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Vítězný pokřik ostravské party se rozléhal útrobami 
brněnské haly. Hned po něm ale znovu euforie utich-
la a hráči i trenéři opouštěli ve čtvrtek jihomoravskou 
metropoli se třemi body v kapse, ale také se soustře-
děnými výrazy. Žádné létání v oblacích.

Úspěchem v předehrávce na brněnském ledě se Vít
kovičtí zápasově a hlavně bodově dotáhli na čtvrtou 
Plzeň. To vše jen dokazuje, že to modrobílí myslí 
s atakem nejlepší čtyřky opravdu velice vážně. Tým, 
kterému všichni před startem sezony i v průběhu prv-
ních dvou měsíců soutěže předpovídali boj o záchra-
nu si buduje respekt.

„Samozřejmě jsme šťastní za to, kde jsme. Ale po-
řád jsme pokorní. Pořád víme, jak je tabulka našlapa-
ná a jak jsou týmy vyrovnané. Takže my ctíme každý 
bod, který se nám podaří získat. Když vyhrajeme, je to 
paráda. Ale pak musíme vždy rychle zpátky na zem. 
A začít zase od tvrdé a poctivé práce. Je to tak,“ míní 
sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

„Spousta lidí kolem nás v Ostravě i ve zbytku republiky 
asi nečekalo, že Vítkovice by mohly být na pátém místě 
a ohrožovat čtyřku. I já přiznám, že jsme měli sice něja-

ká přání, ale drželi jsme se při zemi a spíše jsme počítali 
s umístěním někde více kolem středu tabulky. Takže 
jsme všichni do jednoho ve Vítkovicích šťastní za po-
stavení, které v tabulce momentálně máme. Ale nic to 
nemění na našem přístupu. Naopak. Musíme pořád tvr-
dě pracovat, protože víme, že stačí dva nepovedené zá-
pasy a můžeme být zase někde dole,“ varuje Šimíček.

Aktuální vzestup a týmový úspěch je znát. Tím se také 
pomalu ale jistě mění i očekávání okolí Vítkovic. Jak 
se říká: S jídlem roste chuť. Každopádně konec zá-
kladní části je ještě pořád v nedohlednu a měsíc leden 
teprve směřuje k polovině svého nabitého programu.

Dnes do Ostravy dorazil Litvínov, který dle postavení 
v tabulce by v očích leckoho měl být pro Vítkovice 
snadným soupeřem. Ale pozor. Zdání může často 
klamat. Tabulkové predikce ještě nikdy nikomu zá-
pas nevyhrály. Litvínov i přes umístění ve druhé půlce 
tabulky má svou kvalitu a nebylo by vůbec radno jej 
podcenit. To by se mohlo pořádně vymstít. Jak už na-
značil sportovní ředitel klubu, cesta k úspěchu ve vít-
kovickém provedení vede vždy a zásadně jen přes tvr-
dou a poctivou práci. Zvlášť nyní, když ostravský tým 
bojuje i s marodkou.

VÍTKOVICE UŽ BOJUJÍ O ČTYŘKU, 
POKRAČUJÍ S POKOROU
Výhrou v předehrávce v Brně se Vítkovice bodově při stejném počtu zápasů 
dotáhly na čtvrtou Plzeň. Ostravané svými výkony ukazují, že to se čtyřkou myslí 
vážně. Pokora a respekt je ale neopouští.

MORAVAPRESS – výhradní tiskárna hokejového bulletinu.
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První duel na ostravském ledě Litvínovu vyšel, tak 
proč by nemohl vyjít i ten druhý? Severočeský ce-
lek, vedený znovu nalezeným ztraceným synem 
Vladimírem Růžičkou, potřebuje body jako sůl. Bojuje 
o účast v play off i o lepší postavení. A ve svém stře-
du má několik zajímavých jmen, které budou proti 
Vítkovicím mít speciální motivaci.

AKTUÁLNÍ FORMA
Frázemi z předpovědi počasí, v Podkrušnohoří je po-
lojasno s občasnými přeháňkami. Chemici sice čekají 
na nějakou úspěšnější vítěznou šňůru od konce listo-
padu, nicméně na druhé straně mají za sebou před 
utkáním v Ostravě přece jen sérii, ve které ze šesti 
utkání čtyřikrát bodovali. To hlavní ale je, že dokážou 
obírat o body nejen tabulkové soupeře, ale i ty z vrch-
ních pater tabulky. Jako se tomu stalo v lednu v pří-

padě Plzně nebo Brna. Severní vítr dokáže být krutý 
a není radno jej podceňovat.

TÝM
Po konci trenéra Vladimíra Országha převzal muž-
stvo Vladimír Růžička, což je v prvé řadě odchova-
nec litvínovského hokeje. Předchozí dekády, kdy byl 
černožlutým spíše soupeřem, mu sice část fanoušků 
při příchodu dávala trochu najevo, nicméně po čase 
se zčeřené vody uklidnily. Vladimír Růžička jako vy-
hlášený a zkušený stratég bojuje se svým mateř-
ským mužstvem proti soupeřům. K ruce má zajímavý 
kádr, jehož lídrem z pohledu produktivity je Giorgio 
Estephan. Nenechte se zmást italsky znějícím jmé-
nem, jde o Kanaďana. Vítkovický odchovanec Patrik 
Zdráhal je další velkou zbraní lítvínovské ofenzivy, 
stejně jako zkušení Andrej Kudrna či Richard Jarůšek. 

