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Když se nedaří, tak se nedaří. Sobotní utkání nabídlo divákům v Mann+Hummel aréně
vyrovnaný duel. Bohužel opět s koncovkou pro hosty. Domácí Horácká Slavia prohrála
se Slovanem Ústí nad Labem 3:4 v prodloužení. Utkání nabídlo drama, ale diváci přesto
odcházeli se smíšenými pocity. Domácí nasadili do branky Svobodu a do obrany
Mikysku. Začátek utkání byl velmi opatrný. Hráči obou celků si dávali pozor na chyby.
Domácím nepomohla ani přesilovka, ve které si gólovou šanci nevytvořili. Až 14. minuta nabídla
první branku. Domácí Milfajt doklepl vyražený puk za záda Soukupa. Následně jel Kusko sám
na branku, ale nedal. Třebíč si zahrála i minutu a půl přesilovku 5 na 3, ale opět bez
šance. Případně se tlaku vzdali vlastním offsidem.       Druhá část začala opět dobrou hrou
domácích. Nepouštěli hosty prakticky k ničemu a vrcholem byla osmá minuta, kdy Zohorna
zvýšil na 2:0. Domácí fanoušci věřili v lepší vývoj. Zvláště, když do té doby byli hosté bezzubý.
V další šanci se ocitl Milfajt, ale neproměnil. Nedáš, dostaneš. Po šanci MIlfajta se dostal do
úniku zkušený Melka a blafákem zavěsil za záda Svobody. Opět se potvrdilo, že domácí
nedokážou držet vedení delší dobu. Branka přišla dvě minuty po Zohornově brance. Domácí se
snažili o odskočení. Snaha byla, ovšem také spousta nepřesností. Vše se vymstilo v poslední
minutě, kdy Merta vyrovnal na 2:2. Třetí třetina začala mírným tlakem domácích, ale hosté
ukázali zkušenost, jak se má hrát. Z tlaku se vymanili nahozením na brankáře a díky rychlému
forčekinku, se vhazovalo u branky Horácké Slavie. Z následného vhazování vypálil Kloz a
Roubík tečoval puk do sítě. Hosté otočili stav. Domácí opět hráli na 100%. Snažili se o
vyrovnání, ale hosté bránili velmi dobře. Až do 54. minuty, kdy Niko vypálil z mezikruží a
překonal Soukupa potřetí. Následoval další tlak domácích i přesilovka, ale bez vyložené šance.
V prodloužení tradičně vyhrává soupeř a nečekalo se dlouho. Po 63 vteřinách lovil puk Svoboda
naposled, po Bernardově dorážce. Ústí ještě za tři body na ledě soupeře nevyhrálo. Ukázalo se,
že na Třebíč to stačí. Sice nevyhráli za tři body, ale za dva ano. Horáci už ztratili v
prodlouženích osm bodů! Osmkrát z deseti prodloužení prohráli!
A všechny na domácím ledě! Trenér Sobotka na tiskovce alibisticky prohlásí, že k prodloužení
nemá co říci. Že zkouší různé hráče. Čekali bychom od trenéra jiný argument. Na utkání
dorazilo překvapivě 1560 diváků. Odcházeli s pocitem, že hra nebyla až tak špatná, nasazení,
bojovnost… Ale hokejovost stále chybí. Následují dva zápasy na ledech soupeřů. Oba na Hané,
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ve středu v Přerově a v sobotu v Prostějově. Oba zápasy budou jistě těžké. Přerov bude chtít
oplatit prohru 1:5 z posledního vzájemného zápasu právě na Hané, Prostějov vyměnil trenéra a
ještě nevyhrál. Pokud ale navážou Horáci na výkony z Frýdku a s Ústím, a přidají trochu štěstí,
mohou uspět!

  

Jan Zeman 
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