Horácká Slavia porazila Ústí a jde do play-off!
Středa, 15 Únor 2017 11:23 -

Hokejisté Horácké Slavie Třebíč dokázali na poslední chvíli potvrdit svoje postavení v tabulce a
postoupili přímo do play-off WSM ligy. V sobotu zvítězili na ledě Frýdku na nájezdy 1:2 a v
pondělí udolali Ústí 3:2. O branky se včera postarali Jan Wassebauer, Paták a Juráň. Vítězství
bylo doslova vydřené. Ani Ústí nemělo jisté místo v první šestce do poslední chvíle. Prostějov
prohrál na nájezdy právě na Slavii, a kdyby vybojoval ten plusový bod on, Ústí by hrálo
předkolo. Nakonec to Třebíčští hokejisté zvládli. Velký podíl na tom měl brankář Pavel Jekel,
který pochytal spoustu šancí z kategorie tutových. Poslední třetinu hráli domácí až na krev a
podařilo se i díky neschopnosti hostujícího celku.

V týmu domácích chybělo mnoho hráčů, kteří obvykle hrají za Třebíč. Nebyli k dispozici
Zohorna, Mrázek, Kusko (nemoc), v obraně chyběly také posily z Komety. Opět se vynořila
otázka spolupráce s Kometou, kdy na nejdůležitější zápas sezóny nepustí hráče. Na druhou
stranu je potřeba vidět, že ona ty hráče platí a při katastrofálním stavu kádru Komety je to
zřejmě pochopitelné.

Celá letošní sezóna byla hodně divoká a plná spekulací. Mezi jinými se objevily i dohady, zda
Třebíč chce hrát play-off, či nikoli. Odpověď dali sami hokejisté a vybojovali přímý postup do
play-off a zároveň i znají soupeře, kterým bude pražská Slavia. Tedy derby dvou Slavií ve
čtvrtfinále. A Horáci nebudou bez šancí. Letos je doma dvakrát porazili a na Slavii pokaždé
uhráli bod.

Zápasy ale začínají až 26. února, první domácí zápas bude čtvrtek 2. března! Tedy dost času,
aby se třebíčští hokejisté dobře na tento tým připravili, aby získali i zápasový klid, který však
nemusí vždy být ku prospěchu. Třebíčští nemají ambice hrát o extraligu, nicméně pocit zahrát si
semifinále už znají a je to příjemný bonus jak pro hráče, kteří hrají o nové smlouvy, tak i pro
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diváky, kteří by např. bitvu s Jihlavou uvítali! Věřme, že se s tím popasují dobře a zakončí
sezónu důstojně.

Jan Zeman
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