Nejen Zdráhal má vítkovic-
kou minulost, také obrán-
ce Patrik Demel, který má 
na kontě pěkných 14 kanad-
ských bodů, či Marek Hrbas. 
V bráně se Severočeši spolé-
hají na Denise Godlu, který si 
drží standard na zhruba 90% 
úspěšnosti zákroku.

LITVÍNOV 
VE VÍTKOVICÍCH
Bývá zvykem, že vzájem-
né zápasy mezi Vítkovicemi 
a Litvínovem se drží místní-
ho pravidla – kdo je doma, 
ten vyhrává. Tak tomu bylo 
v předešlých sezonách. 
V této se oba celky potkaly 
dvakrát a pravidlo bylo zce-
la obrácené. První střetnu-
tí vyhrál v Ostravě Litvínov, 
na severu Čech se po nájez-
dech radovali Vítkovičtí.

SEVERNÍ VÍTR UMÍ BÝT KRUTÝ
S Vladimírem Růžičkou na střídačce bojuje Litvínov o účast v play off i o lepší 
umístění. Tradičně velmi ofenzivně laděný celek bude chtít v Ostravě podruhé 
vyhrát.
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HC VERVA LITVÍNOV
Rok založení: 1945 jako SK Stalinovy závody Horní Litvínov
Klubové barvy: černá a žlutá
Změny názvu: 1945 SK SZ Horní Litvínov, 1954 Jiskra SZ Litvínov, 1962 TJ CHZ Litvínov, 1990 HC CHZ Litvínov, 
1991 HC Chemopetrol Litvínov, 1994 HC Litvínov s.r.o. , 1996 HC Chemopetrol a.s., 2007 HC Litvínov, 2009  
HC BENZINA Litvínov, 2011 HC Verva Litvínov
Největší úspěchy: Mistr 2015, vítěz základní části 1993

VZÁJEMNÉ ZÁPASY S LITVÍNOVEM 
V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
2021/2022: 1:4, x:x – 4:3sn, x:x
2020/2021: 6:2, 3:2 – 0:1 PP, 2:3
2019/2020: 2:0, 5:3 – 2:6, 0:4
2018/2019: 0:3, 5:1 – 0:1, 1:5
2017/2018: 7:3, 6:3 – 1:2 PP, 1:2 PP 
2016/2017: 4:1, 1:2 – 0:2, 2:1
2015/2016: 1:0, 5:4 SN – 1:3, 1:2 PP. Play out: 2:4 – 1:2 PP
2014/2015: 2:3, 0:5 – 2:3, 1:5
2013/2014: 1:2 PP, 3:1 – 4:1, 2:1 SN
2012/2013: 3:5, 4:3 PP – 3:4, 3:2
2011/2012: 2:1 SN, 2:4 – 2:3, 2:0
2010/2011: 4:2, 4:2 – 2:4, 1:3.
2009/2010: 3:4 SN, 6:3 – 4:1, 3:2 PP
2008/2009: 6:1, 2:5 – 2:3, 4:3 PP
2007/2008: 4:3 PP, 4:3 – 0:5, 0:2.
2006/2007: 3:1, 9:5 – 7:3, 2:5.
2005/2006: 2:1 PP, 4:1 – 6:2, 5:3.
2004/2005: 2:0, 5:2 – 1:1, 5:2.
2003/2004: 3:3, 5:0 – 2:6, 1:1.
2002/2003: 3:0, 3:2 – 2:3, 4:3 PP
2001/2002: 4:2, 3:1 – 3:2 PP, 4:1.
2000/2001: 5:0, 2:2 – 1:0 PP, 5:3.
1999/2000: 2:2, 2:2 – 0:6, 2:5.
1998/1999: 4:1, 3:1 – 0:1, 2:4.
1997/1998: 0:1, 1:1 – 1:4, 6:5. Play off:  5:2, 6:5 – 0:2, 4:3 .
1996/1997: 3:0, 3:4 – 2:3, 2:2.
1995/1996: 4:4 – 2:6.
1994/1995: 4:3 PP, 4:1 –  4:2, 4:2.
1993/1994: 5:1, 3:1 – 1:1, 3:3.

BILANCE VÍTKOVICE – LITVÍNOV V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
Celková bilance: 108 – 43 – 11 – 9 – 7 – 38 – 296:272
Bilance Vítkovic doma: 55 – 31 – 6 – 6 – 2 – 10 – 182:119
Bilance Vítkovic venku: 53 – 12 – 5 – 3 – 5 – 28 – 114:153
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
 
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 5:0 – 2003/2004 a 2000/2001, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 7:3 – 2006/2007, základní část; 6:2 – 2005/2006, základní část
 
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 0:5 – 2014/2015, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 0:6 – 1999/2000, 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
24 Alexej Solovjov 08.09.1994 27 let levá 188 cm 92 kg
88 Jakub Stehlík 29.10.1990 30 let levá 190 cm 94 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
10 Robert Flick 28.3.1991 30 let levá 188 cm  94 kg
31 Dominik Lakatoš 08.04.1997 24 let levá 181 cm 81 kg
7 Tobias Lindberg 22.07.1995 26 let levá 189 cm 92 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
14 Samuel Bitten 21.03.2000 21 let levá 188 cm 91 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
14 Lukáš Žálčík 15.10.1990 31 let levá 184 cm 82 g
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VEDENÍ KLUBU
Předseda představenstva: Marek Zouvala
Místopředseda představenstva:  
Vladimír Dočekal
Předseda dozorčí rady: Agnieszka Miklas
Místopředseda dozorčí rady:  
Bc. Martin Klika
Generální a sportovní ředitel:  
Mgr. Pavel Hynek
Provozní ředitel: Kamil Burda, MBA
Marketingový ředitel: Jan Klobouček
Asistentka: Renáta Hlaváčová
Sportovně-technický analytik:  
Tomáš Vrábel
Marketing a média: Ondřej Vlk
Grafik a marketing: Jan Jindra
Marketing: Jan Švarc
Fanshop: Dita Vilhelmová
Ticketing: Monika Štěrbová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Vladimír Růžička
Asistent trenéra: Václav Sýkora
Trenér brankářů: Zdeněk Orct
Kondiční trenér: Petr Švehla
Vedoucí mužstva: Radko Goga
Sportovně-technický analytik:  
Tomáš Vrábel
Masér a kustod: Vlastimil Pospíšil
Kustod: Zdeněk Klimpl
Fyzioterapeut: Pavel Wildumetz
Lékaři: MUDr. Petr Myšák, MBA  
a MUDr. Jaroslav Bednář

HC VERVA LITVÍNOV
Založen: 8. listopadu 1945 jako SK Stalinovy závody, hockeyový odbor, Horní Litvínov

Klubové barvy: černá a žlutá
Stadion: Zimní stadion Ivana Hlinky

Kapacita stadionu: 6 011

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři

30 Denis Godla 04.04.1995 26 let levá 180 cm 81 kg

31 David Čermák 22.10.2003 18 let levá 188 cm 82 kg

34 Šimon Zajíček 25.06.2001 20 let levá 188 cm 80 kg

Obránci

3 Patrik Demel 28.11.1995 26 let levá 181 cm 82 kg

4 Daniel Kolář 27.09.1992 29 let levá 195 cm 91 kg

8 Uvis Janis Balinskis 01.08.1996 25 let levá 182 cm 84 kg

10 Jan Strejček 08.11.1993 28 let levá 179 cm 79 kg

11 Matěj Stříteský 20.09.1990 31 let pravá 180 cm 87 kg

13 Marek Hrbas 04.03.1993 28 let levá 183 cm 88 kg

20 Denis Zeman 06.12.2000 21 let levá 184 cm 90 kg

21 Ondřej Baláž 26.11.2002 19 let levá 180 cm 74 kg

44 Aaron Irving 03.03.1996 25 let pravá 185 cm 84 kg

Útočníci

7 Michael Latta 25.05.1991 30 let levá cm kg

12 Pawel Zygmunt 19.11.1999 22 let pravá 191 cm 92 kg

16 František Lukeš 25.09.1982 39 let pravá 177 cm 86 kg

17 Andrej Kudrna 11.05.1991 30 let levá 189 cm 95 kg

18 František Gerhát 28.04.1990 31 let levá 177 cm 91 kg

23 Petr Straka 15.06.1992 29 let levá 185 cm 88 kg

25 Patrik Zdráhal 09.04.1995 26 let levá 183 cm 82 kg

26 Viktor Hübl 13.08.1978 43 let levá 183 cm 79 kg

29 Martin Havelka 07.05.1998 23 let levá 185 cm 94 kg

67 Matěj Chalupa 26.07.1998 23 let levá 185 cm 78 kg

75 Tomáš Pospíšil 25.08.1987 34 let pravá 183 cm 84 kg

78 Lukáš Stehlík 29.07.2002 19 let levá 172 cm 79 kg

88 Giorgio Estephan 03.02.1997 24 let pravá 183 cm 89 kg

91 Matúš Sukeľ 23.01.1996 25 let levá 176 cm 78 kg

96 Richard Jarůšek 08.08.1991 30 let levá 189 cm 89 kg

97 Přemysl Svoboda 27.11.2000 21 let levá 182 cm 77 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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Docela to vypadá, že jsi ve Vítkovicích našel výbor-
nou formu a cítíš se herně dobře. Je tomu skuteč-
ně tak?
Ano. Ale z mého pohledu to není o osobních bodech, 
ale spíše o bodech do tabulky pro celý tým. Myslím, že 
se nám daří, v posledním měsíci jsme vyhráli docela 
dost zápasů. Samozřejmě jako takový osobní bene-
fit mě těší i to, že se bodově daří i mně samotnému. 
Týmu se daří, mě se daří. Sedí mi to tady. Trenéři mi 
důvěřují, spoluhráči mi důvěřují. Já důvěřuji jim. Daří 
se.

Pravdou je, že když se daří tobě, daří se týmu, v mi-
nulých zápasech ses podílel na hodně důležitých 
gólech, které rozhodovaly. Přesilovky stojí na tvé 
střelbě. 
Pořád je to týmová hra a třeba v přesilovkách jen 
děláme to, co nám trenéři řeknou, že máme dělat. 
Naše přesilovka je založená na střelbě, ať už jsem 
to já, nebo Lakatoš. Střílíme jak jen to je možné. 
Bukarts a Hruška nám pomáhají s přípravou těch střel 
a Krenželok odvádí výbornou práci před bránou. Je to 
práce celé pětky, která klape.

Co tě přimělo odejít z Ruska, z Omsku?
Dostal jsem se ve své kariéře do bodu, kdy bylo po-
třeba něco změnit. Atmosféru. Ne vše šlo doma tak, 
jak jsem si představoval, takže jsem cítil, že je potřeba 
změna. Chtěl jsem najít novou výzvu. Jakmile se na-
skytla možnost jít do Česka, neváhal jsem ani minutu 
a byl jsem připraven tuhle výzvu přijmout. Nová liga. 
Nová země. Já osobně mám dost zkušeností s cesto-
váním a přizpůsobením se jinde, než doma – dlouho 
jsem hrál a žil v USA. Takže jsem věděl, že nebudu 
mít problém se změnou prostředí. Mám dobrou ang-
ličtinu, takže jsem si byl jistý, že ani jazyková bariéra 
moc nehrozí. Tady skoro všichni hráči mluví anglic-

ky, trenér dokonce i rusky. Takže jsem tady opravdu 
po všech stránkách spokojený.

V minulé sezoně jsi vyhrál KHL, zvedl jsi nad hla-
vu Gagarinův pohár. Bylo to samotné rozhodnutí 
odejít z nejlepší evropské ligy do Česka pro tebe 
nějak těžké?
Když jsem dospěl do bodu, že je potřeba změnit pro-
středí, samozřejmě jsem v první chvíli přemýšlel nad 
setrváním v KHL. Byl jsem v kontaktu se svým agen-
tem od začátku této sezony. Vlastně od chvíle, kdy 
jsem si byl jistý, že to nebude úplně tak, jak bych si já 
představoval, že nebudu mít nějakou větší roli v týmu. 
Hledali jsme možnosti, třeba trejd v rámci KHL, ale 
samozřejmě jsem přemýšlel i nad možností jít jinam 
po Evropě. Do Švédska, do Finska i do Česka. Trejd 
v KHL nevyšel. Ale naštěstí vedení Omsku mi poro-
zumělo, vyhovělo mé žádosti. Nechali ukončit smlou-
vu – za to jim patří velký dík. Zbytečně mě nedrželi 
v týmu za každou cenu a nenechali sedět na střídač-
ce, ale dali mi volnost najít si místo jinde v Evropě. 
Já jsem se pak bavil se Šimonem Hrubcem, jestli ná-
hodou neví o něčem, nebo nezná někoho, kdo by mi 
mohl v Česku pomoci. On zkontaktoval Třinec, ale 
také mi dal tip na trenéra ve Vítkovicích. Takže jsem 
byl v kontaktu s oběma kluby. Vítkovice přišly se svou 
nabídkou jako první.

Jít do Třince, favorita soutěže tě nelákalo?
Pro mě bylo důležité, že jsem od trenérů dostal in-
formaci, že budu mít ve Vítkovicích hodně icetimeu 
a dostanu klíčovou roli. Neřešil jsem, jestli je jeden 
tým prestižnější než druhý, jestli jeden má ambice 
na titul a je favorit. Pro mě bylo důležité, abych v tom 
týmu dostal prostor a důvěru. A potom se mi zalíbi-
la i ta výzva pomoci týmu v cestě tabulkou směrem 
nahoru.

VE VÍTKOVICÍCH MI TO SEDÍ
ALEXEJ SOLOVJEV
Přišel jako neznámý Rus na zkoušku a je z něj jedna z opor týmu a klíčový prvek 
vítkovického vzestupu. Obránce Alexej Solovjev vyhrál loni KHL, letos se rozho-

dl odejít do Evropy, vybral si Česko. Nečekal na nabídku favorizovaného Třince, 
ale zakotvil ve Vítkovicích, se kterými nyní chce dosáhnout týmového úspěchu.
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Takže ambice týmu ve tvém rozhodování nehrály 
větší roli?
Ne, já jsem chtěl jít do dobré ligy – o české jsem sly-
šel, že dobrá je. A v ní jsem chtěl do týmu, který mi dá 
prostor a roli v týmu, že nebudu jen do počtu. Nechtěl 
jsem zažít stejnou situaci jako v Rusku.

Zmínil jsi, že jsi slyšel, že je čeká liga dobrá. Je to 
tak z tvého pohledu i v reálu?
Ano. Myslím, že je to velice dobrá soutěž. Je hodně 
o dovednostech. Hlavní rozdíly mezi extraligou a KHL 
a severoamerickými ligami jsou v systému. V Česku 
se hraje více taková ta past. Soupeř na vás netlačí, 
nenapadá aktivně, hraje se past ve středním pásmu. 
V KHL máte pořád jednoho nebo dva hráče v pětce, 
kteří neustále napadají, takže nemáte moc prostoru 
pro rozehrávku, pro rozhodnutí. Ale neříkám, že je to 
tady v Česku snadnější. Je to jiné. Je to něco, co jsem 
dosud nehrál, ale zvykl jsem si na to. Je tady větší pro-
stor pro techničtější hru, pro kombinaci. Žádné „na-
hoď a dojeď“. Je to dobré.

Samozřejmě KHL je nejlepší evropská liga, takže 
teoreticky je přesun z ní do Česka přece jen kro-
kem zpět. Ale z toho, jak o české lize mluvíš, to ne-
zní, že bys to tak vnímal. Ty osobně. Je to tak?
Je to tak. Samozřejmě celková úroveň ligy je oproti 
KHL níž. Ale v extralize jsou týmy jako Třinec, Plzeň, 
Pardubice a někteří další, které by mohly hrát v KHL. 
Nehrály by asi o titul, ale ve středu tabulky by se udr-
žely. Jsou tady výborní hráči, kteří mohou hrát v KHL. 
Jen je to rozsahu kvalit hráčů. V KHL je to mezi hráči 
hodně vyrovnané, každý tým má čtyři velice vyrovna-
né pětky. Tady v Česku jsou výborní hráči v prvních 
dvou pětkách a v těch druhých bývají většinou mladší 
hráči nebo hráči trochu nižší kvality.

Dnes je KHL nejlepší evropskou ligou, kam směřují 
nejlepší hráči z Evropy. V minulosti ale tomu tak 
úplně nebylo a naopak nejlepší ruští hráči směřo-
vali z ruské ligy do Evropy. To byl v 90. letech i pří-
pad například obránce Dmitrije Jerofejeva a útoční-
ka Alexandra Prokopjeva, kteří tady ve Vítkovicích 
zakotvili a zapsali se nesmazatelně do historie na-
šeho klubu. Znáš tyhle hráče? Víš o nich něco?
Už jsem o nich samozřejmě slyšel, ale přiznám se, že 
je tak moc neznám. Přece jen, to bylo v 90. letech, kdy 

jsem byl ještě malý, narodil jsem se v roce 1994. Vím, 
že reprezentovali Rusko na mistrovství světa a že tady 
byli velmi populární.

Za dob Jerofejeva bylo běžné, že plná ostravská 
hala skandovala při jeho pobytu na ledě rusky „šaj-
bu, šajbu“. To se nyní vrátilo a fandové při přesilov-
ce při tvé účasti na ledě křičí znovu „šajbu, šajbu“. 
Jak to prožíváš?
Je to vlastně neuvěřitelný pocit, když vás v cizí zemi 
fandové podporují ve vaší řeči. Díky tomu se cítím, že 
jsem tady vítaný, že mě tady mají fandové rádi. A já 
se tady i díky tomu cítím velice dobře. Líbí se mi měs-
to, fandové jsou milí, skvělí. Moc jim děkuji za podpo-
ru. Já vím, že to nyní nemají snadné, když jsou ta ome-
zení a v hale smí být jen tisícovka diváků. Já doufám, 
že se tady dočkám doby, kdy bude aréna moci být vy-
prodaná a fandové si to tu budou užívat a ten pokřik 
„šajbu, šajbu“ bude ještě hlasitější (pousměje se).

Před sezonou se očekávalo, že Vítkovice budou 
v zadní části tabulky a bojovat o play off. S pří-
chodem Dominika Lakatoše. S tvým příchodem 
a dalšími se ale pozice Vítkovic v rámci ligy úplně 
změnila. Jak ty vidíš sezonu, kam až to můžete do-
táhnout?
Jak plyne čas, je vidět, že hrajeme dobře, zlepšili jsme 
se a myslím, že se můžeme směle snažit hrát o čtvrté 
místo. Samozřejmě liga je vyrovnaná, ale pokud vše 
půjde, jako šlo doteď, klidně může být čtyřka naším 
cílem pro základní část. No, a v play off se uvidí, ale 
můžeme si věřit. A to, že všichni před sezonou počítali 
s tím, že Vítkovice budou maximálně v předkole bo-
jovat o play off, nám může jen pomoci. Nejsou tady 
žádná přehnaná očekávání, ale najednou hráči sami 
vidí, že jde porážet týmy z čela tabulky, hrát velké zá-
pasy a zvládnout je.

Soutěž je prakticky ještě v polovině, ale otázka 
se nabízí sama. Co Alexej Solovjev a příští sezona? 
Je reálné, že budeš ve Vítkovicích i v příštím roce?
Přiznám, že jsme se už o tom bavili – s trenéry, s ve-
dením. Já teď nechci nic předesílat, slibovat. Upřímně, 
není ještě konec sezony, soustředím se na hokej 
a na to, co je nyní, na své výkony, na zápasy. Ale řeknu 
to takhle, pokud zůstanu v Česku, budu velice rád po-
kračovat tady ve Vítkovicích.
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Pominemeli letošní sezonu a starty Alexeje Solovjeva 
a Kristiana Afanasijeva, vítkovický dres v minulosti ob-
lékalo rovných deset Rusů. Hovoříme především o 90. 
letech a krátce také začátku milénia.

Přesun Rusů do české extraligy i ostatních evrop-
ských lig byl důsledkem rozpadu Sovětského svazu 
a především jeho elitní soutěže. Ruská liga byla v 90. 
letech něčím, co by se dalo nazvat „nekvalitní ligou 
s kvalitními hráči“. Ekonomické problémy a přechod 
do nového systému otřásaly i hokejem a špičkoví hrá-
či samozřejmě využili otevřených hranic. Kdo nena-
šel místo v NHL, uchytil se v Evropě – ve Švýcarsku, 
Německu a také Česku.

Z těch nejvíce vzpomínaných ruských bohatý-
rů to byla ve Vítkovicích především dvojice Dmitrij 
Jerofejev – Alexandr Prokopjev. Oba si vedení ostrav-
ského celku vyhlédlo na mistrovství světa ve Vídni 
v roce 1996. A zatímco se český národní tým vracel 

z Rakouska se zlatými medailemi, generální manažer 
Vítkovic František Černík se vracel s příslibem dvou 
ruských reprezentantů. Sezona 1996/1997 ukázala, že 
měl čich na správné hráče.

Prokopjev se v útoku vedle Davida Moravce ukazo-
val jako skvělý stroj na body. Zadák Jerofejev byl tvr-
dý v defenzivě, ale extrémně platný byl také směrem 
dopředu. Jeho dělovky od modré čáry, ale i rozehráv-
ka byly pověstné. V té době začaly ochozy vítkovic-
kého paláce skandovat ono vzpomínané „Šajbu, šaj-
bu!“. Ruský bohatýr s číslem 33 většinou své fanoušky 
vyslyšel.

Alexandr Prokopjev strávil ve Vítkovicích jen dvě se-
zony. Podepsal se ale pod zisk stříbra a bronzu 111 
kanadskými body ve 116 utkáních (34+77), také díky 
němu David Moravec v sezoně 1997/1998 jako dosud 
jediný hráč Vítkovic vyhrál produktivitu nejvyšší sou-
těže.

Dmitrij Jerofejev působil ve Vítkovicích o něco 
déle. S přestávkami čtyři sezony. Odehrál 218 utká-
ní a nasbíral v nich 104 kanadských bodů (42+62). 
Na krk si pověsil stříbro v roce 1997 a bronzy let 
1998 a 2001. Jeho rána rozhodovala šesté utkání 
čtvrtfinále s Pardubicemi v roce 2001 a populární 
šavlový tanec po něm se zaryl do pamětí všech pří-
tomných.

Sluší se ještě dodat, že kromě zmíněných Prokopjeva 
a Jerofejeva hráli ve zmíněném období za Vítkovice 
i další Rusové. Dařilo se například Alexandru 
Čerbajevovi nebo Dmitriji Gogolevovi. Igor Varitsky 
nebo Sergej Petrenko patřili k lepšímu průměru. 
Vadimu Brezgunovovi, Alexeji Pogoninovi, Sergeji 
Kulevovi a Andreji Sidljarovovi ale jejich angažmá 
v Ostravě příliš nevyšlo.

SLAVNÍ RUSOVÉ VE VÍTKOVÍCÍCH: 
HLAVNĚ JEROFEJEV A PROKOPJEV
Alexej Solovjev dává vzpomenout na slavné 90. roky, kdy ruští legionáři patřili 
k oporám vítkovického celku. Z desítky hráčů se do paměti nejvíce vryla dvojice 
Dmitrij Jerofejev a Alexandr Prokopjev.
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# Tým Z V VP PP P Skóre B B%

1 Mountfield HK 38 22 6 2 8 126:82 80 70

2 HC Oceláři Třinec 37 22 4 4 7 116:78 78 70

3 HC Dynamo Pardubice 38 18 8 4 8 126:97 74 65

4 HC Škoda Plzeň 38 17 3 6 12 120:107 63 55

5 HC VÍTKOVICE RIDERA 38 17 4 4 13 96:95 63 55

6 HC Motor České Budějovice 37 18 1 3 15 110:101 59 53

7 HC Kometa Brno 38 13 7 4 14 109:110 57 50

8 BK Mladá Boleslav 38 16 3 3 16 88:99 57 50

9 HC Sparta Praha 36 12 6 5 13 130:113 53 49

10 Bílí Tygři Liberec 37 14 2 7 14 89:103 53 48

11 HC Olomouc 37 12 7 1 17 89:101 51 46

12 HC VERVA Litvínov 37 13 2 5 17 98:112 48 43

13 HC Energie Karlovy Vary 36 13 1 4 18 105:107 45 42

14 Rytíři Kladno 36 6 4 5 21 88:132 31 29

15 PSG Berani Zlín 37 5 3 4 25 68:121 25 23

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 Henri Kiviaho Mountfield HK 20 1179 38 471 01.93 92.53 1 0 2

2 Miroslav Svoboda HC Škoda Plzeň 24 1336 51 629 02.29 92.50 0 4 0

3 Aleš Stezka HC VÍTKOVICE RIDERA 35 2086 79 920 02.27 92.09 1 2 1

4 Dominik Frodl HC Dynamo Pardubice 23 1280 48 540 02.25 91.84 0 8 1

5 Jakub Sedláček HC Kometa Brno 17 969 38 423 02.35 91.76 0 0 3

6 Milan Klouček HC Dynamo Pardubice 18 1034 44 490 02.55 91.76 2 2 1

7 Marek Mazanec HC Oceláři Třinec 25 1420 48 526 02.03 91.64 0 0 5

8 Štěpán Lukeš Mountfield HK 19 1115 41 445 02.21 91.56 0 0 3

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

1 Peter Mueller HC Kometa Brno Ú 35 789:28 21 23 44 10 8 22:33

2 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 35 693:35 20 23 43 16 29 19:49

3 Lukáš Pech HC Motor České Budějovice Ú 37 786:21 15 26 41 7 24 21:15

4 Erik Thorell HC Sparta Praha Ú 33 621:38 17 23 40 13 6 18:50

5 Michal Bulíř HC Škoda Plzeň Ú 38 713:43 18 20 38 -4 8 18:47

6 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 38 624:55 20 16 36 -6 26 16:27

7 Jan Káňa HC Olomouc Ú 36 684:52 13 23 36 7 22 19:01

8 Ahti Oksanen Mountfield HK Ú 38 688:02 18 17 35 18 6 18:06

9 Milan Gulaš HC Motor České Budějovice Ú 35 732:01 14 21 35 8 24 20:55

10 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 35 695:37 17 17 34 12 20 19:52

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

(Tabulka k 13. 1. 2022)



12

Do Brna přitom ostravský tým přijel se značně obmě-
něnou sestavou oproti nedělní výhře nad Plzní. Na jed-
né straně se po uzdravené vrátili Lindberg, Koch, 
Lednický a Bernovský, ale na straně druhé pro zdravot-
ní problémy chyběli kapitán Polák, Gewiese a Bukarts.

Vítkovičtí avizovali, že mají před Kometou, vedenou 
nejproduktivnějším hráčem celé soutěže, Američanem 
Muellerem, respekt. Nicméně už ve 3. minutě otevře-
li skóre po šikovném napadání Petra Chlána. Kometa 
však byla v první periodě o něco aktivnější a v 18. mi-
nutě se dočkala srovnání z hole Tanseye.

Urputná bitva pokračovala za nerozhodného stavu 
až téměř do poloviny hrací doby, pak se ale podařil 
Ostravanům brejk a Rostislav Marosz jim vrátil švihem 
pod víko vedení. Ve 39. minutě se domácímu bran-
káři Tomkovi smolně odrazil kotouč po Krenželokově 
nahození od tyčky do nohou a zpět do brány. Po po-
tvrzení videorozhodčím se Vítkovice ujaly dvoubran-
kového vedení a zdálo se být prakticky rozhodnuto. 
Jenže Brňané dokázali ještě před přestávkou snížit 
Muellerem.

Když pak zkraje třetí části srovnal na 3:3 Tomáš 
Vincour z brankoviště, začínalo se zdát, že se mis-
ky vah přesouvají na stranu domácích. Soubor tre-
néra Holaně ale neztratil pevnou půdu pod no-
hama, zlomit se nenechal. Koncentrovanou hrou 
zachytili Ostravané pokus soupeře o nástup. V 52. 
minutě pak přišla druhá trefa Lukáše Krenželoka 
a vzápětí poté krásná kombinace do prázdné brány 
po ose Lednický – Flick. Hosté byli najednou opět 
ve dvoubrankovém vedení, které už nehodlali pus-
tit. Kometa zkusila power play, ale v ní Jan Hruška 
trefil prázdnou bránu a výhra Vítkovic byla na svě-
tě.

Předehrávkou 41. kola Vítkovice srovnaly v počtu zá-
pasů krok s Plzní a hlavně i v počtu bodů, posunuly 
se těsně za čtvrtý celek, rozdíl jen ve skóre.

VÍTKOVICE UKÁZALY V BRNĚ SÍLU
Ani ztráta dvoubrankového vedení nestála Vítkovice v Brně zápas. Ostravané 
na ledě Komety předvedli povedený výkon a zaslouženě po zisku tří bodů do-

táhli bodově čtvrtou Plzeň.

41. KOLO, 13. 1., WINNING GROUP ARENA BRNO
HC KOMETA BRNO – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Branky: 18. Tansey (Šik, Střondala), 40. Mueller (Zaťovič, Holík), 42. Vincour (Rákos, Pavlík) – 3. Chlán, 27. Marosz 
(Solovjev, Lindberg), 39. Krenželok (Koch), 52. Krenželok (Lakatoš, Marosz), 53. Flick (Lednický, Kalus), 59. Hruška (Stezka). 
Rozhodčí: Šindel, Stano – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000 (maximální kapacita 
povolená vládním nařízením). Střely na branku: 33:34.

