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Čtyři zápasy v řadě ostravský celek vyhrál. Páté vítěz-
ství se ale bohužel na olomouckém ledě nezrodilo. 
Šňůra úspěchů skončila, ale bylo by dobré načít další. 
Tabulka je vyrovnaná, Vítkovičtí se prosadili na hra-
nu desítky a jejich odstup od vyšších příček není vů-
bec propastný. Naopak. S mankem dvou až tří utkání 
na své nejbližší soupeře mohou pomýšlet na mno-
hem zajímavější příčky, než je 11. flek. Chce to ale bo-
dovat a vyhrávat.

K bodům a vítězstvím vede jediná cesta. Přes góly. 
Dobrá obrana a výborný brankář zdobí v této sezo-
ně ostravský celek. Vítkovice jsou týmem s třetím nej-
menším počtem inkasovaných gólů. Aleš stezka je 
v hodnocení brankářů celé Extraligy na druhém místě. 
Za zmínku určitě stojí, že modro-bílí jsou rovněž nej-
lepším týmem co do bránění oslabení. Bohužel trápe-
ní v koncovce stále limituje vítkovické bodové naděje.

I tak ale je bilance ostravského celku slušná. Sedmnáct 
zápasů, devět výher, osm porážek. Vítkovičtí se nadá-

le drží kolem 50% úspěšnosti výsledků, což je řadí 
v tomto ohledu na 8. pozici. Neusnout na vavřínech, 
bojovat. Úterní duel v Olomouci se nezdařil a po čty-
řech výhrách byl znovu varováním, že bez tvrdé práce 
a maximálního nasazení nemohou modro-bílí pomýš-
let na úspěch.

Dnešní duel proti Mladé Boleslavi bude vše, jen ne 
snadný. Soupeř, který vyhrál třikrát v řadě, který je 
zařazen do skupiny černých koňů soutěže a který by 
sám pro sebe interně rád bojoval o nejvyšší příčku. To 
jsou Bruslaři, kteří v 7. kole v září vyprovodili modro-
-bílé ze svého ledu výsledkem 4:1.

Zápas dnes s Boleslaví, v neděli do Třince a je tady 
první reprezentační přestávka. Tradiční listopadová. 
Po ní vlétnou Vítkovice opět rovnýma nohama do ex-
traligového dění – 7 zápasů během 14 dnů. Kvapík za-
čne na domácím ledě dvojzápasem s Plzní a Spartou 
(17. a 19. listopadu).

VRÁTIT BRUSLAŘŮM PORÁŽKU 
A NAČÍT NOVÉ VÍTĚZNÉ TAŽENÍ
Nezdar na ledě Olomouce chtějí hokejisté Vítkovic odčinit dnes na domácím 
ledě. Mladé Boleslavi mají po první konfrontaci co vracet a rádi by se samozřej-
mě vrátili na vítěznou vlnu, která úternímu utkání předcházela.

MORAVAPRESS – výhradní tiskárna hokejového bulletinu.

17. 11. 2021 | 17.30 h

HC ŠKODA PLZEŇ

DALŠÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ – OSTRAVAR ARÉNA

VAL NA VÍTKY
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Loni třetí místo po základní části, pak semifinále. 
Na Boleslav sice zbyla nepopulární „bramborová“ 
medaile, ale Bruslaři i tímto výsledkem dokázali, že 
se s nimi musí počítat. I letos. Do očí vám to nikdo ne-
potvrdí, ale tajným přáním a cílem mužstva z města 
automobilů pro letošek je boj o mistrovský titul. Černý 
kůň soutěže na to rozhodně mezi ostatními favority 
rozhodně má.

AKTUÁLNÍ FORMA
Se skalpem Sparty Praha přijíždí Boleslav do Ostravy. 
Středočeši na vlastním ledě srazili papírově silnějšího 
soupeře už v první třetině a natáhli jeho šňůru neúspě-
chů na sedm duelů. Samotní Boleslavští tím vyhráli tře-
tí utkání za sebou, čímž pomalu mažou nedávné neú-
spěšné období čtyř porážek. Postupně přehráli Plzeň, 
Liberec a v úterý již zmíněnou Spartou. V tabulce díky 
tomu drží čtvrtou příčku, na dostřel třetích Pardubic.

TÝM
Bruslaři. Není to klišé, je to skutečnost. Bruslařský 
klub nadále dostává svému jménu, rychlý po-

hyb, neustálé bruslení, agresivní napadání, ta-
ková byla hra Boleslavi v minulých letech a tak 
se chce prezentovat i letos. Trenéři Radim Rulík 
s Pavlem Paterou mají k dispozici opět silný kádr. 
Silný proto, že změny v něm v mezisezonním ob-
dobí by, alespoň na papíře, měly znamenat kvalita-
tivní obohacení. Mrzet může konec obránce Marka 
Hrbase, Fina Jääskeläinena nebo forvarda Davida 
Ciencialy, na druhé straně se ale Bruslařům podaři-
lo získat loni produktivního Pavla Pýchu z Českých 
Budějovic, zajímavou posilou může být Miloš 
Kelemen ze Slovenska a hlavní novou akvizicí je 
jednoznačně Adam Jánošík, který se vrátil do čes-
kých hokejových luhů a hájů ze Švédska.

Nejlepším střelcem týmu je Jakub Kotala, který 
v 19 zápasech vstřelil 9 branek. Kotala je společně 
s Pavlem Kousalem také nejproduktivnějším hráčem, 
na záda jim ale dýchá David Šťastný a duo Najman – 
Kelemen. Nezapomínejme ani na Valentina Claireaux. 
Pozice v kanadském bodování jen dokládají vyrov-
nanost hráčů v kádru Bruslařů. Dodejme také, že 
Boleslav má jednu z nejvyrovnanějších brankářských 
dvojic. Jan Růžička společně s Gašperem Krošeljem 
si rozdělují práci v brankovišti a po 19. zápasech měl 
prvně jmenovaný úspěšnost 92,57% a druhý 92,50%! 
Oba tak v první desítce celé ligy.

MLADÁ BOLESLAV VE VÍTKOVICÍCH
Přestože Boleslav v minulé sezoně skončila po zá-
kladní části na 3. místě. Všechny čtyři vzájemné zápasy 
opanovaly Vítkovice, logicky tedy i ty na ostravském 
ledě. Překvapení, protože Bruslaři rozhodně dlou-
hodobě nepatří k oblíbeným soupeřům Ostravané 
na výborné výsledky z minulé sezony v první konfron-
taci tohoto ročníku nenavázali. Prohra 1:4 ze 7. kola 
patřila vůbec k těm nejnepovedenějším výkonů dosa-
vadního průběhu soutěže.

ČERNÝ KŮŇ SOUTĚŽE  
Z MĚSTA AUTOMOBILŮ
První čtvrtina vyšla Mladé Boleslavi na výbornou. Po celé září se Bruslaři drželi 
u čela tabulky, nějakou chvíli i vedli. Momentálně jsou stále v top 5 a naplňují tak 
předsezonní prognózy.
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BK MLADÁ BOLESLAV
Rok založení: 1908 jako Bruslařský klub Mladá Boleslav
Klubové barvy: zelená, bílá a černá
Změny názvu: 1908 BK Mladá Boleslav, 1927 Mladoboleslavský SK, 1939 BK Mladá Boleslav, 1948 Sokol BK Mladá 
Boleslav, 1966 Auto Škoda Mladá Boleslav, 2000 HC Mladá Boleslav, 2004 BK Mladá Boleslav
Největší úspěchy: 4. místo 2015/2016

VZÁJEMNÉ ZÁPASY S MLADOU BOLESLAVÍ V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
2021/2022: X:X, X:X – 1:4, X:X
2020/2021: 3:1, 3:2 – 4:2, 2:1
2019/2020: 3:7, 2:3 SN – 3:5, 3:6
2018/2019: 3:2, 2:3 – 3:1, 1:4
2017/2018: 3:2 SN, 7:1 – 4:1, 4:2
2016/2017: 2:5, 3:2 – 2:3, 0:3
2015/2016: 0:1, 4:1 – 2:4, 5:3
2014/2015: 1:4, 4:1 – 5:3, 2:1 PP
2011/2012: 8:4, 4:1 – 1:4, 3:4
2010/2011: 4:1, 3:1 – 2:1, 7:2.
2009/2010: 3:0, 2:1 – 2:3, 6:5.
2008/2009: 1:0, 1:3 – 0:3, 1:5.
1937/1938: nesehráno pro nepřízeň počasí
1936/1937: 6:2

BILANCE VÍTKOVICE – MLADÁ BOLESLAV V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
Celková bilance: 45 – 24 – 2 – 0 – 1 – 18 – 129:116
Bilance Vítkovic doma: 22 – 14 – 1 – 0 – 1 – 6 – 66:46
Bilance Vítkovic venku: 23 – 10 – 1 – 0 – 0 – 12 – 63:70
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
  
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 8:4 – 2011/2012, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 7:2 – 2010/2011, základní část
 
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 3:7 – 2019/2020, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 1:5 – 2008/2009, základní část
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VEDENÍ KLUBU
Majitel klubu: Ing. Aleš Pavlík
Předseda dozorčí rady:  
JUDr. Vladimír Jirousek
Členové dozorčí rady: Mgr. Jan Falter,  
Ing. Monika Gavláková
Čestný prezident klubu: František Černík
Člen představenstva a výkonný ředitel: 
Mgr. Petr Handl
Sportovní ředitel: Roman Šimíček
Manažer klubu: Patrik Rimmel
Sportovní manažer: Ladislav Svozil
Ekonom: Lenka Lazárová
Marketing a produkce: Petra Duchková
Média: Zdeněk Janiurek
Sociální sítě: Bc. Barbora Vojtěchová
Sekretariát: Mgr. Monika Broschová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Miloš Holaň
Asistenti trenéra: Radek Philipp  
a Roman Šimíček
Trenér brankářů: Martin Prusek
Kondiční trenér: Igor Horyl
Videotrenér a vedoucí mužstva:  
Denis Havel
Fyzioterapeut: Bc. Filip Němec
Masér: Jan Puškár
Kustod: Martin Cirkl
Lékaři: MUDr. Daniel Gavlíček  
a MUDr. Jozef Jakub

HC VÍTKOVICE RIDERA
Založen: 1928 jako SK Moravská Ostrava

Klubové barvy: modrá a bílá
Stadion: OSTRAVAR ARÉNA

Kapacita stadionu: 9 833 (vše k sezení)

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři

30 Aleš Stezka 06.01.1997 24 let levá 193 cm 91 kg

35 Darek Bartošák 18.12.2003 17 let levá 182 cm 70 kg

37 Daniel Dolejš 04.07.1994 27 let levá 178 cm 82 kg

Obránci

5 Karel Plášil 25.04.1994 27 let levá 190 cm 90 kg

18 Lukáš Kovář 10.01.1992 29 let levá 199 cm 97 kg

31 Jakub Stehlík 29.10.1990 30 let levá 190 cm 94 kg

42 Alexej Solovjov 08.09.1994 27 let levá 188 cm 92 kg

44 Petr Gewiese 11.03.1993 28 let levá 185 cm 87 kg

46 Roman Polák 28.04.1986 35 let pravá 183 cm 107 kg

58 Guntis Galvinš 25.01.1986 35 let levá 187 cm 98 kg

64 Patrik Koch 08.12.1996 24 let levá 185 cm 84 kg

96 Tomáš Machů 02.03.2003 18 let pravá 192 cm 86 kg

Útočníci

9 Kristian Afanasyev 28.7.1998 23 let pravá 191 cm 87 kg

10 Robert Flick 28.3.1991 30 let levá 188 cm  94 kg

11 Marek Kalus 22.7.1993 28 let levá 188 cm 93 kg

12 Petr Fridrich 29.5.2000 21 let levá 186 cm 88 kg

13 Vladimír Svačina 28.4.1987 34 let pravá 178 cm 85 kg

15 Petr Chlán 2.6.1999 22 let levá 180 cm 83 kg

20 Jan Bernovský 24.3.2001 20 let pravá 183 cm 81 kg

23 Vojtěch Lednický 30.5.2001 20 let pravá 176 cm 77 kg

25 Josef Krejsa 15.2.2003 18 let levá 169 cm 83 kg

27 Rastislav Dej 12.9.1988 33 let levá 179 cm 89 kg

28 Rostislav Marosz 23.2.1991 30 let pravá 180 cm 80 kg

29 Lukáš Krenželok 30.6.1983 38 let levá 187 cm 92 kg

41 Radovan Bondra 27.1.1997 24 let levá 197 cm 99 kg

57 Jan Hruška 20.1.1986 35 let levá 183 cm 92 kg

71 Roberts Bukarts 27.06.1990 31 let pravá 181 cm 82 kg

42 Jakub Illéš 15.12.1995 25 let levá 187 cm 90 kg

26 Tomáš Vildumetz 27.91998 23 let levá 178 cm 78 kg
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VEDENÍ KLUBU
Předseda představenstva: Mgr. Jan Plachý
Místopředseda představenstva:  
Mgr. Jan Tůma
Členové představenstva: David Hart,  
Mgr. Daniel Marek a Cyril Suk
Generální manažer: Mgr. Jan Tůma
Marketingový manažer: Cyril Suk      
Sportovní ředitel: Václav Nedorost
Sportovní manažer A-týmu:  
Martin Vejvoda
Sportovní manažer mládeže:  
Mgr. Petr Haken
Obchodní manažer: Antonín Miškovský
Marketing a propagace:  
Ing. Denisa Apková
Marketing a komunikace, media:  
Jitka Čechová, DiS.
Účetní a ekonomka:  
Markéta Bičiště Volfová
Manažer ekonomického úseku:  
Lukáš Horák

REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři: Radim Rulík a Pavel Patera
Kondiční trenér: Ondřej Ježek
Trenér brankářů: Radek Haas
Videokouč: Mgr. Jan Vidner
Vedoucí mužstva: Vladimír Kopecký
Masér: Martin Tondr
Kustod: Oldřich Kopecký
Lékaři: MUDr. Radek Langer,  
MUDr. Libor Blažek  
a MUDr. Tomáš Klatovský

BK MLADÁ BOLESLAV
Založen: 1908
Klubové barvy: zelená, bílá, černá
Stadion: ŠKOENERGO ARÉNA, 
Kapacita stadionu: 4 200

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři

1 Marek Stuchlík 07.07.2003 18 let levá 190 cm 86 kg

33 Jan Růžička 23.02.1997 24 let levá 185 cm 80 kg

37 Gašper Krošelj 09.02.1987 34 let levá 188 cm 87 kg

40 Marek Schwarz 01.04.1986 35 let pravá 180 cm 86 kg

Obránci

3 Adam Jánošík 07.09.1992 29 let levá 180 cm 80 kg

4 Petr Šidlík 18.01.1994 27 let levá 183 cm 88 kg

6 Karel Křepelka 17.09.2003 18 let pravá 185 cm 88 kg

7 David Moravec 18.09.2003 18 let pravá 182 cm 86 kg

8 Sebastian Jasečko 13.02.2003 18 let pravá 193 cm 81 kg

10 Alex Lintuniemi 23.09.1995 26 let levá 192 cm 105 kg

12 Pavel Pýcha 02.02.1996 25 let levá 185 cm 81 kg

17 David Bernad 02.05.1994 27 let levá 178 cm 72 kg

19 Martin Pláněk 12.07.1991 30 let pravá 179 cm 85 kg

20 Mitchell Fillman 05.06.1990 31 let pravá 189 cm 92 kg

55 Martin Ševc 23.09.1981 40 let levá 180 cm 80 kg

85 Dominik Vacík 18.05.2002 19 let pravá 177 cm 78 kg

Útočníci

15 Jan Eberle 20.05.1989 32 let levá 180 cm 78 kg

21 Miloš Kelemen 06.07.1999 22 let levá 188 cm 96 kg

23 Pavel Kousal 14.11.1998 22 let levá 182 cm 84 kg

24 Jan Grim 02.03.2000 21 let levá 176 cm 83 kg

25 Tomáš Fořt 07.05.1992 29 let levá 186 cm 92 kg

25 Tomáš Knotek 13.01.1990 31 let levá 185 cm 82 kg

27 Jakub Kotala 15.06.1996 25 let levá 187 cm 85 kg

28 Valentin Claireaux 05.04.1991 30 let pravá 180 cm 90 kg

29 David Šťastný 23.03.1993 28 let levá 186 cm 92 kg

36 Jan Půček 08.03.2003 18 let levá 185 cm 77 kg

44 Jan Dufek 20.02.1997 24 let levá 183 cm 83 kg

46 Ondřej Najman 30.01.1998 23 let levá 181 cm 76 kg

47 Mário Lunter 20.06.1994 27 let levá 182 cm 82 kg

49 Jan Závora 08.08.2002 19 let pravá 184 cm 85 kg

50 Adam Raška 26.11.1994 26 let levá 180 cm 85 kg

91 Jan Stránský 16.04.1990 31 let pravá 178 cm 85 kg

93 Vojtěch Polák 20.07.2004 17 let pravá 180 cm 85 kg

96 Maris Bičevskis 03.08.1991 30 let levá 180 cm 81 kg



My vidíme radost! Nadšení pro pohyb.  Hodiny a hodiny 

strávené na ledě. Trenéry,  co pomáhají zas a znova 

s prvními krůčky. Malé holky a kluky, co sní o velkém 

turnaji  a medaili na krku.

I kvůli nim jsme největším podporovatelem sportu 

v regionu v časech  dobrých i zlých. Protože milujeme 

sport.  Stejně jako oni. Stejně jako vy.

Někdo vidí jen puk

www.ostrava.cz

INZERCE
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www.okas.cz

• Opravy, stavby a údržba vozovek, 
veřejného osvětlení, kolektorů 
a světelné signalizace

• Pronájem reklamních ploch

• Měření emisí

• Čištění vozovek

• Opravy motorových vozidel

• Dopravně – inženýrské 
projektování

• Provoz parkingu

• Realizace dopravního značení

• Nákladní doprava

S
L

U
Ž

B
Y

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA A ÚDRŽBA 
DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY

V NAŠEM MĚSTĚ

INZERCE
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Romane, nelze asi začít ani jinou otázkou, než: 
Ve čtvrtek vám bylo 50, cítíte se jako padesátník?
Padesátka byla, včera to proběhlo. Ale určitě to ne-
mám tak, že bych si řekl „A, padesát, teď už je všech-
no pryč a už budu jen přežívat. Ne. Já si věk nepři-
pouštím. Nikdy jsem to neřešil. Člověk je tak starý, jak 
se cítí. A já se cítím být pořád mladý duchem. Asi to 
bude i tím, že jsem pořád s mladým kolektivem a mla-
dýma klukama. Člověku to tak nepřijde.

Dnešní doba se asi dost posunula, dnešní padesát-
níci jsou teprve na vrcholu sil, souhlasíte?
Já se na to dívám jinak a jak říkám, každý je tak mla-
dý, jak se cítí. Já osobně si myslím, že mám pořád co 
dokazovat. Mám před sebou obrovské výzvy, obrov-
ské cíle.

Můžete prozradit, jaké cíle 
a úkoly to jsou?
Profesně je pro mě ten nej-
větší cíl zase vrátit Vítkovice, 
kam patří. Ať jsme všichni 
spokojení. Ať jsou spokoje-
ní fanoušci, ať jsou spokoje-
ní sponzoři, ať se nám daří. 
Postavit takový mančaft, aby 
všichni pro Vítkovice dýcha-
li, odevzdali maximum a bylo 
to na ledě vidět. A dosáhnout 
toho, že tady do Vítkovic bu-
dou chodit hráči rádi a budou 
se snažit se dostat a budou 
hrdí na to, že mají na hrudi ry-
tíře Vítka.

Stanovil jste si i mimopro-
fesní, soukromé cíle?
Jistě. Před rokem se mi narodil 
vnuk, a to je pro mě obrovská 

výzva. Nebudu jej samozřejmě nijak do ničeho tlačit, 
ale kdyby se rozhodl jít v mých šlépějích a navázat ně-
jak na tu hokejovou stránku naší rodiny, udělalo by 
mi to velkou radost. A myslím, že by měl radost i můj 
syn – jeho otec.

Hokej je celým vaším životem, to je bez debaty. Jak 
jste se vy osobně vlastně k němu dostal? Měl jste 
v rodině nějaký hokejový vzor?
Neměl. Můj otec byl velký sportovec, ale hrál národní 
házenou, nohejbal. Já jsem se k hokeji dostal v pěti le-
tech. Úplně náhodou. Shodou okolností mě viděl otec 
spolužáka, který byl zároveň trenérem. Když jsem byl 
o hlavu vyšší, než jeho syn, naťukl mé rodiče, jestli by 
to se mnou nechtěli zkusit v hokeji. Takže tak jsem 
se k tomu dostal a jsem u hokeje už pětačtyřicet let.

ČERSTVÝ PADESÁTNÍK ROMAN 
ŠIMÍČEK: VĚK SI NEPŘIPOUŠTÍM
Ve čtvrtek 4. listopadu oslavil Roman Šimíček 50. narozeniny. K významnému 
jubileu velké osobnosti vítkovického hokeje se hodí rozhovor. Část z něj zde, 
celý si můžete poslechnout jako podcast na vítkovickém youtube kanálu.
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Vy a hokej, byla to rovnou láska na první pohled?
To si nemyslím. Já jsem na začátku nebyl moc 
zdatný (směje se). Kolem mě kluci už lítali a já 
jsem tam pořád tak nějak ťapkal na těch bruslích. 
Shodou okolností tam byl se mnou i Vláďa Vůjtek, 
který bruslil snad od tří let, takže si dovedete 
představit, jak to asi vypadalo, když jsem se tam 
já až v pěti letech poprvé postavil na brusle. Ale 
problém jsem s tím neměl, chtěl jsem tam chodit 
a bavilo mě to.

Začátky nebyly snadné, kde se to tedy zlomilo, 
že během dvanácti let jste to z chlapce, co popr-
vé stojí na bruslích, dotáhl do ligového áčka, jehož 
brány jste v sedmnácti otevřel?
Je to hodně o štěstí. Já měl velké štěstí na trenéry. 
Už v přípravce. Rodiče už mě tehdy pomalu chtěli 
vzít z hokeje, protože tomu moc nevěřili a trenér pan 
Nehudek jim tehdy řekl, ať mě u hokeje nechají, že 
on dokáže naučit bruslit i slona (směje se). Myslím, že 
se mu to povedlo. Potom, mě do áčka v sedmnácti 
vytáhl pan trenér Vůjtek, což bylo zase velké štěstí. 
Samozřejmě bylo ale potřeba k tomu něco přidat, dát 
tomu něco ze sebe, protože nejde jen čekat, než to 
štěstí samo přijde.

Máte za sebou bohatou kariéru a v drtivé většině 
spojenou s mateřskými Vítkovicemi. Co se vám 

jako první vybaví právě při vzpomínce na své hráč-
ské období v modro-bílém (někdy červeno-žlutém) 
dresu? 
Těch momentů je více. Ale když si to takhle hned vy-
bavím. Určitě finále se Spartou 1993. Jak to probíhalo, 
jak jsme měli blízko k titulu. Potom výluková sezona 
v NHL, kdy tady byli super kluci – Pavel Kubina, Malda. 
Super mančaft. Vybaví se mi moje paruka a ježdění 
kolem stadionu. Je toho hodně, ale tyhle věci se mi 
vybaví hned. Nebo když jsme se po semifinále 1997 
stříhali celá kabina dohola. Prostě se řeklo – vyřadíme 
Spartu, jdeme dohola. Stalo se a my šli. Vzpomínek 
je hrozně moc. Vítkovice jsou spojené s příjemnými 
vzpomínkami. Ještě se mi vybaví plná hala, kdy lidé 
seděli na schodech, kdy praskala skleněná okna, jak 
se všichni chtěli dostat na hokej. To mi ještě dnes jde 
mráz po těle, když si na to vzpomenu.
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Jste součástí zlaté generace českého hokeje. 
Máte zlato z mistrovství světa 1999, máte bronz 
z roku 1997. V letech 1997 až 1999 se vám dařilo, 
v Česku jste byl jedním z nejlepších hráčů, šel jste 
do Finska. Proč nevyšla nominace na zlatý olympij-
ský turnaj do Nagana?
O tom se nikdy moc nemluvilo. Bylo to tehdy mezi 
námi, mezi mnou a panem Hlinkou. Já jsem byl tehdy 
na těch posledních přípravných zápasech s Kanadou 
v Pardubicích. Tam jsem dostal sekyru do ruky a měl 
jsem tříštivou zlomeninu palce. A tenkrát za mnou při-
šel Ivan Hlinka a řekl mi mezi čtyřma očima: „Šimone, 
nezaručuju ti, že bys do toho Nagana jel, ale tím, že 
se ti stalo tohle zranění, jsi mi tu konečnou nomina-
ci strašně ulehčil…“ Já jsem se jen pousmál a říkal, že 
takový je život. Nevím, jestli bych tam nakonec byl, 
ale Ivan Hlinka nikdy nemluvil do větru. Já jsem mu to 
věřil a hodně mě mrzelo, že to zranění nakonec roz-
hodlo.

NHL je další kapitolou ve vašem hokejovém živo-
tě. Nejdříve Pittsburgh. Vy jste tam tehdy vytvořili 
nepředstavitelnou kolonii Čechů a Slováků, navíc 
s trenérem Hlinkou. To muselo být pro Američany 
dost pozdvižení, ne?
Už jsem o tom určitě mluvil. Na jednu stranu to bylo 

strašně super, protože sis nepřipadal, že jsi v zahrani-
čí. Nás tam bylo snad deset nebo jedenáct, plus tre-
nér. Na druhé straně jsme věděli, že pokud to týmu 
nepůjde, budou to Češi, kdo bude první na ráně. Koho 
se budou týkat trejdy, vyhazovy a tak dále. To se taky 
pak potvrdilo. Ale já jsem si to strašně užíval. Vůbec 
ta NHL je něco neuvěřitelného. Pittsburgh byl straš-
ně fajn, ale když mě pak vytrejdovali do Minnesoty 
a já tam hrál první domácí zápas a v nové hale bylo 
nějakých sedmnáct tisíc lidí, tak to byl šílený zá-
žitek. A to už jsem měl za sebou skoro celou sezo-
nu v Pittsburghu. Rád na to vzpomínám. I na farmu 
v Houstonu, kdy jsme byli vlastně celý rok na sluníč-
ku. A to si užívaly i děti. Dcera byla malinká, tak ta to 
ještě tak moc nevnímala, ale myslím, že syn si to po-
řádně užíval. 

Hráčskou kariéru jste ukončil v roce 2013. Kdy a jak 
nastal ten moment, kdy jste se rozhodl definitivně 
skončit?
Pamatuju si to přesně. Já jsem dohrával sezony 
v Polsku, kdy mi nabízeli prodloužení a setrvání jako 
hrající trenér. Ale já jsem najednou, jak blesk z čistého 
nebe to přišlo, přestal mít radost z toho, že jdu na tré-
nink, na zápas. Já měl dvaačtyřicet a najednou jsem 
neměl chuť do toho. A to pak prostě nejde. Takže 
se mi to začalo honit v hlavě a řekl jsem si, že sezonu 
dohraju a končím. A měl jsem zase obrovské štěstí, 
že v té době se mi ozvaly Vítkovice s nabídkou jít dě-
lat asistenta Peterovi Oremusovi u áčka. Na to jsem 
okamžitě kývl.

Zase ta dávka štěstí…
Ano. Jak v profesním, tak i v soukromém životě jsem 
měl a mám obrovskou dávku štěstí a jsem za to vděč-
ný a klepu to na dřevo.

Od roku 2020 jste zpět ve Vítkovicích a ve třetí po-
zici. Po postu hráče, po postu trenéra jste sportov-
ní ředitel. Jak jste se s tím sžil a naplňuje vás tato 
pozice?
Funkcionář a trenér. Jak jsem se s tou pozici sžil, 
to je asi otázka na jiné. Mě to naplňuje, snažím 
se tomu dávat maximum, snažím se to dělat co nej-
zodpovědněji. Ne vždy vše vyjde, ale i já jsem po-
řád člověk a člověk dělá chyby. Z chyb se člověk 
učí a musí se z nich poučit. To tě posouvá dopředu. 
Já jsem šťastný, že jsem v těch mých Vítkovicích, 
které miluju.



UŽ MÁTE TERMÍN
NA FIREMNÍ VEČÍREK?

ZÁŽITKOVÉ AKCE NA SKALCE

luxusní prostory, bruslení, sjezdovka,

virtuální realita a mnohé další

INZERCE
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V nezměněné sestavě, v jaké v neděli jasně přehrá-
li Pardubice dorazili Vítkovičtí i do Olomouce. Malé 
moravské derby na Hané ale bylo po většinu zápasu 
v režii domácích. Modro-bílí si opticky vytvářeli šan-
ce, ale byli bohužel daleci svému výkonu z uplynulé-
ho víkendu.

Prim hráli jednoznačně brankáři. Jak olomoucký Jan 
Lukáš, tak také ostravský Aleš Stezka. Chtělo by se říci 
– klasický urputný zápas mezi oběma celky. Kohouti 
ale prokázali lepší koncovku. Vedení se ujali ve 14. mi-
nutě, kdy se v přesilovce čtyř proti třem prosadil z kru-
hu David Krejčí.

Celé utkání bylo často kouskováno vyloučeními 
na obou stranách. Přísný metr poznali domácí i hos-
té. Hodně emocí přinesla polovina zápasu. Hodně 
se přitvrdilo. Vše pak vygradovalo dohráním kapitána 
Vítkovic Romana Poláka, který tvrdě v prostoru man-
tinelu srazil Alexe Rašnera. Olomoucký hráč byl vidi-
telně otřesen, ale ještě více byli otřeseni Ostravané, 
když museli skousnout vyloučení svého lídra na 5 mi-
nut a do konce zápasu.

Pro Hanáky se rýsovala pětiminutová přesilovka, ale 
sami se o ni připravili, když brankář Lukáš rozehráním 
mimo vytýčený prostor inkasoval dvě trestné minuty 
a další dvě dostal navrch za protesty.

Červeno-bílo-červení nakonec ani velkou početní vý-
hodu nepotřebovali. V závěru druhé periody zužitko-
val nepřesnou souhru vítkovické defenzivy opět David 
Krejčí a ke skórování pobídl Jana Káňu. Stav 2:0 přeč-
kal i třetí třetinu, ve které se Ostravané osmělili už 
k vícero vyloženým šancím, ale Jan Lukáš byl v tomto 
utkání bezchybný.

NULA GÓLŮ, NULA BODŮ.  
VÝHRA PRO HANÁKY
Do cesty páté výhře v řadě se Vítkovicím postavila Olomouc. Ostravané na Hané 
nedokázali vstřelit branku. Úspěch domácích řídil hvězdný David Krejčí.

21. KOLO, 2. 11., ZS OLOMOUC
HC OLOMOUC – HC VÍTKOVICE RIDERA 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Branky: 14. Krejčí (Rašner, Káňa), 39. Káňa (Krejčí). Rozhodčí: Hodek, Šindel – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 6:4. Využití: 
1:0.V oslabení: 0:0. Diváci: 4 043. Střely na branku: 27:20

HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – Káňa, Krejčí, Tomeček – Burian, Knotek, 
Kucsera – Strapáč, Kolouch, Olesz – Kusko, Nahodil, Klimek

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, R. Polák, Galvinš, Plášil, Koch, J. Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – 
Svačina, J. Hruška, Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok, Krejsa
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Jaký byl dle tebe zápas v Olomouci?
Bylo to od nás málo. Nedali jsme góla a bez gólu 
se vyhrávat nedá.

V čem vidíš příčinu toho, že jste ani jednou neskó-
rovali?
Nevím, no. Málo střel. Málo šancí. Prostě bylo toho 
od nás málo.

Ve třetí třetině jste už ale byli schopní si vytvářet 
šance a dostat Olomouc pod tlak, proč to podle 
tebe nevyšlo?
Opticky jsme možná hráli u nich, ale žádnou větší šan-
ci, vyloženou šanci, jsme si nevypracovali. A to je po-
tom strašně těžké. 

Olomouc, to je především David Krejčí. I v tomto 
zápase byl u obou gólů, režíroval výhru Hanáků. 
Souhlasíš?
Byl u dvou. Víme, že je to jejich rozdílový hráč a v tom-
to zápase to opět dokázal.

Do Olomouce jste jeli po čtyřech vítězstvích v řadě. 
Mrzí vás hodně, že tato série skončila?
Samozřejmě, že to mrzí. Člověk chce vyhrávat, chce 
to natáhnout na co nejdýl. Ale bohužel v Olomouci 
jsme neuspěli. Série vítězství skončila, ale zápasy po-
kračují a my musíme v pátek nastartovat další sérii 
výher.

Udělali jste v tomto utkání v Olomouci něco jinak, 
než v těch předešlých?
Neřekl bych, že jsme něco dělali jinak. Ale nedali jsme 
gól. A bez toho se body hodně těžko dělají, vyhrávat 
se bez gólu nedá vůbec.

BYLO TO OD NÁS MÁLO,  
SMUTNIL MAROSZ
Dvacet střel na bránu dle statistik, ale žádný vstřelený gól. Vítkovice v Olomouci 
opět propadly v koncovce. Útočník Rostislav Marosz litoval toho, že si mužstvo 
ani nevytvořilo větší šance.



INZERCE
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ROZHOVOR

# Tým Z V VP PP P Skóre B B%

1 HC Oceláři Třinec 20 13 2 3 2 65:38 46 77

2 Mountfield HK 19 12 3 0 4 58:33 42 74

3 HC Dynamo Pardubice 20 9 5 1 5 64:48 38 63

4 BK Mladá Boleslav 20 10 2 2 6 52:43 36 60

5 HC Škoda Plzeň 20 10 1 3 6 67:55 35 58

6 HC Motor České Budějovice 19 9 1 2 7 59:56 31 54

7 HC Olomouc 18 7 4 1 6 41:41 30 56

8 Bílí Tygři Liberec 20 8 0 5 7 41:51 29 48

9 HC Sparta Praha 19 6 3 4 6 65:63 28 49

10 HC Kometa Brno 19 5 4 2 8 56:59 25 44

11 HC VÍTKOVICE RIDERA 17 7 2 0 8 31:42 25 49

13 HC VERVA Litvínov 19 6 1 2 10 51:61 22 39

12 HC Energie Karlovy Vary 19 6 1 2 10 54:57 22 39

14 Rytíři Kladno 19 2 3 3 11 50:73 15 26

15 PSG Berani Zlín 20 1 1 3 15 35:69 8 13

Legenda: # - pořadí, Tým - zkratka týmu, Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry v prodloužení, PP - prohry v prodloužení, P - prohry, Skóre - celkové skóre, B - body, B% - 
procentuální bodový zisk

TABULKA TIPSPORT EXTRALIGY

POŘ. JMÉNO TÝM GP TOI GA Svs GAA Sv% A PIM SO 

1 Marek Mazanec HC Oceláři Třinec 15 879 24 357 381 93.70 0 0 3

2 Aleš Stezka HC VÍTKOVICE RIDERA 14 842 28 385 413 93.22 0 2 1

3 Štěpán Lukeš Mountfield HK 14 848 26 349 375 93.07 0 0 3

4 Miroslav Svoboda HC Škoda Plzeň 10 603 20 264 284 92.96 0 4 0

5 Petr Kváča Bílí Tygři Liberec 16 972 34 432 466 92.70 0 4 2

6 Gašper Krošelj BK Mladá Boleslav 11 629 21 259 280 92.50 0 4 1

7 Jan Růžička BK Mladá Boleslav 9 524 17 209 226 92.48 0 0 1

8 Dominik Frodl HC Dynamo Pardubice 12 646 22 268 290 92.41 0 2 1

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A P plus/minus PIM TOI/GP 

1 Erik Thorell HC Sparta Praha Ú 18 361:50 9 17 26 11 0 20:06

2 Milan Gulaš HC Motor České Budějovice Ú 19 404:15 10 13 23 12 16 21:17

3 Lukáš Pech HC Motor České Budějovice Ú 19 407:34 9 14 23 7 10 21:27

4 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 20 376:46 11 11 22 7 0 18:50

5 Ludwig Blomstrand HC Škoda Plzeň Ú 20 335:02 13 8 21 10 4 16:45

6 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 19 386:46 9 11 20 0 12 20:21

7 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 20 333:27 15 4 19 -3 22 16:40

8 Michal Bulíř HC Škoda Plzeň Ú 20 342:23 9 10 19 -1 4 17:07

9 Martins Dzierkals HC Škoda Plzeň Ú 19 388:08 7 12 19 -3 12 20:26

10 David Krejčí HC Olomouc Ú 18 394:02 10 8 18 8 10 21:53

Legenda: Poř. - pořadí, Jméno - jméno hráče, Poz. - pozice, GP - zápasy, TOI - Čas na ledě, G - góly, A - asistence, P - body, plus/minus - Hodnocení hráče za pozitivní a nega-
tivní účast na ledě, PIM - Trestné minuty, TOI/GP - Průměr času na ledě na zápas

Legenda: Poř. – pořadí, Jméno – jméno hráče, Tým – tým, GP – zápasy, TOI – čas na ledě, GA – obdržené góly, Svs – počet zákroků, GAA – průměr obdržených gólů, 
Sv% - procentuální úspěšnost zákroku, A – počet asistencí, PIM – trestné minuty, SO – čistá konta

STATISTIKA HRÁČI

STATISTIKA BRANKÁŘI
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20. KOLO, 31. 10., OSTRAVAR ARÉNA
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PARDUBICE 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 7. Kalus (Stehlík, Plášil), 29. Bernovský (Kovář, Krenželok), 52. Dej (Kovář, Bondra), 58. Kalus (Bondra, Polák) – 
40. Blümel (Košťálek, Kousal). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Komárek, Hynek. Vyloučení: 2:5, navíc Koch 5 min + do konce 
utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 890. Střely na branku: 29:35.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, R. Polák, Galvinš, Plášil, Koch, J. Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, Bondra – 
Svačina, J. Hruška, Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok, Krejsa

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Mikuš, Nakládal, Robertson, Košťálek, Kolář, Hrádek, Zdráhal – Paulovič, Poulíček, 
Blümel – Říčka, Musil, Ciencala – Kousal, Roman, Camara – Hecl, Rohlík, Koffer

Ostravané na vlastním ledě předvedli v nedělním 
utkání s Pardubicemi nejlepší hokej dosavadního 
průběhu sezony. Dařilo se jim jak na defenzivní, tak 
na ofenzivní straně. Třetí Pardubice po většinu utkání 
přehrávali a co hlavně, přidali góly. Hned čtyři.

Aby předešly kolizi s atraktivním zápasem Baníku 
se Spartou, posunuly Vítkovice začátek svého střet-
nutí s Pardubicemi až na 17:30 hodin s nadějí, že fan-
dové se z fotbalového stadionu přesunou do hokejo-
vé arény. Necelé čtyři tisícovky, to je celkem solidní 
návštěva. Ti, co dorazili, museli být po téměř třech ho-
dinách hokejové podívané nadšení.

Vítkovice tomu šly naproti. Byly aktivní a prv-
ní akce a šance na sebe nenechaly dlouho če-
kat. V 7. minutě napřáhl na modré čáře Jakub 
Stehlík, puk prolétl do pardubické brány i za při-
spění clony a snad i teče Marka Kaluse. Marné 
byly protesty brankáře Kloučka a následná tre-
nérská výzva. Gól platil.

Ostravané drželi po první třetině jednobrankové 
vedení, ale nikdo by se nemohl divit, kdyby ved-
li výraznějším rozdílem. Na 2:0 zvyšoval důraz-
ným bekhendem odražené střely ve 29. minutě 
Jan Bernovský. Znovu bylo přizváno video, pro-
tože rána byla tak prudká, že nebylo zcela jisté, 
zda se puk odrazil od břevna, či od konstrukce 
uvnitř klece.

Dynamu se podařilo snížit, pouhou 1 desetinu 
sekundy před druhou sirénou, kdy se tečí prosa-
dil Blümel. Gól do šatny, ani neproměněný nájezd 
Svačiny, dokonce ani dlouhé pětiminutové oslabe-
ní po chybně vyhodnoceném střetu mezi Kochem 
a Říčkou Vítkovice nesrazily. Naopak. Odhodlání 
bylo o to větší. Klid na hokejky přišel v 52. minutě 
po ráně Rastislava Deje do levého růžku pardubické 
brány. Dynamo už jen lapalo po dechu a Ostravané 
druhým gólem Kaluse, tentokrát do prázdné klece 
při power play, mohli oslavit výhru 4:1 a čtvrtou vý-
hru v řadě.

DOSUD NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ VÝKON
Skalp třetího celku tabulky, čtyři vstřelené góly, čtvrtá výhra v řadě. Výborný 
výkon. Nedělní duel s Pardubicemi vyšel Vítkovicím na jedničku. Po vítězství nad 
Zlínem zaznamenaly stoprocentní víkend.
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Rasťo, kde se podle tebe zlomil ten zápas na vaší 
stranu? 
Měli jsme docela dobrou první třetinu, rychle jsme 
posouvali puky z obranného pásma a nepouštěli 
Pardubice do velkých šancí. Hráli jsme dobře zeza-
du a sami si dokázali vytvořit šance. Do druhé třetiny 
jsme šli s vedením, takže jsme byli spokojeni. Ze za-
čátku tam byly i nějaké šance. Hlavně jsme si říka-
li, že nesmíme propadat, aby nebyli na puku, necítili 
se komfortně a nehráli moc u nás. Takže jsme rychle 
posouvali puky z obranného pásma. Myslím, že kdo by 
dal ten gól, dostal by se na koně. Jsme rádi, že se nám 
ho podařilo vstřelit a potom už jsme to v klidu do-

hráli a pohlídali si to. Bylo to podpořené i výborným 
výkonem gólmana a obránci skvěle dávali puky pryč 
z pásma, takže dnes komplexní dobrý výkon celého 
mužstva.

Co se stalo na konci druhé třetiny před snížením 
Pardubic?
Ke konci druhé třetiny už asi nebyl ideální led, pár 
puků jsme tam nevyhodili, dostali jsme se pod malý 
tlak a Pardubice tam využily přesilovku šťastně před 
koncem třetiny.

Konečně jste diváky na domácím ledě potěšili vyš-
ším počtem branek. Jak tomu podle tebe pomohlo 
přeházení formací v minulých zápasech? 
Konečně delší dobu hrajeme v lajnách pohromadě, 
i když se to někdy mění, když někdo onemocní nebo 
se zraní. Myslím, že dneska to bylo z naší strany hodně 
povedené a za 4 góly jsme samozřejmě rádi.

Jste tedy rádi za jiný výsledek než 2:1? 
I ve třetí třetině se deset minut hrálo 2:1, už jsme 
na ten výsledek celkem zvyklí, ale samozřejmě jsme 
rádi, že jsme přidali ten třetí gól a odskočili na 3:1. I pro 
nás je to dobré, že jsme dali konečně více gólů, ale sa-
mozřejmě tři body jsou tři body. Potřebujeme každý 
bod a je jedno jestli vyhrajeme 2:1 nebo 4:1. Potěší to, 
ale tři body jsou tak či tak tři body.

Tobě se navíc povedlo konečně prosadit. Jaký je to 
pocit? 
Každý gól potěší, nebudu lhát. Já jsem dal první v se-
zóně, takže břemeno z člověka spadne a psychicky ho 
to povzbudí. Je to jen dobře, čím víc hráčů se prosadí, 
tím je větší pohoda v mužstvu, ale důležitější jsou vý-
sledky a na to my se musíme dívat.

Z NAŠÍ STRANY HODNĚ POVEDENÉ, 
ROZPLÝVAL SE RASTISLAV DEJ
Vítkovice si v zápase s Pardubicemi počínaly velice dobře, ale při trápení v kon-

covce byl výsledek stále na vážkách. Ostravané ustáli dlouhé oslabení a mohli 
rozvinout útočné akce. V 52. minutě se dočkali konečně odskoku na rozdíl dvou 
branek. Navýšení vedení a jistotu zařídil přesnou ranou do růžku brány Dynama 
Rastislav Dej.
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Jakube, po více než čtyřech letech ses vrátil 
do A-týmu Vítkovic. V obnovené premiéře jsi byl 
vidět, hlavně v přesilovkách. Čím to, že jste se do-
kázali tak dobře sehrát?
Dostal jsem takovou pozici, strašně si toho vážím. 
Až to nechápu, že sotva jsem tady přijel a hned první 
přesilovka s takovými hráči. Hraju to v Jihlavě, klu-
ci říkali, hlavně střílej a nepřemýšlej. Jsem rád, že to 
fungovalo a že jsem snad pomohl a neudělal jsem 
moc chyb.

V tom důležitém utkání se Zlínem jste museli 
zvládnout dvě minuty dlouhé oslabení 3 na 5, na-
víc nešlo zrovna o typické prohřešky. Co se tam 
stalo? 
Tam se jednalo o nějaká nová pravidla. První bylo 
nahrávka rukou po buly, druhá vyhození gólmana 
lapačkou. Chtěli jsme hned do útoku, nevím, sám 
jsem ta pravidla neznal. Spousta hráčů na střídačce 
se na sebe dívala a neznala pravidla.

Oslabení jste zvládli, navíc za chvíli jste dostali 
taky přesilovku, nebyla škoda, že jste neodskočili 
na rozdíl dvou branek? 
Bohužel jsme ty přesilovky hráli trošku nervózně 
a dali jsme jim ještě šanci se nadechnout. Jsme rádi, 
jak to dopadlo.

To nadechnutí naštěstí nebylo moc velké, zlínští 
se nechali v závěru dvakrát vyloučit, čímž vám to 
trochu usnadnili, nemyslíš? 
Mohlo to tak vypadat, ale pak hráli ještě bez gólmana, 
měli tam nějaké střely a úplně jednoznačné to neby-
lo. Bohužel nějaké chyby jsme udělali a jsme rádi, jak 
to dopadlo.

Zmínil jsi, že spoluhráči říkali, abys nepřemýšlel 
a střílel. U Svačinova gólu jsi ale přemýšlel a při-
hrával před prázdnou branku. 
Říkali, pal nebo to nahraj. Dvě varianty, ze kterých 
jsem si mohl vybrat. 

Ty sám si mohl v prvním zápase skórovat. Co tomu 
chybělo?
Hned z druhé střely, kdy jsem střílel z první, tam zvo-
nila tyčka. Měl jsem tam toho víc, ale bohužel jsem 
šance promarnil. To se stane. 

Jak proběhl tvůj rychlý přesun do Vítkovic? 
Management Vítkovic volal do Jihlavy den před zá-
pasem, kdy jsme zrovna měli volno. Pan Ujčík volal, 
že mě pouští a nemají problém. Sbalil jsem si věci 
a dneska ráno jsem se hlásil tady.

Měl jsi vůbec možnost se adaptovat? 
Prostředí sice znám, ale je to 4 nebo 5 let co jsem 
pryč. Jsem rád, že bylo rozbruslení, že jsem se mohl 
s klukama vidět a strašně mi to pomohlo. Kdybych 
měl nastoupit rovnou do zápasu, bylo by to hektič-
tější. 

Je nějaká vize do budoucna? Hráli jsi proti Zlínu, 
Pardubicím, v Olomouci. Budeš dál ve Vítkovicích, 
nebo se vracíš do Jihlavy?
Vůbec nevím, to je otázka na trenéry tady 
ve Vítkovicích a vlastně i v Jihlavě.

Jak bys porovnal tempo extraligy s první ligou? 
Ten hokej je takový učesaný, má to systém. Neříkám, 
že v první lize není systém, ale jsou tam mladší hráči 
a je to ubručenější než tady. 

VÝPOMOC JAKUBA ILLÉŠE: EXTRALIGA? 
HOKEJ JE TAKOVÝ UČESANÝ
Odchovanec Vítkovic, juniorský mistr s mateřským celkem. To je Jakub Illéš, kte-

rý před časem otevřel i brány Extraligy, ale pak se na čas odmlčel. V této sezoně 
hraje v prvoligové Jihlavě a při absenci útočníků jej modro-bílí po letech znovu 
povolali. A je vidět, že neudělali chybu.
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Moje energie 

pomáhá tam, 

kde si vyberu 
Stáhněte si zdarma  ku 

a pomáhejte také.

#pomahejpohybem

Petra Kvitová

profesionální tenistka,

dvojnásobná 

wimbledonská vítězka

Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Koterovská 170, 326 00 Plzeň - Slovany
Krmelínská 762/11, 720 00 Ostrava Hrabová, Studentská 325, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
www.autobond.cz | info@autobond.cz

Kia Sportage. 
Black Edition.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 5,8−9,2 l/100 km 151−209 g/km. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1,6 GDI GPF s programem 
Kia s 0% navýšením; pořizovací cena 519 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 259 990 Kč, akontace 50 % (259 990 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 15,45 % p.a.; měsíční 
(1.-24.) splátka úvěru 10 832 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 1 135 Kč, POV 400 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 640 Kč; délka úvěru 24 měsíců. Celková částka 
k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 303 448 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele 
na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných 
dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31. 10. 2021.

0% úrok
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Poslední, ale zároveň nebezpečný Zlín. Ostravané 
rozhodně nemohli zápas 19. kola nikterak podcenit. 
Neměli k tomu ani příležitost, když na poslední chvíli 
museli řešit problémy se sestavou vinou virózy útoč-
níků Bukartse a Chlána. Po téměř pěti letech dostal 
příležitost odchovanec Jakub Illéš, který v této sezo-
ně hraje stabilně za Duklu Jihlava. A byl hodně vidět.

A nejen on. Ostravané působili energicky, ale Zlín byl 
také v tempu. Vítkovičtí znovu dopláceli na nevyuži-
tí šancí. Byl to Illéš, který dokonce v 8. minutě zvonil 
na brankovou konstrukci.

Klíčovou se ukázala druhá 
třetina. Tu měli Vítkovičtí 
jasně pod kontrolou a hlav-
ně se v ní dokázali prosa-
dit střelecky. Ve 25. minutě 
podruhé zvonila tyč brány 
Daniela Hufa, rozezvučel ji 
Alexej Solovjev. Ruský bo-
hatýr se pár chvil na to pře-
ce jen dočkal, v přesilové 
hře nechytatelnou bombou 
od modré čáry otevřel skóre 
i vlastní gólový účet ve vít-
kovickém dresu. Přesilová 
hra ve 34. minutě připra-
vila domácím další šanci, 

Vladimír Svačina zužitkoval křížný pas Illéše a prosa-
dil se – 2:0.

Další neproměněné příležitosti, především Bondrova 
ze 35. minuty, ale Vítkovice stály klid. Modro-bílí byli nu-
cení se o výsledek strachovat, přestáli oslabení tří proti 
pěti, ale když ve 47. minutě trefil puk krásně ke vzdá-
lenější tyči Darek Hejcman, bylo zaděláno na drama. 
Body pak byly doslova v náručí Aleše Stezky, který zno-
vu prokázal, jak kvalitním brankářem je. Beranům srov-
nat nedovolil a první výhra víkendu byla na světě.

VÍTKOVICE SRAZILY ZLÍN 
V PŘESILOVKÁCH
Důležitý duel tabulkových soupeřů vyzněl lépe pro Vítkovice. Byly to opět nervy, 
ale nakonec i zasloužené tři body na úkor posledního Zlína.

19. KOLO, 29. 10., OSTRAVAR ARÉNA
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Branky: 30. Solovjev (Marosz, Hruška), 34. Svačina (Illéš) – 47. Hejcman (Vopelka). Rozhodčí: Pešina, Pilný – Lhotský, 
Svoboda. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 318. Střely na branku: 31:27

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, J. Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, Bondra – 
Svačina, J. Hruška, Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok, Krejsa

PSG Berani Zlín: Huf – Suhrada, Němec, Žižka, Ferenc, Mamčics, Trška, Novotný – Mikúš, Hejcman, Vopelka – Köhler, 
Honejsek, Veselý – Kubiš, Karafiát, Flynn – Zbořil, Sedláček, Sebera
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Vláďo, vypadalo to, že souhra s Jakubem Illéšem 
zafungovala. Čím to bylo? Moc času na sehrání jste 
neměli?
Měli jsme jedno rozbruslení, kde jsme ty přesilovky 
chvilku trénovali. Spíše to ale vyplynulo ze situace, 
nebylo to nic sehraného. Dva góly jsme v přesilovce 
dali, a to dnes rozhodlo.

Co říkáš na závěr utkání, kde hosté dvakrát špat-
ně střídali? 
V tomhle zápase byly celkově zvláštní vyloučení. My 
jsme jim dali dvě minuty 5 na 3, když jsme jim sun-
dali helmu, podruhé zahráli asi rukou, takže to bylo 
takové komické. Pak nám oni taky pomohli, že dva-
krát hráli v šesti. Asi přemíra snahy, ale zaplať pánbůh 
za to, že jsme to zase doklepali do vítězného konce 
za stavu 2:1.

Přihrávka před tvým gólem byla docela prudká, 
nebál ses toho zpracování? 
Tak mi teď dělá problém každé zpracování (směje se). 
Šlo mi to dobře na forhend, to bylo štěstí. Sice trošku 
dopředu, ale lepší, než kdyby mi to šlo na bekhend, 
že bych si to musel přendávat do forhendu. Měl jsem 
tam dost času. Právě, že bylo dobře, že ta přihrávka 
byla prudká, že se zlínský gólman nezvládl přesunout.

Co říkáš na výkon Jakuba Illéše po přechodu z první 
ligy do extraligy? 
Tak my jsme mu to ulehčili (směje se). Myslím, že 
jako pětka jsme zahráli dobré utkání. Vyhověli jsme 
si na ledě i v té přesilovce. Škoda, že tam Kubovi něco 
nespadlo, protože tam měl taky nějaké šance, tyčku, 
dvakrát tam měl prázdnou branku, že ho to až pře-
kvapilo. Na střídačce pak říkal, že to ani nečekal, že 
to tam tak přijde. Vyhráli jsme 2:1 a to je jediné, co 
nás zajímá.

VLADIMÍR SVAČINA: VYHRÁLI JSME, 
TO JEDINÉ NÁS ZAJÍMÁ
Vrátil se mezi střelce a rozhodl zápas. Útočník Vladimír Svačina našel opět 
střelecké štěstí, utkání se Zlínem rozhodla jeho branka po spolupráci s Jakubem 
Illéšem v přesilové hře. Zkušený borec po utkání nechtěl řešit nic jiného, než 
fakt, že tým získal cenné tři body.



ZA PODPORY PRO MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

2x1m



restaurant

&
Catering Morava

Stará kuželna

24

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 10.09. 1 KLADNO 1:2

ne 12.09. 2 KARLOVY VARY 4:1

pá 17.09. 4 ZLÍN 3:6

pá 24.09. 7 MLADÁ BOLESLAV 4:1

út 28.09. 9 SPARTA 3:1

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
ne 03.10. 11 BRNO 1:2

pá 08.10. 12 LITVÍNOV 1:4

ne 10.10. 13 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:2p

st 13.10. 5 PARDUBICE 6:0

pá 15.10. 14 HRADEC KRÁLOVÉ 4:2

ne 17.10. 15 LIBEREC 1:0p

st 20.10. 8 TŘINEC 1:4

pá 22.10. 16 KLADNO 2:1

ne 24.10. 17 KARLOVY VARY 2:3

pá 29.10. 19 ZLÍN 2:1

ne 31.10. 20 PARDUBICE 4:1

ZÁŘÍ 2021

ŘÍJEN 2021

LISTOPAD 2021

PROSINEC 2021

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
út 02.11. 21 OLOMOUC 2:0

pá 05.11. 22 MLADÁ BOLESLAV
ne 07.11. 23 TŘINEC
st 17.11. 10 PLZEŇ
pá 19.11. 24 SPARTA

ne 21.11. 25 PLZEŇ
st 24.11. 6 OLOMOUC

pá 26.11. 26 BRNO

ne 28.11. 27 LITVÍNOV
út 30.11. 28 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 03.12. 29 HRADEC KRÁLOVÉ
ne 05.12. 30 LIBEREC
st 08.12. 53 TŘINEC
pá 10.12. 31 KLADNO
ne 12.12. 32 KARLOVY VARY
čt 23.12. 34 ZLÍN

ne 26.12. 35 PARDUBICE
út 28.12. 36 OLOMOUC

čt 30.12. 37 MLADÁ BOLESLAV

LEDEN 2022
Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
út 04.01. 38 TŘINEC
pá 07.01. 39 SPARTA

ne 09.01. 40 PLZEŇ
pá 14.01. 41 BRNO

ne 16.01. 42 LITVÍNOV
út 18.01. 43 ČESKÉ BUDĚJOVICE
pá 21.01. 44 HRADEC KRÁLOVÉ
ne 23.01. 45 LIBEREC
st 26.01. 47 KARLOVY VARY
pá 28.01. 46 KLADNO

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 04.02. 49 ZLÍN

ne 06.02. 50 PARDUBICE
pá 11.02. 51 OLOMOUC

ne 13.02. 52 MLADÁ BOLESLAV
ne 20.02. 54 SPARTA

út 22.02. 55 PLZEŇ
pá 25.02. 56 BRNO

ne 27.02. 57 LITVÍNOV

ÚNOR 2022

BŘEZEN 2022
Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 04.03. 58 ČESKÉ BUDĚJOVICE
ne 06.03. 59 HRADEC KRÁLOVÉ
út 08.03. 60 LIBEREC

Předkolo: 11.03. – 17.03.
Čtvrtfinále: 19.03. – 01.04.  
Semifinále: 03.04. – 15.04. 
Finále: 18.04. – 30.04. 

PLAY OFF 2022

doma
venku

ZÁPASY VÝSLEDKY
výhra
prohra
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