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Sezóna 2016-2017 
 

     Podobne, ako to niekedy prináša život, aj v hokejbale sa občas stretneme s veľkými 
paradoxami... Keď SAV Lamač opúšťala v roku 2013 Bratislavskú hokejbalovú ligu (BAHbL), 
no najmä systém 3+1, zdalo sa, že to bude "natrvalo". Prešli 3 majstrovské sezóny v 4+1 a 
na prahu novej sezóny hlási hokejbalová SAVka návrat! Nie však do niekdajšej "nikam 
nevedúcej" ligy, ale do obrodenej a nanovo vytvorenej Bratislavskej hokejbalovej ligy 
(BHBL). Už niekoľko rokov žijeme v demokracii (našťastie?) a tak sa pod vplyvom okolností a 
vývoja situácie v DAHL v rámci klubu demokraticky hlasovaním rozhodlo, že meníme ligu a 
azda aj domáci "stánok". Či to bolo rozhodnutie správne ukáže až čas... 
  
    Dostali sme sa tak presne do situácie spred troch rokov - postup je však opačný. Žiaľ, 
vyberať veľmi z čoho nebolo... Sme však optimisti (...musíme, či skôr chceme byť...) - veď 
ligová súťaž s 11 tímami na území Bratislavy je v posledných rokoch jav nevídaný! Chceme 
veriť, že nová Bratislavská hokejbalová liga (BHBL) bude kvalitnou súťažou a napriek tomu, 
že "pokrok" je v nej viditeľný v podobe oranžovej loptičky (...čo s veľkou 
pravdepodobnosťou bude znamenať výskyt zvýšeného počtu hokejbalistov s prilbami na 
hlavách...), bude to staré-dobré 3+1 retro... Áno, sú s tým spojené aj ďalšie zmeny - návrat 
k malým bránkam, cestovanie po celom meste, určite väčšie nasadenie počas zápasov, 
výrazne rýchlejšie tempo hry, či hra na menšom priestore - teda až na to "letisko" na 
Pekníkovej... už teraz sa mi orosilo čelo :-)... páni, veru neviem, či sme v našom veku trochu 
"neprestrelili"... Ale nech, SAVka už neraz dokázala "prekvapiť". Takže ako som napísal v 
úvode, záverečný účet sa podpisuje až o rok v máji na konci súťaže... nechajme sa 
prekvapiť. 
  
    Letmý pohľad do SAVkárskej "kuchyne" potvrdzuje status-quo posledných rokov - káder 
sa príliš nezmenil. Ostal takmer identický s tým z predchádzajúcej sezóny. V klube na ďalšiu 
sezónu už nepočítajú s gólmanom Kirim a obrancom Jančom... naopak jeden prestup 
smerom dnu ponúknuť môžeme - pod vplyvom skvelej partie a atmosféry v mužstve akosi 
začali "svrbieť dlane" nášho dvorného reportérika Bička a tak pre nasledujúcu sezónu ohlásil 



 

 

prechod spoza mantinelu na ihrisko aj ďalší z niekdajších hráčov SAV Lamač. Iba som 
zvedavý, kto teraz preberie jeho "funkciu" :o) Úvod sezóny, ktorá pre nás začína nasledujúci 
víkend, bude zrejme o hľadaní vhodného preskupenia jednotlivých útočných formácii, 
zvykania si na nový herný systém (asi nám tam chvíľku bude chýbať "ten štvrtý") a 
samozrejme aj na menšie bránky (...toto bude asi najväčšia sranda, keďže niekedy nám bola 
na strelenie gólu malá aj tá veľká...). Nesmie nám to však trvať dlho, každé zaváhanie sa 
totiž môže kruto vypomstiť, pretože stratené body sa budú "hľadať" ťažko. Káder je však 
pomerne široký a aj keď niektorí chalani budú nastupovať iba sporadicky, myslím si, že v 
tíme je dosť kvality na to, popasovať sa s tým.     
  
    Štartuje nám teda 32.klubová sezóna... O konkrétnych cieľoch zatiaľ nehovorme. Dôležité 
bude predvádzať typickú SAVkársku hru založenú na obetavosti, kvalitnej technike a najmä 
povestnom srdiečku... Ak sa to podarí, úspech sa dostaví - o tom som presvedčený! Nuž 
páni, poďme "z gruntu" na to...  

(ra) 

 

2.kolo:     

      Lamač „3“: SAV Lamač   0:11  (0:4, 0:5, 0:2)                                                                           
           vzájomné zápasy 2015/16:  nehrali spolu... 

     Prvý zápas v sezóne, prvý shutout, jasné víťazstvo a prvé body v sezóne     

     Niekdajšia "sláva" lamačských derby zápasov je obnovená... Pred stretnutím bolo veľmi 
ťažké predpovedať ako sa to bude celé vyvíjať. SAVkári síce nezabudli na finálovú prehru z 
roku 2013, no káder súpera je dnes už úplne iný a aj v radoch SAV Lamač sa čo-to zmenilo. 
Nič to však nemenilo na predzápasových plánoch - historická bilancia hovorila jasne v 
prospech SAV a tak bol cieľ jasný aj teraz - zvíťaziť. Bol to pre SAV Lamač totiž prvý zápas v 
novom ročníku BHBL a ten povestný prvý krok býva vždy dôležitý... Konečný rezultát zápasu 
hovorí jasnou rečou...a priebeh zápasu tomu aj absolútne zodpovedal. Nuž, začiatok v 
"obrodenej" súťaži vyšiel, bodaj by ich takýchto správnych krokov bolo v pokračujúcej súťaži 
čo najviac... 

     A vraj deja-vú neexistuje... SAVkári ho dnes zažili. Pamätáte sa na začiatok minulej 
sezóny? Ešte v DAHL zvíťazili Lamačania v prvom zápase na nulu a tiež to bol zápas, pri 
ktorom by sa dalo napísať aj "one-man show" - Slobi totiž vtedy strelil 4 góly z piatich no a 
dnes, po roku... opäť víťazstvo na nulu a Slobi 8 gólov z jedenástich! Asi bude špecialistom 
na úvodné zápasy v sezóne :-) Čo však v porovnaní s minulým rokom predsa len odlišné 
bolo, to bol priebeh zápasu či skôr jeho kontrola. Od začiatku do konca totiž dominovali hráči 
SAVky. V zápase nebolo vari žiadneho úseku, v ktorom by mohol náš dnešný súper pomýšľať 
na zvrátenie výsledku. Nedovolil im to zodpovedný výkon všetkých zúčastnených SAVkárov 
(...a že ich bolo požehnane - na rozdiel od minulej sezóny, dnes ich prišlo na štyri útoky...) 
podporený spoľahlivým a bezchybným výkonom Miňa v bráne a už spomínaného, strelecky 
disponovaného Slobiho. S trochou nadsázky môžeme napísať, že mu iba stačilo akokoľvek 
posunúť loptičku a on ju jednoducho "zaparkoval" do súperovej siete... Jasné, že mu trošku 
pomohli aj strelci ďalších troch gólov - Robčo, Peňo a Alfi st. - no pri všetkej úcte k nám, 
páni...bol to skôr iba taký "kozmetický náter" na konečnom výsledku... ha-ha-ha! Samotný 
priebeh zápasu tak ani netreba nejako bližšie rozoberať - bola to jasná dominancia SAVky a 
to ešte zopár sľubných šancí jej hráči nepremenili... 



 

 

     Najdôležitejšie tak dnes bolo to, že sme si schuti zahrali, nikto sa nezranil a to, že sme si 
azda spravili aj "pohodu" pred nasledujúcimi zápasmi. Takže páni, za dnešný výkon veľká 
jednotka, bolo to fajn, potešme sa z toho a pomaličky budeme myslieť už na ďalších 
súperov. Uvidíme, ako to bude celé ďalej prebiehať. 

     výkony, ktoré stoja za zmienku:  Sloboda, Minárik 

 (ra) 

 

 3.kolo:     
 
      SAV Lamač : HKL-M Indians Petržalka    11:4 (5:2, 2:1, 4:1)  
           vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  nehrali spolu 

 

  
     Po slabšom úvode jednoznačná záležitosť domácich    
  
     "Nová" BHBL (Bratislavská hokejbalová liga) prináša zaujímavé paradoxy. Mužstvá, ktoré 
sa pravidelne stretávali v lige v 80-tych a 90-tych rokoch minulého storočia sa opäť postavia 
proti sebe na "opačný koniec barikády". Výnimkou nebol ani dnešný duel medzi Lamačanmi a 
HKL-Mkáčmi z Petržalky, ktorí si do názvu vsunuli ešte prídomok Indiáni... a hotovali sa 
SAVku patrične "oskalpovať". Samozrejme, povinnosť velila SAVke doma zvíťaziť, no aj pre 
chalanov z Lamača je tento ročník akýmsi reštartom starého hokejbalového systému a tak je 
veľmi ťažké robiť akékoľvek predzápasové prognózy. Obzvlášť, keď musíte tesne pred 
zápasom riešiť absenciu na takom citlivom poste ako je ten brankársky... Veru, obaja naši 
gólmani pre tohtoročnú edíciu ligovej súťaže neboli k dispozícii a tak sa prvý "dramatický" 
moment udial ešte pred úvodným hvizdom. Kto pôjde do bránky?...znela otázka dňa. Ako 
správny kapitán to na seba vzal Alfi ml. a nechal tak zaspomínať na svoje hokejbalové 
začiatky v žiackom SAV tíme, kde bol práve gólmanom. Svojej úlohy sa však napokon zhostil 
prekvapujúco dobre a výsledkom bolo jednoznačné víťazstvo Lamačanov.  
 
    Prvý domáci zápas v novej sezóne so sebou priniesol ešte niekoľko zaujímavých 
"návratov". Svoju súťažnú hokejbalovú premiéru si po X-rokoch odkrútil niekdajší hráč SAV 
Lamač Martin Bičkay (alias Bičko), ktorý v minulej sezóne takmer pravidelne postával na 
striedačke v úlohe informátora (....vlastne čo to trepem, skôr by sa dalo napísať pohotového 
reportéra, ktorý zvestoval počas zápasov do "celého SAVkárskeho sveta" priebežný stav 
zápasov...), no tak sme ho do hokejbalového deja "vtiahli", že neodolal a vytiahol zo skrine 
(či skôr pivnice) všetky použiteľné kúsky výstroja (....veľa funkčného toho síce nezostalo, že 
Bičko, no hokejka sa našla, takže... :o)) a išlo sa na to! V posledných rokoch síce pravidelne 
v letnom období posilňoval mančaft na rôznych turnajoch, no súťaž je súťaž... No a treba 
jedným dychom hneď aj napísať, že ligovú premiéru zvládol bez väčších problémov a ako v 
pozápasových diskusiách na SAVkárskych "sociálnych fórach" prehlásil, bude sa už iba 
zlepšovať... wau, držíme teda palce, Bičko! Ďalším návratom bol napr. "návrat" Jurka 
Jurušku do streleckej listiny, ktorý sa po minulotýždňovom nulovom zápise v kolónke GÓLY 
zdravo nasr...dil a dnes zaťažil konto súpera utešenými piatimi kúskami, čo mu právom 
vynieslo honor prvej hviezdy zápasu :-) , no a za "návrat domov" sa môže vlastne považovať 
napokon aj to, že SAVka v pozícii domáceho tímu absolvovala po troch rokoch prvý zápas na 
domovskom ihrisku v Lamači...  Ako teda napokon samotný zápas prebiehal? V úvode nie 
veľmi dobre, no čo bolo najdôležitejšie, napokon to dopadlo nad očakávanie dobre. 
"Leitmotív" dnešného zápasu bol jednoznačný - pomôcť všemožne Alfimu v bránke...a ďalej 



 

 

sa uvidí... Súper skóroval hneď z prvej strely na bránku - ak sa teda nemýlim - ďalekonosný 
projektil z vlastnej polovice ihriska akosi čudne zmenil smer a bolo 0:1. Napriek zlému úvodu 
však SAVkári šliapali naplno a onedlho stav otočili na 2:1. Súper sa ešte chytil 
vyrovnávajúcim gólom, no do konca tretiny padali góly už iba do tej "správnej" bránky a tak 
sa išlo na prestávku za stavu 5:2 pre domácich. Indiáni sa v úvode druhej tretiny snažili duel 
zdramatizovať - chvíľami zatlačili a Alfi bol v ohni striel, snažili sa páliť z každej pozície a 
vzdialenosti, no všetko, čo prešlo cez obetavo brániacich spoluhráčov, zlikvidoval. SAVka 
pridala ďalšie góly a súper sa "dostával" do zápasu iba vďaka presilovkám, z ktorých dokázal 
dve využiť aspoň na korigovanie skóre. Škvrnou druhého dejstva a celého zápasu bolo 
nezavinené zranenie jedného z najlepších Lamačanov - Slobiho "zradil" chrbát a zo zápasu 
musel odstúpiť. Všetci dúfame, že to dobre dopadne a spoluhráčovi držíme palce aby to 
napokon nebolo také vážne ako to na prvý pohľad vyzeralo!  Keďže súper chcel v poslednej 
tretine prehru aspoň zmierniť, otvárali sa tak "okienka " v jeho obrane a Lamačania pribalili 
Indiánom na cestu do Petržky ešte štyri "kúsky".... a to môžu ďakovať brankárovi, že ich 
nebolo podstatne viac! 
    SAVka prvý domáci zápas v súťaži napokon s prehľadom zvládla, všetky body zostali v 
Lamači. Dnešný zápas niekomu vyšiel lepšie, niekto sa ešte na začiatku sezóny 
trápi...podstatné však je, že starý-dobrý tímový duch v mužstve pretrváva. Keď sa nedarí 
jednému, zaberie druhý. Takže páni, ide sa ďalej. Ak budeme aj v nasledujúcich zápasoch 
bojovať a hrať tak zodpovedne ako dnes (...a to bez ohľadu, kto bude stáť v bránke...), 
nemám najmenšiu obavu, kam so SAVkárskou bárkou napokon "doveslujeme"... Záverom už 
iba povzbudenie pre spoluhráča - Slobi, prajeme skoré uzdravenie a nech sa čo najskôr opäť 
uvidíme na ihrisku... 
  
       výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Juruška, Sloboda 

         
(ra) 

 
 
 

4.kolo:     
  
     K.Ves Knights Vlci : SAV Lamač    3:11 (0:3, 2:5, 1:3)  

         vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  0:5,4:18,0:5, 5:11 

  
  
     Na "letisku" po zaslúžené dva body 
 
     Na úvod jedno zamyslenie...To musel byť ale "veľký" človek, ktorého napadlo, že na nám 
dobre známom ihrisku na Pekníčke chce hrať ligu 3+1... Tri sezóny sme mali pocit, že aj 
štyria hráči v poli na každej strane je málo, no nejako sme si zvykli...či si však zvykneme na 
toto, to je ešte väčšia otázka. Ja sa s tým zatiaľ akosi stotožniť neviem. Pravda je však taká, 
že riadiaci orgán súťaže "náhradné bratislavské letisko" uznal za spôsobilé a tak neostávalo 
iné ako nastúpiť (...teda na to ihrisko a nie do nejakého lietadla...). No ale poďme k 
samotnému zápasu - SAVku čakali starí-známi Karloveskí Rytieri, ktorí si tento rok zobrali na 
pomoc aj zástupcov fauny (rozumej spojili sa s karloveskými Vlkmi a vytvorili spoločný tím...) 
a tak ako pre nás, aj pre domácich to mala byť veľká neznáma. Historická bilancia 
vzájomných súbojov hovorila jednoznačne v prospech SAVky, no jeden nikdy nevie, či práve 
ten najbližší zápas nebude tým zlomovým. Vzhľadom k tomu, že na ihrisku bolo miesta 
habadej (...až sme každú chvíľu čakali, či tam náhodou nepristane nejaký zablúdený 
Boeing...), bolo sa treba mať na pozore. Hoci Lamačania boli komplet na tri lajny (teda 
aspoň od polovice duelu), domáci nijako nezaostali a tiež poskladali kvalitnú zostavu...   
 



 

 

    Úvod patril tradične vzájomným "oťukávačkám", čakalo sa skôr na to, s čím príde súper... 
Prvé minútky boli teda viac "behavé" ako kombinačné. Lamačania, ktorým zjavne asi na 
ihrisku chýbal stále "ten štvrtý" boli trochu zaskočení aj veľkosťou (rozmerom) bránok - 
nevedeli sme si totiž dosť dobre predstaviť, ako do nich máme trafiť...či skôr ako prestreliť 
gólmana stojaceho v nej.  Keď sme pochopili, že to je fakt "naozaj" a teda sa tu dnes bude 
hrať, išli sme na to... Riadiaca veža nehlásila prílet ani odlet žiadneho "Jumba" a tak miesto 
Air Pekníčka pristálo niečo iné - tri kúsky do domácej siete. Po prvej tretine bolo 
upokojujúcich 0:3, no najradšej by sme boli, keby toto stretnutie čo najskôr bolo na svojom 
konci!  V polovici zápasu sme sa dočkali "príletu" kapitána a Alfi ml. začal hneď aj úradovať - 
dvakrát ideálne našiel pred našou bránou hráča súpera a "maximálne vyťažený" Miňo sa 
musel chtiac-nechtiac dvakrát zvaliť na zem a zasiahnuť :-) ...našťastie úspešne. Potom však 
Alfi už našiel kompas a našteloval "mieridlá" na tú správnu svetovú stranu a začalo to padať 
do tej správnej bránky... Prebudil sa aj dovtedy akosi "zablúdený", ale "zázračne uzdravený" 
Slobi a razom sa bolo na čo pozerať... teda až na tie dve "halušky" v našej bránke... (no 
dobre Miňo, tak iba jednu...). Azda jediný, komu veľkosť "pristávacej plochy" maximálne 
vyhovovala bol Jurko a keďže asi ako jeden z mála našiel pred zápasom "batožinový pás" a 
na ňom tie správne strelecké hokejky, po dvoch tretinách bolo rozhodnuté - 2:8. To by 
hádam nepustili už ani Eskimáci a nie "kondične" zdatný a s prehľadom hrajúci "turistický 
oddiel veteránov" v bielych dresoch...(česť výnimkám, páni :o)). V tretej tretine konečne na 
Pekníčke niečo veľké naozaj "pristálo" - ďalekonosná "strela s plochou dráhou letu", ktorej 
"sústredený" Miňo nevenoval žiadnu pozornosť a prebralo ho až jej zazvonenie o tyčku...žiaľ 
z vnútornej strany a tak skončila za jeho chrbtom. To však iba domáci kozmeticky upravili 
jasné skóre zápasu. Potom sa ešte párkrát  po "ranveji" prebehli s "batožinovým vozíkom" 
Slobi s Alfim ml. a priviezli na ňom ďalšie dva výstavné kúsky... Konečný rezultát hovorí 
veľavravne - hoci domáci hráči sympaticky robili, čo sa dalo, dnes to bola jasná záležitosť 
Lamačanov. Bodaj by to takto išlo čo najčastejšie... 
    Máme teda za sebou "letiskovú story" No.1... Dobrá správa je, že sme to zvládli - tak 
výsledkovo ako aj zdravotne (nikoho nič nezrazilo, nikto nikam nenabúral...). Tá horšia je 
však tá, že pre veľký úspech si toto letecké extempore musíme budúci týždeň zopakovať - v 
dohrávke s odvekým rivalom - v parku na Pekníčke bude totiž "zaparkované" AHK JumboJet 
a to už bude iné "mäso"!  
 
P.S. ...prosím vás, nabudúce odkážte delegovanému rozhodcovi, že to "letisko" kam mal 
prísť pískať nie je v Ivanke pri Dunaji, ale na inom konci Bratislavy... 
  
            výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Juruška, Schuster 
         

(ra) 

 
 
 

 

5.kolo:     
 
     SAV Lamač : HBC Greenhorns  11:5  (2:2, 2:3, 7:0)  

         vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  18:1,19:4,11:2,8:3 

  
  
      Najhorší výkon v sezóne na víťazstvo napokon stačil    
 
     Napriek tomu, že hráčov SAV Lamač prišlo na dnešné stretnutie neúrekom (aký to 
kontrast s minulou sezónou) a súperi ledva poskladali dve lajny, prvé dve tretiny to nebolo 
vôbec vidieť.  Nebudeme si nič navrávať, pri systéme 3+1 sa jednoducho nedá hrať na štyri 



 

 

útoky... Viacerí hráči sa nedostanú do tej správnej "prevádzkovej teploty" a trpí tým celá hra. 
Bolo tomu tak aj dnes - hoci historická bilancia súperov bola veľavravná (Zelenáči totiž 
doteraz v súbojoch so SAVkou nezískali ani bod), prvé dve tretiny nebolo rozdiel badať 
žiadny. Vyzeralo to totiž tak, že súper dá gól vtedy kedy chce (alebo aj keď nechce...) a 
Lamačania majú na všetko času dosť...aj na tie prepotrebné góly v sieti súpera. Sorry, ale tie 
prvé dve tretiny sa nedalo na to pozerať. Našťastie, že aspoň v poslednej tretine sa SAVka 
konečne prebrala a napokon z toho bolo jasné víťazstvo a pre súpera príliš krutá prehra.    
 
    Úvod bol akýsi vlažný. Prekvapujúce najmä na strane domácich, ktorí zrejme vidiac svoju 
početnosť a súperovu "nepočetnosť" si mysleli, že dnes to zle dopadnúť nemôže. Niet divu, 
že sme sa ani nenazdali a bolo 0:1...ok, na prebratie vhodné, chvíľkové "zapnutie" na vyššie 
obrátky znamená otočenie skóre na 2:1 a malo byť dobre...nepochopiteľne nebolo, namiesto 
pokračujúceho tlaku totiž prišlo uberanie "nohy z plynu" a výsledkom bol gól súpera na 2:2. 
Prestávka... tak azda tá pomôže "naštartovať" jednoznačného favorita dnešného duelu. 
Nepomohla, či na chvíľku aj áno? 4:2 pre SAV Lamač - tak teraz to už bude fajn... No, čo 
napísať k nasledujúcim minútam? Bieda a zmar, nedalo sa na to ani pozerať... Až príliš sme 
si asi uvedomovali, že na druhý deň nás čaká ťažká dohrávka s odvekým "rivalom" a chceli 
sme ušetriť nejaké sily... Zelenáči veľmi rozumne narábajúci so svojimi silami totiž ešte 
vládali a najmä chceli a vidiac, že sa SAVka totálne trápi pri zakončení, udreli oni... a to 
dokonale - prestávka a stav 4:5!!! Tak to azda nie, páni!! Už dávno mala byť "pohodička", no 
práve naopak - čakali nás veľké "nervy". Nie sme také hviezdy, aby sme si mohli dovoliť 
niekoho podceniť...a už vôbec nie v zápase, v ktorom pri všetkej úcte k súperovi, musíme 
bodovať naplno! Na striedačke muselo padnúť niekoľko štipľavých slov (aj tých 
nepublikovateľných) a až potom nám asi "zaplo"... Zbytočné komentovať, čo sa odohralo v 
poslednej tretine, veď načo... padlo sedem gólov a napokon bol konečný rezultát taký, aký 
sa pred zápasom očakával 11:5... Kto však nevidel, neuverí, že Zelenáči si túto vysokú 
prehru za predvedený výkon nezaslúžili... bola pre nich až príliš krutá! 
   Záverom? Po koľký krát sme sa presvedčili, že pokiaľ nedáme do toho srdce, za nič to 
nestojí... darmo, sme asi nepoučiteľní... Je pravda, že dnes zápas niekomu vyšiel lepšie a 
niekomu vôbec, no sme jeden tím, ktorý spolu vyhráva a aj prehráva... Ten najdôležitejší 
odkaz však znie: "Viete čo sa hovorí... múdri sa učí na chybách druhých a ten sprostý na 
tých vlastných".  
           
             výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  J. Alföldy, Biely 

         
(ra) 

  
 
1.kolo - dohrávka:     
 
            AHK Pekníkova : SAV Lamač   6:10  (1:4, 2:1, 3:5)  

                vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  3:3,5:12,6:6,1:5 

  
  
     Gólová prestrelka na "letisku"    
 
     Po nie veľmi herne vydarenom sobotňajšom zápase čakal na hráčov SAV Lamač starý-
známi súper. Dohrávka z prvého kola súťaže zviedla na ihrisko (či lepšie povedané "známe 
letisko"...) súperov, ktorí boli doteraz 100%-tní a nestratili ani bod. Spoločné tri roky 
strávené v DAHL boli predzvesťou dramatického zápasu, v ktorom sa oba tímy už azda 
nemajú čím prekvapiť. Otázkou dňa tak bolo, kto sa lepšie vysporiada s veľkým ihriskom a 



 

 

malými bránkami. SAVkárov bolo opäť viac, no dnes to väčšina z nich aj privítala... je totiž 
rozdiel behať v Lamači a lietať v Dúbravke, kde na seba brankári ani poriadne nevidia.    
 
    Zápas to bol napokon zaujímavý aj keď nie až tak dramatický ako sa čakalo... teda s 
výnimkou úvodu. V ňom sme totiž videli v krátkom slede dve trestné strieľania po 
identických fauloch na oboch koncoch ihriska. Kým to prvé, súperove, zneškodnil Miňo, to 
naše zakončil vedúcim gólom s prehľadom Alfi ml. - 0:1. Onedlho sa skóre menilo zase a 
SAVka bola v dvojgólovom vedení. Akcie sa striedali na oboch stranách a vzruchu bolo pred 
oboma bránkami dosť. AHKáči znížili, SAVkári odskočili na 1:4 a išlo sa do "šatní". Lamačania 
od úvodu dnes pristúpili k zápasu zodpovedne a na prvý pohľad bolo badať rozdiel oproti 
včerajšku...Snažili sa maximálne využívať fakt, že súperovi chýbala početnosť na striedačke 
a darilo sa. V druhom dejstve padli tri góly a keďže dva do siete hostí, po druhej tretine bolo 
skóre 3:5 z pohľadu domácich. Opticky a výsledkovo to teda vyzeralo tak, že AHKáči držia 
krok, no pravda je taká, že to bol skôr dôsledok "nemohúcnosti" hostí pri zakončení... keď sa 
počet nepremenených tutoviek dostal na číslo 5, prestal som to počítať :-). Skóre bolo 
vzhľadom k predvedenej hre totiž až príliš lichotivé pre domácich. Posledné dejstvo začalo 
tak, ako končilo to druhé - po jednom góle na každej strane. Až potom od stavu 4:6 
skórovali hostia trikrát v rade a stav 4:9 už bol rozhodujúci. Za zmienku iste stojí to, že 
deviaty lamačský gól strelil Slobi v oslabení, v tej istej presilovke potom domáci skórovali a 
upravili na 5:9... Vzápätí išli hostia opäť do dvoch a Slobi opäť skóroval v oslabení...posledný 
gól zápasu padol do Miňovej bránky, no to už nič nezmenilo na fakte, že SAVka si viezla 
domov ďalšie dva veľmi dôležité body...  
    Pohľad spoza mantinelu bol dnes potešiteľnejší ako v sobotu. Herne a aj vôľou po 
víťazstve sme súpera dnes jednoznačne predčili a výhra je zaslúžená. Hoci sme dnes po 
prvýkrát v sezóne nenaplnili streleckú normu "11", fanúšikovia nám to iste odpustia. Azda už 
len preto, že dnes hrali dva tými, ktoré dovtedy nestratili v lige ani bod. Čo je však po 
dnešku asi to najpodstatnejšie - na toto dúbravské "letisko" už pristávať v tejto sezóne 
hádam nebudeme musieť! Aj keď, kto vie? Ako sa vraví, nikdy nehovor nikdy... 
  
           výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Bošňák, Sloboda 

        
(ra) 

 

 

 

6.kolo:     
 
     HBK 500 Nivy : SAV Lamač   7:11  (4:5, 0:1, 3:5)  

        vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  nehrali spolu 

  
  
     Opäť divoká gólová prestrelka a návrat k doterajšej "norme"    
 
     Návrat SAV Lamač do ligy 3+1 so sebou prináša zaujímavé „retro-mače“... V sychravom 
sobotnom počasí sa konal práve jeden z nich- SAVka sa po mnohých rokoch ukázala na 
známom ihrisku "medzi domami", ktoré však prešlo od poslednej návštevy Lamačanov 
výraznou obmenou... Okrem nových mantinelov totiž pribudol nový hokejbalový povrch a 
hrať na ňom nie je každodenná skúsenosť. Veď to aj spočiatku bolo vidieť, zvyknutý domáci 
tím sa na ňom pohyboval s väčšou ľahkosťou (zrejme lepšie obutie). Ak opomenieme dnes 
netradične neskorý príchod viacerých hráčov SAVky na zápas (už ani nepamätám, kedy som 
na zápas prišiel neskoro), dá sa napísať, že priebeh bol tradičný... Lamačania sa napriek 



 

 

menším problémom v zadných radoch presadili svojou kvalitou. Výsledkom bolo ďalšie 
dvojciferné víťazstvo a dva body do tabuľky. 
 
    Úvod bol... vlastne ani neviem aký, keďže sme dorazili neskoro, no SAV viedla 0:1... 
Domáce Nivy nastúpili na zápas v počte, aký by bol vhodný skôr na americký futbal a nie na 
hokejbal, SAVka naopak dnes musela zostavu doslova pozliepať. Prvých desať minút zápasu 
preto vyznievalo celkom prekvapujúco - dominovala technickejšia SAV a nie na povrch a 
prostredie zvyknuté Nivy. Bum-bum-bum a 0:3. Potom však domáci skórovali pri 
signalizovanom vylúčení hostí, zanedlho strelili kontaktný gól a od tohto okamihu až do 
konca zápasu to bola doslova a do písmena gólová prestrelka. Úvodné dejstvo skončilo 4:5 a 
otázka "ako ďalej?" bola celkom logicky namieste. Nevedeli sme totiž, čo môžeme očakávať, 
keďže v prvej tretine skončilo v SAVkárskej bráne aj niekoľko prekvapujúcich "projektilov". 
Logika by asi velila sústrediť sa na pozornú obranu a bleskové výpady...tak aj napokon 
bolo...avšak úplne na opačnej strane! Výsledok druhej tretiny totiž absolútne neodzrkadľuje 
dianie na ihrisku. Domác, vidiac že Lamačania sú dnes akýsi "zbrklí" pri riešení aj tých 
najjednoduchších herných situácií, sa od úvodu snažili čo najskôr vyrovnať a možno aj 
preklopiť zápas na svoju stranu. Šancí mali dosť, pretože hostia útočili viac ako bolo zdravé a 
výsledkom toho bolo asi "100" prečíslení súpera, ktoré iba zázrakom neskončili gólom... 
našťastie sa v tejto tretine Miňo správne "kusol" a za chrbát nepustil nič. Životné paradoxy 
fungujú aj v športe a práve preto padol v tejto maximálne divokej tretine iba jeden, jediný 
gól - pre SAVku do tej správnej bránky. Stav 4:6 po dvoch tretinách by teda za normálnych 
okolností ani nestál za zmienku, no potom, čo mohli prítomní diváci vidieť na ihrisku...no 
neviem, neviem. Taktika "najlepšia obrana je útok" teda zatiaľ hosťom vychádzala, čo však 
prinesie tretina posledná by nevedel predpovedať azda ani Nostradamus... Po skúsenostiach 
z posledných zápasov by bolo namieste sústrediť sa na to, aby súper radšej vôbec nevystrelil 
smerom na bránu SAVky, no to bolo v dnešnom zápase takmer neriešiteľné. Napokon sa 
priebeh tretieho dejstva podobal ako vajce vajcu tomu, čo sme mohli vidieť v tretine 
úvodnej. Ďalšia séria bum-bum akcií, mnoho prečíslení na oboch stranách, spolu osem 
strelených gólov a napokon vytúžený koniec... Konečný výsledok 7:11 síce napovedá o 
určitom "náboji dramatickosti", no je pravdou, že SAVkári väčšinu zápasu aj napriek mnohým 
nedostatkom najmä v obrannej činnosti, priebeh vpodstate kontrolovali. No hoci nerád, 
musím napísať, že tých inkasovaných gólov v našej sieti je v posledných stretnutiach až 
príliš... 
    Rozhodujúcim faktorom dnešného zápasu tak jednoznačne bolo duo Slobi - Alfi ml., ktoré 
si na svoje konto pripísalo spolu priam neuveriteľných 17(!) bodov z 22 možných. O zvyšok 
sa teda celkom logicky postaral ten zvyšok... či skôr "komparz" v bielych dresoch :-)... Po 
tomto zápase sme síce ostali na špici priebežnej tabuľky, ale takýmito "obrannými" výkonmi 
tam nemusíme ostať dlhšie... Nuž páni, najvyšší čas zamyslieť sa nad tým ako zlepšiť našu 
hru vzadu, pretože taktika "vždy treba streliť viac gólov ako súper" nebude vychádzať 
donekonečna!  Ale keďže treba končiť pozitívne, tak hlavy hore vážení - veď je to iba šport a 
naviac - nikdy nie je tak zle aby nemohlo byť............................ aj horšie :o) :o)      
   
           
     výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Sloboda, J. Alföldy 
         

(ra) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

7.kolo:     
           
     TČNP Rača : SAV Lamač    7:26  (0:8, 4:7, 3:11)  
          vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  nehrali spolu 

  
  
     Jednoznačné víťazstvo "pod strechou"    
 
     Nová hokejbalová doba prináša aj také vymoženosti ako odohraný zápas v suchu "pod 
strechou". Presne taký čakal na Lamačanov aj dnes. Po prvýkrát v histórii odohrala SAVka 
ligový zápas v krytej hale. V petržalskej Engerau aréne si doslova zgustla na mladíkoch z 
Rače, ktorí síce robili, čo mohli, no na rozbehnutých SAVkárov to nestačilo...   
 
    Už úvodná tretina, či skôr pár úvodných minút dnešného zápasu dalo jasnú odpoveď na 
to, kto bude dnes úspešnejší.  Domáci hráči, ktorí boli až na pár výnimiek takmer všetci 
vekom ešte tínedžeri, nastúpili s maximálnym odhodlaním čo najdlhšie vzdorovať veľkému 
favoritovi. SAVka však nastúpila opäť vo veľmi početnom stave a tak bolo jasné, že šetriť sa 
nikto nebude. Tak aj bolo - od začiatku to pripomínalo hru mačky s myšou... Pekné akcie 
viedli postupne až k stavu 0:8 po prvej tretine a to ešte môžu Račania ďakovať svojmu veľmi 
dobre chytajúcemu mladučkému gólmanovi, že sa skóre zastavilo iba na čísle osem! 
 Niekoľkokrát totiž vychytal Lamačanov v už takmer neriešiteľných situáciách... Jednoznačný 
priebeh zápasu pokračoval aj po prvej prestávke, rozdiel bol azda iba v tom, že hostia pod 
dojmom vysokého a veľavravného skóre, opäť predviedli ľahkovážnu "prácu" v obrane, čoho 
výsledkom boli štyri góly v ich sieti. Pre domáci "baby tím" celkom zaslúžená odmena za ich 
sympatickú snahu pobiť sa o čo najlepší výsledok a určite aj povzbudenie do poslednej 
tretiny. Skóre 4:15 po druhom dejstve však dávalo tušiť, že "divočina" bude pokračovať až 
do konca. SAVkári si totiž všetci chceli vylepšiť osobné bodové konto a tak "deň otvorených 
dverí" v zadných radoch pokračoval aj v tretine tretej... Pekných akcií bolo ako maku, skóre 
utešene narastalo a tak sa napokon zrodil rekordný výsledok prebiehajúcej sezóny. Žiaľ, 
laxnosť v obrannej činnosti a až sedem inkasovaných gólov je opäť až príliš... Na druhej 
strane treba však dodať, že každý Lamačan prispel "svojou troškou do mlyna" - 
najvýraznejšie už tradične dvojica Alfi - Slobi so svojimi 12. resp. 11. kanadskými bodmi, no 
tentokrát výrazne bodovali viacerí chalani. Akýkoľvek ďalší komentár k dnešnému zápasu je 
tak úplne zbytočný, veď načo... Pred ďalšími ligovými bojmi treba na tento zápas čo najskôr 
zabudnúť.  
    A čo dodať na záver? Vzhľadom ku kvalitám oboch súperov - a to bez urážky alebo 
znevažovania súpera - nie je dobrou vizitkou SAVky práve spomínaných sedem inkasovaných 
gólov. Čo už, stalo sa... Račania si ich však jednoznačne zaslúžili (...o tom žiadna...), azda im 
to zdvihne sebavedomie pred ďalšími ťažkými ligovými zápasmi, ktoré na nich ešte 
čakajú...takže mladíci, hlavy hore... ak budete aj v ostatných zápasoch hrať s takým 
nasadením ako v druhej tretine, dobrého výsledku a bodov sa čoskoro dočkáte!    
   
           výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Kotes, Mancál 

         
(ra) 

  
 

 

8.kolo:    SAV Lamač - voľno 
 
9.kolo:    SAV Lamač - voľno 
 
 



 

 

 
10.kolo:     
 
         Hancop D. Hony : SAV Lamač   8:4  (1:2, 2:1, 5:1) 
               vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  nehrali spolu 

  

     Skrat v poslednej tretine a prvá prehra v sezóne   

     Po dvoch týždňoch "ničnerobenia" nás čakal na opätovné naskočenie do zápasového 
rytmu azda najťažší možný súper. Zvlášť potom, čo Hancop minulý týždeň utŕžil málo vídaný 
debakel na Pekníkovej (0:12) a bolo tak nad slnko jasnejšie, že sa chalani z Dolných Honov 
budú snažiť odčiniť tento "hanebný" výsledok. Už iba početnosť Hancopákov na zápase a 
napokon aj priebeh duelu to napokon aj potvrdil. SAVka mala naopak pred zápasom celkom 
odlišné (...no vari už tradičné...) problémy...s poskladaním zostavy. Napokon sa zadarilo a 
tak sme nastúpili na tri lajny. Všetko prebiehalo v poriadku, dve tretiny to bol výsledkovo 
vyrovnaný duel (aj keď herne určite nie), no potom prišla nepochopiteľná posledná tretina a 
prvá prehra SAVky v tejto sezóne bola na svete.   

    Napriek tomu, že Lamačanom chýbali viaceré opory, chalani, ktorí prišli a nastúpili dali do 
toho všetko a do bodky plnili taktiku, ktorú sme si stanovili na začiatku. Vedeli sme, že 
domáci v snahe rozhodnúť o výsledku azda čo najskôr na nás od začiatku vybehnú "ako 
utrhnutí z reťaze"... stalo sa, no úvodný nápor sme s prehľadom zvládli vďaka umnej hre s 
dôrazom na kvalitnú defenzívu. Bolo však veľkou škodou, že keď sa zdal byť úvodný nápor 
Hancopu minulosťou a opraty pomaličky prebrali SAVkári, sme inkasovali ako prvý práve 
my...chvíľková nepozornosť a stav sa po prvýkrát mení - 1:0. Od tejto chvíle však nastal 
herný aj výsledkový obrat... SAVkári totiž dokonale pokryli najväčšie nebezpečie Hancopu - 
extraligovú dvojicu Zemeš-Ondrušek (mimochodom naše tradičné letnoturnajové posily, 
ktoré týmto srdečne zdravím :-)) a šancí sme zrazu mali na dva zápasy. Veľká škoda, že v 
prvej tretine sme dokázali skórovať iba dvakrát, no aj tak sme výsledok otočili na našu 
stranu - 1:2. Prestávka nášmu náporu nijako neuškodila a v druhej tretine sme pridali ďalší 
gól a vyzeralo to veľmi nádejne - 1:3. S pribúdajúcim časom sa však stalo niečo, čo si ťažko 
vysvetliť... Nedá sa povedať, že by SAVkári nejako poľavili, hru naopak kontrolovali a 
dovolím si tvrdiť, že po dvoch tretinách boli lepším tímom, no súper akosi (na rozdiel od nás) 
využil všetko, čo sme mu ponúkli (a aj to, čo sme mu ani neponúkali) a v priebehu azda 
posledných šiestich minút druhej tretiny dal dva veľmi "čudné" góly (najmä ten druhý ako sa 
dostal do našej bránky.... nechápeme možno ani teraz...) a na prestávku sa tak išlo za 
nerozhodného stavu 3:3. To už sa začal prebúdzať "valec v prvom útoku" na domácej 
strane, Hancopáci veľmi dobre vedia, kde je ich najväčšia sila a tak svojich najlepších 
posielali na ihrisko ob-striedanie...až to niekedy vyzeralo tak, akoby Jožko s Robom ani 
neschádzali z ihriska. Tretiu časť sme však opäť začali veľmi dobre a vypracovali sme si 
dostatok šancí na to, aby sme výsledkovo odskočili...domáci gólman však "stiahol roletu", 
svojich neraz podržal a prišiel trest v podobe toľkokrát otrepaného nedáš-dostaneš...a aby 
nám nebolo ľúto, tak hneď dvakrát! Prvý náš brejk - nevyužitý a protiútok domácich 
dokonalý - 4:3...onedlho ďalšia 200% naša šanca - opäť nič - a opäť dokonalý trest zo 
strany domácich - 5:3...nepochopiteľné...veď stačilo tak máličko... Nevzdali sme to, bojovali 
sme ďalej...teraz sme to už museli aj my otvoriť a naše šance pribúdali...no nie a nie streliť 
gól. Konečne sa to z brejku podarilo a svitla nádej - 5:4. Vzápätí jedinečná príležitosť 
vyrovnať - prišla naša presilovka! No nastal totálny skrat - zahrali sme ju absolútne tragicky, 
takmer bez strely na bránku a čo bolo najhoršie, dostali sme v nej dokonca gól - 6:4... čo na 
to povedať...asi nič! Povedali sme si však, že to ešte skúsime aj keď sa čas už krátil... A 
zrazu svitla iskierka nádeje - ďalšia presilovka... tak azda teraz to zvládneme... Čo myslíte? 



 

 

Presne tak, zahrali sme ju rovnako tragicky ako tú predošlú (aj keď teraz šance boli...) a s 
rovnakým výsledkom - ďalší gól v oslabení 7:4...treba priznať, že na SAVkároch sa v týchto 
fázach už prejavovala určitá frustrácia z tohto nepochopiteľného zvratu... hotovo, to už sa 
nedalo otočiť...nie dnes a nie v danej chvíli... Posledný klinec do lamačskej "rakvy" zasadili 
Hancopáci v presilovke v samom závere a bolo vymaľované - 8:4. Kto tento zápas nevidel 
neuverí, že dve tretiny zápasu mala SAVka pod kontrolou. Žiaľ, to už nikoho zaujímať 
nebude - totálny skrat v poslednej tretine rozhodol. Domáci zvíťazili o štyri a asi si za snahu 
hrať až do konca víťazstvo zaslúžili. Tak napokon predsa rozhodli vyššie spomínané dve 
Hancopácke opory, ktoré nám dali spolu päť gólov...čo už, asi sme ich mali brániť už na 
striedačke... 

    Na záver iba dve veci - chlapci, všetkým zúčastneným ďakujem za predvedený výkon...a 
malá poznámka - je rozdiel prehrať a prehrať...  

             výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Sloboda, Šurlan 

         
(ra) 

 
 
 
12.kolo:     
 
           SAV Lamač : AHK Pekníkova   9:3 (3:1, 4:1, 2:1)  
                 vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  10:6 

  

     Jednoznačné víťazstvo po veľmi dobrom výkone   

     Po minulotýždňovom neplánovanom voľne (odložený zápas) sa odohral ďalší diel 
"nervydrásajúceho"  prestížneho súboja o nekorunovaného kráľa "západnej Bratislavy" medzi 
SAV a AHK... Počas pôsobenia Lamačanov v DAHL sa stala rivalita medzi oboma tímami 
pomaly legendárna a tak sa očakával zaujímavý súboj. SAVka konečne po viac ako mesiaci 
nastúpila na domácom ihrisku a tak sa jej hráči tešili, že si mohli ráno pospať o niečo dlhšie. 
V príjemnom hokejbalovom počasí to bol napokon celkom zaujímavý duel.   

    Napriek tomu, že v oboch táboroch chýbalo niekoľko dôležitých "kusov", ten zvyšok na 
striedačkách sa od úvodu staral o celkom zaujímavé predstavenie. Spočiatku sa striedali 
akcie na oboch stranách ihriska s takmer dokonalou pravidelnosťou - dve na jednej strane a 
vzápätí dve na tej druhej. S pribúdajúcim časom sa však začala prevaha pomaly ale iste 
presúvať na stranu domácich SAVkárov. Skóre prvej tretiny síce nie celkom reálne 
odzrkadľovalo dianie na pľaci, pretože tak Peňo (ktorý dnes nahradil oddychujúceho Miňa) 
ako aj gólman súpera zneškodnili mnoho šancí, ktoré volali po góloch na oboch stranách... 
Buď ako buď, rozdiel v skóre, +2 na strane domácich, bol však spravodlivý. Od začiatku 
druhej tretiny však obraz hry jednoznačne "dával na známosť", že dnes tu budú pánmi 
domáci Lamačania. Bolo nad slnko jasnejšie, že zápas s pribúdajúcimi minútami chutí 
SAVkárom oveľa viac a to, že na ukazovateli skóre svietilo po dvoch tretinách 7:2 bolo pre 
AHKáčov ešte veľmi lichotivé. Áno, skraja tretiny si síce hostia vypracovali pár závarov pred 
súperovou bránkou, no pozorná defenzíva všetko riešila "s kľudom Angličana". Góly tak 
pribúdali do hosťujúcej bránky, skóre sa menilo po veľmi pekných akciách, zo striel ale aj 
nemožných situácií. Najmä druhá lajna v zložení Miky - Robčo - Peťo rozkrútila pri takmer 
každom svojom pobyte na ihrisku dokonalý kolotoč a nebyť smoly pri zakončení vo veľa 



 

 

prípadoch, gólov mohlo byť aj viac...sám Robčo, ktorý bol nie raz rýchlejší "ako myšlienka" 
ich mal na palici najmenej tri, no končilo to všade inde len nie medzi troma žrďami... V prvej 
lajne sypalo Alfimu ml., vlastne aj muselo, keďže si gólman hostí dnes asi povedal, že gól mu 
môže streliť hocikto iba Slobi nie :o)) ... Náš najlepší strelec tak po prvýkrát v sezóne vyšiel 
gólovo naprázdno.. Slobi, nevadí...vymeníš hokejku a budúci týždeň to zase povymetáš! 
Ruku k dielu teda pridala aj "skúsenosťami nadupaná" lajna číslo tri a najmä Milisov gól bol 
priam ukážkový...nahodenie smer brána a loptička sa cestou poodrážala od azda každého 
AHKáča na pľaci a skončila v sieti "nič netušiaceho" brankára hostí... Veď vravím - hocikto, 
len nie Slobi... Ale ten prehľad a výpad "na steč", Milisko.... klobúk dole :-). Presadili sa tak 
všetky SAVkárske tri lajny, niektorým borcom to dnes sypalo viac, iným zase vôbec... dôležité 
však bolo víťazstvo... teda aspoň dúfam :-) . Dianie na ihrisku sa v závere vôbec nezmenilo, 
skóre sa ešte kozmeticky upravilo a tak si Lamačania na konci zápasu mohli spokojne 
povedať - na dnes splnené... 

   Na jeseň čakajú na SAVku ešte dve kolá. Nebude to nič jednoduché, no dnešné správne 
"nabudenie" si treba zachovať ešte dva víkendy. Potom už bude čakať zaslúžený "zimný 
spánok". Takže chlapi, s chuťou do ďalších bojov!  

             výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Pšenko, Kotes, J. Alföldy 

         
(ra) 

 

 

13.kolo:     
 
         SAV Lamač : Lamač "3"   13:2 (4:1, 5:0, 4:1)  
             vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  11:0 

  
  
      Lamačské derby jednoznačnou záležitosťou SAVky   
 
     V chladnom, no ešte stále prívetivom hokejbalovom počasí bolo na programe sobotného 
kola BHBL v poradí 15. lamačské derby. Po polovici súťaže sú obaja súperi na opačných 
póloch tabuľky - kým SAV Lamač kraľuje celému pelotónu, Lamačská "trojka" je takmer na 
úplnom chvoste. Potvrdí sa historická bilancia a aj dnes to bude jasná záležitosť skúsenejších 
SAVkárov? Sobotné ráno napokon potvrdila dominanciu SAVky v aktuálnej sezóne a po 
jednoznačnom priebehu zápasu ostali dnešní "domáci" na špici...  
 
    Domáci SAVkári síce nie v ideálnom zložení, no zato na celé kompletné tri lajny, boli už v 
predzápasovej rozcvičke na pohľad živší... Po minulotýždňovej absencii sa do bránky vrátil 
Miňo, Ďuríček si svojimi kvalitnými výkonmi a najmä streleckou efektivitou vyslúžil miesto v 
elitnej formácii (a ako sa neskôr ukázalo, bol to správny ťah...), druhá lajna zložená z 
kvalitných "behačov" no a tretia veteránska... čo iné si priať? Azda iba pozorný výkon a 
vysokú efektivitu pri premieňaní vypracovaných šancí. Ako totiž povedal v predzápasovom 
"príhovore" kapitán Alfi ml., tento zápas bude taký ťažký, aký ťažký si ho spravíme sami...a 
to aj pri všetkej úcte k súperom... Presne tak aj bolo, Trojkári totiž začali opatrne, s 
rešpektom a v duchu brániť čo najdlhšie bezgólový stav a potom sa uvidí. A videlo sa - 
takmer neustále to bola hra na jednu bránku a tak niet divu, že skóre po prvom dejstve bolo 
4:1 v prospech SAVky. Pravdou je, že najskôr sa pokúšal "vyrobiť" presilovku Bičko, ktorý sa 
nezištne (tak ako to vie asi iba on...) sfauloval dvakrát sám, no keďže to na jeho "veľké 
prekvapenie" rozhodca neodpískal, góly museli padať z hry v plnom počte... Obraz hry sa 
nemenil ani potom - je síce pravda, že Trojkári sa viac osmelili (veď čo už za takého stavu, 



 

 

stratiť nemali čo), ale bola to voda na SAVkársky mlyn. Dlho však bez gólového efektu...až 
sa na to nemohol pozerať "zlý muž" Kadlec, ktorého síce rozhodca vylúčil asi za škaredý 
pohľad, no uvoľnil tak miesto na ihrisku pre SAVkárske "siamské dvojčatá" Alfiho so Slobim, 
ktorí už vedeli, čo treba spraviť - pri oslabení dali dva góly a už sa to rozbehlo aj v tejto 
tretine... Po pekných akciách pribudlo teda do siete hostí ďalších päť kúskov a bolo hotovo. 
Je však pravdou, že v druhej tretine sa musel viackrát pripomenúť aj Miňo, ktorý však 
bezpečne zlikvidoval všetko, čo sa k nemu dostalo...a to zblízka aj zďaleka. Chutilo najmä 
spomínanému Ďuríčkovi, ktorý si asi nainštaloval na tenisky prídavné motorčeky, pretože za 
tú ekvilibristiku "hore-dole" by sa nehanbil ani Speedy Gonzalez... alebo, že by to bolo tým, 
že ho jeho dvaja dnešný parťáci našli azda každou jednou prihrávkou? No nech je ako chce, 
užíval si "návštevu" v elitnej formácii a výsledkom bol napokon dosiahnutý hattrik :-). No a 
posledná tretina sa už iba dohrávala... do našej bránky síce padol tradičný "chorák" (no ale 
veď ako by to bolo bez toho...ha-ha), do tej druhej však ďalšie štyri kúsky a mohlo sa ísť na 
horúci čajíček. Súper síce robil, čo sa dalo, no dnes proste nemal najmenší nárok... Konečný 
výsledok je pri tom množstve nepremenených šancí SAVky ešte veľmi lichotivý (..ach tá 
efektivita...)... S chuťou si zahrali všetci, gólovo sa presadila každá lajna - najvýraznejšie tá 
prvá, kde okrem spomínaného Ďuríčka dali po tri kusy aj Slobi s Alfim a tak im právom patrí 
honor dnešných hviezd zápasu. Miky s Filipom pridali ďalšie tri a keďže sa trafil našťastie aj 
Peňo, tak ani "údržbári" dnes nechodili zbytočne. Keď k tomu pridáme aj spoľahlivý a 
koncentrovaný výkon Miňa v bránke, výsledok je logickým vyústením tohto zápasu... 
    Takže dámy a páni, ešte jeden víkend (aj keď dvojzápasový) a máme to v tomto roku za 
sebou... Nič ľahké nás však nečaká, v sobotu si síce zahráme v teplúčku Engerau arény, no 
zápas jesene o "zimného majstra" nás bude zrejme čakať v nedeľu, keď doma v dohrávke 
privítame doteraz nezdolané Tehelné pole... Tak si držme palce, nech to dobre dopadne!  
  
         
        výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Biely, Sloboda, J. Alföldy 

         
(ra) 

 
 
 
14.kolo:     
 
          Indians Petržalka : SAV Lamač   3:20  (0:8, 2:6, 1:6)  
                 vzájomné zápasy v sezóne 2016/17:  4:11 

  
  
     V poslednom jesennom kole jednoznačná záležitosťou lídra súťaže    
 
     V poslednom jesennom kole mala SAVka v sobotu privilégium zápasu v " teplúčku pod 
strechou"... V petržalskej Engerau aréne si poradila bez najmenších problémov s Indiánmi, 
ktorí nastúpili na tento zápas vo veľmi malom počte - 4 hráči do poľa + brankár. Iste mi dáte 
za pravdu, že v takom množstve nemohli ani len pomyslieť na úspešný výsledok. Konečný 
rezultát je toho jasným dôkazom. Škoda, Petržalčania totiž v prvom vzájomnom zápase v 
Lamači podali celkom sympatický výkon a preto to mohol byť na záver jesene zaujímavý 
duel... Nebol... 
 
    Po takomto výsledku nie je, pri všetkej úcte k súperovi, čo hodnotiť.  Počas celého duelu 
to bola vlastne hra "mačky s myšou"... Všetci prítomní SAVkári, ktorých mimochodom tiež 
nebolo veľa, si schuti zahrali, zakombinovali, zastrieľali a zaskórovali. Už po prvej tretine 
mohli šetriť sily na nedeľňajšiu dôležitú dohrávku. Pri pohľade na výšku skóre sa ani nezdá, 



 

 

že jednoznačne najlepším hráčom domácich bol ich gólman - čo ten predvádzal pri šanciach 
Lamačanov... neuveriteľné! Iba jemu môžu domáci hráči ďakovať, že neodišli s ešte väčšou 
hanbou... Aj keď treba povedať, že hanbiť sa musia zrejme tí Indiáni, ktorí sa dnes na zápas 
nedostavili a nechali svojich piatich spoluhráčov "v štichu". 
 
    Nuž, k tomuto duelu asi toľko... to podstatné nás malo čakať na druhý deň... 
 
 
  
 11.kolo - dohrávka:    
 
                 SAV Lamač : Tehelné Pole   7:3  (2:1, 1:1, 4:1) 
                           vzájomné zápasy v sezóne 2015/16: nehrali spolu 
 

  
      Na záver jesennej časti výborný hokejbal v súboji o jesenného majstra 
 
     Kto nevidel, môže ľutovať... Osud to vymyslel tak, že v úplne poslednom zápase jesene 
sa v dohrávke rozhodovalo o jesennom majstrovi BHBL... Napriek tomu, že oba tímy nastúpili 
v nekompletnej zostave, hral sa výborný hokejbal od prvej do poslednej minúty!  Snaha 
SAVkárov zdolať dnešného súpera bola evidentná od úvodu duelu. Hoci sa im dlho nedarilo 
zlomiť odpor húževnatého súpera, napokon to dokázali a zaslúžene budú zimovať na samom 
vrchole tabuľky... 
 
    Tentokrát už ozajstná Pani zima privítala ráno na "školáku" aktérov súboja o jesenného 
majstra... Jeden z dlhoročných "taktických variantov" domácich Lamačanov - povestná Sibír - 
tak mohol prikloniť misy váh na domácu stranu... Tehelné Pole, rovnako ako SAVka sa od 
začiatku súťaže prezentuje veľmi dobrými výkonmi a nie náhodou až do tohto víkendu 
neokúsilo trpkosť prehry. Nuž, ako som napísal, čakalo nás absolútne vyvrcholenie jesennej 
časti súťaže. A od úvodu zápasu bolo na čo pozerať - akcie sa striedali na oboch stranách a 
gólmani sa pomerne rýchlo dostali do tej správnej prevádzkovej teploty! Ich dnešné výkony 
boli totiž tou povestnou čerešničkou dnešného zápasu... V prvých dvoch tretinách sa 
odohrávalo zaujímavé divadlo. Oslabený súper dokázal vždy odpovedať pomerne rýchlo na 
góly domácich, na ktoré sa najmä vďaka brankárovi hostí natrápili až-až, a tak po dvoch 
tretinách nebolo ani zďaleka jasné, kto tento duel definitívne "preklopí" na svoju stranu. V 
tejto časti zápasu totiž dominovali pozorné obrany - hostia vidiac, že sú v menšom počte ako 
domáci (ani tí však nemali hráčov nazvyš...) vsadili všetko na ustráženie produktívnej dvojice 
Slobi-Alfi. Dlho, predlho im to vychádzalo a aj napriek tomu, že ostatní spoluhráči robili, čo sa 
dalo, vypracovali si množstvo šancí, premeniť ich dlho nevedeli... Výsledok 3:2 po dvoch 
tretinách dával zápasu veľkú zápletku aj do tretieho dejstva. A napokon až v ňom SAVkári 
definitívne zlomili odpor húževnatých hostí a dokázali výrazne súperovi odskočiť. Konečný 
výsledok duelu 7:3 je ale úplne zaslúžený... hoci to bolo dlho vyrovnané, napokon zvíťazil 
lepší! Bodaj by bolo v súťaži viac takýchto duelov - dnes to pre prítomných divákov bola totiž 
výborná reklama na hokejbal. Dovolím si tvrdiť, že sa nenudili počas celého zápasu a asi si 
ani nestíhali od napätia všímať tú treskúcu zimu... 
    Nuž páni, skvelý výkon, výborný výsledok... Lamačská SAVka tak opäť raz potvrdila, že s 
ňou treba stále počítať. Polovičný titul je v správnych rukách - dovolím si napísať! K nemu 
všetkým hráčom gratulujem a prajem pokojné zimné mesiace... Nastáva zaslúžený oddych, 
priestor na doliečovanie zranení a načerpanie nových síl do ťažkých jarných bojov. Od marca 
bude totiž potrebná každá ruka a noha, je totiž pred nami veľká výzva... Tak na jar sa dúfam 
všetci opäť vidíme!  A aby som nezabudol: 
 
  



 

 

 Prajem všetkým pokojné a krásne Vianoce a veľa zdravia do ďalšieho roku.  
 

 
  
               hráči víkendu:   Pšenko, Sloboda, J. Alföldy 

         
(ra) 

 
 
 
15.kolo:     
              
           SAV Lamač : K. Ves Knights  24:6  (8:2, 6:1, 10:3)  
             vzájomné zápasy v sezóne 2016/17:  11:3 

  
 
      "Bláznivý" úvod jarnej časti    
 
     V poslednom jesennom kole sa v Lamači hral výborný hokejbal. Ubehlo niekoľko 
mesiacov a nastal čas ukončiť  zimné  "leňošenie" a pustiť sa zase do práce... Ako to v 
takýchto prípadoch chodí, očakávania asi neboli žiadne. Veď až na niekoľko výnimiek, 
väčšina hráčov naozaj tuho oddychovalo, tak sa nedalo predpokladať, v akej forme na 
dnešné stretnutie nastúpia. Na druhej strane, historická bilancia hovorila jasne v prospech 
domácich a tak, pri všetkej úcte k súperovi, akýkoľvek iný výsledok ako výhra domácich by 
bolo veľké prekvapenie. Samotný zápas to iba potvrdil.  
 
    Od úvodu sa hral dokonale "bezstarostný" hokejbal - takmer stále sa iba útočilo a v 
obrane to skôr vyzeralo ešte na ten "zimný spánok". Nech je ako chce, úvod bol presne taký, 
ako sa v podobných zápasoch stalo v prípade SAVky pravidlom - vedenia sa ujal súper... a 
tiež tradične strelou od vlastnej brány... čo už 0:1. Od tohto okamihu sa však všetko začalo 
odvíjať presne podľa predpokladov. Do siete snaživých a určite nie odovzdaných "Rytiero-
Vlkov" padal jeden gól za druhým. Ako ste si mohli všimnúť na úvodnej strane, dnešný zápas 
vyšiel najmä mužovi zápasu Peťovi Kotesovi, ktorý si tento honor vyslúžil bilanciou 6+3...a to 
aj napriek tomu, že sa našiel jeden člen SAVkárskej družiny s ešte lepšou osobnou bilanciou - 
no pri výkonoch nášho cpt. Alfiho sme si už akosi neskromne zvykli na to množstvo gólov-
bodov a sekúnd :-). Takže, Peťo prajeme ďalšie vydarené zápasy! Schuti si dnes zahrali a 
zastrieľali všetci prítomní Lamačania a všetci do jedného (teda až na jednu výnimku - to je 
ale v posledných zápasoch "normálka") aj zaznamenali gól... Konečné skóre sa zastavilo na 
bláznivých 24:6. Treba ešte niečo dodať?...azda ani nie.  
    Nuž, k tomuto duelu asi toľko... Takže "vyliečiť" dokonalú svalovicu a budúci týždeň opäť 
"hor sa na to"! 
   
           výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:  Kotes 

         
(ra) 

 

 



 

 

 

16.kolo:     
           
           HBC Greenhorns : SAV Lamač   3:12  (0:2, 2:6, 1:4)  
              vzájomné zápasy v sezóne 2016/17:  5:11 

  

  
      Vďaka trpezlivému a zodpovednému výkonu ďalšie víťazstvo    
 
     Udalosti predchádzajúce tomuto zápasu sa vykryštalizovali do zaujímavého rozuzlenia. 
Súper Lamačanov totiž požiadal, či by sa tento zápas nemohol, na rozdiel od pôvodného 
rozlosovania, odohrať na ihrisku v Lamači. Predpoveď počasia bola na sobotu priaznivá a tak 
SAVkári radi súhlasili a vymenili "komfort" haly za možnosť pospať si ráno o nejakú tú 
minútku dlhšie. Samotný zápas potvrdil jednoznačnú dominanciu SAVky v historickej bilancii 
oboch súperov. Hoci výsledok hovorí za všetko, víťazstvo sa zo začiatku nerodilo vôbec 
ľahko. Súper sympaticky bojoval, čo mu sily stačili, no "na finále" to nestačilo...  
 
    Už pohľad na súperovu striedačku pred zápasom napovedal, že scénar dnešného 
stretnutia bude ľahko predvídateľný. Naopak, Lamačanov bolo toľko, že mohli kľudne 
Zelenáčom požičať celý jeden útok.... darmo, blíži sa koniec základnej časti a preto musia 
"absentéri" doháňať počet zápasov potrebný pre účasť v play-off. Nuž, ako to ale v takýchto 
prípadoch chodí, kvantita je skôr príťažou... Lamačania sa totiž akosi nemohli počas celého 
zápasu dostať do tej správnej "prevádzkovej teploty". Samozrejme, že to bolo preto, aby si 
zahrali všetci prítomní a tak na rozdiel od "tradičného" počtu hráčov, to vyžadovalo viac 
trpezlivosti pri neustále sa meniacich spoluhráčoch v útoku. Za normálnych okolností je totiž 
akousi "povinnosťou" udržiavať vysoké tempo, aby sa súper jednoducho "ubehal"... To sa 
však nedialo a keďže Zelenáči zvolili, vzhľadom na okolnosti, jedinú možnú taktiku - 
dôsledné bránenie na vlastnej polovici a čakanie na prípadné brejkové situácie - bolo jasné, 
že to bude najmä o trpezlivosti prekonať ich obranný val. Do bodky sa to naplnilo a 
výsledkom bolo dokonalé dobíjanie súperovej bránky. Dlho sa to vďaka obetavosti súpera 
(dokázali totiž zblokovať neuveriteľné množstvo striel a prihrávok) nedarilo a preto bol 
pribežný stav po prvej tretine 0:2 pre Zelenáčov vlastne "malým víťazstvom". Ako 
skonštatoval po prvej tretine maximálne koncentrovaný Miňo - zozadu to vraj vyzeralo ako 
"hodový" zápas... niet divu, veď súper dopredu veľmi nemusel a naopak SAVkári vpredu 
akosi nemali chuť výraznejšie preraziť ten "Atlantický val" v zelených dresoch... Nech je ako 
chce, v druhej tretine to miestami Zelenáči už "nevydržali", párkrát vyrazili na návštevu Miňa 
v Lamačskej bráne čoho výsledkom síce boli dva strelené góly, no uvoľnili tak priestor pred 
svojim gólmanom a presne na to čakali SAVkári. Takže suma-sumárum 2:8 po dvoch 
tretinách. V tej poslednej sa to vlastne už iba dohralo, padlo ešte päť gólov a bolo hotovo - 
3:12... 
    Nuž, dôležité bolo, že to všetci bez problémov zvládli a už teraz sa môžeme sústrediť na 
ďalšiu sobotu, kedy na SAVku čakajú nevyspytateľné Nivy. Apropo, aby som nezabudol... 
keďže cpt.Alfi vybral dnes za hviezdu zápasu okrem Ďuríčka aj Ceca (dnes s bilanciou 2+2 
zaslúžene), mám odkaz - Mirko, prosím ťa, nieže budeš tento honor oslavovať až do soboty 
rána... :-)  
  
                
       výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:   Biely, Mancál 
         

(ra) 

 

 

 

 



 

 

17.kolo:     
 
           SAV Lamač : HBK Nivy   5:2 (0:1, 4:0, 1:1)  
             vzájomné zápasy v sezóne 2016/17:  11:7 

  
  
V zaujímavom a kvalitnom zápase napokon predpokladaný rezultát    
 
     V sobotu sme mohli v Lamači vidieť určite najdramatickejší a najkvalitnejší zápas v 
doterajšom priebehu jarnej časti. Nivy prišli v kompletnom, početnom zložení, na strane 
Lamačanov síce chýbalo niekoľko kusov, no na tri kompletné lajny sa poskladali. Bol z toho 
napokon veľmi dobrý zápas, ktorý sa rozhodol v druhej tretine. Nechýbalo mu nič - napätie, 
veľa šancí, pekné góly... Prítomní diváci tak mohli po zápase odchádzať spokojní s tým, čo v 
toto slnečné sobotné dopoludnie videli. 
 
    Kto zmeškal prvú tretinu zápasu a nevidel jej priebeh, iba ťažko by uveril, že výsledok 
nezodpovedal celkom tomu, čo sa na ihrisku odohrávalo... Ak by totiž na ukazovateli skóre 
svietil stav 7:2, nemohol by nikto povedať ani to povestné "mäkké f"... "Niváci" si boli 
vedomí sily lídra súťaže a preto spočiatku nechávali hrať SAVku a skôr bránili - a tá to 
patrične využívala. Útoky a ohrozenie súperovho brankára boli "na dennom poriadku". Už v 
priebehu prvých minút mali Lamačania dve veľmi dobré príležitosti na skórovanie, no 
podobne ako v ďalšom priebehu tretiny ich trestuhodne zahadzovali. Treba však povedať, že 
v bráne súpera stál naozaj "chlap na svojom mieste" - vychytal neuveriteľné množstvo šancí 
SAVkárov a v konečnom dôsledku práve jemu hostia vďačia za prijateľný konečný výsledok. 
Keďže v prvej tretine Lamačania nevyužili azda šesť či sedem (!) čistých góloviek, udrelo 
pochopiteľne na druhej strane - hostia sa totiž čoraz viac osmeľovali a pri jednom 
vydarenom útoku sa ujali vedenia - 0:1. Bolo nad to sobotňajšie prívetivé slniečko jasné, že 
SAVka to nenechá len tak... V druhom dejstve sa odohrala najlepšia pasáž celého zápasu - 
domáci ostali trpezlivo verní svojmu nátlakovému hernému štýlu a trpezlivo čakali na 
prelomenie pozornej defenzívy súpera. Šancí po pekných kombináciách bolo na oboch 
stranách dosť (hostia totiž pochopili, že sa nemôžu stiahnuť pred svojho gólmana a iba 
brániť...) no dlho, najmä obom gólmanom, bez skórovania. No potom to konečne prišlo, 
SAVka vyrovnala na 1:1 a po niekoľkých ďalších šanciach na oboch stranách ihriska sa 
definitívne "preklopil" zápas na lamačskú stranu - domáci totiž v priebehu dvoch minút strelili 
dva góly a súperovi tak zasadili ranu, z ktorej sa dlho nevedel spamätať... Do konca tretiny 
strelili domáci ešte jeden gól a skóre 4:1 bolo úplne zaslúžené.  Záverečné dejstvo bolo dlhý 
čas najmä o pozornom bránení na strane domácich a o sympatickej snahe hostí niečo s 
týmto zápasom ešte spraviť. Domáci opäť nevyužili niekoľko dobrých príležitostí a keďže 
okienka v obrane sa vyskytli aj na ich strane, musel niekoľkokrát zasiahnuť a "zahviezdiť" aj 
Peňo, ktorý dnes musel nahradiť absentujúceho Miňa. Všetko našťastie vyriešil a tak bola 
"pohoda"...teda skoro všetko - domáci totiž po nezavinenom zranení hosťujúceho hráča 
ponúkli v záverečných fázach zápasu 4-minútovú presilovku a SAVka si zažila horúce chvíľky. 
Keď sa už zdalo, že to domáci ustoja, v závere druhého trestu predsa len hostia znížili na 4:2 
a to im dodalo ešte viac "RedBullu" do žíl. Urputne sa snažili dotiahnuť, odvolali aj brankára, 
ale ani záverečná power-play už gól v sieti SAVky nepriniesla...práve naopak a tak sa dnešný 
zápas skončil napokon 5:2. 
    Dnes sme v Lamači videli naozaj kvalitný zápas...bodaj by ich v lige bolo čo najviac. 
Hosťom patrí uznanie za predvedenú hru a snahu bojovať až do konca, SAVke zasa za 
trpezlivosť a kolektívny, zodpovedný výkon, ktorý ju priviedol k ďalšiemu víťazstvu. Takže 
záverom už treba iba dodať, že honor dnešných hviezd zápasu si zaslúžia Jurko, ktorý dnes 
nabehal azda najviac kilometrov zo všetkých hráčov na pľaci, útočil, bránil, nahrával a Peňo, 



 

 

ktorý zaspomínal na staré-dobré gólmanské časy a v správny čas "vytiahol kdesi z rukáva" 
ten potrebný zákrok a nedovolil tak hosťom pomýšľať na body z tohto zápasu...  
  
         
  výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:   Juruška, Pšenko 

         
(ra) 

 

 

  
  

18.kolo:     
         
         SAV Lamač : TČNP Rača   8:6 (5:3, 3:0, 0:3)  
            vzájomné zápasy v sezóne 2016/17:  26:7 

  
  
      Po neuveriteľnom trápení za "povinným" víťazstvom    
 
     Veľa nechýbalo a v sobotu sa mohlo v Lamači zrodiť veľké prekvapenie... Hoci nastúpili 
proti sebe líder súťaže a jednoznačne posledný celok tabuľky z Rače, na ihrisku to veru tak 
nie celkom vyzeralo. V podaní domácej SAVky to bolo od začiatku až do konca obrovské 
trápenie. Množstvo nepremenených šancí v kombinácii s výborne chytajúcim gólmanom 
súpera a chýbajúcim gólmanom v lamačskej bránke vyústilo do ubojovaného "povinného" 
víťazstva. Ak si pozriete výsledok prvého vzájomného zápasu, priam neuveriteľné. Nie darmo 
sa hovorí, že každý zápas je iný... 
    Už sobotné upršané ráno neveštilo v Lamači nič dobré. Bolo treba pripraviť ihrisko (a 
najmä jeho okolie) do hrateľného stavu a tak sa "kmitalo" už hodinu pred duelom. Ďalšou 
nepríjemnosťou boli absencie v SAVkárskej zostave, z ktorých najciteľnejšia bola na 
brankárskom poste. Keďže nemohol prísť ani jeden z lamačských gólmanov, do bránky 
musel hráč... Podujal sa na to náš Tomi, za čo mu veľmi pekne ďakujeme a jedným dychom 
dodávam, že prekvapujúci konečný výsledok (presnejšie jeho gólové vyjadrenie) nie je v 
žiadnom prípade jeho vina. Robil čo mohol a preto dnešné "trápenie" ide na vrub nás 
ostatných, ktorí sme dnes nastúpili... Od začiatku zápasu sme sa nevedeli dostať do tempa, 
keď sa to už rozbehlo, vždy padol nejaký "podivný" gól do našej bránky... Vzhľadom na 
okolnosti sme museli byť s výsledkom prvej tretiny spokojní. V prestávke si bolo potrebné 
uvedomiť, že súper sa rozhodne neporazí sám... nie dnes a nie za daných okolností. V druhej 
tretine síce zakončovateľská "mizéria" pokračovala, po dvoch tretinách to však na ukazovateli 
skóre vyzeralo akosi "normálne". Račania však dnes predvádzali sympatický výkon a keďže 
ich bolo na striedačke ako "myší", pramálo ich zaujímali naše problémy. V poslednom dejstve 
na to dupli a výsledkom bolo, povedzme si to rovno a pravdivo, pre SAVku zahanbujúce 
tretinové skóre 0:3! Koho už teraz bude zaujímať, že Lamačania v nej nepremenili zase 
"milión" šancí - konečný efekt bol nula celá nula-nula nič!! Pravdepodobne mali SAVkári v 
hlavách po druhej tretine už ťažký nedeľňajší zápas na Tehelnom Poli...no akosi zabudli, že 
treba dohrať najskôr ten dnešný... 
    Čo na záver? Čo najskôr na tento zápas zabudnúť... Veľká vďaka, ešte raz, Tomimu za 
odhodlanie obliecť sa do brankárskeho výstroja a popasovať sa s tým čo najlepšie... No a 
nášmu dnešnému súperovi gratulácia k predvedenému výkonu a držíme palce do ďalších 
bojov v súťaži. 
  
               výkony, ktoré dnes stoja za zmienku     -  
 
 
        



 

 

 

22.kolo - predohrávka:     
 
              Tehelné Pole : SAV Lamač    3:5 (0:2, 2:2, 1:1) 
                 vzájomné zápasy v sezóne 2016/17:  3:7 

  
  
      Trápenie v koncovke pokračovalo, ale dva body putujú do Lamača 
  
      Keďže posledné kolo základnej časti je naplánované na sviatočné Veľkonočné obdobie, 
po dohode súperov sa vzájomný zápas predohral už tento víkend. Ušetril sa tak čas na 
prípravu veľkonočnej výbavy a spriadanie "kúpačkových" plánov... :-) Dá sa povedať, že v 
nedeľné popoludnie to už vyzeralo o niečo lepšie... a nemám tým na mysli iba výsledok. Hoci 
sa SAVkári v poslednom čase trápia v koncovke a "spaľujú" aj nemožné, veľmi dôležité 
víťazstvo si dnes ustrážili. Dnes už aj s "naozajstným" gólmanom v bránke čelili 
nevyspytateľnému súperovi z Tehelka, pri ktorom si žiadny tím nemôže byť istý, v akom 
rozpoložení chlapci nastúpia. Napokon to dopadlo tak, ako si Lamačania predstavovali a po 
zápase je tak jasné, že SAV Lamač je už v predstihu víťazom základnej časti BHBL a to bez 
ohľadu na výsledok posledného zápasu, ktorý na ňu v súťaži ešte čaká... 
  
    Každý čo len trochu zdatný počtár si po sobotňajšom "ubolenom" víťazstve spočítal, že 
dnes budú Lamačania hrať o prvé miesto po základnej časti... V súťaži nás síce čakajú ešte 
štyri kolá, no vzhľadom na jej vývoj to bolo presne tak. V mierne pozmenenej zostave, no 
najmä s "pravým" gólmanom za chrbtom boli Lamačania odhodlaní spraviť pre víťazstvo 
všetko. Od úvodu sa hralo opatrne a najmä pozorne v obrane. Tehelko, keďže v sobotu 
nehralo bolo oddýchnuté, naopak SAVkári mali v nohách "drámu" s Račou, no postupne to 
na ihrisku vidieť nebolo. Lamačania, presne v duchu posledných duelov, nevyužili v prvej 
tretine veľa dobrých príležitostí a preto bolo "iba" 0:2... Čo bolo však dôležité, hrali pozorne v 
obrane a tak to, čo si súperi pred bránkou SAVky vytvorili, zlikvidoval Peňo. Ako sa neskôr 
ukázalo, bol to rozhodujúci náskok... Obraz hry sa spočiatku nemenil ani v druhej tretine, 
Lamačania však trestuhodne nepremenili niekoľko situácií 2na1 (keďže domáci v snahe 
skorigovať otvorili zadné dvierka) a tak prišiel trest - po chybe v rozohrávke domáci konečne 
svoju šancu využili a znížili... Do konca tretiny však SAVka odskočila opäť na dva góly a tak 
stav 2:4 vyzeral nádejne. Po nevydarenom včerajšom zápase bolo dôležité "nepodliehať 
panike" a hrať svoju hru. To sa aj potvrdilo a bolo vidieť, že dnes to je najmä o nás... veď 
napokon, to čo dnes pár-krát predviedla "veteránska" lajna, veru stálo za pochvalu... najmä 
Milis lietal po pľaci ako šarkan... V poslednej tretine to rozhodne nebola prechádzka ružovým 
sadom, domáci hrýzli a šance si vypracovali, no keďže aj Lamačania vpredu neustále hrozili, 
viac-menej ich držali na dištanc. Do konca zápasu padol ešte jeden gól na oboch stranách a 
to znamenalo výhru SAVky 3:5.  
  
    Uf...ťažký víkend... ale máme to zdarne za sebou. Paráda, páni! Tak si teraz užime to 
voľno, ktoré nás čaká...  
  
  
      výkony, ktoré dnes stoja za zmienku:   Šurlan 
 

(ra) 

 
 
19.kolo:    SAV Lamač - voľno 
 
20.kolo:    SAV Lamač - voľno 



 

 

21.kolo:     
   
         SAV Lamač : Hancop D. Hony    2:7 (0:1, 0:3, 2:3)  
           vzájomné zápasy v sezóne 2016/17:  4:8 

  
  
      Bezduchý výkon = zaslúžená prehra  
  
     Po dvojtýždňovej pauze čakal na SAVku v domácom prostredí súper, ktorý ako jediný 
dokázal Lamačanov v základnej časti poraziť - Dolnohonský Hancop. SAV Lamač sa už tri 
týždne pred koncom základnej časti stala definitívne víťazom základnej časti BHBL a tak sa 
dalo čakať, že prítomní diváci azda uvidia atraktívny zápas a snahu domácich vrátiť súperovi 
spomínanú prehru. Žiaľ, predzápasové prognózy sa rozsypali ako domček z kariet... teda v 
podaní SAVky. Súper, ktorému v posledných dvoch kolách ide o získanie druhej priečky totiž 
zvolil oveľa lepšiu taktiku ako Lamačania... Konečný rezultát hovorí jasnou rečou - bola to 
jednoznačná záležitosť hostí, ktorí hrali umne, bojovnejšie a efektívnejšie ako "bezduchý" 
domáci líder súťaže... A to ešte môžu SAVkári ďakovať svojmu gólmanovi, ktorý ich dnes 
uchránil od ešte väčšej hanby. 
 
    Po nočnom výdatnom daždi sa v Lamači prečistil vzduch a ideálne počasie bolo 
predzvesťou šlágra tohto ligového kola. Domáci ani hostia síce nenastupovali v najsilnejších 
zostavách, no zato vo veľkej početnosti, ktorá dávala tušiť, že o "kondičke" to zrejme dnes 
nebude. Čakať sa dalo všeličo, no to, s akou jednoznačnosťou zvládnu Hancopáci tento duel 
bolo pre viacerých prekvapením... Dokonale využili to, že SAVka zrejme pod dojmom 
uspokojenia z 1.miesta v kombinácii s dlhou pauzou, absolútne tento duel nezvládla...a to 
predovšetkým vo vlastných hlavách... Veď ako si inak vysvetliť, že to v podaní domácich od 
začiatku vyzeralo tak, akoby sa na ihrisku stretli po prvýkrát - nevedeli si prihrať, strela bola 
asi dnes "zakázaná činnosť" a povestná lamačská bojovnosť ostala asi niekde...neviem kde! 
No proste strašné - diváci sa asi museli niekoľkokrát uistiť, či toto je na ihrisku naozaj SAV 
Lamač... V posledných našich dueloch sme hovorili o tom, že sme nedokázali obrovské 
množstvo šancí premeniť na gól (...a to aj tých povestných 1000%-ných...) - čo by sme dnes 
dali za rovnaký "problém". Dnes sme si totiž takmer žiadne šance nevypracovali a to chabé 
množstvo "pľuvancov", ktoré leteli smerom k bráne hostí, nemohlo s pokojom chytajúceho 
gólmana hostí vôbec vyrušiť. To čo si pred zápasom naplánovali fešáci lamačskí, hrali totiž 
umne hostia a už po dvoch tretinách bolo jasné, že dnes proste nemáme nárok. Smutné, 
keď uvážime, že hral prvý s druhým... V druhej tretine síce konečne boli aké-také náznaky 
snahy "pobiť sa" o dobrý výsledok, no často zbrklé riešenie vypracovaných šancí znamenalo 
iba to, že góly padali na druhej strane a to dostalo pozorne hrajúcich hostí ešte viac "na 
koňa"... áno, snaha síce v týchto fázach zápasu bola, aj niekoľko závarov pred súperovou 
bránkou, no po treťom góle v domácej sieti bolo definitívne po nádejach na dobrý výsledok. 
A to môžeme byť ešte vďační Miňovi za to, že viacero tutoviek súpera dokázal zlikvidovať! 
 Proste, celé zle. Obraz hry sa nezmenil ani v poslednej tretine a tak to skončilo tak, ako to 
skončilo. O absolútnej "nepohode" domácich svedčí aj fakt, že až zo štyroch presilových hier 
dokázali na gól premeniť iba jednu - za stavu 0:6. Nemôžem sa ubrániť dojmu, že dnes sme 
to hosťom až príliš uľahčili. Tým však nechcem nijako znižovať výkon Hancopákov - tí si totiž 
evidentne dnes prišli do Lamača po dva body a absolútne zaslúžene si ich aj po zápase na 
Dolné Hony vezú... Čo už, asi sme dnes "netrafili" zostavu... 
    Za seba vravím, že z nášho dnešného výkonu som veľmi sklamaný...aj prehrať sa totiž dá 
so cťou. Ak toto mala byť tá povestná facka pred play-off, azda prišla včas. Ak to však bolo 
niečo iné, tak... 
  
           výkony, ktoré dnes stoja za zmienku     Minárik  

(ra) 



 

 

 
 
 