HC Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, Holland, Gulaši, Tansey, Roth – Zaťovič, Holík, Mueller – Šik, 
Střondala, Horký – Pavlík, Rákos, Vincour – Dočekal, Dvořák, Ostřížek

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, J. Stehlík, Galvins, Plášil, Koch, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – 
Marosz, Lindberg, Fridrich – Lednický, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Bernovský
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Kometu jste dokázali porazit už potřetí v této se-
zoně. Čím to, že vám tento soupeř tak sedí?
Těžko říct, čím to je. První dva zápasy byly hodně 
vyrovnané. S Kometou je to hodně o přesilovce. 
Když ubráníme jejich přesilovku, dá se s nimi hrát. 
Ale i tentokrát to byla přetahovaná. Vedli jsme, oni 
srovnali. Zase jsme to zdramatizovali. Naštěstí nám 
tam ale pak znovu něco spadlo. Uhráli jsme to. Tyhle 
body jsme hodně potřebovali a teď máme zase troš-
ku klid, ať si můžeme užít dva dny v šatně a jdeme 
dál.

Definitivně jste Kometu zlomili dvěma rychlými 
góly v 52. a 53. minutě. Souhlasíš?
Určitě nám to pomohlo. Vrátili jsme se do vedení. Pak 
dali rychle druhý. Člověk se pak přece jen uklidní, když 
už je to o dva góly. Čekali jsme, že odvolají gólmana, 
to nám pomohlo a už byl klid.

Kde se ve vás vzaly nové morální síly ve chvíli, kdy 
se po vyrovnání zdálo, že Kometa bude na koni?
Tak vypadalo to, že budou na koni. My jsme dostali 
ten třetí gól zbytečně. Důležité bylo, že jsme pak hned 
rychle dali čtvrtý a pátý gól a znovu získali vedení. To 
bylo snad ve druhém střídání poté. Znovu jsme si za-
čali věřit a bylo to dobré.

Při absenci Romana Poláka jsi nesl kapitánské cé-
čko ty. V zápase dva góly, k tomu vítězství, to je 
docela dobré, nemyslíš?
No, nevím, co mi kluci za to koupí, no (smích). To zas 
bude stát peněz, malá bude bez tepláků, no (smích).

Váš třetí gól se zkoumal u videa. Byli jste si jistí, že 
to byl gól a bude platit?
Laky říkal, že to byl gól. Já jsem to neviděl. Já mys-
lel, že to byla tyčka – tyčka. Nevěděl jsem, jak to tam 

bylo. Ale Laky řval gól. Já jsem hrál dál, pak to rozhod-
čí přerušil.

Dominik měl pravdu…
Měl no, šlo to prý od tyčky do brankáře a kousíček 
za čáru.

Při stejném počtu zápasů jste se bodově dotáhli 
na čtvrtou Plzeň, co to pro vás znamená?
Je to všechno hezké, ale hlavně ať tak pokračuje-
me dál. Jdeme zápas od zápasu. Udělat play off a ať 
se můžeme soustředit pak na tu další část sezony.

Už se v kabině mluví o čtyřce?
To ne, tohle neřešíme. Pořád se více díváme za sebe. 
Do sezony jsme letos šli skromně, hlavně se odrazit 
od spodku tabulky. Začátek jsme měli těžký, dlouho 
jsme byli třináctí, takže jsme se snažili někam dostat. 
To se naštěstí povedlo, takže teď jde o to udržet to.

LUKÁŠ KRENŽELOK  
SRAZIL KOMETU DVĚMA GÓLY
Kapitánské céčko, dva vstřelené góly, k tomu tři body pro tým. Lukáš Krenželok 
byl na ledě Komety jednou z ústředních postav vítkovického úspěchu. Ostrava-

né se dotáhli na čtvrtou Plzeň, zkušený borec ale přiznal, že se více stále ohlížejí 
v tabulce za sebe.
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Přesně před 70 lety Vítkovice vybojovaly svůj 
první mistrovský titul. Lépe řečeno, byli na cestě 
k němu. Polovina ledna roku 1952 patřila vrcho-
lu domácí hokejové soutěže a Ostrava se při té 
příležitosti dočkala vůbec prvního republikové-
ho úspěchu v jednom z našich národních spor-
tů. Připomeňme, že ve fotbale na zlato čekala 
Ostrava až do roku 1976.

Sezona 1951/1952 byla v mnohém revoluční. Upustilo 
se od systému jedné skupiny po osmi účastnících, ale 
dal se prostor masovosti. Celkem 18 týmů bojova-
lo nejprve ve třech základních skupinách, ze kterých 
vzešly vždy dva nejlepší celky a postoupily do repub-
likového finále.

Vítkovice ve skupině III obsadily druhé mís-
to za vojenským ATK Praha, postoupily tím 
do finále. V 10 zápasech 8krát vyhrály, dva-
krát prohrály (pokaždé s ATK), skóre 100:22 
je také impozantní.

Základní skupiny skončily k 30. prosinci 1951. 
Sezona byla zhuštěná kvůli únorovým olym-
pijským hrám v Oslo. