let se nenajde nikdo kdo by měl
odvahu něco ukrást…
Minulé duely:

HC RpR- HC Kopřivnice 4:0

Další zápasy dle daného rozpisu soutěže, ale znáte to…

Po výborném výkonu celého mužstva jsme v sezoně podruhé porazili
Kopřivnici, to už přece nemůže být náhoda…
Někteří veteráni kroutili nevěřícně hlavami v brance za třetí
nejslavnější Valašský klub nastoupil borec z Ruska mimochodem
v útoku je taky jeden, možná ještě pamatujete první domácí zápas
v kterém pro změnu naskočil borec z ÚSA. Nebudu asi úplně
objektivní, ale kdyby přede mě někdo postavil, stejně jako ve filmu
Pelíšky, dvě úplně stejné krabičky od sirek a na jedné bylo napsáno

So 19.11. 17:00 Bohumín - Rožnov p.R.
Ne 27.11. 17:00 HC Studénka - Rožnov p.R.
So 03.12. 17:00 Krnov - Rožnov p.R.
So 10.12. 17:00 Rožnov p.R. - H. Benešov
So 17.12. 17:00 Rožnov p.R. - Orlová
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vyrobeno v USA a na druhé v RpR, tak bych si zcela
určitě vybral tu z RpR.
Na druhou stranu jsem si vybral golmana Glazkova a vyhlašuji ho
první hvězdou zápasu, druhou hvězdou toho borce z Poruby s 81 na
zádech jsou to výborní a vyjmeční hráči pro KHL(čti krajská
hokejová liga) a lidi na ně budou chodit, teda dokuď na ně budou
dolary.
Další zápasy jsme hráli venku a byla to návštěva hřišť favoritů.

2silní+1zlý – HC Rožnov p.R. 15:7 (3:2, 6:3, 4:2)
Když to rozepíšem:
So 29.10. 17:00 Krnov - Rožnov p.R. 8:3 (2:0 4:1 2:2)
So 05.11. 17:00 H. Benešov - Rožnov p.R. 3:2 pp (0:1 1:1 1:0)
Ne 13.11. 17:00 Orlová - Rožnov p.R. 4:2 (1:1 1:1 2:0)
Výsledky z HB a Orlové můžou být super pozvánkou k dalším
utkáním. Tak to snad potvrdíme doma ať nalákáme nějaké lidi do
STAVENIŠTĚ ARÉNY na Bučiskách. Jo a jestli letos porazíme
aspoň jednou Krnov tak dám kabině litr slivky, žádného utrejchu ale
kvalitní matroš.
Report ze stránek http://www.hcorlova.cz:
HC Plus Oil Orlová - HC Rožnov pod Radhoštěm 4:2
(1:0, 1:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. Vaštík (Malík), 33. Krause (Grepl), 50.
Krause (Milch, Malík), 60. Zákuťanský (Grepl) - 31. Martyčák
J.(Martyčák T.), 39. Vidlák (bez asistence). Rozhodčí: Janda - Reček,
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Žídek. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.
Diváci: 215. HC Plus Oil Orlová: Volf (Pavlíček) - Milch,
Malík, Szajter, Hublík, Fábry, Krause, Matušinský, Novák J., Opravil,
Zákuťanský, Vaštík, Burgel, Grepl, Kytka, Branný, Novák M., Musil,
Hanzl, Pavlát, FoltýnHC Rožnov pod Radhoštěm: Glazkov (Hnilica) Ferenc, Lyčka, Švrček, Bambuch, Fryšara, Mládenka, Tejkl, Vidlák, Blažej,
Martyčák J., Martyčák T., Holý, Švajda, Dušek, Kroupa, Madigár
Orlovští do zápasu s Rožnovem pod Radhoštěm nastupovali v roli favoritů. Už
druhý zápas navíc hrají i s kapitánem Ladislavem Opravilem, okolo kterého se
vždy hra týmu točí, tudíž se předpokládalo, že by Rožnov měli porazit bez větších
problémů. Úvod tomu i nasvědčoval. Už ve čtvrte minutě vybídl Malík ke
skórování Davida Vaštíka a ten se nemýlil. Krátce na to se Orli bránili v oslabení,
ale početní nevýhodu ustáli a naopak sami si mohli přesilovku vyzkoušet. Navíc v
patnácté minutě hned dvojnásobnou. V cestě jim ovšem stál brankář Glazkov a stav
se až do přestávky neměnil.Ve třech se musela bránit i Orlová na přelomu
šestadvacáté a sedmadvacáté minuty, ale šlo o krátkou dobu, kterou si tři hráči v
poli s přehledem pohlídali. Téměř tři a půl minuty ovšem hráli celkově v oslabení,
které jim vzalo spoustu sil, a přestáli ho hlavně díky dobrým zákrokům brankáře
Volfa. Krátce po vyrovnání poštu sil na ledě však odešel na trestnou lavici další z
orlovských hráčů a to už bylo pro domácí moc. Přesilovku dokázal přesnou ranou
využít Jakub Martyčák. Domácí však kontrovali záhy. Dominik Krause si udělal
dost prostoru a propálil Glazkova. Kdo si však myslel, že Orlová vedení udrží do
poslední části, mýlil se, v devětatřicáté minutě hosté udeřili znovu a tentokrát navíc
v oslabení. Individuální akci předvedl Martin Vidlák a krátce před koncem druhé
třetiny snížil stav.Třetí třetina měla nabídnout zajímavé rozuzlení, ale ve
skutečnosti šlo spíše jen o trápení z obou stran, než o napínavou podívanou. Přesto
výsledek zajímavý byl. V padesáté minutě hráli domácí přesilovku a Radek Milch
tradičně pálil od modré čáry. Brankář Glazkov jeho pokus vyrazil přímo před
volného Dominika Krauseho, který zaznamenal svůj druhý gól v zápase! Hosté se
pak snažili, seč mohli a mnohokrát Volfa zaměstnali. Orlovský brankář ovšem
odolal až do samotného závěru, kdy hosté zkoušeli powerplay. Nicméně nešlo hru
v šesti, ale v pěti, neboť jeden z rožnovských jen přihlížel z trestné lavice, a tak
nebylo pro domácí problémem ohrozit nikým nechráněnou klec. Puk za brankou
dojel Grepl a předložil jej před bránu Michali Zákuťanskému, který ho zadovkou
doklepl do branky. Navíc si vykoledoval krosček až po góle a bylo jasné, že v
pokračujícím oslabení Rožnov dvě branky za půl minuty nedá a Orlová oslaví další
vítězství.
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