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Sezóna 2017-2018 
 

     Podobne, ako tri roky predtým, aj do tejto sezóny vstupuje SAV Lamač ako obhajca 
titulu. Jav v hokejbalovom svete veru nevídaný... či lepšie povedané, nie tak častý... Keď 
som sa pred začiatkom minulej sezóny v prognózach pred sezónou zamýšľal, či prechod do 
novej BHBL bude správnou voľbou, dnes je už jasné, že bol – SAVka totiž konečne získala 
titul v najtradičnejšom formáte hokejbalu – v povestnej 3+1-ke! Čo sa ho viaceré generácie 
SAVkárov načakali... no napokon to prišlo! Pre niektorých „starečkov“ v kádri azda doslova 
v hodine dvanástej...   
  
     Pohľad do SAVkárskej "kuchyne" nasvedčuje javu, ktorý bol dlhé roky absolútne nevídaný 
– z kádra totiž z rôznych príčin odišli až štyria hráči!  Spojenie s lamačským klubom sa 
rozhodli ukončiť Robčo Sloboda (rozhodol sa pre návrat do domovského tímu Tehelné pole), 
Jurko Juruška (ktorý sa rozhodol posilniť rady nášho veľkého súpera Hancop), Tomáš Mikuš 
(odišiel rovnako ako Slobi do Tehelného poľa) no a štvrtým „do partie“ bol Robčo Bošňák, 
ktorý sa vpodstate medzi nami neobjavil celú jarnú časť a tak bol jeho odchod logickým 
vyústením danej situácie (zrejme sa rozhodol naplno venovať extraligovým ihriskám...). Nuž, 
ťažký „kaliber“ aj pre tak úspešný tím, akým nepochybne SAVka za posledné roky je... Ak by 
niekto tvrdil, že to s mančaftom „nezamáva“, klamal by... veď keby sme sa na to pozreli iba 
z pohľadu bodov, „utrpeli“ sme stratu nie menšiu ako približne 140 kanadských bodov a to 
nehovorím o počte dôležitých gólov... Nuž, ale aj to prináša hokejbalový život. Sme veľmi 
radi, že chalani niekoľko rokov odvádzali pre SAV Lamač skvelé služby a v ich ďalšej kariére 
v nových tímoch im držíme palce a prajeme veľa úspechov... S príchodmi to však nebolo 
(alebo zatiaľ nie je až také „ružové“)... Naše rady posilnil veľmi kvalitný a skúsený 
hokejbalista Andrej Bobek (alias Bobor), ktorého si veľmi dobre pamätáme aj z čias 
pôsobenia SAVky v DAHL, kde hájil farby Pekníčky. No a z toho teda vyplýva niekoľko 
dôležitých vecí... napr.to, že na doplnení kádra musíme ďalej pracovať, ďalej to znamená, že 
ak sme doteraz boli v lige iba jedným z vekovo najstarších tímov, teraz bude náš vekový 
priemer zrejme najvyšší v celej BHBL, no a v neposlednom rade nás to núti zamyslieť sa nad 



 

našimi cieľmi v tejto sezóne... Tá totiž bude pre nás určite jednou z najťažších, pretože 
v porovnaní s ostatnými mužstvami v lige od nás odišla jednoznačne najväčšia kvalita!   
  
    Štartuje nám teda 33.klubová sezóna... Konkrétne ciele? Vzhľadom k masívnemu úbytku 
„svalovej hmoty“ treba spraviť všetko pre to, aby sa do play-off postupovalo najhoršie zo 
štvrtého miesta... Čo bude potom, to je teraz vo hviezdach...    

(ra) 

 

2.kolo:   

            SAV Lamač : HBK Vrakuňa   7:5 (2:1, 4:2, 1:2) 
                  vzájomné zápasy 2015/16:  nehrali spolu... 

   

     SAV Lamač vykročila za obhajobou víťazne 

     Po dlhom lete sme sa konečne dočkali... Keďže v 1.kole nového ročníka BHBL mala SAV-
ka pauzu (jej súper si totiž zápas odložil), priaznivci lamačského celku si museli počkať na 
prvý zápas o týždeň dlhšie. Po celkom úspešnom ťažení v Bošanoch sa v kádri SAV Lamač 
udialo niekoľko významných zmien. A veru neboli to odchody nevýznamné...nadnesene by sa 
dalo napísať, že z kádra odišlo viac ako 100 kanadských bodov, o dôležitých góloch ani 
nevraviac... Odišiel totiž jeden z najlepších hráčov bratislavského hokejbalu Robčo Sloboda, 
ktorý sa vrátil do svojho materského klubu z Tehelného poľa, ďalej Jurko Juruška, ktorý sa 
rozhodol posilniť nášho minuloročného finálového rivala z Dolných honov, tretím do partie 
bol Tomáš Mikuš -finálový "brankársky" hrdina no a štvrtým do partie bol Robčo Bošňák, 
ktorý sa už teraz sústredí bytostne na extraligové ihriská...  Nuž, uvidíme ako sa to na 
hernom prejave SAVky prejaví. No aby sme sa nebavili iba o "stratách", končime pozitívne a 
privítajme v našom tíme nového člena - prvou (uvidíme, či aj jedinou) posilou pre novú 
sezónu sa stal Andrej Bobek (alias Bobor), ktorého si veľmi dobre pamätáme ešte z čias 
nášho pôsobenia v DAHL. No ale poďme sa už teraz venovať samotnému zápasu...     

     Nováčik, nenováčik - na druhej strane ihriska stálo mnoho známich tvári. Veď napokon v 
tom našom bratislavskom hokejbale už to akosi v posledných rokoch tak nejak chodí.... jeden 
rok si súčasťou jedného tímu a o rok si založíš tím vlastný, nový... Keďže z tradičného SAV-
kárskeho kádra sa niekoľko hráčov rozhodlo skúsiť šťastie inde, nevedeli sme, čo presne 
môžeme od úvodu sezóny očakávať. Úvod zápasu bol preto logicky trošku opatrný. Potom 
však už začal úradovať novozložený prvý útok, kde sa k Alfimu zaradil práve nováčik Bobor. 
Vypracovali sme si viacero šancí, no zatiaľ bez gólového efektu. Keď sa už zdalo, že to musí 
padnúť, tak akosi už tradične sme inkasovali... No po prvej tretine bol stav 2:1 a tak sa 
čakalo, že v tej druhej to bude lepšie. A aj bolo, pridali sme ďalšie góly a napriek tomu, že v 
obrane sa vyskytlo niekoľko "okienok", Miňo v bránke si zachovával rozvahu a chytal všetko 
to, čo bolo treba. Náskok tak SAVka navýšila na povzbudivých 6:3. Z pohľadu efektivity 
celkom dobrá tretina. V poslednom dejstve sa SAVke podarilo vsietiť aj po siedmykrát a 
vyzeralo to na pokojnú dohrávku... najmä preto, lebo šancí pribúdalo, no akosi to tam už 
nechcelo padnúť. Škoda, pretože potom prišlo chvíľkové uspokojenie a súper zrazu dokázal 
streliť dva góly a doťahoval sa. Viac času však už nemal a tak konečný stav 7:5 znamenal, 
že úvodnú prekážku majú Lamačania úspešne za sebou. 



 

    Nuž, prvý zápas v sezóne je za nami. Dôležitejšie dnes boli dva body do tabuľky ako 
celkový herný prejav. Ten sa bude, dúfam, postupne zlepšovať... Pozitívom dnes určite bolo, 
že na zápas sme sa všetci určite tešili, pretože nás prišlo naozaj "požehnane" (okrem 
jedného hráča sme tu totiž boli úplne všetci) - bodaj by nám to vydržalo čo najdlhšie - a tiež 
to, že sa v novom drese gólovo presadil aj SAVkársky nováčik Bobor. Takže Bobor, 
gratulujeme k prvým dvom gólom v lamačskom drese a dúfame, že ďalšie už čoskoro 
pribudnú...   

 (ra) 

 

gólový film zápasu: 
0:1 
1:1 
2:1 
3:1 
4:1 
4:2 
5:2 
5:3 
6:3 
7:3 
7:4 
7:5 

         

 

 3.kolo:     
 
       Indians Bratislava : SAV Lamač    2:8  (0:3, 2:3, 0:2)  
           vzájomné zápasy v sezóne 2015/16:  4:11, 3:20 

 

  
     Dva body „spod strechy“ sú „pod strechou“    
  
     "Nová" BHBL (Bratislavská hokejbalová liga) prináša zaujímavé paradoxy. V minulej 
sezóne sme posledný zápas „pod strechou“ odohrali práve proti Indiánom a v absolútnej 
pohode sme im „naložili 20 gólov, dnes sme síce zvíťazili pomerne suverénne tiež, no gólov 
bolo podstatne menej... Nuž, vitajte v novej dobe! Je nad slnko jasnejšie, že v tejto sezóne 
podobné gólové hody jednoducho očakávať nemôžeme... Dôležitejšie bude preto naplno 
bodovať a pokiaľ možno v čo najväčšom počte zápasov...a je úplne jedno, koľko gólov nám 
na to bude stačiť. 
 
    Na prvom zápase bolo na lavičke SAVky 12ks hráčov, dnes sme museli hrať na dva útoky, 
pretože nás prišlo iba 7ks + Miňo... Čo k tomu dodať?  Azda ani nič, no nemuselo by sa to 
stať pravidlom. Začiatok bol preto akosi logicky obozretný. To, že je väčšia kvalita na strane 
SAVky bolo zrejmé, no viete ako to niekedy dopadá... Nebol to však našťastie prípad 
dnešného zápasu. V prvej tretine skórovali obaja Alfáči a tak bolo pohodlných 0:3. Po 
prestávke pokračovala zaujímavá partia, domáci sa už začali osmeľovať o niečo viac ako 
v prvom dejstve a tak musel byť „v strehu“ čoraz častejšie aj Miňo. Hoci sa súperovi podarilo 
skórovať dvakrát, SAVka pridala ďalšie tri plnohodnotné kúsky a tak bol stav po dvoch 



 

tretinách 2:6... V záverečnom dejstve sa z pohľadu Lamačanov už žiadna výrazná hrozba zo 
strany domácich Indiánov neudiala, naopak pridali sme dva góly my a tak bolo na svete 
ďalšie víťazstvo. Aké dôležité bude, to sa uvidí až neskôr.    
 

(ra) 
 
 
gólový film zápasu: 
 
0:1    Alföldy J.  
0:2    Alföldy J.   (Minárik) 

0:3    Alföldy R.  (Pšenko)  
0:4    Šurlan      (Pšenko) 

1:4 

1:5    Alföldy J.  (Thron T.) 
2:5     

2:6    Alföldy J.   
2:7    Mancál     (Kotes)  

2:8    Thron T.  (Alföldy J.)    
        

 

1.kolo - dohrávka:   

            SHBC Rebels : SAV Lamač    3:6 (2:3, 0:2, 1:1) 
                  vzájomné zápasy 2015/16:  nehrali spolu... 
 
     
     Zodpovedný výkon v dohrávke a zaslúžené víťazstvo    
  
    Po sobotňajšom najmä fyzicky náročnom zápase v hale s Indiánmi čakalo SAVku hneď 
v nedeľu dohrávané stretnutie s nováčikom SHBC Rebels. Ďalšia náročná „šichta“ na nie 
veľmi malom ihrisku v Mierovej kolónii... Našťastie oproti sobote pribudli aspoň dvaja borci 
a tak mohla SAVka nastúpiť na tri kompletné lajny. Všetci, ktorí nastúpili sa snažili ako 
vedeli, snažili sa o to, aby odviedli poctivý a zodpovedný výkon. Odmenou im na konci bolo 
víťazstvo a ďalšie dva body do tabuľky... Fajn, že? Žiaľ, pravda je taká, že výkony nie sú od 
začiatku súťaže nijako oslnivé...a to je mierne povedané trochu znepokojujúce.  
 
   Začiatok zápasu bol pomerne svižný. Súpera sme do ničoho vážneho nepustili, práve 
naopak šance a dobré sme mali my. Hoci sme nejaké veľmi dobré šance nevyužili, predsa to 
tam len začalo padať a razom bolo 0:2... Namiesto toho, aby sme pokračovali v načatom 
diele, prišlo opäť raz nepochopiteľné poľavenie – Rebelom nebolo viac treba a zrazu sme 
začínali odznova – 2:2. Ešte šťastie, že naozaj na samom konci tretiny zabrali „starci“ v tretej 
lajne a do šatní išla SAVka s vedením 2:3. Druhá tretina priniesla množstvo príležitostí, ktoré 
však ku gólovému efektu neviedli...bolo až zarážajúce, čo všetko sa dá zahodiť. Ešte šťastie, 
že to „sypalo“ aspoň Alfimu a tak po dvoch tretinách bolo azda ukľudňujúcich 2:5. Domáci 
však nevyzerali na to, že by to už vzdali, takže bolo potrebné udržať sa v strehu. A opäť tie 
nevyužité šance... asi aj zrejme v dôsledku „únavy materiálu“ po náročnom sobotnom zápase 
sa začali kopiť chyby a po jednej z nich domáci znížili na 3:5. Posledné slovo však napokon 
patrilo SAVke a tak si do Lamača vezieme ďalšie dva body. 
 
    Po prvých troch kolách máme teda plný počet bodov. Pri všetkej úcte k našim súperom, 
bolo by veľmi smutné ak by sme ich nemali... Dúfam, že si ale všetci uvedomujeme, že naša 



 

hra má od optima veľmi ďaleko. Hrať takto s niektorým z najsilnejších tímov v lige, nemáme 
ani najmenšiu šancu. Azda najvyšší čas na budíček!  

(ra) 

   
 
 gólový film zápasu: 
 
0:1    Alföldy J.  (Mancál) 

0:2    Pšenko     (Šurlan) 
1:2     

2:2      
2:3    Alföldy R.  (Pšenko) 

2:4    Alföldy J.  (Kotes) 

2:5    Alföldy J.  (Minárik) 
3:5     

3:6    Mancál     (Kotes)  

       
 

 

 

 

4.kolo:   
 
         SAV Lamač : HBK 500 Nivy   4:5  (1:1, 0:1, 3:3) 
                vzájomné zápasy 2016/17:  11:7, 5:2, 14:2, 8:2  
 
   
   Prvá prehra v sezóne po trestuhodnom zlyhaní v úplnom závere 
 
  A taká pekná sobota to mohla byť... SAVka síce nastupovala na zápas dosť oslabená 
(najmä absencia dvojice Alfi-Bobor z prvej lajny sa javila byť menším problémom), no súper 
z Nív nemal byť ani pre zvyšok kádra veľkou prekážkou. Bohužiaľ, bolo to napokon horšie 
ako by sme si vedeli predstaviť. Liga sa totiž tento rok od začiatku javí ako pomerne 
vyrovnaná (najmä na tých vrchných poschodiach tabuľky) a tak môže byť každé 
"neplánované" zaváhania na konci súťaže problémom. Žiaľ, po troch výhrach v úvodných 
troch zápasoch prišlo zaváhanie a prehra, s ktorou sme, úprimne, vôbec nepočítali...  
 
   Hneď v úvode tohto komentáru musím napísať, že na dnešnom zápase som osobne nebol. 
Informácie mám síce od priamych aktérov, no sú iba útržkovité a navyše tak trochu 
protichodné...takže článoček sa, v rámci objektivity, bude obmedzovať iba na fakty 
(prepáčte, ale dnes žiadne "kvetnaté" komentáre nečakajte a srandičky už vôbec nie...). 
Takže poďme na to... Podľa výsledkov prvých dvoch tretín to vyzerá na absolútne vyrovnaný 
zápas. Zodpovedal ale tomu naozaj aj priebeh týchto tretín? Boli aj šance na oboch stranách 
vyrovnané? Nech to bolo ako chce, pri všetkej úcte k súperovi, iba jeden gól v jeho sieti? 
Dôležité však bolo, že po dvoch tretinách vyhrávali hostia 1:2... Bolo jasné, že do tretej 
tretiny chceli SAVkári vstúpiť inak... predovšetkým so snahou výsledok otočiť... A začali sa 
diať veci... Chlapi, nebol som síce, ale pochvala za to, že ste to dokázali dokonale otočiť... 
Súper sa azda nestačil ani diviť a razom bolo 4:2 pre domácich... čiže vpodstate štandardný 
výsledok s týmto súperom za posledné roky... Do konca zápasu ostávalo už iba 7 minút... 
alebo mám napísať radšej "až" 7 minút??? To, čo sa totiž potom udialo na ihrisku asi 
nepochopím ešte poriadne dlho... Tí diváci, ktorí azda po štvrtom góle Lamačanov odišli na 
"jedno zdravotné" s pocitom, že je "hotovo", sa asi rovnako nestačili diviť, keď sa v 
"klubovni" dozvedeli konečný výsledok... ten totiž znie 4:5!!!!    
 



 

    Nuž, ako som napísal vyššie - nebol som, nebudem súdiť a ani hodnotiť... to nech si 
vyhodnotia a posúdia všetci prítomní... no faktom je, že za posledných 7 minút asi pochvala 
nebude, to dúfam chápete. Súperovi treba športovo pogratulovať, asi išiel za víťazstvom viac 
ako domáci a tak si azda o ten gól vyhrať aj zaslúžil... no nedá mi jedným dychom dodať 
ešte jeden dôležitý fakt - tomuto súperovi sme v minulej sezóne v štyroch zápasoch strelili 
bez jedného gólu presných 40(!!!!). Je potrebné písať niečo ďalšie? Myslím si, že nie...     

    

 (ra) 

 
  

 gólový film zápasu: 
   
  0:1 

  1:1    Thron T.  (Bobek) 
  1:2 

  2:2    Kotes      (Bobek) 
  3:2    Mancál    (Pšenko) 

  4:2    Kotes       

  4:3 
  4:4 

  4:5 
 
 
 

5.kolo:   
 
         AHK Pekníkova : SAV Lamač  3:4 (1:2, 1:1, 1:1) 
                vzájomné zápasy v sezóne 2016/17: 6:10, 3:9 

  
    Dráma doslova do poslednej sekundy 
 
   Po nevydarenom zápase s Nivami, si SAVkári vedeli iste predstaviť aj prijateľnejšieho 
súpera na odčinenie spackaného záveru ako "odvekého rivala" z Dúbravky. Nedalo sa však 
nič robiť - SAVka musela na dobre známe dúbravské "letisko"... Na tomto ihrisku je dôležité 
najmä neprepadnúť v útoku, pretože brejkové situácie vedia takéto zápasy rozhodnúť. 5ažko 
sme mohli predpokladať, ako sa to celé bude vyvíjať pretože aj domáci už postrácali 
niekoľko bodov a tak bolo jasné, že dnes chcú bodovať naplno. SAVka však "vytiahla" jedno 
eso z rukáva - na súpisku sme v priebehu týždňa dopísali veľkú posilu - Braňo Thron (alias 
Riko) s bohatými extraligovými skúsenosťami bude odteraz v BHBL obliekať SAVkársky dres. 
 
   Elitná formácia SAVky tak dostala novú podobu a od úvodu bolo naše opory aj patrične 
cítiť. Nič to však nemení na fakte, že sme opäť inkasovali ako prvý a po presne takej chybe, 
akej sme sa chceli vyvarovať. Domáci zvládli akciu 2 na 1 a viedli. Bol to od začiatku veľký 
"boj", nikto nechcel stratiť body... Bolo jasné, že dnes budú rozhodovať maličkosti. Našťastie 
sa SAVkári nepoddali osudu a do konca prvej tretiny otočili skóre vďaka dvom presilovým 
hrám, keď sa parádne trafili Riko a Alfi - 1:2. Čakali nás však ešte dve "šťavnaté" tretiny a 
tak sa bolo treba mať na pozore. V druhom dejstve sa predvádzali najmä obaja gólmani, keď 
likvidovali šance súperov (niekedy aj vďaka "dobre postaveným bránkam"), no predsa len 
padli dva góly... Na domáci vyrovnávajúci sme odpovedali Peťovým gólom, ktorého ideálne 
našiel súperov hráč a tak sme si aj vďaka výbornému Peňovi v bráne držali jednogólové 
vedenie - 2:3. V poslednej tretine však určite nemohla SAVka brániť výsledok, sily totiž 
ubúdali a na tomto ihrisku je to aj pomerne obtiažne... Dlho to vyzeralo, že domáci nenájdu 
recept na vyrovnanie - ponúkli sme im ho však sami... išli sme do dvoch (dokonca 
dvojnásobne) a AHK vyrovnalo. Treba povedať, že zaslúžene... snažili sa o to, čo to išlo. No 
a nastala patová situácia. Do konca zápasu nechýbalo veľa, nikto nechcel spraviť chybu... 



 

Keď sa už zdalo, že sa to iba "remízovo" dohrá, zariadila SAVkárska tretia lajna presilovku a 
to bola necelé dve minúty pred koncom obrovská šanca rozhodnúť! Nehrala to naša elitná 
formácia dlho dobre - na všetky strely totiž domáci spoľahlivý gólman dokonale videl a tak 
všetko riešil... Keď ostávalo do konca zápasu už iba 25 sekúnd, niečo sme kapitánovi 
"pošepkali" a čuduj sa svete, už to vyzeralo oveľa lepšie - prišli dve dobré strely, no bez 
efektu... až tá tretia 6 sekúnd pred koncom skončila nechytateľne v sieti!! Alfi 3:4 a bol 
koniec... Dokázali sme to! 
 
   Dnes patrí pochvala určite všetkým, ktorí hrali. Jasné, že sa spravili aj chyby, no dnes bolo 
vidieť, že chceme vyhrať a hoci aj domáci chceli, napokon sme vďaka trom gólom z 
presiloviek rozhodli tento duel pre seba... Po minulotýždňovom nepochopiteľnom skrate, 
veľmi dôležitom víťazstve. Gólovo rozhodla síce prvá lajna, no aj ostatní robili, čo mohli... No 
a na záver dovoľte oficiálne privítať v tíme nového člena - takže vitaj, Riko... a vôbec sa 
nebudeme hnevať, keď aj v ďalších zápasoch ukážeš to, čo dnes! 
   

  (ra) 

  
gólový film zápasu: 

  
  1:0 
  1:1    Thron B.     (Alföldy J.) 

  1:2    Alföldy J.    (Thron B.)   
  2:2            

  2:3    Kotes    

  3:3           
  3:4    Alföldy J.   (Thron B.) 

 
 

 

7.kolo:   
    
        SAV Lamač : HBK Profis    5:4 (1:0, 0:3, 4:1) 
             vzájomné zápasy v sezóne 2016/17: nehrali spolu 

  
    SAVka zachránila zápas v poslednej tretine 
 
   Vývoj v lige to zriadil tak, že dnes to bol súboj susedov v tabuľke. Keďže súperov delil od 
seba iba bod, bol to súčasne, ako sa zvykne vravievať, štvorbodový zápas. Povedzme si 
priamo - SAV Lamač sa v tejto sezóne akosi herne trápi, o ľahkosti či pohode na hokejkách 
nemôže byť reči a tak na Lamačanov čakal opäť "ťažký" zápas. Profisáci dali pred touto 
sezónou dokopy staronový tím a tak sú fakticky nováčikom, no skúsených hráčov majú v 
kádri veľa... Nič príjemné a ľahké SAVku nečakalo, bolo sa treba mať na veľkom pozore a 
pristúpiť k zápasu maximálne zodpovedne. Samotné stretnutie nebolo žiadnou prehliadkou 
hokejbalovej krásy - práve naopak, bol to skôr urputný boj z oboch strán. Zápas sa pre 
domácich dlho nevyvíjal priaznivo, no v poslednej tretine našli borci v bielych dresoch 
konečne ten správny "kľúč" od dlho zakliatej brány hostí a rozhodli ho napokon vo svoj 
prospech.  
 
   V nekompletnom zložení no správne namotivovaní (teda aspoň sa to pred zápasom zdalo) 
nastupovali SAVkári na zápas, v ktorom sa ďalší bodový skrat prihodiť nemohol. Ani Profisáci 
nemali káder početnejší ako domáci, kondičné manko sa teda očakávať nedalo, no herná 
kvalita bola jednozačne na strane domácich - teda aspoň podľa "papiera" mala byť... Ako 
ukázali úvodné dve tretiny, vôbec to tak nevyzeralo. Nevedno, či to bolo počasím (takmer 



 

celý zápas sa totiž odohral za sústavného dažďa), no SAVkári od úvodu pôsobili absolútne 
"prispato". Naopak, Profisáci cítiac svoju šancu na body, sa od úvodu snažili kontrolovať hru 
a nepúšťať domácich do výrazného náporu. Rozumne zhusťovali priestor pred vlastnou 
bránkou, do ktorej dnes postavili (ako sa s postupom času ukázalo) "muža zápasu"- čo ten 
dokázal domácim zlikvidovať...  Prvá tretina bola skôr "bojom" ako hokejbalom, je síce 
pravda, že niekoľko šancí na oboch stranách sa "vyskytlo", no keďže Miňo v domácej bránke 
a tiež spomínaný hosťujúci brankár boli maximálne pozorní, gól dlho nepadal. Veď nečudo, 
keďže obrany prevyšovali kreativitu útoku a vlastne poriadne šance by sa dali spočítať na 
prstoch jednej ruky. Hráči sa do bezprostrednej blízkosti brankárov nedostávali ľahko, SAVka 
síce mala "väčších" šancí viac, no absolútne bez efektu. Keď to už vyzeralo na "plichtu", 
prihodil sa gól - Alfi ml. vystrelil z veeeeeľkej diaľky a Alfi st., ktorý zostal na malú chvíľku 
nekrytý pred bránkou hostí, šikovne nastavil hokejku do dráhy strely - loptička zmenila smer 
a skončila v bránke. Konečne - 1:0. Ako sa neskôr ukázalo, tento "netradičný" gól bol 
predzvesťou ďalších "haluzí", ktoré dnes končili v oboch bránkach... V prestávke si domáci 
povedali, že teraz to už azda pôjde a bude to fajn - ale asi nie všetci pochopili ten správny 
smer, ktorým to malo ísť! To, čo totiž predviedla SAVka v druhej tretine bola čistá 
"katastrofa" - suverénne najhoršia tretina v tomto ročníku! Nemuselo to však tak byť...keby 
totiž domáci využili aspoň dve-tri čisté gólovky, ktoré si vypracovali, mohol byť absolútny 
pokoj. To sa však nestalo, hostia to dokonale využili, strelili tri góly a skóre výrazne preklopili 
na svoju stranu...a to ešte Miňo párkrát vytiahol dobrý zákrok... No niečo strašné, SAVkári 
boli všade neskoro, nevedeli si poriadne prihrať, strieľali z nepripravených pozícií a navyše 
hosťujúci brankár všetko skrýval vo svojom výstroji a tak nebolo ani čo dorážať. Takže 1:3... 
či zaslúžene podľa počtu šancí? Či to boli góly pekné alebo škaredé? Ale prosím vás, to koho 
dnes už zaujíma...rozhodujúci je stav a ten bol veľmi nepriaznivý pre obhajcu titulu. Na 
"haluze" SAV 1, Profis 2. Pred poslednou tretinou bolo na domácej striedačke "akosi 
rušnejšie", klídek podaktorých hráčov to však nenarušilo, ale bolo nad dnes za mrakmi 
schované slnko jasnejšie, že keď sa konečne domáci nepreberú, dva body sa "utopia" v tej 
veľkej kaluži vody za mantinelom! Nebolo už viac na čo čakať, takže taktika bola jasná - 
strieľať, strielať a zase strielať... vari tam niečo "padne", keď to už kombináciami nešlo. Do 
otočky treba vyrovnať a potom možno... Cieľ sa napokon podarilo aj prekročiť. Hoci pokyn 
"strielať zo všadiaľ" spočiatku všetci nepochopili, vážnosť situácie si uvedomovali všetci a tak 
sa zvýšila domáca aktivita, pohyb a vari aj to povestné "chcenie"...neostávalo totiž nič iné, 
iba sa "kusnúť" a doslova to vybojovať. Zvýšenou aktivitou zostali na úvod tretej tretiny 
zaskočení aj hostia a to sa ukázalo z ich strany napokon ako osudná chyba... Keď na 
striedačke spoluhráči vysvetlili aj Ďuríčkovi, že nemá zbytočne prihrávať (veď aj tak mu tú 
prihrávku nikto nevráti :-)), nahodil loptičku smer bránka a čuduj sa svete, skončilo to v 
sieti...hurá 2:3, na "haluze" 2-2 a hráme ďalej... Zanedlho po buly rýchla švihovka a Bobor 
vyrovnáva na 3:3... konečne "normálny" gól... Železo treba kuť za horúca, zase niekoľko 
nevyužitých šancí, no potom zase gól "z ničoho"... Alfi ml. strelou popod padajúceho 
gólmana dostáva domácich do vedenia - 4:3! Hostia protestujú, že loptička neprešla celým 
objemom za čiaru, my to zo striedačky nemáme šancu posúdiť, rozhodca však videl a hneď 
a rezolútne ukázal, že bola tam... Ďalšia "haluška"...už ani neviem koľká, no podstatné bolo, 
že SAVka dokonale otočila stav, hostia sa nezmohli na žiadny odpor, takmer do otočky sa 
hralo neustále na ich polovici...Až po nej sa "otriasli", vrhli všetko do útoku a už začalo 
"horieť" aj pred Miňom. Ten však naďalej pozorne sleduje dianie na ihrisku a tak sa stav 
nemení. To by už bola škoda stratiť ťažko vybojované vedenie. Hostia však budú hrať 
presilovku, to nebolo veľmi taktické zo strany domácich, brániaci hráči to však zvládajú bez 
väčších problémov a udrie na druhej strane... Prichádza piata gólová radosť domácich - Alfi 
ml. využíva chvíľkové nedorozumenie v radoch hostí a na x-krát pretláča loptičku do bránky - 
5:3! To by už malo byť definitívne dobré. Alebo nie? Hostia odvolávajú brankára, vabank - 
veď čo iné už vymyslieť.... domáci netriafajú trestuhodne asi štyrikrát prázdnu bránku (to už 



 

azda ani nie je možné) a tak Profisáci cca pol minútku pred koncom strieľajú kontaktný gól... 
Nič iné sa už našťastie neudialo - domáci víťazia 5:4.  
 
   To bol zase zápas... výkon nijako oslnivý - skôr boj, boj a ešte raz boj. Padlo síce deväť 
gólov, no na tie spomínané "haluze" to bolo 4-3. Strašné. Páni, to čo sme dnes 
pozahadzovali najmä v druhej tretine...takmer sa nám to vypomstilo. Nebude nám to takto 
vychádzať donekonečna - to si dúfam všetci dobre uvedomujeme! Hosťujúci Profisáci dnes 
určite horší neboli, no ako som písal vyššie - koho to už teraz zaujíma... No nič SAVkári, 
treba sa z toho poučiť a pozerať sa dopredu. Čakajú nás totiž ďalšie náročné zápasy... 

  (ra) 

  
 
gólový film zápasu: 
  

  1:0   Alföldy R.  (Alföldy J.) 

  1:1           
  1:2     

  1:3            
  2:3    Biely    

  3:3    Bobek       (Alföldy J.)       
  4:3    Alföldy J.   (Bobek) 

  5:3    Alföldy J.   (Thron T.) 

  5:4 
 

 
 

8.kolo:   
 
       HBC Greenhorns : SAV Lamač    4:8 (1:3, 1:4, 2:1) 
            vzájomné zápasy v sezóne 2016/17: 5:11, 3:12 

  
    Druhé najvyššie víťazstvo v tomto ročníku 
 
   Pred súbojom s tradičným súperom bolo otázkou dňa, či SAV Lamač nadviaže na vydarenú 
poslednú tretinu minulotýždňového domáceho zápasu alebo či to bude, na predsa len 
väčšom ihrisku, trápenie... Konečný výsledok ukazuje na bezproblémový priebeh stretnutia a 
hoci v poslednej tretine prišlo v radoch SAVkárov opäť raz k určitému uspokojeniu, dá sa 
povedať, že taký naozaj aj bol. Lamačania si tak do tabuľky pripísali dva dôležité body najmä 
vďaka "dobrej práci" v prvých dvoch tretinách.   
 
   V početnejšej zostave ako naposledy nastupovali SAVkári na zápas, v ktorom sa už 
tradične dalo čakať, že "Zelenáči" budú klásť tuhý odpor a budú chcieť nadviazať na 
vydarenejšie zápasy tohto ročníka. Lamačania dostatočne poučený niekoľkými 
tohtosezónnymi zápasmi, v ktorých sa presvedčili, že "voľnejší prevádzkový režim" v úvode 
stretnutia môže privodiť nechcené problémy, začali zodpovedne a od úvodu prevzali opraty 
zápasu pevne do svojich rúk. Súpera takmer do ničoho nepúšťali a ten bol prinútený brániť 
svoje hradby ako sa dalo. Je pravdou, že mnoho šancí zostávalo dlho-predlho nevyužitých 
(až Cecovi sa podarilo skórovať do odkrytej bránky), dokonca domáci po ojedinelom výpade 
do pokojných SAVkárskych vôd dokázali na chvíľu skóre vyrovnať, no potom vďaka 
nasadeniu a pohodovej hre najmä prvej SAVkárskej lajny sme po prvom dejstve odskočili na 
1:3. Druhá tretina bola herne ešte kvalitnejšia ako úvodná, na hosťoch bolo vidieť, že dnes 
nie sú ochotní pripustiť žiadnu drámu a tak skóre utešene narastalo a to mohli byť Zelenáči 
radi, že inkasovali iba štyrikrát... Postupne sa presadili Riko, Ďuríček (ktorý premenil na gól 
azda svoj prvý dotyk s loptičkou), Bobor a Milis... no a práve jeho jedovatá, priam 



 

"kanalizačná podzemka" definitívne vzala domácim chuť v tejto tretine ešte niečo vymyslieť. 
Síce sme opäť pozahadzovali aj nemožné, no skóre 2:7 hovorilo za všetko. Náskok už 
nezmazateľný, mala nás čakať pohodová tretina (aj bez dvoch členov našej úderky, ktorí 
museli odísť skôr)... no nepochopiteľne nečakala. Zbytočné je rozpisovať sa o tom, že viacerí 
v bielych dresoch už "vyhlásili generálny fajront", nastalo zbytočné uspokojenie a domáci, 
ktorí sa otriasli z nepodarenej druhej tretiny, nemajúc čo stratiť, si povedali, že to ešte 
skúsia. Dokázali dvakrát skórovať a z komfortného zápasu mohla byť ešte nechcená 
"dráma". Na ihrisku to totiž miestami vyzeralo tak, akoby v bielych dresoch pobehovalo stádo 
koní, ktoré stratilo jazdcov na Taxise... Našťastie zabrala narýchlo zorganizovaná "tlačová 
konferencia" na striedačke hostí, ktorej jedinou témou bola informácia, že hokejbal sa hrá s 
tou oranžovou loptičkou, s ktorou sme sa v tretej tretine takmer nestretli a že ak nebudeme 
hrať "na lopte", bude to ešte horšie... No sláva, zabralo to... viacerí pochopili a tak sme až 
do konca zápasu to oranžové čudo Zelenáčom už takmer nepožičali. Vypracovali sme si opäť 
veľa čistých šancí a preto bolo na škodu, že gól padol už iba jeden v presilovej hre na konci 
zápasu. Chvalabohu, koniec - 4:8. 
 
    Myslím, že nám je všetkým jasné, že dnes to bolo dve tretiny úplne bezproblémové a 
jednoznačné, škoda však tej tretiny poslednej. Ďalší varovný prst v tohtoročnej edícii - azda 
už vari posledný! Vieme totiž, kto nás čaká v ďalšom kole... dohovoril som, vážení! 

 
 (ra) 

  
gólový film zápasu: 
  
  0:1   Mancál     (Alföldy J.) 

  1:1         

  1:2    Thron B.   (Alföldy J.) 
  1:3    Alföldy J.  (Thron B.)         

  1:4    Thron B.   (Alföldy J.) 
  1:5    Biely         (Pšenko)       

  2:5    

  2:6    Šurlan      (Schuster) 
  2:7    Bobák      (Alföldy J.) 

  3:7 
  4:7 

  4:8   Schuster   (Mancál) 
 

 

 
9.kolo:   
 
        SAV Lamač : Hancop   2:4 (2:2, 0:0, 0:2) 
            vzájomné zápasy v sezóne 2016/17: 4:8, 2:7, 4:2, 3:6, 6:4 

  
    Druhá prehra v súťaži s neobľúbeným súperom 
 
   Pred súbojom s tradičným a neobľúbeným súperom, s ktorým to mimochodom bol dnes 
jubilejný 40.vzájomný súboj, sa opäť raz "diali veci". Súper požiadal SAVku o dohodu 
posunutia zápasu (namiesto odloženia zápasu) o tri hodiny.... nemali brankára (hoci ich majú 
na súpiske, koľko len chceš...), no a nás teda postavili do situácie zvoliť pre nás 
najprijateľnejšie riešenie. Demokraticky rozhodla väčšina, že im vyhovieme (veď oni by to 
pre nás iste spravili tiež...- to určite...nechceli sme totiž hrať zase niektorú nedeľu, jednu 
dohrávku už máme), SAVka hrala v pozliepanej zostave a tak sa v samotnom zápase potvrdil 
trend z historickej bilancie - prehrali sme. Nuž čo, súperovi to " dohodnutie sa" vyšlo... 



 

žasnem, že im to bolo v tejto sezóne dovolené už niekoľkokrát a oficiálne žiadny odložený 
zápas nemajú...a najlepšie na tom je to, že im to riadiaci orgán ešte niekoľkokrát umožní 
(hoci dohoda pred sezónou bola trošku iná...). Ale ok, Lamačania súhlasili, hrali... a nie zle, 
no napokon prehrali. 
 
    Hancopáci prišli do Lamača ako lídri tabuľky a ako vždy maximálne sebavedomí, Kto 
očakával vyrovnaný duel ako reprízu poslednej finálovej série, nemal zjavne dosť informácií o 
hráčskych kádroch pre túto sezónu. Hostia boli jednoznačným favoritom. Ich dnešná 
"hrateľná" zostava však dávala tušiť, že domáci Lamačania nepredajú svoju kožu lacno a 
budú sa snažiť nejaký ten bodík uchmatnúť... Prvá tretina zápasu bola najzaujímavejšia a aj 
hokejbalovo najkvalitnejšia. Domáci išli dvakrát do vedenia po Alfiho góloch (jeden gól padol 
v našej presilovej hre), no hostia dokázali vždy odpovedať a tak bol po úvodnej tretine stav 
nerozhodný 2:2...a asi aj zaslúžene. Šance boli totiž na oboch stranách, no obaja gólmani 
toho pochytali dosť. Do polovice zápasu sa SAVka celkom dobre "hýbala" a hoci viacero 
dobrých šancí tradične nepremenila, hra nebola vôbec zlá. S pribúdajúcimi minútami však 
súper pomaly, ale iste preberal opraty tohto zápasu do svojich rúk a Lamačanom neostávalo 
nič iné, ako sa v prvom rade sústrediť na pozornú obranu. Vďaka Miňovi, ktorý predviedol 
niekoľko naozaj dobrých zákrokov sa aj na druhú prestávku išlo za nerozhodného stavu. Gól 
nepadol na žiadnej strane, takže stále bolo lichotivých 2:2. Žiaľ, v poslednej tretine sa 
prejavil menší "kondičný deficit" domácich a tak na ihrisku kraľoval jednoznačne súper. Robili 
sme, čo sa dalo... dlho to vyzeralo, že by sa SAVke mohlo predsa len podariť remízu udržať 
až do konca, no nestalo sa. V obrannom pásme to bolo dlho takmer bezchybné a hoci 
opticky mal súper z hry viac (a mal asi aj vyloženejšie šance), prevahu nevedel vyjadriť aj 
gólovo. Problémom skôr bolo, že Lamačania sa do blízkosti bránky hostí takmer nedostávali a 
hrozili "iba" strelami z diaľky, ktoré v pohode chytajúceho gólmana súpera bez problémov 
likvidoval. Otočka a stále remíza... Bolo jasné, že rozhodne jeden gól... teda ak nejaký ešte 
padne. No, ak má padnúť, tak dúfame, že do tej správnej bránky!  Nepodarilo sa... iba na 
chvíľku sme pred bránkou zabudli na hráča hostí a ten dokázal na dvakrát prepasírovať 
loptičku do bránky - 2:3. Do konca zápasu ešte nejaký čas ostával, no zbytočne ideme do 
oslabenia. Ubránili sme ho a tak šance ešte žije... Nedarí sa však súpera zatlačiť, ten logicky 
zmenil taktiku a nikam sa nehrnie, čaká na našu chybu. 1:40 min.do konca a buly pred 
súperovou bránkou... Niet na čo čakať, odvolávame brankára, treba vyhrať buly a vystreliť... 
Taktická porada, jasné, čo treba spraviť... žiaľ, nestalo sa. Prehrané buly a strela do 
prázdnej bránky - je rozhodnuté. Koniec - 2:4. 
 
   Škoda. Dnes SAVkári na ihrisku naozaj odviedli maximum, na čo v danej chvíli mali. To, že 
to v zápase, ktorému by azda viac svedčala remíza, napokon nestačilo, je druhá vec... 
História sa však nepýta, prehrali sme a tak sa Hancopáci ešte viac "zabarikádovali" na čele 
súťaže! Iný pohľad do "našej kuchyne" však hovorí, že pokiaľ sa gólovo nepreberieme 
viacerí (a budeme sa stále spoliehať na jedného hráča...), ďaleko to veru  tento rok 
nedotiahneme... 

 

 (ra) 

  

gólový film zápasu: 
  
  1:0    Alföldy J.  (Biely) 

  1:1         
  2:1    Alföldy J.  (Thron B.)    

  2:2      

  2:3 
  2:4 

 
 



 

 

10.kolo:   
 
         K. Ves Knights : SAV Lamač   7:11  (3:4, 1:3, 3:4) 
              vzájomné zápasy v sezóne 2016/17: 3:11, 6:24, 3:6, 5:8 
 

  
    Očakávané víťazstvo po "divokom" priebehu 
 
   Pred historicky 18.vzájomným zápasom týchto súperov bolo na pohľad jasné, že akýkoľvek 
iný výsledok ako víťazstvo SAVky by bolo veľkým prekvapením. Všetkých 17 vzájomných 
súbojov totiž vyhrali práve Lamačania. No napriek tomu nečakalo SAVku nič ľahké (veď ktorý 
súper v pomerne vyrovnanej lige je už ľahký...). Priebeh zápasu to presne potvrdil - Rytieri 
bojovali ako vládali a v určitých pasážach duelu narobili favoritovi nemálo problémov. 
Napokon sa však SAV Lamač presadila a "povinné" víťazstvo, napriek sympatickému výkonu 
domácich, a dva body do tabuľky získala. 
 
    Hostia z Lamača pricestovali do petržalskej Engerau arény v nekompletnom zložení a 
oklieštenej zostave. Plnohodnotné tri lajny postavili Lamačania aspoň na jednu tretinu, no 
potom sa už na pľaci točili pravidelne iba dve "štvorky". Začiatok zápasu bol akýsi opatrný, 
čo bolo prekvapujúce najmä v prípade hostí... U domácich sa totiž predpokladalo, že scénar 
vzájomných zápasov zachovajú a zamerajú sa najmä na obranu a nejaký ten brejk, z ktorého 
by mohli gólovo udrieť. Šance si však tradične SAVkári vypracovali, nie že nie, no akosi už 
tradične, pálili "slepými". Keď sa už na tú "mizériu" nemohli pozerať starešinovia v tretej 
lajne, otvorili skóre sami. Mal to byť ten povestný gól, po ktorom to "už pôjde" - no to ešte 
nebol on... Po ňom sa totiž začali diať veci! Stačilo niekoľko minút a domáci Rytieri dokonale 
otočili priebeh zápasu - tromi gólmi sa dostali do vedenia 3:1!! To už nebola nijaká sranda a 
tak bolo treba zapnúť na vyššie obrátky a to čo najskôr. Táto gólová "facka" alebo ak chcete 
terapia šokom zabrala a do konca tretiny otočila skóre na svoju stranu pre zmenu SAVka. 
Najskôr opäť "starci", no a po nich sa konečne presadila aj elitná lajna a počas jedného 
striedania stanovila skóre úvodnej tretiny na 3:4. Keďže by sa malo železo kuť za horúca, 
bolo treba v rovnakom tempe pokračovať aj s kraja druhej tretiny... a naozaj, hostia pridali 
ďalšie dva góly a odskočili na rozdiel troch gólov 3:6. To sa už zdalo, že práve ten šiesty 
"nezmysel", ktorý si domáci brankár nešťastne zrazil do siete po odraze od zadného 
mantinelu, by mohol byť tým zlomovým. No zase nebol, pretože prišlo prečíslenie dva na 
nula po chybe SAVky v útočnom pásme a domáci znížili... Do konca druhej tretiny padol ešte 
jeden gól a tak sa išlo na prestávku za stavu 4:7. Keď v úvode poslednej tretiny padli do 
domácej siete ďalšie dva pekné góly a SAVka odskočila na už "pohodových" +5, všeobecne 
sa očakával pokojný zvyšok zápasu... Opäť mylná predstava - domáci zase skórujú po strele 
z väčšej vzdialenosti a znižujú... Ok, tak ešte hráme - po x-nepremenených šanciach padá 
desiaty gól do domácej siete - 5:10. Tak toto už asi "zabalia" aj domáci... tak nič, stále nie... 
veď prečo aj... Rytieri si dnes asi povedali, že si troška vylepšia skóre na strane "strelené 
góly" a prekvapujúco sa im to darí - šup-šup a ďalšie dva góly v sieti Lamačanov! Hrozné... 
no čo už, nech je to radšej dnes už konečne za nami! Posledný gól v domácej sieti napokon 
stanoví konečný výsledok na 7:11. Čo dodať, sedem inkasovaných gólov...?  
 
   Teraz by to chcelo asi nejakú "múdrosť" na záver, že? Úprimne, nenapadá ma nič 
vhodné... Do konca jesennej časti nám ostávajú ešte tri kolá a jedna dohrávka. Bude veľmi 
dôležité získať v týchto zápasoch čo najviac bodov, pretože pohľad do tabuľky (najmä v tých 
horných poschodiach) hovorí za všetko - každá neočakávaná strata sa kruto vypomstí! 
Zlepšovať máme čo, veď to, čo sme dnes súperovi v obrane dovolili bolo hádam až príliš. V 
sobotu máme ďalšiu šancu napraviť si reputáciu. No ale aby sme nekončili negatívne - 



 

pozitívom dnes bolo, že sa dokázali strelecky presadiť viacerí hráči, avšak tento trend si 
musíme zachovať aj do ďalších zápasov... 

 (ra) 

 

  

gólový film zápasu: 
  

  0:1    Thron T.   (Mancál) 
  1:1         

  2:1       
  3:1      

  3:2    Alföldy R.  (Thron T.) 

  3:3    Thron B.    (Alföldy J.) 
  3:4    Thron B.    (Alföldy J.) 

  3:5    Alföldy J.   (Thron B.)  
  3:6    Kotes        (Šurlan)  

  4:6 

  4:7    Alföldy R. 
  4:8    Alföldy R.  (Alföldy J.) 

  4:9    Alföldy J.   (Alföldy R.) 
  5:9 

  5:10   Alföldy J.   (Mancál) 
  6:10 

  7:10 

  7:11   Alföldy R.  (Alföldy J.) 
 

 
 

11.kolo:   
 
           SAV Lamač : LG Barbari   8:1 (3:0, 3:0, 2:1) 
                vzájomné zápasy v sezóne 2016/17: nehrali spolu 
 

  
    Prvé víťazstvo v prvom vzájomnom súboji oboch súperov pre SAVku 
 
   Pred historicky prvom vzájomným zápasom týchto súperov - keďže tím LG Barbari je 
nováčikom súťaže - bol favorit celkom jasný. Už len pohľad do tabuľky dával tušiť, že hostia 
v prvej polovici súťaže najmä zbierajú skúsenosti a hoci v niektorých zápasoch svojich 
súperov potrápili, doteraz nezískali ani bod. No a pohľad na lavičku Barbarov zase hovoril 
jasnou rečou, že tím tvorený najmä mladými chalanmi (väčšinou iba v juniorskom veku) by 
dnes nemal domácej skúsenej SAVke robiť väčšie problémy. Samotný zápas to potvrdil, no 
treba dodať, že strelci v domácich dresoch sa veľmi nepredviedli - nepremeniť totiž opäť 
toľko vypracovaných šancí... No treba jedným dychom dodať, že najlepším hráčom hostí bol 
jednoznačne ich gólman, ktorý predviedol naozaj viacero dobrých zákrokov. Napokon sa tak 
predzápasové prognózy naplnili, hoci niekto mohol asi čakať výraznejšie víťazstvo.   
 
    Sobotňajšie "klasické" lamačské počasie - tradičná zima a vietor - privítali aktérov zápasu 
ako sa patrí. Hráči oboch tímov sa tak od úvodného hvizdu snažili dostať do tej 
najsprávnejšej prevádzkovej teploty. Úvod, a vlastne aj dianie v celej prvej tretine, 
jednoznačne ovládla domáca SAVka a tak bolo otázkou času, kto a kedy otvorí skóre. Hostia 
prišli s jednoznačným úmyslom sťažiť to Lamačanom ako sa len bude dať a tak sa 
pochopiteľne sústredili najmä na pozornú obranu. Pôsobili ale až príliš zakríknuto a tak mohli 
byť radi, že inkasovali iba trikrát. Neviem, či v úvodnej tretine letela vôbec na Peňa v 
domácej bráne aj nejaká strela... Takže na prvú prestávku sa išlo za stavu 3:0, ktorý však 



 

vôbec nezodpovedal dianiu na pľaci, keďže viacero sľubných príležitostí Lamačanov ostalo 
nevyužitých. Druhá tretina mala spočiatku rovnaký obraz ako tá úvodná. Po piatom góle v 
sieti Barbarov sa ale konečne osmelili aj hostia a začali čoraz častejšie zamestnávať Peňa a 
domácu obranu. No a to v spojitosti s pokračujúcim "zahadzovaním" šancí domácimi hráčmi 
zmenilo (aspoň opticky) dianie na ihrisku. Mladíci v červených dresoch sa osmeľovali čoraz 
viac, no na skórovanie to ani v tejto tretine "nevydalo" a tak sa išlo na prestávku za stavu 
6:0. No treba dodať, že ak by bol stav po dvoch tretinách napr.12:1, nemohol by nikto 
povedať ani to povestné "mäkké f"... Darmo, domáci hráči totiž opäť pracovali na tom, aby 
zo súperovho brankára spravili hrdinu dňa! Hostia, ktorí nemali čo stratiť začali poslednú 
tretinu aktívne a podarilo sa im zaslúžene skórovať, keď využili chybu v zadných radoch 
domácich na skorigovanie. To však bolo z ich strany všetko, domáci pridali ešte dva góly a 
stanovili skóre tohto zápasu na konečných 8:1. 
 
   Nuž, k tomuto duelu, ktorým sa skončila prvá polovica súťaže (SAVkárov čaká ešte 
dohrávka so silným Tehelným Poľom) azda netreba už viac nič dodávať. Na jeseň nás čakajú 
ešte ďalšie dva zápasy už z odvetnej časti a tak ako som napísal minulý týždeň, treba v nich 
"ukoristiť" do tabuľky čo najviac bodov aby mohla SAVka spokojne zimovať na čo najvyššom 
poschodí tabuľky. 
 

 (ra) 

  

gólový film zápasu: 
  

  1:0    Alföldy J.   (Thron B.)   
  2:0    Alföldy R. 

  3:0    Thron B.    (Alföldy J.) 

  4:0    Thron B.  
  5:0    Alföldy R.  (Bobek) 

  6:0    Alföldy J.   (Biely) 
  6:1     

  7:1    Thron T.   (Schuster) 
  8:1    Schuster 

 

 
 

13.kolo:  
 
         HBK Vrakuňa : SAV Lamač   5:4 (1:0, 0:3, 4:1) 
              vzájomné zápasy v sezóne 2017/18: 5:7 

  
    Nechápem a nerozumiem! 
 
   Práve týmto duelom sa začala odvetná časť súťaže, hoci pohľad do tabuľky tvrdí niečo iné, 
nenechajte sa tým pomýliť... to si len niektoré mančafty spravili zo súťaže "holubník", keď si 
poodkladali, čo sa dalo. Od duelu ubehol už takmer týždeň, no emócie so mnou lomcujú ešte 
aj dnes... a to som nechcel písať komentár ihneď po zápase! Áno, NECHÁPEM, ako môže 
prísť obhajca titulu na dôležitý zápas so štyrmi hráčmi a brankárom (!!), NECHÁPEM, ako sa 
môže pani Šťastena tak jednoznačne obrátiť chrbtom k hráčom, ktorí napriek osudu tohto 
zápasu nechali na ihrisku aj tie posledné zvyšky svojich síl... NEROZUMIEM, ako môže 
naopak "zahrnúť" neobmedzenou priazňou mužstvo, ktoré takmer nič nepredviedlo a 
NECHÁPEM, ako môže získať všetky body tím, ktorý počas celého zápasu predvedie dve-či tri 
hokejbalové akcie! Že šport býva krutý? Veru nie...takýmto spôsobom veru nie! Ak by som 
po zápase vládal, dolámal by som od zlosti hokejku...   



 

 
    Úprimne, nechce sa mi na to čo i len spomínať a nie to ešte opisovať.... No ale čo by mi 
potom povedal napríklad taký Ceco, keby si nemal čo prečítať? Jáááj Ceco môj, ešte šťastie, 
že si prišiel, hoci chorý "ako pes" a pomohol si, čo ti sily stačili-klobúk dolu pred tebou. A kto 
ďalší? No predsa kapitán Alfi ml., ktorý odohral zápas bez jediného striedania! Brácho, pred 
tebou nielen klobúk dole! Nesmiem zabudnúť na Peňa, ktorý si to celé "odtrpel" v bráne a 
divím sa, že po tom, ako mu tam "napadalo" viacero gólov to psychicky ustál... a poslední 
dvaja do počtu boli naši veteráni Ďuríček s Alfim st....mimochodom, spolu dohromady majú, 
až sa to bojím napísať, 91(!) rokov... Ďuríček, klobúk dolu aj pred tebou. Takže v tejto 
zostave sme mali uhrať "povinné"dva body, či lepšie povedané potrebné dva body, keďže 
liga je tento rok (až na prvé dva tímy) pomerne vyrovnaná... Ľudkovia, čo vám poviem, robili 
sme, čo sa dalo, no proti Vrakunčanom, ktorých bolo osem to na viac nevydalo... A pritom 
stačilo, aby nás bolo iba o jedného viac a súpera by sme s prehľadom zvládli! Škoda 
hovoriť... A čo samotný zápas? Prvá tretina - mali sme tri čisté šance - nič. Domáci? Tí 
nepredviedli absolútne nič a viedli 1:0. Gól? Strela takmer z trištvrte ihriska letiaca nad bránu 
sa od nášho hráča nešťastne dostáva do bránky. A tak to všetko začalo... To, že sa dopredu 
nepohrnieme bolo nad slnko jasnejšie, načo aj... ale, že domáci tím, ktorý nám pri tejto 
konštelácii mal naložiť, čo sa do nás zmestí, sa poriadne nedostane ani za polku bolo 
nepochopiteľné. To, že sme ich tam dokázali udržať, svedčí zrejme o ich "kvalite". Tretina 
druhá a obrat ako z partesu - domáci mdlý výkon pokračuje a SAVkári do toho dávajú 
všetko, čo sa dá. K mdlému výkonu Vrakunčania pridávajú aj nedisciplinovanosť, faulujú 
pretože im dokážeme zamotávať hlavu a hokejbalovo ich predčiť... Vyrovnanie v presilovke, 
druhý gól premenené trestné strieľanie, tretí gól utešenou strelou... paráda! Po dvoch 
tretinách neuveriteľných 1:3! Nie, nezdá sa nám to...domáci nechápu, hádajú sa...a my, 
úprimne, nechápeme vpodstate tiež. A to ešte nepremieňame ďalšie trestné strieľanie... Síl 
ale poriadne ubudlo, bude to ešte peklo. Čaká nás "najdlhšia" tretina v našom hokejbalovom 
živote... Tretie dejstvo začína napriek odhodlaniu domácich dvomi tutovkami SAVky-žiaľ ani 
jednu sme nevyužili-Ďuríček triafa brvno, o chvíľu Alfi ml. nepremení nájazd a to napokon 
rozhodne o celom zápase! Miesto 1:4 je 2:3 - domáci opäť skórujú po ďalekonosnej strele 
tečovanej hosťami do brány bezmocného Peňa. Už dávno nevládzeme, ale bojujeme...a 
onedlho bohužiaľ ďalšia "haluška", zase strela zdiaľky, ktorá asi ani nesmerovala do 
priestoru bránky, ale zrazená do bránkoviska, neprehľadná situácia a loptičku vidí ako prvý 
hráč domácich...na našu škodu, 3:3. Neuveriteľné - tam hore nás asi niekto nemá rád...nič v 
tomto duely nedostávame zadarmo, domáci majú naopak šťastia habadej... A to ešte nebolo 
všetko, ďalší dokonalý obrat v zápase, prišla konečne nejaká hokejbalová akcia domácich a 
je to 4:3. To snáď nie je pravda... na konci so silami, po takom priebehu zápasu 
prichádzame o všetko! Alebo nie? Kde sa vzal, tu sa vzal, Ďuríček nám zaúradoval...lepšie sa 
to ani trafiť nedalo - 4:4. Koniec? Ešte žiaľ nie...niet už z čoho brať a domáci zakončujú svoj 
"skvelý" zápas ďalším výnimočným kúskom - strela takmer od vlastnej bránky, ktorá smeruje 
evidentne vedľa bránky triafa "zabudnutú" hokejku domáceho hráča, ktorý sa snažil iba 
odtláčať brániacich hráčov a končí, hádajte kde... 5:4. Teraz už ale koniec je... V power-play 
už sme totiž nemali dostatok síl niečo vymyslieť a tak odchádzame absolútne zničení, 
neuveriteľne sklamaní a hokejbalovo oklamaní. Domácich sme dve tretiny času k ničomu 
nepustili aj keď sme boli iba štyria a ani to nestačilo. 
 
   Šľak ma trafí!!! Čo vravíte, že tak to niekedy chodí? Nie, nesúhlasím! Kto tam nebol a 
nevidel, nech nesúdi! Domáci si totiž za predvedený výkon dnes vyhrať nezaslúžili a SAVka si 
dnes rozhodne nezaslúžila prehrať... NECHÁPEM a NEROZUMIEM...! 

 (ra) 
  

gólový film zápasu: 
  

  1:0     



 

  1:1    Alföldy J.   (Mancál) 

  1:2    Alföldy R.  (tr.strieľanie) 

  1:3    Alföldy J.    
  2:3     

  3:3     
  4:3     

  4:4    Biely 

  5:4  
   
 
 
  

dohrávka - 6.kolo:   
 
            Tehelné Pole : SAV Lamač   9:6 (3:0, 4:2, 2:4) 
                vzájomné zápasy v sezóne 2016/17: 3:7, 3:5 

  
    Prehra "so cťou" na záver jesennej časti 
 
   Po psychicky extrémne náročnej sobote nás čakala ešte náročnejšia nedeľa. Vývoj v 
jesennej časti súťaže to zariadil tak, že dohrávka bola súbojom druhého s tretím. Obhajca 
titulu s jedným z najväčších ašpirantov na tohtosezónny titul... Tehelné Pole nebolo také 
silné už niekoľko rokov, poskladali tím s najlepším kádrom v lige. Nech si vraví, kto čo chce, 
je to neodškriepiteľný fakt. Ak chcete s takýmto tímom držať krok, musíte byť v plnej sile a 
najmä forme. Zápas v pôvodnom termíne sme si museli práve z tohto dôvodu odložiť, no ako 
sa dnes ukázalo, k ničomu nám to nebolo. Prišlo nás totiž iba šesť+Peňo. A to ešte dva 
zaslúžilé kusy, Ďuríček a Alfi st., mali v nohách sobotňajší "horor na Baltskej" a Bičko hral 
prvýkrát po zranení a dvojmesačnej vynútenej pauze. Domáci naopak povolali "do zbrane" 
11 bojovníkov - takmer štyri kompletné lajny proti zdecimovanému súperovi... 
 
   Úprimne, konečný výsledok tohto zápasu je pre SAVku veľmi lichotivý. Domáci síce na 
svojom facebookovom konte zdvorilostne napísali, že aj v tejto dnešnej zostave mala SAVka 
svoju veľkú kvalitu, no povedzme si to na rovinu a úprimne, nebolo to tak. Akékoľvek 
taktické pokyny nemali veľký zmysel - hlavnou úlohou dňa bolo prežiť. Predpoklady sa do 
bodky naplnili - domáci hráči, dostatočne nabudení sa bavili hokejbalom... pekné akcie, góly 
po strelách a kombináciách až do prázdnej brány. Príliš nám toho v prvej tretine nedovolili a 
tak stav 3:0 bol logickým vyústením diania na ihrisku a to môžeme Peňovi ďakovať, že čo to 
ešte pochytal. Aktíva SAVky v prvom dejstve? Niekoľko neškodných striel. A to nemalo byť 
zďaleka všetko. Domáci koncert pokračoval aj v druhej tretine, našťastie sme ho dokázali 
aspoň dvakrát prerušiť, keď sme skórovali pri signalizovanej presilovej hre a potom aj v 
ďalšej početnej výhode, no skóre 7:2 po dvoch tretinách bolo veľavravné. Hoci sme robili, čo 
sa dalo, na rozbehnutých domácich to nestačilo. Dobrou správou bolo, že nás čakala už iba 
jedna tretina, tou zlou ale bolo, že domáci nevyzerali na to, žeby chceli už iba dohrávať... 
Práve naopak, ich cieľom bolo "doraziť" nás. Čo sme komu spravili...? Vedeli sme, čo nás 
čaká a hoci niektorí z nás už ani poriadne nevnímali "svet naokolo", boli sme odhodlaní 
bojovať až do úplného konca. V druhej tretine sme niekoľko sľubných akcií predviedli, no 
nedokázali sme ich gólovo zakončiť. Na začiatku poslednej tretiny sme na malú chvíľku 
pohrozili a dostali favorita "do úzkych", skórovali sme a ďalšie naše šance zlikvidoval pozorný 
gólman, domáci však odpovedali dvoma gólmi a to už vyzeralo na zahanbujúci debakel - 9:3. 
Od tejto chvíle sme však už naozaj nemali čo stratiť. Kdesi v "palci na nohe" sme ešte našli 
silu vzdorovať a keď sa domáci hráči viac sústredili na to, kto bude platiť v krčme za desiaty 
strelený gól ako na naše kombinácie, zrazu sa obraz hry zmenil. Od tohto okamihu sme totiž 
dokázali skórovať už iba my a tromi peknými gólmi v rade sme stanovili konečný rezultát na 
prijateľných 9:6. Aké komické, domáci chvíľami držali loptičku na svojich hokejkách vo 



 

svojom obrannom pásme a SAVkári nemali chuť, no najmä sily napádať ich. Neviem, kde sa 
to v nás ešte vzalo, no napokon odchádzame do Lamača s prehrou o tri góly... veľmi slabá 
útecha na záver tohto nevydareného víkendu! Domácim gratulujem k absolútne zaslúženému 
víťazstvu a výbornej prvej časti súťaže, ale dúfam, že v odvete im predsa len narobíme viac 
problémov... 
 
   Na záver by to chcelo asi nejaké "múdro", že...? Žiadne nebude, záver jesene nám totiž 
absolútne nevyšiel a body stratené vo Vrakuni budeme ťažko niekde naháňať! Teraz nás 
čaká zimná prestávka a po nej veľmi ťažká jar...ha-ha, ako keby jeseň bola ľahká. Stačilo, 
končím a nemám chuť ani silu niečo dodávať... 

(ra) 
  

gólový film zápasu: 
  
  1:0  

  2:0   
  3:0 

  4:0 
  4:1    Alföldy R. (Biely) 

  5:1 

  5:2    Bobek   (Alföldy R.) 
  6:2 

  7:2 
  7:3    Thron B.  (Thron T,)    

  8:3     

  9:3     
  9:4    Alföldy R.  (Bobek) 

  9:5    Thron B.    (Thron T.) 
  9:6    Alföldy R.  (Thron B.) 

 
 

 

dohrávka - 12.kolo:   
 
               SAV Lamač : SHBC Rebels   7:3 (1:1, 2:1, 4:1) 
                   vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  6:3 
  

   Rozpačitý úvod jarnej časti 
 
   Po takmer trojmesačnom sladkom ničnerobení je tu konečne opäť hokejbal... Pre SAVku 
obstaral ouvertúru odvetnej časti dohrávaný decembrový zápas s Rebelmi. Nič jednoduché, 
súper totiž narobil v prvej časti súťaže problémy viacerým tímom a tak bolo namieste 
pristúpiť k zápasu s naprostou vážnosťou. Napokon to celé dopadlo dobre - dôležité dva 
body ostali v Lamači. Víťazstvo sa však vôbec nerodilo ľahko...  
 
   Opäť raz zbytočná dráma, opäť "tradičné" poľavenie, ktoré sa mohlo vypomstiť. Na 
SAVkároch bolo vidieť, že od hokejbalu oddychovali azda až príliš. Hoci zase v nekompletnom 
zložení, "povinnosť" velila zvládnuť súpera k všeobecnej spokojnosti. Až do tretej tretiny to 
však vyzeralo skôr na "rizikové tehotenstvo" s nevyhnutným cisárskym rezom na konci. Celé 
dve tretiny sa totiž domáci nevedeli dostať do tempa - absentovala presná prihrávka, 
nasadenie a pokoj v koncovke...Šance tradične boli, no efekt takmer žiadny. Pozorní Rebeli 
to dokonale využívali a "hrýzli" viac, ako by bolo zdravé. Viedli 0:1 a to bolo po viacerých 
dobrých šanciach domácich prekvapujúce, no ešte viac prekvapilo, že SAVkári s jednoducho 
nevedeli dostať do tempa. Ešteže sa po vyhranom buly podarilo Alfimu ml. strelou 
vyrovnať... V úvode druhej tretiny to vyzeralo tak, že "svitlo" na lepšie časy - trošku sme 



 

zvýšili aktivitu, tlačili sme sa pred súperovu bránku a výsledkom boli dva kúsky - presadili sa 
Ďuríček a Peťo a razom to vyzeralo veselšie. Avšak iba na chvíľku, pretože sme opäť raz 
nepochopiteľne poľavili - súper nás začal "prehrávať", vypracoval si nejakú šance, ktoré 
spočiatku dokázal Miňo likvidovať, no jednému projektilu v SAVkárskej sieti už ani on 
nezabránil. Súper znížil na 3:2 a tak to po druhej tretine vyzeralo na záverečnú drámu. A to 
sme mohli ešte nášmu gólmanovi ďakovať, že sme stále viedli... Ako druhé dejstvo skončilo, 
tak to posledné aj začalo... Hostia, ktorí sa snažili pre dobrý výsledok spraviť všetko 
vyrovnali na 3:3! Ak k tomu pridáme "jalovú" koncovku SAVky, ktorá bola síce dlho 
dôsledkom výborne chytajúceho gólmana hostí, niet sa čo čudovať, že hostia držali prijateľný 
stav... S pribúdajúcim časom sa však začala prejavovať väčšia skúsenosť domácich a tí sa 
konečne dokázali aj gólovo presadiť. Zápas definitívne "preklopil" na stranu domácich 
kapitán Alfi ml., pridali sa aj Ceco a Milis a bolo hotovo - 7:3. Koniec... treba dodať, že 
konečne.  
 
  Úvodný, poriadne mrazivý, zápas jarnej časti máme teda za sebou. Výsledok hovorí síce 
jasnou rečou, ale určite sa nerodil ľahko. Hosťujúci Rebeli, verní svojmu názvu, boli dlho 
nepríjemní a hoci vzdorovali, napokon odchádzajú bez bodu. SAVku však čaká dlhá a 
náročná jar...     
  

(ra) 

  

gólový film zápasu: 
  
  0:1  

  1:1    Alföldy J. (Alföldy R.) 
  2:1    Biely       (Alföldy J.)  

  3:1    Kotes      (Pšenko) 

  3:2 
  3:3 

  4:3    Alföldy J. (Biely)    
  5:3    Mancál    (Kotes) 

  6:3    Alföldy J.  
  7:3    Šurlan 

 

 
 

14.kolo:   
 
        SAV Lamač : Bratislava Indians   10:3 (2:1, 3:1, 5:1) 
             vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  8:2 
 

  
    Po dobrom výkone jednoznačné víťazstvo 
 
   Po minulotýždňovej dohrávke sa práve dnes oficiálne začala jarná časť súťaže. Tak sme si 
v priebehu týždňa zopakovali "branné cvičenie" s lopatami a zhŕňačmi a pripravili ihrisko tak, 
aby sa dalo hrať. Predchádzajúci "kostrbatý" rozbeh, zdá sa, nezanechal na Lamačanoch 
príliš výrazné stopy... Dnes to bol totiž takmer od začiatku zápasu spoľahlivý a jednoznačný 
výkon. Domáci nechceli ponechať nič na náhodu a tak až na malý úsek zápasu hosťom príliš 
nedovolili. Výsledkom bolo zaslúžené víťazstvo a dva body do tabuľky. 
 
   Hosťujúci "Apači", pod hrozbou konca v súťaži (majú totiž už dve kontumácie...), povolali 
azda všetky zálohy, ktoré mali k dispozícii a prišli do uzimeného Lamača v takom počte, ako 
v tejto sezóne ešte nie. Cieľom bolo "oskalpovať" domácich "kovbojov" o nejaké tie bodíky a 



 

chytiť sa práve na SAVkároch... Nepodarilo sa. Na to, že to bol pomerne jednoznačný 
priebeh to bolo veľmi nervózne stretnutie - mnoho vylúčených, sem-tam nejaká strkanica, no 
v konečnom dôsledku na to doplatili práve hosťujúci Indiáni. SAVkári v niekoľkých 
presilových hrách skórovali a naopak hostia nie. Skóre narastalo postupne, po prvom dejstve 
2:1, po druhej tretine to už bolo 5:2 pre s chuťou hrajúcich domácich hráčov. Hostia sa v 
strednej tretine snažili ako vedeli a niekoľkokrát nebezpečne "prikúrili" pred bránkou SAVky, 
no v tej stál pozorný Miňo, ktorý svoj tím podržal a nedovolil Indiánom pomýšľať na nejaký 
zvrat. Po strelení piateho gólu však SAVka na malú pasáž poľavila a snaživí hostia to dokázali 
využiť na strelenie dvoch gólov rozdelených prestávkou a dotiahli sa "na dva"... Od tejto 
chvíle však opäť prebrala iniciatívu domáca ekipa a góly tak padali už iba do jednej bránky. K 
videniu boli pekné akcie, ešte krajšie kombinácie a góly. A to ešte môžu hosťujúci hráči 
ďakovať svojmu gólmanovi, že veľakrát zasiahol aj vo chvíľach, kedy tomu už ani sami 
neverili. Konečné skóre sa napokon zastavilo na jednoznačných a veľavravných 10:3. K tomu 
niet viac čo dodať... 
 
   Máme za sebou druhý jarný krôčik, dnešné víťazstvo bolo absolútne zaslúžené. Netreba ho 
však preceňovať, čakajú nás totiž ďalšie náročné zápasy...a ako sa vraví, najťažší je vždy ten 
nasledujúci. Takže vážení, poriadne oddýchnuť a o týždeň s elánom na ihrisku!   
  

(ra) 

  

gólový film zápasu: 
  
  1:0    Alföldy J.  (Biely) 

  2:0    Alföldy J.  (Minárik) 
  2:1       

  3:1    Alföldy R.  (Biely) 

  4:1    Alföldy J.  (Alföldy R.) 
  5:1    Alföldy J.  (Schuster)   

  5:2      
  5:3     

  6:3    Pšenko    (Schuster) 
  7:3    Kotes       (Alföldy R.) 

  8:3    Alföldy J. 

  9:3    Alföldy J.  (Mancál) 
10:3    Alföldy R. (Alföldy J.) 

 
 

 

15.kolo:   
 
           HBK Nivy : SAV Lamač   7:5 (1:2, 2:1, 4:2) 
              vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  5:4 

 
    Nevydarený zápas a opäť prehra s týmto súperom 
 
    Ešte ani raz v odvetnej časti nenastúpila SAV Lamač v nejakom rozumnom (a o 
kompletnosti ani nehovoriac) zložení - čo zápas, to iná zostava. Nivy, azda už tradične, v 
počte ďaleko prevyšujúcom zvyklosti systému 3+1 (rozumej 9-10ks) a s prídavnými 
"raketovými motormi" (čiže behavé „týpky“) na SAVku vyrukovali ich tradičným hokejbalom - 
behať až do konca, strieľať všetko smer brána.... Ako sa žiaľ na konci duelu ukázalo, dnes to 
na obhajcu titulu úplne stačilo. Výsledkom bola ďalšia absolútne zbytočná prehra (už radšej 
ani nerátajme koľká v tejto sezóne...) a po jesennom víťazstve v Lamači si tak proti SAV 
spravili chuť aj v domácom prostredí. Za víťazstvom išli asi viac ako Lamačania, veď ako si 



 

inak vysvetliť tú nepochopiteľnú poslednú tretinu, takže Nivy vyhrali zaslúžene.... veď, 
napokon, dali o dva góly viac ako SAVka a tak netreba polemizovať.... aj tak by to teraz už 
bolo zbytočné! 
 
   Chuť okomentovať dnešné dianie veľmi ani nemám, no spravodajskú povinnosť si splniť 
musím... Hoci sme veľmi dobre vedeli, čo nás bude na Nivách čakať, pod vplyvom rôznych 
okolností prídeme na dôležitý zápas (pre SAVku je totiž už každý zápas dôležitý) šiesti + 
brankár. Keďže Erik si prišiel iba spraviť čiarku do kolónky povinných štartov, bolo nad slnko 
jasnejšie, kto bude udávať tempo tohto zápasu. A to nevravím o tom, že z tých, čo sa dnes v 
bielych dresoch predstavili, bolo niekoľko hráčov, ktorí nastúpili iba so sebazaprením... 
Napriek okolnostiam sa dve tretiny zápas uberal "tým správnym smerom" - súpera sme držali 
na dištanc, góly, ktoré sme inkasovali boli skôr dielom "nepochopiteľných okolností" ako 
umením hráčov súpera... Dokázali sme udrieť v pravý čas a dvakrát aj vyhrávať, no práve v 
týchto chvíľach bolo našou chybou, že sme súperovi neodskočili na dva góly. Takto domáci 
"živili" stále nádej na úspešný výsledok. Keď sme strelili gól na 2:3 (po prvýkrát v sezóne sa 
trafil Bičko), vyzeralo to nádejne. Hoci nás bolo oveľa menej ako súpera, stíhali sme. Potom 
sa však udiali veci, ktoré sa dajú iba ťažko logicky vysvetliť - Niváci totiž od tohto stavu 
dokázali (a je úplne jedno akým spôsobom) skórovať štyrikrát (!!) v rade a vpodstate bolo po 
zápase... Je neuveriteľné, ako sme vlastnou ľahkovážnosťou posadili domácich na koňa a 
seba doslova "pochovali zaživa"... Súper dokázal využiť všetko, čo sme mu veľkodušne 
ponúkli a navyše aj to, čo sa ponukou z našej strany ani nazvať nedá. Nedalo sa na to ani 
pozerať...nieto v tom ešte aj hrať! Keď k tomu prirátame aj doslova chabú realizáciu našich 
vypracovaných šancí (a málo ich určite nebolo...), bolo jasné, že za daného stavu sa musíme 
pokúsiť už iba o nejaký zázrak. Chvíľku to vyzeralo, že by sa to aj mohlo podariť, skórovali 
sme a súper nám ponúkol presilovú hru, no to, čo sme v nej predviedli si ani nezaslúži 
komentár - žiadna poriadna prihrávka, strely iba z diaľky, na ktoré navyše súperov gólman 
perfektne videl... a ako zlatý klinec programu náš úplne zbytočný faul. Do presilovky tak 
zanedlho išli Nivy a môžete hádať, čo sa udialo... áno, uhádli ste na prvý šup - dostali sme 
siedmy gól a to bol naozaj koniec nádejam. Toto sme už nemohli zvrátiť - nie dnes a nie v 
takom zložení... "Finito de la musica", vážené dámy, vážení páni. Koho už teraz zaujíma, že 
sme azda 4x v zápase nastrelili tyčku? Fakt nikoho-viete ako je to s tým keby bolo keby....že 
nie? Spýtajte sa Sagana, ten vám to vysvetlí... 
 
    Podčiarknuté, spočítané - nezvládli sme prvý z tzv. šesťbodových zápasov, ktoré nás v 
najbližšom období čakajú. Dôsledky dnešnej straty budeme vidieť na konci súťaže. Ak si však 
ešte stále niekto myslí, že sa nič nedeje a dôležité bude play-off, sakramentsky sa mýli!! Tak 
o týždeň, vážení... 
  

(ra) 

 
gólový film zápasu: 
  
  1:0     

  1:1    Kotes        (Mancál) 

  1:2    Alföldy R.  (Alföldy J.) 
  2:2    

  2:3    Bičkay      (Mancál) 
  3:3      

  4:3      

  5:3     
  6:3     

  6:4    Alföldy J.  (Mancál) 
  7:4    

  7:5    Alföldy J. (Alföldy R.) 



 

16.kolo:   
 
         SAV Lamač : AHK Pekníkova  2:1 (1:0, 0:1, 1:0) 
                 vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  4:3 
 

  
     Dramatický zápas a napätie až do úplného záveru 
 
    Tak to bol zápas... Dráma až do úplného záveru so šťastnejším koncom pre domácich... V 
historicky jubilejnom 20-tom vzájomnom zápase týchto súperov sa odohralo veľmi zaujímavé 
hokejbalové divadlo, ktorého hlavnými "oscarovými" protagonistami boli obaja gólmani. Boli 
dnes hlavnými hviezdami tohto stretnutia. Domáca SAVka, konečne v jarnej časti vo väčšom 
počte, bola na konci tohto duelu tým šťastnejším tímom a do tabuľky si pripísala veľmi 
dôležité body. Posledné vzájomné zápasy týchto mužstiev boli naozaj vyrovnané a nebolo 
tomu inak ani dnes. Hostia z neďalekej Dúbravky prišli dobre nabudení, dobre pripravení a 
odhodlaní dotiahnuť sa v tabuľke na Lamačanov. O tom, že sa im to napokon nepodarilo, 
rozhodli dnes naozaj iba detaily...   
 
    Dnešný zápas bol presne tým zápasom, o ktorom sa zvykne hovoriť ako o šesťbodovom. 
Pre SAVku po minulom týždni ďalší. Tentokrát však s iným výsledkom. Hneď na úvod však 
úplne férovo treba napísať, že dnes vyhral šťastnejší... bol to totiž absolútne vyrovnaný 
zápas s výbornými výkonmi jednotlivcov. Hoci historická bilancia hovorí jasne v prospech SAV 
Lamač, realita posledných vzájomných zápasov je taká, že zápasy boli úplne vyrovnané. 
AHKáči prišli odhodlaní vrátiť SAVke tesnú prehru z jesenného domáceho zápasu a tak od 
úvodu na nič nečakali a pustili sa smelo do dobýjania domácej bránky. Domáci im oplácali 
rovnakou mincou a tak sa bolo na čo pozerať. Dlho sa skóre nemenilo, najmä vďaka výborne 
chytajúcim gólmanom, no napokon išla na prestávku s náskokom 1:0 SAVka. Vyrovnaný duel 
pokračoval aj v druhom dejstve. K videniu boli pekné akcie, tvrdé strely a aj nevyužité čisté 
príležitosti. Hra sa prelievala z jednej strany na druhú a s pribúdajúcim časom bolo jasné, že 
dnes budú góly padať veľmi ťažko. Druhá tretina skončila napokon opačným výsledkom ako 
tá prvá... hostia sa presadili "skrytou" strelou zdiaľky a tak to bolo po dvoch tretinách 
absolútne vyrovnané. Hostia nedokázali využiť dve početné výhody, domáci nepremenili 
niekoľko čistých šancí - takže logický rezultát. Záverečná tretina ponúkla pokračovanie 
"hororového" napätia - na oboch stranách zvonili žŕdky, no medzi ne sa nevedel dlho nikto 
trafiť. S pribúdajúcim časom bolo jasné, že tento zápas rozhodne jeden gól... Viete ako to 
chodí, takéto vyrovnané zápasy rozhodujú detaily, zdanlivé maličkosti a tak bolo jasné, že 
oba celky sa sústredili aj na dôslednú obranu. Práve preto sa iba ťažko ktokoľvek 
presadzoval v predbránkovom priestore... proste tam totiž bolo veľmi "husto". Rozhodnutie 
prišlo napokon v presilovke - keďže hostia tie svoje nevyužili, domáci napokon jednu áno a 
po tvrdej strele bolo 2:1. Do konca zápasu síce ešte ostávalo pomerne dosť času, no SAVka 
rozumnou hrou AHKáčov takmer do ničoho nepustila. Nejaké tie šance sa síce vyskytli, no tie 
zlikvidoval dnes výborne chytajúci Miňo a keď domáci v závere nepustili hostí ani k power-
play bez brankára, body ostali v Lamači... 
     Naozaj kvalitný zápas...bodaj by ich v lige takých bolo viac! Trend z posledných zápasov 
týchto súperov sa opäť potvrdil - napriek tomu, že historická bilancia hovorí jasne v prospech 
SAVky, bolo to absolútne vyrovnané. Dnes nechýbalo nič - nasadenie, dramatickosť, výborné 
výkony na oboch stranách a najmä napätie až do konca. Ako som napísal na úvod, netrúfam 
si napísať, že vyhral lepší... no ako sa vraví, šťastie praje pripraveným. Máme za sebou 
náročný zápas, no už nasledujúci víkend nás čaká nemenej náročná konfrontácia - privítame 
lídra celej súťaže. Takže páni, za dnešok veľká 1, dobre si tento výkon zapamätajme, 
budeme ich totiž do konca súťaže potrebovať ešte niekoľko! 
  

(ra) 



 

gólový film zápasu: 
  

  1:0    Alföldy J.  (Thron B.) 
  1:1      

  2:1    Thron B.   (Biely)    
 

 

 

17.kolo:   
 
         SAV Lamač : Tehelné Pole  1:3 (0:2, 0:1, 1:0) 
             vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  6:9 
 

     Ďalšia prehra... táto však bude ešte možno veľmi mrzieť  
 
    Dnešný zápas zviedol proti sebe lídra tabuľky a tretí tím súťaže. Pomer tohtosezónnych síl 
je však jednoznačne na strane chalanov z "Ziegelfeldu" a to, kde hľadať favorita zápasu bolo 
úplne jasné. V prvom tohtoročnom zápase si hostia totiž na SAVke doslova zgustli a veľa 
toho Lamačanom nedovolili. Keďže domácim opäť raz chýbali lídri, bolo zrejmé, že dnes iba 
maximálne koncentrovaný a zodpovedný výkon každého jednotlivca na ihrisku môže viesť k 
úspechu. Výsledok vraví, že favorit potvrdil papierové predpoklady, no treba dodať, že 
domáci hráči bojovali ako sa len dalo... Napriek tomu si však dva body do tabuľky pripísali 
napokon hostia a to znamená, že SAVka vyšla zase raz naprázdno.  
 
    Dnes to však vôbec nemuselo dopadnúť takto. Sebavedomý Ziegelfeld si totiž vôbec 
nepripúšťal, že by mu SAVkári v takomto zložení mohli robiť nejaké vážnejšie problémy... 
Dovolil si totiž nehrať naplno (bolo to vidieť...asi chlapci šetrili sily na dôležitú nedeľnú 
dohrávku) a chceli viac-menej "profesorsky" kontrolovať priebeh. V zápase sa však vyskytli 
pasáže, kedy bol domáci tím lepší, no čo z toho, keď svoje šance trestuhodne zahadzoval a 
súper naopak trestal... Čokoľvek by som teraz napísal by bolo absolútne zbytočné - nič by to 
nezmenilo na fakte, že SAVkári si zaknihovali už šiestu prehru v súťaži (mimochodom, to je 
už toľko ako v predchádzajúcich dvoch sezónach spolu) a naviac, mohlo by ma neskôr 
mrzieť to, čo napíšem. Čo vám budem hovoriť, ťažko mi je...  Bude preto najlepšie, keď sa 
budem sústrediť iba sucho na fakty, ktoré napokon ovplyvnili výsledok...Takže FAKT č.1: 
zostava - dva útoky (8 hráčov), ale nie najsilnejšie zloženie... FAKT č.2: taktika - tá bola 
zrejmá a asi jediná možná, ktorá vychádzala z faktu č.1 - kaziť hosťom hru, nedovoliť im 
tvoriť a čakať na svoju šancu, ktorú musíme PREMENIŤ... FAKT č.3: 15.sekunda zápasu, 
prvá strela na bránku a 0:1! FAKT č.4: dve tretiny bez gólu - z "milióna" šancí... FAKT č.5: 
NEPREMENILI sme vôbec nič!!! (vychádzajúc z faktu č.2)... FAKT č.6: prehra - síce z 
kategórie zbytočných, ak však NETRAFÍME 6x(!) prázdnu bránu, nič iné si ani nezaslúžime... 
Spočítané a podtrhnuté - súperovi treba zagratulovať k zaslúženému víťazstvu, no a nám 
vlastne tiež treba "zagratulovať".... a to k ďalšiemu zaujímavému faktu - že sme dnes popreli 
všetky štatistické zákonitosti - aj štatistika totiž hovorí, že jednu z piatich šancí proste musíš 
využiť.... kdežéééé, SAVkári zdarne tieto zákonitosti prepisujú (a to nie je záležitosť iba tohto 
zápasu...bohužiaľ). Veru tak, je priam neuveriteľné, čo dokážeme NEPREMIEŇAŤ...  napriek 
všetkým predzápasovým predpokladom sme dokázali súperovi vzdorovať a robiť mu 
problémy (...ako k tomu Ziegelfeld prispel svojou laxnosťou, nech si chlapci zhodnotia sami), 
do predbránkového priestoru sme ho pustili naozaj iba párkrát (všetky tri góly boli totiž strely 
z diaľky) a o to viac zaráža to, že nedokážeme streliť viac ako len jeden gól z toho množstva 
šancí, ktoré sme si dokázali vypracovať... Proti takémuto súperovi to na body nemôže 
stačiť... a vlastne s jedným streleným gólom môžeme ťažko uspieť proti komukoľvek! 
 



 

    Takže, milí kolegovia, spamätajme sa už konečne... Čo vravíte? Že o čo mi ide? Veď to 
hráme najmä pre zábavu? Jasné, že áno - ibaže by som bol nerád keby sme sa o tú "zábavu" 
starali našim súperom práve my!  My sa totiž na tom ihrisku v poslednej dobe rozhodne 
nezabávame. Jasné, že nie sme žiadni majstri sveta (teda podaktorí :-)...to bol iba pokus o 
odľahčenie atmosféry), ale nemusíme na tom ihrisku vyzerať ako nejakí "provinční 
blbečkovia", ktorí prišli zo svojho "rybníka" hrať do Madison Square Garden a roztrasú sa im 
ruky, keď majú prihrať alebo premeniť do bránky, ktorá už ani nemôže byť prázdnejšia... To 
nie je o tom, že sme "dreváci", kurnik...nie je to ani o nejakej smole - to je preto lebo sme 
laxní šlendriáni, tie časy keď sme si hovorili: "....nedal som, no a čo, veď premenia iní..." sú 
nenávratne preč! Už tu nie je nikto iný-je to iba na každom z nás. To, že sme si v dnešnom 
zápase vypracovali toľko šancí sa totiž už v tých nasledujúcich nemusí opakovať a čo 
budeme hovoriť potom? Triafame tyčky? No a čo? Môže prísť zápas, kedy netrafíme ani 
tie...Uvedomili ste si v sobotu FAKT č.7: v prvej tretine sme vystrelili na bránku iba raz(!)? 
Nech hráme v akejkoľvek zostave, toto nie je tá správna cesta na naplnenie našich 
skromných cieľov... ktoré mimochodom po sobote už ani nemáme vo svojich rukách. Takže 
takto si tu momentálne v tej našej SAVke žijeme. Zamyslime sa každý nad sebou, skúsme  
popremýšľať nad svojim "príspevkom"... Veď to predsa nie je o tom, že na to nemáme, 
alebo že sme zrazu prestali vedieť hrať hokejbal. Ak by to totiž tak bolo, tie šance by sme si 
ani nevypracovali-my sme ich ale mali!! Neostáva nám nič iné ako ďalej bojovať a pokiaľ 
existuje čo len teoretická šanca na čo najlepšie umiestnenie, treba sa o to pokúšať. Nemali 
by sme totiž takto "ťažko" hazardovať s dobrým menom SAV Lamač, ktoré sme si v 
posledných rokoch vybudovali... Dovidenia, dopočutia, priatelia.  

   (ra) 

 

gólový film zápasu: 
  

  0:1      

  0:2      
  0:3     

  1:3    Pšenko  (Mancál) 
 

 

 
 

18.kolo:   
 
         HBK Profis : SAV Lamač   1:1 (0:0, 0:1, 1:0) 
                vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  4:5 
 

     Boj až do posledného hvizdu...  
 
    Dnešný zápas, no najmä jeho priebeh, presne do bodky potvrdil predzápasové 
predpoklady. Bol to doslova boj až do posledného dychu... škoda, že viac-menej toho dychu, 
ktorý hráčom na oboch stranách počas celého zápasu chýbal. Ja byť dnes divák na tribúne, 
odídem v polovici zápasu. Úprimne, ten boj na oboch stranách bol dnes totiž predovšetkým s 
vlastnou (ne)schopnosťou oboch tímov čokoľvek hokejbalové vymyslieť... Aj by som napísal, 
že to vyzeralo ako súboj slepého s jednookým, no naozaj by som nevedel, ktorý mančaft bol 
kto. Hrozné už len to napísať, no kto to náhodou dnes na Dolných Honoch videl, musí žiaľ 
súhlasiť. SAV Lamač sa neuveriteľne v posledných zápasoch trápi a márne hľadá aspoň 
nejakého strelca... neviem, čo sme komu spravili, no strelecká nemohúcnosť nás už začína 
deprimovať. Keďže aj domáci mali problémy sami so sebou, niet sa veru čo čudovať, že to 
napokon skončilo futbalovou "plichtou"...    
 



 

    Po posledných zápasoch dnes konečne zostava SAVky zaznamenala aj nejakých hráčov, 
ktorých vek nezačína číslicou 4, Je pravda, že Erik si síce prišiel iba pripísať povinnú "čiarku" 
do kolónky potrebných zápasov, no aj tí zvyšní dvaja "junáci" boli pre hostí priam 
požehnaním... Bohužiaľ, v konečnom dôsledku nepomohlo ani to. Už po niektorom z 
minulých zápasov som napísal, že s jedným gólom zápasy vyhrávať nemôžeme - a potvrdilo 
sa to opäť. Je priam neuveriteľné, že nedokážeme streliť gól absolútne z ničoho! Je síce 
pravda, že dnes sa neopakoval minulý týždeň a netriafanie prázdnej bránky (pretože také 
šance sme si dnes ani nepripravili), no "úspešne" sme zahadzovali iné možnosti. V zápase, 
kde proti sebe hralo na oboch stranách po 7ks hráčov to bola jedna veľká "tragikomédia" z 
oboch strán. Domáci mali problémy sami so sebou, no ani to sme nedokázali využiť a 
rozhodnúť tento zápas už po dvoch tretinách. Šancí na to bolo dosť... Keďže ani hostia 
neoplývali hokejbalovou myšlienkou a nejakou prekvapivou presnou prihrávkou, vyzeralo to 
skôr ako nejaký hodový zápas a nie ligové stretnutie BHBL. Kruté leč maximálne výstižné... 
Miňo náš, srdečná vďaka, že si nás dnes doviedol aspoň k tomu jednému bodu! Ako som 
napísal, bol to boj až do poslednej sekundy. Neuveriteľne sa trápime - hoci sme sa dostali do 
vedenia a dlho-predlho sme ho držali, nedokázali sme azda ešte viac sa trápiacich Profisákov 
"doraziť" ďalším gólom... Proste to nevydalo... A tak domáci, stále cítiac svoju šancu na 
nejaký ten bodík, napokon po otočke predsa skórovali... Chudobnému aj z hrnca vykypí...ako 
sa vraví. Je neuveriteľné, že robíme triviálne, priam školácke chyby...ako by sme hrali 
hokejbal po prvýkrát. Niečo si povieme a na ihrisku sa snažíme vymýšľať úplne blbosti...tak 
nám treba, doplatili sme na to. To je však už iný príbeh. Keď si teda objektívne premietneme 
tento duel ešte raz, konečná remíza 1:1 je vlastne zaslúžená...predovšetkým za tú 
neschopnosť na oboch stranách. No nič, nechajme to radšej tak a zabudnime čo 
najrýchlejšie. 
 
    Nuž, nedá sa nič robiť - musíme sa pozrieť pravde priamo do očí - sme v kríze. A z nej sa 
dostaneme iba poctivou prácou počas celého zápasu. Nemôžeme si už dovoliť ani chvíľkové 
výpadky. Nie je možné, aby sme zrazu zabudli hrať hokejbal. Musíme dávať aj "škaredé“ 
góly, proste niečo tam už musí začať padať... Nepomôže nám v tom ale nikto, musíme sa z 
toho dostať sami a to čo najskôr - blíži sa totiž koniec základnej časti. 
 

       (ra) 

gólový film zápasu: 
  

  0:1     Biely  (Šurlan) 
  1:1      

 

 
  
19.kolo:   
 
         SAV Lamač : HBC Greenhorns  9:3 (4:1, 1:1, 4:1) 
               vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  8:4 

 
     Jednoznačná záležitosť od začiatku až do konca...  
 
    Dnešný zápas, no najmä jeho priebeh, presne potvrdil historické štatistiky - aj v 23-ťom 
vzájomnom dueli zvíťazila SAV Lamač. Od úvodného hvizdu až do konca to bola jednoznačná 
záležitosť domácich a nebyť chýb, ktoré hostia využili na korigovanie výsledku, rozdiel v 
skóre by bol aj vyšší. V posledných zápasoch sa domáci strelecky neuveriteľne trápili, dnešné 
skóre by mohlo napovedať, že dnes im to "sypalo", no nedajte sa oklamať... aj v dnešnom 
zápase dokázali nepremeniť aj nemožné. Hodnotiť tak veľmi nie je čo, najvýraznejším 



 

okamihom tohto zápasu žiaľ bolo nepríjemné (nezavinené) zranenie domáceho kapitána 
Alfiho... Ostáva veriť, že to nebude nič vážne a čoskoro sa do zostavy SAVky vráti!   
 
    Po dlhšej dobe prišlo v domácich dresoch na zápas väčšie množstvo hráčov a keďže hostí 
bolo pomenej, priebeh duelu bol vlastne daný už pred úvodným hvizdom. Lamačania si od 
začiatku vypracovávali veľké množstvo šancí, z ktorých sa im niekoľko podarilo aj premeniť a 
tak si čoskoro vypracovali komfortný náskok. Zelenáči, celkom logicky, poväčšine času iba 
bránili so všetkým, čo bolo na ihrisku a čakali na nejaké chyby domácich, po ktorých by 
mohli aspoň korigovať. Domáci obhajca titulu ich niekoľko naozaj "vyrobil" a dovolil tak 
sympaticky sa snažiacemu súperovi trikrát skórovať. Po dvoch tretinách viedli domáci "iba" 
5:2, hostia tak ešte žili a preto do tretieho dejstva nastúpili trošku odvážnejšie. Keďže sa im 
však nepodarilo skórovať, duel sa vrátil do "normálu" a naopak, domáci hráči dvoma 
strelenými gólmi súpera definitívne "uspali". Žiaľ, práve pri tom druhom sa udialo už 
spomínaná nepríjemná udalosť, kedy sa zranil domáci kapitán... Pochopiteľne, že domácimi 
to otriaslo a chvíľková strata koncentrácie viedla k tretiemu gólu Zelenáčov, no to bolo z ich 
strany už naozaj všetko. Borci v bielom potom ešte pridali dva góly a bolo hotovo - 9:3. 
Konečný výsledok však v tej chvíli nebol dôležitý - všetci mysleli na Alfiho a držali mu palce, 
aby to nebolo nič vážne... Takže skoré uzdravenie, kapitán! Budeme bojovať aj za teba...    
 
    Nuž teda, "povinnú" jazdu domáci hráči zvládli... Bodaj by im to v ostatných dueloch, 
ktoré ostávajú v základnej časti, padalo rovnako... To však ukáže až čas. Napríklad už 
najbližšiu sobotu, kedy sa SAVka predstaví na ihrisku suverénneho lídra súťaže. A to bude 
veru veľmi, veľmi ťažké.  

       (ra) 

 
gólový film zápasu: 
  
  1:0     Biely         (Alföldy J.) 

  2:0     Alföldy J.   (Minárik) 

  3:0     Biely         (Alföldy J.) 
  3:1 

  4:1     Biely         (Mancál) 
  5:1     Alföldy J.   (Minárik) 

  5:2  

  6:2     Bobek       (Mancál) 
  7:2     Alföldy J.  

  7:3 
  8:3    Alföldy R.   (Thron T.) 

  9:3    Bobek 
 

 

 

20.kolo:   
 
          Hancop : SAV Lamač   4:1 (0:0, 1:0, 3:1) 
               vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  4:2 

 
     Iba snaha a bojovnosť nestačila 
 
    Dnešné stretnutie bolo od začiatku až do konca v réžii papierového favorita. Domáci hráči 
išli od úvodu zápasu za víťazstvom a snaživých hostí z Lamača napokon "udolali". Výsledok 
teda potvrdil momentálne rozloženie síl oboch mužstiev a tak je už dnes veľmi 
pravdepodobné, že obhajca titulu z Lamača neskončí po základnej časti lepšie ako na 
4.mieste... No treba povedať, že dnes boli domáci "hrateľní" a to mohla (ba priam mala) 



 

SAVka využiť - najmä keď jej domáci v prvej tretine ponúkli dlhú, predlhú presilovku. 
Strelecká nemohúcnosť, taká príznačná v posledných zápasoch, však Lamačanom opäť 
nedovolila pomýšľať na bodový zisk.   
 
    Lamačania, už tradične v nekompletnom zložení, prišli na Dolné Hony odhodlaní prekvapiť 
a uchmatnúť domácemu favoritovi nejaký ten bodík, ktorý by bol v danej situácii zlatý. 
Nepodarilo sa, skončilo sa to podľa predpokladov, no treba jedným dychom dodať, že sa to 
azda mohlo (a aj malo) vyvíjať trošku inak. Jediná rozumná taktika, ktorú mohli hostia zvoliť, 
bolo kaziť domácim hru čo najviac a podľa možností aj čo najdlhšie. Prvé sa celkom 
nepodarilo, druhé vydržalo takmer do konca druhej tretiny... Potom domáci po sústavnom 
tlaku konečne prelomili streleckú smolu a pár sekúnd pred záverom vyrobili gól do šatne. Či 
by sa to vyvíjalo inak, ak by SAVka dokázala v prvej tretine premeniť 100% -nú šancu 
prípadne využiť 7 minútovú presilovku, ktorú jej domáci ponúkli sa už nedozvieme. 
Polemizovať o tom je už teraz zbytočné... Presilovka napokon nebola celá pretože si ju 
chlapci v bielom sami skrátili o 2 minúty nezmyselným faulom, no aj tak - času na strelenie 
gólu (-ov) bolo dosť. Počas tejto presilovky však hostia vyslali na domáceho gólmana iba pár 
neškodných striel, chýbala tam myšlienka, pokoj a o presnosti ani nehovoriac! Hoci 
bezgólový stav trval skoro dve tretiny, nenechajme sa zmiasť - bolo to najmä zásluhou 
výborného Miňa a streleckej smole domácich, ktorí si na ihrisku robili často doslova, čo 
chceli. Herný štýl Hancopákov je všeobecne známi a hoci sme si pred duelom povedali ako 
na to, ostalo iba pri slovách. Áno, viacero striel sme síce dokázali zblokovať, niekoľko akcii 
prerušiť, no v konečnom dôsledku to nebolo k ničomu. Domáci boli od začiatku až do konca 
jednoznačne lepším tímom a preto je konečný výsledok absolútne zaslúžený. Nemohlo to ani 
dopadnúť inak - veď ak nepremeníš trestné strieľanie, neskóruješ ani raz z troch 
samostatných nájazdov na domáceho gólmana, ktorý sa mimochodom v niektorých fázach 
zápasu doslova v bránke nudil - nemôže to dopadnúť inak! Paradoxne, šance, ktoré sme 
dnes mali boli azda jasnejšie ako tie domáce...no najmä boli vo chvíľach, kedy by prípadný 
strelený gól mohol azda aj naštrbiť domáce sebavedomie. Nestalo sa však a tak sa domáci 
po dvoch strelách zdiaľky dopracovali k pohodlnému náskoku, ktorý si s prehľadom udržali 
až do konca zápasu. Gól do domácej bránky prišiel až v závere zápasu a bol viac-menej 
náhodný, keď si domáci brankár zrazil do siete prihrávku spoza bránky. Nuž čo, neostáva 
nám iné ako si povedať: "ideme ďalej"... Do konca základnej časti ostáva odohrať ešte dva 
zápasy. V nich sa budeme musieť sústrediť na to, aby sme ich zvládli s plným bodovým 
ziskom a neklesli tak v tabuľke nižšie ako na 4.priečku. 
  
    Najlepším hráčom hostí bol dnes jednoznačne brankár Miňo, ktorý dlho - predlho držal 
nádeje SAVky na úspešný výsledok. Robil, čo mohol... pochytal neuveriteľné množstvo striel 
domácich borcov, no nestačilo to... A nestačilo to najmä preto, lebo sa k nemu nikto z hráčov 
pred ním nepridal - opäť sme totiž nepremenili šance, ktoré sme si vypracovali - nebolo ich 
síce mnoho, no boli určite čistejšie ako tie domáce. No a bez gólu sa vyhrať proste nedá - 
my sme ho dokázali streliť až vtedy, keď už bolo o výsledku rozhodnuté. 

       (ra) 

 
gólový film zápasu: 
  

  1:0       

  2:0       
  3:0       

  4:0      
  4:1     Thron T. 

 

 
 



 

21.kolo:   
 
       SAV Lamač : K.Ves Knights   12:1 (4:0, 4:0, 4:1) 
              vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  11:7 
 
 

    V poslednom domácom zápase základnej časti pohodlné víťazstvo 
 
   Dnešné stretnutie bolo od začiatku až do konca v réžii papierového favorita. Domáci hráči 
išli od úvodu zápasu za víťazstvom a snaživých hostí z Karlovky napokon jednoznačne 
prestrieľali. Výsledok teda potvrdil historickú bilanciu oboch súperov, kedy aj v 
19.vzájomnom zápase dominovali Lamačania. Tento výsledok, spolu s výsledkami ostatných 
dnešných zápasov, rozhodol o tom, že obhajca titulu SAV Lamač skončí po základnej časti 
definitívne na 4.mieste... Hoci výsledok duelu je jednoznačný, treba povedať, že snaživí 
Rytieri dnes nemali šťastie - vypracovali si mnoho šancí, ktoré však nedokázali využiť a preto 
odchádzajú z Lamača s takým debaklom. 
 
    Lamačania, verní tradícii, nastúpili opäť nekompletní ale správne nabudení... Domáci hráči 
v bielom chceli konečne pretrhnúť neuveriteľnú streleckú smolu z posledných zápasov a 
premeniť čo najviac šancí, ktoré si vypracujú a naopak hostia mali úplne iné priority - čo 
najmenej inkasovať a narobiť SAVkárom čo najviac problémov... Scénar tohto zápasu bol tak 
daný a neostávalo nič iné ako vhodiť úvodné buly. Od úvodu bolo na domácich vidieť, že sú 
koncentrovaní a správne nabudení a tak na seba nenechali dlho čakať ani zaslúžené góly. V 
prvej tretine padli štyri a všetky do bránky hostí. V druhej tretine sa obraz hry príliš 
nezmenil, domáci schuti útočili a hostia sa prevažne bránili. Pribúdali ďalšie góly, no 
postupne sa aj hostia čoraz viac osmeľovali a dostávali sa do šancí. SAVkári totiž pod 
dojmom "ľahkého" úlovku stále viac a viac zabúdali na zadné vrátka a tak musel "deň 
otvorených dverí" v domácich zadných radoch hasiť až Miňo, ktorý opäť predviedol niekoľko 
pekných zákrokov a držal si čisté konto. Aj v druhej tretine padli štyri góly do hosťujúcej 
brány, no ak by rovnaký počet loptičiek skončil aj v tej domácej, nemohol by nikto povedať 
ani mäkké "f"! Hostia si totiž vypracovali niekoľko "tutoviek", no bez gólového vyjadrenia... 
Po dvoch tretinách bolo teda 8:0 a v záverečnej tretine išlo predovšetkým o pokojné 
dohranie zápasu bez zbytočných chýb alebo nepríjemností... Posledná tretina začala 
niekoľkými šancami Rytierov, ktorí zo dvakrát trafili aj žŕdku, ale góly dnes padali na druhej 
strane - bolo ich zase zo štyri a konečné skóre 12:1 stanovili na záver predsa len hostia v 
presilovej hre. Za dnešný výkon si iste zaslúžili viac ako len ten jeden gólik, no dnes im tam 
nič "nepadlo" a naopak, domáci dokázali premeniť väčšinu toho, čo sa vyskytlo. Zámerne 
nepíšem, že všetko na čo siahli, pretože by to nebola pravda - aj dnes totiž niekoľko mega-
tutoviek skončilo všade inde len nie v bránke hostí...  
 
    Po tomto zápase je teda jasné, že do play-off o majstra vstúpi obhajca titulu SAV Lamač 
definitívne zo 4.miesta. Čo to bude znamenať ukáže až čas, no už v tejto chvíli treba priznať, 
že je to najhoršie umiestnenie SAVky po základnej časti od roku 2008... 
  
Pozn. redaktora: Verejné ospravedlnenie 
Dovoľte mi, aby som na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
na tomto mieste vyjadril ospravedlnenie hráčovi domácich Zajkovi za to, že som jeho gól v 
minulotýždňovom zápase na Hancope označil v komentári k stretnutiu za dielo náhody. Išlo 
totiž o premyslený čin skúseného SAVkárskeho borca, ktorý vidiac, že gólman domácich je už 
asi "na ceste do šatne" šikovnosťou jemu vlastnou zasunul loptičku nechytateľne spoza 
brány do domácej siete... Bodaj by sme v tíme mali čo najviac takýchto výnimočných 
hráčov!  
  



 

Pozn.č.2: Zajko, ešte dobre, že som ťa tak nasr...dil, inak by si dnes asi nedal tých 
úchvatných 3+3 :-)) ... gratulujem a nech ti to takto sype aj v play-off!!  

       (ra) 
 
 

gólový film zápasu: 
  

  1:0     Pšenko      (Mancál)  
  2:0     Bobek        (Biely)  

  3:0     Alföldy R.   (Thron T.)  
  4:0     Bobek        (Thron T.) 

  5:0     Pšenko      (Mancál) 
  6:0     Alföldy R.   (Mancál) 

  7:0     Bobek        (Schuster) 

  8:0     Alföldy R.   (Pšenko) 
  9:0     Thron T.     (Bobek) 

10:0     Biely          (Thron T.) 
11:0     Thron T.     (Schuster) 

12:0     Thron T.     (Schuster) 

12:1 
 

 
 

22.kolo:   
 
         LG Barbari : SAV Lamač   2:11 (0:5, 1:4, 1:2) 
              vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  1:8 

 
     
    V poslednom kole očakávané víťazstvo 
 
   Dnešné stretnutie bolo od začiatku až do konca v réžii papierového favorita. Domáci 
mládežníci síce sympaticky vzdorovali, no nemali šancu. Hráči hosťujúcej SAVky si tak od 
úvodu schuti zahrali, dokázali premeniť ponúknuté šance, no opäť aj mnoho pozahadzovali. 
Domáci po minulotýždňovom prekvapení na Pekníčke, kedy dokázali favoritovi šokujúco 
zobrať bod, robili od úvodu čo sa dalo, no pochopiteľne to nestačilo. Šance, po ktorých sa im 
zaslúžene podarilo streliť aspoň tie dva góliky sa dostávali väčšinou po benevolencii 
hosťujúcich hráčov, ktorí sa dnes snažili viac útočiť ako brániť... Napokon to teda dopadlo 
podľa očakávania, hostia si pripísali do tabuľky "povinné" dva body a po základnej časti 
skončili na 4.mieste. 
 
    Lamačania, už v tradičnom zápasovom móde a pomaly aj tradičnej zostave prišli do 
Engerau arény po dva body. Domáci hráči boli akiste nachystaní sťažiť im túto misiu ako sa 
len bude dať, no už od úvodných minút bolo jasné, že mladíci sa budú predovšetkým snažiť 
v obrane prehustiť priestor tak, aby prešlo na domáceho gólmana čo najmenej striel. Do 
útoku sa príliš nehrnuli a tak bolo hlavnou úlohou Lamačanov prekonať domáci obranný val a 
skórovať čo najskôr. V prvej tretine sa to podarilo päťkrát a to ešte domáci gólman často 
čaroval... 0:5 a bolo vlastne rozhodnuté. V druhej tretine to bolo podobné - hostia schuti 
útočili, dávali góly, no aj nepremieňali mnoho ďalších šancí a keďže na obranu príliš 
nemysleli, ku gólu sa zaslúžene dopracovali aj domáci. V treťom dejstve hneď v úvode 
Barbari strelili druhý gól a mali šance na ďalší, no ten už našťastie nepadol... Veru, hostia až 
príliš laxne dohrávali tento duel... zrejme už boli mysľou v play-off. Na konci však ešte 
kozmeticky skóre upravili vo svoj prospech na konečných 2:11. Myslím, že je zbytočné viac 
hodnotiť tento duel. Základná časť tak skončila a pred nami sú už súboje "o všetko". 



 

Nastáva úplne iný "súťažný mód", na ktorý sa treba čo najskôr prepnúť a naladiť. SAVka 
totiž pre prvé kolo vyraďovacích bojov o majstra žiadneho "ľahkého" súpera nevyfasovala... 
 
    Po tomto zápase sa definitívne potvrdilo to, čo už bolo jasné... že do play-off o majstra 
vstúpi obhajca titulu SAV Lamač zo 4.miesta. Čo to bude znamenať a ako sa s tým SAVka 
vyrovná ukáže už najbližšia sobota, kedy v prvom zápase vyraďovačky privíta starú-známu 
Pekníčku... 

        (ra) 

 

gólový film zápasu: 
  

 0:1      Mancál       (Bičkay) 
 0:2      Pšenko       (Bičkay) 

 0:3      Kotes         (Alföldy R.) 
 0:4      Pšenko       (Alföldy R.)  

 0:5      Biely          (Schuster) 

 0:6      Kotes         (Biely) 
 0:7      Alföldy R.   (Bičkay) 

 1:7       
 1:8       Kotes        (Schuster) 

 1:9       Pšenko      (Alföldy R.) 
 2:9     

 2:10     Biely         (Minárik) 

 2:11     Mancál      (Alföldy R.) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Čo nás čaká v 1.kole play-off... 
 

SAV Lamač - AHK Pekníkova 
vzájomné zápasy v sezóne 2017/18:  4:3, 2:1 

 
   Play-off.... Alebo ak chcete - súťaž v súťaži.... Všetko, čo sa doteraz počas sezóny 
odohralo sa maže a začína sa odznova! Iba osem najúspešnejších tímov z 12-členného 
pelotónu BHBL si vybojovalo právo zasiahnuť do bojov o Majstra Bratislavy... Osem tímov 
rozdelených na štyri dvojice sa stretne v súbojoch na dva víťazné zápasy o postup do 
ďalšieho kola. Tu už niet času ani priestoru na nejaké opravy, počítajú sa iba víťazstvá a ten, 
kto získa dve pokračuje. Dvojice sú zaujímavé a v niektorých prípadoch sa očakávajú veľmi 
vyrovnané súboje. Obhajcovi titulu SAV Lamač sa postavia do cesty na úvod nepríjemní 
AHKáči. Oba duely v základnej časti sa skončili víťazstvom SAVky o gól, takže o dramatično 
určite núdza nebude ani teraz. Ako to napokon dopadne uvidíme budúci týždeň... štartujeme 
však už túto sobotu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

1.kolo - štvrťfinále: 
 
                         1.zápas:    SAV Lamač : AHK Pekníkova  1:4 (0:2, 0:1, 1:1) 
  

Najhorší výkon v sezóne a zaslúžená prehra 
 

   Mohlo a malo to byť prvé úspešné vykročenie obhajcu... Žiaľ, bolo to iba najhoršie 
vystúpenie SAV Lamač v tejto sezóne. Je smutné, že sa to udialo v najdôležitejšom zápase 
sezóny! Také jednoduché víťazstvo nečakali azda ani sami Dúbravčania... Napriek tomu im 
treba k nemu športovo pogratulovať. A to je všetko. 
 
    Hoci je hokejbal výsostne amatérsky šport, ani ten sa nedá robiť ak už nie s 
"profesionálnym" prístupom, tak určite nie bez záujmu a nasadenia počas celých 75 minút 
zápasu. To sa však dnes domácim borcom podarilo a preto je výsledok taký, aký je... Chceš 
uspieť? Za víťazstvom teda musíš ísť od začiatku až do konca...a nie až vtedy, keď to je 
beznádejné. Presne to sa dnes stalo...a to je veľmi zlá správa. Tá dobrá však je, že napraviť 
to môžeme už v najbližšom zápase! 

        (ra) 

 
gólový film zápasu: 
  

 0:1        
 0:2        

 0:3      

 1:3       Šurlan  (Kotes) 
 1:4        

  

 
 



 

                    2.zápas:    AHK Pekníkova : SAV Lamač  9:3 (4:1, 3:1, 2:1) 
konečný stav série: 2:0 

 

Hanebný debakel na záver sezóny 
 
   No a je dobojované. Obhajca titulu SAV Lamač neprešiel cez úvodné kolo play-off a tak je 
jasné, že druhý ročník obnovenej BHBL spozná nového majstra. To, čo sa udialo v sobotu v 
Dúbravke, budú verní fanúšikovia a sympatizanti lamačského celku ešte dlho rozdýchavať. 
Tento zápas bol totiž jednou nočnou morou od úvodu až do záveru. Nebavme sa o tom, že 
domáci opäť raz využili nepochopiteľnú benevolenciu riadiaceho orgánu ligy a stanovili si 
začiatok dôležitého zápasu na 13:00 (...iste vedeli prečo...), bavme sa radšej o tom, ako 
pristúpili k duelu poniektorí Lamačania (myslené z hľadiska taktickej a najmä psychickej 
prípravy na zápas). Alebo, viete čo, radšej to nebudem rozoberať, zlyhali všetci, čo hrali no 
aj tí, ktorí hrali už minulý týždeň. Paradoxne, už vtedy sa totiž rozhodlo o výsledku tejto 
série. To však nijako neznižuje snahu a výkon nášho súpera prejsť cez nás ďalej. 
Gratulujeme súperovi k zaslúženému postupu!   
 
  Hoci sa zdalo, že SAVkári vstúpia do duelu odhodlane s cieľom jednoznačne vrátiť sériu do 
Lamača, už po prvej tretine bolo jasné, že to dnes reálne nebude. A to sa dnes do zostavy 
pokúsil vrátiť, s úmyslom pomôcť mančaftu, nedoliečený kapitán Alfi... nepomohlo ani to. Na 
začiatku to síce vyzeralo nádejne (aj keď taktické pokyny udelené pred zápasom boli asi pre 
vrabce na okolitých stromoch). Síce SAVka nešla do vedenia, no dokázala onedlho po 
inkasovaní vyrovnať na 1:1 a nádej žila. Teda iba chvíľku... potom domáci tromi strelami 
odskočili na tretinových 4:1 a od tejto chvíle bolo, žiaľ po zápase... SAVkári v tejto konštelácii 
a hlavne "forme" nedokázali so zápasom už nič urobiť. Ani sa mi ďalej nechce hodnotiť, pre 
mňa samotného to je ešte aj teraz (takmer po týždni, čo som sa konečne odhodlal niečo 
napísať...) doslova šok - nechcem sa zbavovať zodpovednosti, ja som bol tiež jedným z tých, 
ktorí k tomu prispeli priamo na ihrisku... Čo by ste chceli, komentár k tomu ako to prebiehalo 
a fungovalo? No, pri výsledku 9:3  nemohlo a nefungovalo absolútne nič!!!! Jednoducho niet 
jediného pozitívneho momentu, ktorý by sa dal vypichnúť... 
 
   Napokon sa teda ukázalo to, čo som vravel už pred prvým zápasom tejto série - vtedy to 
bol najdôležitejší zápas pre SAVku, nie ten dnešný! Vtedy sme to dokonale podcenili a 
výsledok sa zaslúžene dostavil - vyústilo to do tejto sobotňajšej hanby, na ktorej sa 
podieľame všetci. A vraj na viac sme nemali-nuž, nebuďme smiešni, páni-mali sme mať na 
viac! Asi to však malo takto byť... Najviac ma však trápi to, že najhoršiu sezónu od roku 
2006, si SAV Lamač vybrala práve v tej, v ktorej mala obhajovať titul, na ktorý sme v Lamači 
čakali viac ako 30 sezón. Budúci týždeň sa ju v krátkom zamyslení, na tomto mieste, 
pokúsim zhodnotiť. 

            (ra) 

 
 gólový film zápasu: 
 1:0        

 1:1       Kotes  (Mancál) 
 2:1      

 3:1        
 4:1  

 5:1 

 6:1 
 6:2      J. Alföldy 

 7:2 
 8:2 

 9:2 
 9:3       Bobek   



 

   

 

 

ZHODNOTENIE SEZÓNY 2017/2018 
 
  Do sezóny 2017/18 vstupoval SAV Lamač z pozície obhajcu titulu v BHBL. To, že to 
napokon z pohľadu jedného z najstarších aktívnych klubov v slovenskom hokejbale dopadne 
konečným 6.miestom si pred začiatkom sezóny azda nikto z hráčov nepripúšťal... Sklamanie? 
Určite! Prekvapenie? To asi ani nie... SAV Lamač dostihla minulosť. Na pochopenie súvislostí 
sa totiž musíme vrátiť do obdobia niekoľkých týždňov po historickom titule pre SAVku, čiže 
niekedy do júla 2017. Práve vtedy sa viac-menej rozhodlo, že káder Majstra Bratislavy 
opúšťajú 4 hráči...a nie hocakí - všetko ťahúni tímu, v ktorom pravidelne a výrazne bodovali 
a tvorili samotnú hru Lamačanov. Dlhé roky SAVka ťažila z toho, že jej káder sa takmer 
nemenil - čo bolo síce na jednej strane dobré z hľadiska súhry a povestnej tímovej "chémie", 
no na strane druhej si SAVka "pílila" pod sebou povestný konár. Zrazu sme zistili, že nájsť 
vhodné posily nebude jednoduché, ba že to bude priam nemožné... Kolónka na strane 
ODCHODY bola zrazu výrazne plnšia ako tá na strane PRÍCHODY. A naviac - prišlo aj zistenie 
azda ešte horšie - kostra tímu totiž "nebezpečne" zostarla o niekoľko rokov a práve táto 
skutočnosť zavážila v tejto sezóne najviac - chýbala stredná generácia hráčov. Aby ste si 
vedeli predstaviť, o čom hovorím - traja zo štyroch "odídencov" si aj po roku opäť zahrajú vo 
finále ligy (aj keď proti sebe...), no to svedčí o tom, že vo svojich nových tímoch sa ihneď 
zaradili medzi ťahúňov.  
 
  Aké boli ciele? Na pomery SAVky pomerne skromné - prejsť do semifinále play-off, 
prípadná medaila by bola malým zázrakom. Žiaľ, realita bola tvrdšia...jasné vypadnutie už vo 
štvrťfinále, spôsob akým k tomu prišlo (ako to len kulantne napísať)...nenapadá ma bohužiaľ 
nič výstižnejšie ako hanebný a konečné 6.miesto! Najhoršie umiestnenie klubu od roku 2006. 
Pretrhnutá osemročná medailová reťaz...Každá séria raz skončí... Raz to už proste muselo 
prísť...ale práve teraz? Smutné konštatovanie, keď si uvedomíme, že SAV Lamač obhajovala 
titul. Mali sme reálne na viac? Mnohí zúčastnení skonštatovali, že NIE... ja si však myslím, že 
sme mohli mať. Nedokázali sme však zahrať počas celej sezóny akosi tímovo... Viete, keď 
vám odíde kvalita, ktorú nenahradíte, neostáva vám nič iné ako vsadiť všetko na tím, 
bojovnosť a obetavosť. Zápasov, v ktorých to tak naozaj vyzeralo, bolo v tejto sezóne 
pramálo. Naviac nás postihli "strelecké suchoty" vo chvíľach, kedy sme potrebovali skórovať 
ako soľ, prišli zranenia, viaceré iné absencie a vyvrcholilo to dokonca tak, že v jednom 
zápase na konci jesene nastúpila SAVka na zápas v počte 4+1... nemôžem si pomôcť, 
napriek enormnej snahe všetkých zúčastnených prišla vtedy smolná prehra a odvtedy to 
proste už nebolo ono. Poprehrávali sme s tými, s ktorými sme prehrať mali, žiaľ prehry prišli 
aj s tímami, s ktorými sme prehrať rozhodne nemali. Proste sme sa hokejbalom vôbec 
nebavili... Líderskej taktovky po "odídencoch" sa nikto nechopil. Celé to potom vyvrcholilo 
prvým štvrťfinálovým zápasom play-off . To mala byť rozhodujúca chvíľa pre nás, vedeli sme 
to, prišiel však najhorší zápas a najhorší výkon v sezóne - no a výsledok toho celého je už 
teraz známy. Rozpitvávať ďalej je to zbytočné!  
 
  Čo bude ďalej? Zabalíme to? Nuž, keď sme to nezabalili minulý rok "na vrchole", vykašľať 
sa na to teraz, keď sme padli "na dno"? Neviem... Takže: "Quo vadis, SAV Lamač?"  
Odpoveď na túto neľahkú otázku prinesú najbližšie dni a týždne... 



 

  No, ale aby to zase nebol iba jednostranný pohľad redaktora, rozhodol som sa tento rok 
požiadať o zhodnotenie sezóny toho najpovolanejšieho - kapitána a lídra tímu Juraja (Alfi) 
Alföldyho....  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEZÓNA OČAMI KAPITÁNA 

 
 

Mohol by si stručne zhodnotiť sezónu z tvojho pohľadu? 
Nemôžem ju zhodnotiť inak ako neúspešnú! Po deviatich rokoch sme nezískali medailu a 
navyše sme neprešli ani cez štvrťfinále play-off... Predvedená hra počas celej sezóny, 
koncepcia hry a prejav tímu nebol ani zďaleka taký ako po minulé roky. Chýbalo mi väčšie 
nasadenie a chcenie vo viacerých zápasoch. Prehrávali sme zápasy, ktoré by sme mali vyhrať 
a stratené body nám potom nakoniec chýbali v tabuľke.... 
  
Tušil si pred sezónou, že by to takto mohlo dopadnúť? 
No... vedel som, že to bude veľmi ťažké... Odišli nám totiž štyria dobrí hráči (na pomery 
našej ligy) - z nich jeden dokonca TOPhráč a prišiel iba jeden, takže sám som čakal, ako sa s 
tým "popasujeme"... Opraty do rúk mali zobrať "starí" Lamačania, čo sa však nestalo a 
dopadlo to tak, ako som vravel vyššie... 
  
Z tvojho hlasu cítiť veľké sklamanie... 
Je to sklamanie....nechcem sa opakovať, raz to však muselo prísť. S odstupom času - na 
zloženie kádra a zranenia, ktoré nás postihli na konci sezóny - na viac ako na 6.miesto sme 
nemali. Sklamaný som z celkového umiestnenia aj z umiestnenia po základnej časti. Môj 
osobný cieľ bol  skončiť do 3.miesta... Ostatné negatíva by som radšej riešil len interne v 
tíme! 
  
Vravíš, že bolo veľa negatív, nájdu sa aj nejaké pozitíva? 
Pozitíva???  Azda to, že sa nám naša posila Bobor (pozn. Andrej Bobek) zapracovala do tímu 
a pevne verím, že u nás ostane aj po ďalšie sezóny... Ďalšie pozitívum je, že náš najstarší 
hráč v kádri (pozn. Kadlec) nastrieľal 22 gólov, čo nikto nečakal a určite ani on sám...  
  
Čo ďalej? Bude SAVka pokračovať? 
Pevne v to verím... Cez leto musíme káder omladiť. Dúfam, že sa mi podarí zohnať aspoň 
troch mladých hráčov a brankára. Dúfam, že SAVku vrátime na popredné miesta v lige! 
  
  

Ďakujem za rozhovor! 
  
             

 (ra) 

 

   
 

 

 
 

  

 


