
 
 

CHL dne 24.10.2017 
 

HC QANTO Bystřec : HC KOCOUŘI SKOŘENICE 2 : 6 
Góly: Hrdina Matouš/1, Hrdina Jakub/1 - Absolon D/1, Matoušek J/2,Dalecký Jml/2 

Frnka J/1 
Asistence: Hrdina Jakub/1, Hrdina Jan st/1 - Vyleťal M/1, Frnka J/2, Rychtařík P/1,  

Provazník T/1 
Tresty: 6 : 4 
Rozhodčí: Kvasnička P., Matoušek R. 
 
ADBA Ústí nad Orlicí : HC TEPI tepelná čerpadla 5 : 0 
Góly: Chudý J/1, Doha L/3, Matyáš J/1 -  
Asistence: Doležel L/1, Morkes R/2, Doha L/1, Jansa T/1 -  
Tresty: 10 : 14 
Rozhodčí: Kvasnička P., Matoušek R. 
 
HC Kačeři Kerhartice : BANDITI 5 : 11 
Góly: Strnad Mml/2, Fišer M/2, Vaníček R/1 - Deml L/3, Prejsler O/2, Soukup M/2,  

Dobrovský P/1, Deml V/1, Pávek J/2 
Asistence: Strnad Mml/2, Ondráček R/1, Slavík L/1 - Doubrava T/2, KašparL/3,Deml V/4 

Soukup M/1, Vraspír L/1 
Tresty: 4 : 2 
Rozhodčí: Matoušek R., Šána P. 
 
4dox : Skala team 4 : 6 
Góly: Pecháček R/2, Kopecký P/1, Vomočil J/1 - Linhart M/1, ChudýV/1,Resler M/1 

Provazník D/1, Šíma J/1, Horák J/1 
Asistence: Baumgartl T/1, Ordoš M/1, Pecháček R/1, Marek M/1 - Drozd J/1,Linhart M/1 

Vašina M/1, Kulhavý P/1, Smola Mst/1, Karpíšek D/1 
Tresty: 0 : 20 
Rozhodčí: Matoušek R., Šána P. 
 
TJ SOKOL ŘETOVÁ : HC LUMIUS 2 : 5 
Góly: Stránský J/1, Lachman M/1 - Dlouhý R/1, Křivohlávek L/1, Nešický Ji/1,  

Fečko E/1, Řehák L/1 
Asistence: Dostál O/1 - Fečko E/2, Šebrle J/1, Křivohlávek L/1 
Tresty: 10 : 0 
Rozhodčí: Matoušek R., Kvasnička P. 
 

 



PROPLAST Ústí nad Orlicí : 4dox 12 : 2 
Góly: Paclík L/2, Teplý L/4, Váně Mml/1, Zavřel T/3, Simon L/2 - Kopecký P/1,  

Ordoš D/1 
Asistence: Zavřel T/5, Teplý L/1, Paclík L/2, Váně Mml/2, Janoušek J/1, Simon L/1 -  

Baumgartl T/1, Moravec K/1 
Tresty: 2 : 0 
Rozhodčí: Šána P., Morkes R. 
 
HC TŘEBOVICE : LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ 1 : 2 
Góly: Chroust R/1 - Krása M/2 
Asistence: Sirový T/1 - Schlögl D/1, Lesák T/1 
Tresty: 6 : 4 
Rozhodší: Šána P., Morkes R. 
 
HC FLYERS Česká Třebová : HC ZD Dolní Újezd 2 : 7 
Góly: Blažek P/1, Kalina T/1 - Kasal Z/2, Záleský V/2, Kárský J/2, Kárský P/1 
Asistence: Těšínský L/2 - Pudil V/1, Štancl Jml/1, Kořízek R/1, Záleský V/1 
Tresty: 0 : 2 
Rozhodčí: Šána P., Klacl  
 
HC PaPoS : HC RYDO Česká Třebová 2 : 4 
Góly: Jančák D/1, Kopecký P/1 - Řehák Z/1, Hak T/1, Lédr R/2 
Asistence: Jiruf M/1, Berka M/1 - Hak T/1, Flídr J/1, Svěrák P/1, Matras L/1 
Tresty: 2 : 10 
Rozhodčí: Kvasnička P., Ruda Sml. 
 
HPS Osík : HC Sokol Lhotka 5 : 1 
Góly: Pulkrábek M/1, Třasák L/1, Šnaidr J/1,VopařilK/1,Vodehnal M/1-Stránský P/1  
Asistence: Šnaidr J/1, Vopařil K/1, Broulík M/1, Petráš S/1 - Špatenka R/1 
Tresty: 0 : 0 
Rozhodčí: Kvasnička P., Ruda Sml. 
 
TUROVÁCI Podlesí : HC Calibra 2 : 1 
Góly: Pinkas P/1, Fajfr J/1 - Melichar K/1 
Asistence: Kolář M/1 - Voleský M/1 
Tresty: 0 : 2 
Rozhodčí: Kvasnička P., Matoušek R. 
 
HC TYPOS Česká Třebová : SudNEtřeba 7 : 2 
Góly: Štěpán D/2, Zahálka J/2, Špička R/1, Štarman L/1, Javůrek M/1 - Kučera F/1 

Syrový V/1 
Asistence: Javůrek M/3, Mička P/1, Pirkl T/1, Zahálka J/1 - Hrčka D/1, Pánek Jml/1 
Tresty: 4 : 2 
Rozhodčí: Kvasnička P., Matoušek R.  
  
 
 



HC LDM : HC CZLOKO 8 : 1  
Góly: Novák D/2, Šplíchal L/2, Gremlica L/1, Jandera J/1, Kareš T/2 - Broulík K/1 
Asistence: Šplíchal L/2, Jandera J/2, Ehrenberger R/1, Gremlica D/1, Novák O/2 -  

Slezák O/1 
Tresty: 2 : 4 
Rozhodčí: Morkes R, Švub V.  

 
HC Kačeři Kerhartice : HC PAPOS 3 : 7 
Góly: Motl M/1, Strnad M ml/1, Černohous M/1 - Berka M/1, Wiederman O/1,            
.                     Švub Z/1,Brusenbauch A/1,Brand M/1,Jančák D/1,Číp P/1  
Asistence: Ondráček R/1, Motl M/1,Černohous M/1 - Kopecký P/1, Číp P/1,Brand M/1 

Wiederman O/1,Jiruf M /1,Berka M/1 
Tresty: 3 : 2 
Rozhodčí: Kvasnička P. 
 
HC TEPI tepelná čerpadla  : HC FLYERS 6 : 1 
Góly: Bednář D/2, Šrámek M/2, Konečný P/1,Bednář J/1 -Mareš M/1  
Asistence: Novák R/2, Brejša V/2, Šrámek M/1, Nejedlý P/1 -  
Tresty: 0 : 4 
Rozhodčí: Švub V.,Ruda S.ml. 
 
4dox : HC TŘEBOVICE 6 : 4 
Góly: Moravec K/2, Dušek M/1, Kopecký P/1,Skalický M/2 -  Voda J/1,Hejč Mst./2 

Hejč Mml./1 
Asistence: Moravec K/2, Kopecký P/1, Dušek M/1, Novák J/1 - Hejč Mml/2, 

Altenburger L/1 
Tresty: 5 : 4 
Rozhodčí: Morkes R.,Doubrava T. 
 
Skala team : PROPLAST Ústí nad orlicí 4 : 3 
Góly: Kulhavý P/1, Drozd J/1, Linhart M/1,Resler Mir/1 -  Teplý L/1,Janoušek J/1 

Babák D/1 
Asistence: Resler Mir/1, Kulhavý P/1 - Janošek J/1,Teplý L/1,Kašpar F/1 
Tresty: 4 : 2 
Rozhodčí: Morkes R.,DoubravaT. 
 
LOMAX Česká Třebová : ADBA Ústí nad orlic 4 : 1 
Góly: Resler M/2, Vopařil M/1, Hapala Mst/1 - Kapolka F/1 
Asistence: Schlogl M/1, Hamerník J/1, Resler M/1, Šudoma M/1 - Morkes R/1 
Tresty: 0 : 0 
Rozhodčí: Matoušek R., Švub V. 
 
HC CZLOKO  : HPS OSÍK  0 : 4 
Góly:  - Vodehnal M/1, Krutina J/1, Broulík M/1,Flídr L/1 
Asistence:  - Němec L/1, Vomáčka L/2, Krutina J/1, 
Tresty: 4 : 1 
Rozhodčí: Matoušek R.,Švub V. 



TJ SOKOL ŘETOVÁ : HOSTALEK W V  3 : 2 
Góly: Jiroušek J/2, Řezníček J/1 - Dvořák R/1, Zajíček J/1,  
Asistence: Lachman M/2 - Bezděk V/1, Plch M/1 
Tresty: 3 : 3 
Rozhodčí: Matoušek R., Ruda S.ml. 
 
 
HC LUMIUS : BANDITI  1 : 3 
Góly: Fečko E/1  - Kmoníček Z/1, Macků T/2  
Asistence: Křivohlávek Ll/2 - Doubrava T/1, Pávek J/1,Kuta M/1 
Tresty: 0 : 0 
Rozhodčí: Matoušek R., Ruda S. ml. 
 
 
SudNEtřeba : HC Sokol Lhotka  5 : 4 
Góly: Marek J/1, Počtýnský T/1, Hrčka D/1,Doležal F/1,Pánek Jml/1 - Rybka P/2, 
                      Špatenka R/1,Rybka R/1  
Asistence: Hrčka D/1, Kolář M/1, Kratochvíl D/1, Syrový T/1 - Špatenka R/1 
                      Tomeš M/1,Rybka P/1,Mňuk R/1 
Tresty: 3 : 4 
Rozhodčí: Matoušek R., Ruda Sml. 
 
 
HC CALIBRA : HC PAPOS 9 : 3 
Góly: Mistr O/3,Voleský M/2,Palán R/2,Pachl M/1,Melichar K/,1 - Brusenbauch  
                      A/1,Jiruf M/1,Jančák D/1  
Asistence: Voleský P/4, Řepková M/2,Glac J/1,Voleský M/1,Pachl M/1 -  Číp P/1, 

Jančák D/1 
Tresty: 3 : 2 
Rozhodčí: Matoušek R., Ruda Sml. 
 
 
HC RYDO Česká Třebová : TUROVÁCI Podlesí 5 : 7 
Góly: Hak T/1, Hajsler M/1,Řehák Z/2,Řehák R/1, - Matějka M/1, Šeda J/2, 
                     Stejskal J/1,Čaban L/2,Kubový K/1, 
Asistence: Hak T/2,Čejka M/2 - Matějka L/2, Hruška T/1, Kolář M/2, Doležal V/1 
Tresty: 3 : 2 
Rozhodčí:  Kvasnička P., Matoušek R.  
 
HC KOCOUŘI Skořenice : HC LDM 7 : 4 
Góly: Doležal M/3,Fišer D/1,Vyleťal M/1,Frnka J/1,Matoušek J/1 - Šalda M/1,  
                      Šplíchal L/1,Gremlica L/1,Jandera J/1  
Asistence: Provazník T/1, Frnka J/2,Vyleťal M/1,Dalecký Jml/1,Dalecký J/1,Fišer D/1 -  

Šplíchal L/1,Šalda M/1,Novák D/1 
Tresty: 0 : 2 
Rozhodčí: Kvasnička P., Matoušek R 

 



SudNetřeba  : HC CZLOKO 2 : 3 
Góly: Hrdlička D/2 - Broulík M/1, Vašátko T/1, Broulík P/1  
Asistence: Víša P/1 - Vašátko T/1 
Tresty: 8 : 6 
Rozhodčí: Švub V., Ruda S.ml. 
 
HC BANDITI : HC TJ Sokol Řetová 5 : 0 
Góly: Steinmetz K/1, Doubrava T/1, Kašpar L/1, Čejka T/1, Soukup M/1.  
Asistence: Čejka T/2, Steinmetz K/1, Soukup M/1, Kmoníček Z/1. 
Tresty: 5 : 2 
Rozhodčí: Šána P., Matoušek R. 
 
HOSTALEK W V  : HC Kačeři Kerhartice 4 : 2 
Góly: Křivohlávek R/2, Zajíček J/1, Zeman B/1 - Čurda L/1, Černohous M/1. 
Asistence: Kvasnička P/1, Křivohlávek R/1, Bezďek V/1, Drobný P/1. -  Eliáš P/1,  
                     Strnad M/1 
Tresty: 4 : 2 
Rozhodčí: Šána P., Matoušek R. 

 
 
HC TYPOS Česká Třebová : HC QANTO Bystřec 1 : 5 
Góly: Kovář J/1 - Hrdina J ml/1, Hrdina J st/2, Hrdina Jiří/2. 
Asistence: Vídeňský P/1 - Hrdina Jiří/2, Hrdina Jakub/1, Tomeš M/1 
Tresty: 2 : 4 
Rozhodčí: Matoušek R., Morkes R. 
 
HC KOCOUŘI SKOŘENICE : HC SOKOL LHOTKA 8 : 4 
Góly: Rychtařík P/1, Pavlák V/2, Doležal M/3, Matoušek J/1, Provazník T/1 -  
                     Špatenka R/3, Rybka R/1.  
Asistence: Pavlák V/1, Vyleťal M/3, Dalecký J ml/2, Frnka J/1,Matoušek J/1. -  
                     Tomeš M/1, Telecký R/1, Rybka P/2. 
Tresty: 3 : 0 
Rozhodčí: Matoušek R., Morkes R. 
 
HOSTALEK W V  : HC LUMIUS 2 : 0 
Góly: Zajíček J/1, Maršík F/1. 
Asistence: Kolář R/1, Křivohlávek R/1. 
Tresty: 2 : 1 
Rozhodčí: Morkes R. 
 
ADBA Ústí nad Orlicí : 4dox 4 : 3 SN 
Góly: Chudý J/1, Morkes R/1, Kapolka F/2 - Moravec J/1, Skalický M/1, Ordoš M/1. 
Asistence: Morkes R/1, Doha L/1, Matyáš J/1 - Baumgartl T/1, Novák V/1. 
Tresty: 1 : 1 
Rozhodčí: Doubrava T., Kvasnička P. 
 
 



TJ SOKOL Řetová : TUROVÁCI Podlesí 2 : 0 
Góly: Jiroušek J/1, Fric J/1. 
Asistence: Řezníček J/1, Lachman M. 
Tresty: 2 : 2 
Rozhodčí:     Švub V., Kvasnička P. 
 
HC Kačeři Kerhartice : HC Calibra 0 : 6 
Góly: Mistr O/2, Voleský P/1, Palán R/2, Vaňous J/1 
Asistence: Mistr O/1, Voleský P/2, Palán R/1. 
Tresty: 3 : 4 
Rozhodčí: Švub V., Kvasnička P. 

 
HC TŘEBOVICE : Skala team 2 : 5 
Góly: Kotoulek V/1, Hejč M st./1. - Šíma J/1, Čevora O/1, Horák J/1,  
                      Linhart M/1, Moravec P/1. 
Asistence: Hejč M st/1, Kotoulek V/1. - Kulhavý P/1, Moravec P/1, Karpíšek D/1,  
                     Chudý V/1, Čevora - O/1. 
Tresty: 2 : 5 
Rozhodčí: Šána P., Švub V. 
 
HC FLYERS Česká Třebová : LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ 3 : 4 SN 
Góly:            Žídek J/1, Mastik R/1, Těšínský L/1. - Hapala M st/2, Peškar R/2. 
Asistence: Žejdlík M/2, Žídek J/1. - Peškar r/1, Juruj R/1. 
Tresty: 2 : 3 
Rozhodčí: Šána P., Švub V. 
 
HC PaPoS : TJ SOKOL Řetová  6 : 5 
Góly: Adámek K/2, Urban p/1, Kaleja M/1, Jiruf M/2. - Mikulecký V/2, Gajdošík V/1, 
                     Síbrt D/1, Nesejt J/1. 
Asistence: Kolář M/1, Urban P/1, Váně M/2, Švub Z/1, Jančák D/1. - Lachman M/1,  
                     Janecký M/1, Jiroušek J/1, Gajdošík V/1, Kolář M/1. 
Tresty: 6 : 3 
Rozhodčí:     Šána P., Švub V. 
 
TUROVÁCI Podlesí : HC Kačeři Kerhartice 4 : 1 
Góly: Čaban L/2, Šeda J/1, Hozák J/1. - Fišer M/1. 
Asistence: Kubový K/2, Kolář M/2. - Motl M/1. 
Tresty: 1 : 2 
Rozhodčí: Šána P., Švub V. 
 
HPS Osík : HC KOCOUŘI SKOŘENICE 6 : 3 
Góly: Šauer J/4, Motyčka M/1, Pulkrábek M/1. - Doležal M/1, Rychtařík P/1, 
                      Vyleťal M/1. 
Asistence: Motyčka M ml./1, Šauer J/1, Němec M/2. - Novák M/1, Vyleťal M/1,  
                      Provazník T/1. 
Tresty: 3 : 2 
Rozhodčí:     Morkes R., Švub V. 



HC QANTO Bystřec : SudNEtřeba 4 : 1 
Góly: Hrdina Jiří/2, Hrdina Jan ml./1, Baum D/1. - Počtýnský T/1. 
Asistence: Hrdina Jan ml./2, Hrdina Jiří/1, Hrdina M/1. - Kučera F/1. 
Tresty: 0 : 2 
Rozhodčí: Morkes R., Švub V. 
 
HC LDM : HC TYPOS Česká Třebová 5 : 4 
Góly: Novák D/3, Novák O/2. - Zahálka J/3, Kovář J/1. 
Asistence: Novák O/1, Dobroucký E/1, Šplíchal L/1. - Kovář J/1, Pirkl T/1, Zahálka J/1. 
Tresty: 2 : 1 
Rozhodčí: Resler M., Slezák O. 
 
HC Calibra : HC RYDO Česká Třebová 5 : 1 
Góly: Melichar K/2, Mistr O/2, Palán R/1. - Řehák Z/1. 
Asistence: Voleský M/2, Pachl M/2, Kraitl S/1. - Kovář P/1. 
Tresty: 6 : 3 
Rozhodčí: Resler M., Pirkl O. 
 
HC SOKOL LHOTKA : HC CZ LOKO  8 : 3 
Góly: Rybka R/4, Špatenka R/1, Rybka P/1, Stránský P/1, Mňuk P/1. - 
                     Smola M ml./1, Smola M/1, Broulík P/1. 
Asistence: Motl L/1, Telecký R/2, Pácl J/1, Tomeš M/2, Špatenka R/1, Mňuk R/1. -  
                     Němeček L/1, Vašek J/1. 
Tresty: 4 : 3 
Rozhodčí: Resler M., Pirkl O. 
 
4dox : HC FLYERS Česká Třebová 6 : 0 
Góly:            Moravec K/2, Ordoš D/1, Novák V/2, Vomočil J/1. 
Asistence: Kopecký P/1, Moravec K/1, Ordoš M/1, Marek M/1, Baumgartl T/1,  
                      Dušek M/1. 
Tresty: 1 : 2 
Rozhodčí: Resler M., Smola M. 
 
HC BANDITI : HOSTALEK W V  9 : 1 
Góly: Pávek J/1, Vraspír L/1, Deml V/2, Steinmetz K/1, Macků T/3, Soukup M/1. - 
                      Lustyk L/1.  
Asistence: Čejka T/1, Dobrovský P/2, Deml L/1, Steinmetz K/1, Deml V/1Prejsler O/1. 
Tresty: 0 : 2 
Rozhodčí: Slezák O., Klacl. 
 
Skala team : ADBA Ústí nad orlic 1 : 4 
Góly: Linhart M/1. - Exler O/1, Chudý J/2, Morkes R/1. 
Asistence: Moravec P/1. - Doha L/2, Doležal L/2. 
Tresty: 3  : 8 
Rozhodčí: Řehák R., Pirkl O. 
 

 



PROPLAST Ústí nad Orlicí : HC TŘEBOVICE 9 : 1 
Góly: Skuček P/2, Zavřel T/3, Šafář L/1, Teplý L/2, Váně M ml./1. - Voříšek D/1. 
Asistence: Váně M ml./1, Skuček P/2, Vavřina T/3, Šafář L/1 Večeř V/1, Zavřel T/1. -  
                      Hejč M st./1. 
Tresty: 2 : 3 
Rozhodčí: Slezák O., Šána P. 
 
LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ : HC Dolní Újezd 4 : 3 
Góly:            Schlőgl M/1, Resler M/2,  Schlőgl D/1. - Kořízek R/1, Záleský V/1, Kasal O/1. 
Asistence: Hapala M st./1, Schlőgl D/1,  Schlőgl M/2. - Kořízek R/1, Kasal Z/1. 
Tresty: 5 : 4 
Rozhodčí: Šána P., Kvasnička P. 

 
HC PAPOS : HC BANDITI  4 : 6 
Góly: Brand M/1, Adámek K/1, Kaleja M/1, Kolář M/1. - Deml L/3, Steinmetz K/1,  
                      Kmoníček Z/1, Lustyk M/1. 
Asistence: Berka M/1, Adámek K/1. - Soukup M/2, Kašpar L/1, Deml l/1, Steinmetz K/1, 
                      Lustyk M/1. 
Tresty: 1 : 1 
Rozhodčí: Matoušek R., Morkes R. 
 
TUROVÁCI Podlesí : HC LUMIUS 2 : 3 
Góly: Šeda J/1, Fajfr J/1. - Nešický J/1, Částek m/1, Řehák L/1. 
Asistence: Záleský R/1, Hájek J/1. - Řehák M/1, Dlouhý R/1, Faltus S/1. 
Tresty: 6 : 5 
Rozhodčí: Matoušek R., Morkes R. 
 
HC Calibra : TJ SOKOL ŘETOVÁ 7 : 1 
Góly: Voleský M/3, Mistr O/2, Melichar K/1, Palán R/1. - Mikulecký V/1. 
Asistence: Pachl M/3, Glac J/1, Mistr O/1. - Jiroušek J/1. 
Tresty: 2 : 3 
Rozhodčí:     Matoušek R., Šána P. 
 
HC TYPOS Česká Třebová : HPS Osík 6 : 1 
Góly: Kovář J/1, Štěpán D/1, Zahálka J/2, Pirkl T/1, Štarman L/1. - Němec M/1. 
Asistence: Mička P/1, Špička R/2, Vídeňský P/1, Zahálka J/1, Kovář J/1. -  
                     Vodehnal M/1. 
Tresty: 1 : 1 
Rozhodčí: Matoušek R., Šána P. 
 
HC QANTO Bystřec : HC LDM 6 : 2 
Góly: Hrdina J ml./1, Hrdina J/2, Hrdina M/1, Kalousek P/1, Výprachtický P/1. -  
                     Šplíchal L/1, Čečotka M/1. 
Asistence: Stražejevič L/1, Baum D/1, Hrdina Josef/1, Hrdina F ml./2,  
                     Hrdina Jiří./1. - Gremlica D/1, Novák O/1. 
Tresty: 3 : 8 
Rozhodčí: Matoušek R., Švub V. 



ADBA Ústí nad Orlicí : PROPLAST Ústí nad orlicí 5 : 8 
Góly: Morkes R/3, Doležal L/1, Šána P/1. - Váně M/2, Zavřel T/2, Skuček P/3,  
                      Kašpar F/1. 
Asistence: Maleček T/1, Morkes R/2, Šána P/1. - Večeř F/1, Skuček P/1, Váně M/3,  
                      Zavřel T/1, Paclík L/1, Kašpar F/1.  
Tresty: 2 : 2 
Rozhodčí: Matoušek R., Švub V. 
 
HC FLYERS Česká Třebová : Skala team 2 : 14 
Góly:           Mareš M/1, Těšínský L/1. - Kulhavý P/4, Čevora O/4, Resler M/2,  
                     Moravec P/3, Horák J/1. 
Asistence: Mastik R/1, Kmošek D/1. - Šíma J/5, Resler M/4, Čevora O/2, Drozd J/1,  
                     Crha J/1, Linhart M/1. 
Tresty: 2 : 2 
Rozhodčí: Doubrava T., Kvasnička P. 
 
HC TEPI tepelná čerpadla  : LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ 7 : 2 
Góly: Šrámek M/2, Šulc P/3, Langr D/1, Bednář J/1. - Schlőgl M/1, Resler M/1. 
Asistence: Langr D/2, Mík P ml./1, Nejedlý P/1, Šulc P1, Mík P/2. - Resler M/1, 
                     Šudoma M/1. 
Tresty: 4 : 6 
Rozhodčí: Doubrava T., Kvasnička P. 
 
HC LUMIUS : HC Calibra 3 : 2 
Góly: Fečko E/1, Šebrl J/1, Křivohlávek L/1. - Voleský M/1, Mistr O/1. 
Asistence: Nešický Jiří/1, Částek M/2. - Melichar K/1, Palán R/1. 
Tresty: 0 : 4 
Rozhodčí:     Matoušek R., Kvasnička P. 
 
HC RYDO Česká Třebová : HC Kačeři Kerhartice 2 : 4 
Góly: Bílý V/1, Řehák R/1. - Strnad M ml./2, Motl M/1, Fišer M/1. 
Asistence: Hak T/1, Lédr R/1. - Fišer M/2, Černohous M/1, Vaníček V/1. 
Tresty: 2 : 4 
Rozhodčí: Matoušek R., Kvasnička P. 
 
HOSTALEK W V  : HC PaPoS 3 : 1 
Góly: Kvasnička P/1, Zeman B/1, Zajíček J/1. - Urban P/1 
Asistence:     Plch/1, Kvasnička P/1, Drobný P/1. - Berka M/1. 
Tresty: 5 : 1 
Rozhodčí: Matoušek R. 
 
HC Dolní Újezd : 4dox 2 : 3 
Góly: Vašina O/1, Košnar O/1. - Baumgartl/1, Moravec K/1, Novák V/1. 
Asistence: Kárský J/1, Kasal Z/1. - Moravec K/2, Kopecký P/1. 
Tresty: 5 : 2 
Rozhodčí:     Morkes R., Šána P. 
 



HC BANDITI  : TUROVÁCI Podlesí 6 : 3 
Góly: Deml L/3, Lustyk M/2, Soukup M/1. - Čaban L2, Hruška T/1. 
Asistence: Deml V/2, Pávek J/1, Lustyk M/2, Deml L/1. - Slavík T/2, Čaban L/1. 
Tresty: 1 : 0 
Rozhodčí: Morkes R., Šána P. 
 
HC LDM : SudNEtřeba 6 : 3 
Góly:            Gremlica D/1, Šalda M/1, Gremlica L/1, Novák D/1, Jandera J/1,  
                      Šplíchal L/1.- Kratochvíl D/, Syrový K/1, Víša P/1. 
Asistence: Čečotka M/2, Gremlica D/1, Šplíchal L/1, Gremlica L/1. - Sotona J/1, 
                      Syrový V/1. 
Tresty: 5 : 4 
Rozhodčí: Matoušek R., Kvasnička P. 
 
TJ SOKOL ŘETOVÁ : HC RYDO Česká Třebová 1 : 4 
Góly: Jiroušek J/1. - Čejka M/1, Hajsler M/2, Bílý Z/1. 
Asistence: Řezníček J/1. - Matras L/1, Kroulík J/2, Bílý Z/1 
Tresty: 2 : 2 
Rozhodčí: Matoušek R., Kvasnička P. 
  
HC TŘEBOVICE  : ADBA Ústí nad Orlicí 3 : 10 
Góly: Sirový T/1, Mikulecký T/1, Hejč M st./1. - Morkes R/3, Doha L/4, 
                      Procházka P/1, Kapolka F/2. 
Asistence: Voříšek J/1, Jiruf T/1, Hejč M ml./1. - Doha L/3, Kapolka F/1, Kopečný O/2, 
                      Pilař J/1, Exler O/1, Šána P/1, Morkes R/1. 
Tresty: 6 : 9 
Rozhodčí: Melichar K. 

 
HC CZLOKO : HC KOCOUŘI SKOŘENICE 2 : 3 
Góly: Kapoun M/1, Broulík P/1. - Rychtařík P/2, Dalecký J ml./1. 
Asistence: Kareš M/1, Rybka T/1. - Sháněl B/1. 
Tresty: 6 : 5 
Rozhodčí:     Doubrava T., Matoušek R. 
 
4dox : HC TEPI tepelná čerpadla 1 : 7 
Góly: Skalický M/1. - Šrámek M/4, Kilčický M/1, Vlček O/1, Hermanský L/1. 
Asistence: Novák V/1. Tichý D/1, Šrámek M/1, Hermanský L/1, Nejedlý P/3 
Tresty: 1 : 2 
Rozhodčí: Doubrava T., Slezák O. 
 
PROPLAST Ústí nad orlicí : HC FLYERS Česká Třebová 8 : 3 
Góly:           Teplý L/3, Paclík L/2, Váně M/1, Skuček P/1, Šafář L/1. - Černý D/2,  
                     Dejdar M/1. 
Asistence: Váně M ml./4, Trnka J/1, Paclík L/1, Skuček P/1, Večeř F/1. - Blažek P/1, 
                     Mastik R/1. 
Tresty: 2 : 1 
Rozhodčí: Doubrava T., Slezák O. 



 
TUROVÁCI Podlesí : HOSTALEK W V 1 : 4 
Góly: Kubový K/1. - Kvasnička P/2, Zeman B/1, Lustyk L/1. 
Asistence: Lebeda M/1. - Zeman B/1, Hrdina J/1, Kolář R/1, Horníček P/1. 
Tresty: 1 : 2 
Rozhodčí: Morkes R., Smola M. 
 
HC Calibra : BANDITI 3 : 9 
Góly: Voleský M/2, Pachl M/1. - Vraspír L/1, Soukup M/2, Špička D/1, Lustyk M/1,  
                      Čejka T/2, Deml L/2. 
Asistence: Pachl M/2,Řepková M/1. - Doubrava T/2, Pávek J/2, Deml L/1, Špička D/1,  
                      Deml V/1, Lustyk M/1, Rybka L/1. 
Tresty: 2 : 1 
Rozhodčí: Morkes R., Smola M. 
 
Skala team : LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ 5 : 1 
Góly: Vašina M/1, Provazník D/1, Čevora O/1, Kulhavý P/2. - Adamec T/1. 
Asistence: Linhart M/2, Horák J/1, Resler M/1, Vašima M/1. - Peškar R/1. 
Tresty: 0 : 1 
Rozhodčí: Doubrava T., Morkes R. 
 
HC Kačeři Kerhartice : TJ SOKOL ŘETOVÁ 7 : 2 
Góly: Sedlář P/1, Strnad M ml./2, Vaníček R/1, Černohous M/1, Herman P/1, 
                     Vaníček V/1. - Mikulecký V/1, Lachman M/1 
Asistence: Čech M/1, Sedlář P/1, Strnad M ml./1, Ondráček R/1, Motl M/1. - Síbrt D/1, 
                      Stránský J/1.  
Tresty: 2 : 2 
Rozhodčí: Doubrava T., Matoušek R. 
 
HC LDM : HPS Osík 2 : 1 
Góly: Gremlica L/1, Dobroucký E/1. - Novák P/1. 
Asistence: Gremlica L/1. - Němec L/1.  
Tresty: 3 : 4 
Rozhodčí: Doubrava T., Matoušek R. 
 
HC QANTO Bystřec : HC Sokol Lhotka 2 : 4 
Góly: Hrdina Jiří/1, Hrdina Jan ml./1. - Špatenka R/3, Telecký R/1. 
Asistence: Hrdina Jan st./1. - Pávíček J/1, Rybka R/1, Tomeš M/2.  
Tresty: 4 : 1 
Rozhodčí: Doubrava T., Matoušek R. 
 
HC ZD Dolní Újezd : HC TEPI tepelná čerpadla 3 : 4 
Góly: Kopecký J/1, Kasal O/1, Nepras V/1. - Mík P/1, Bednář J/1, Hermanský L/2. 
Asistence: Kasal O/1. - Tichý D/1, Mík P ml./1, Juřina J/1, Šrámek M/1. 
Tresty: 5 : 4 
Rozhodčí: Švub V. 
 



SudNEtřeba : HC KOCOUŘI SKOŘENICE 2 : 7 
Góly:            Syrový V/2. - Sháněl B/3, Matoušek J/1, Šebetka R/1, Provazník T/1,  
                      Dalecký J ml./1. 
Asistence: Syrový K/2. - Provazník T/2, Záleský L/1, Vyleťal M/1, Rychtařík P/1,  
                      Fišer D/1, Matoušek J/1. 
Tresty: 2 : 2 
Rozhodčí: Doubrava T., Kvasnička P. 
 
HC TYPOS Česká Třebová : HC CZLOKO 10 : 0 
Góly:            Zahálka J/4, Mička P/2, Kovář J/1, Špička R/1, Řehák Z/1, Javůrek M/1. 
Asistence: Habrman P/2, Javůrek M/2, Mička P/2, Řehák Z/2Tlapák J/1, Zahálka J/1. 
Tresty: 0 : 1 
Rozhodčí: Doubrava T., Kvasnička P. 
 


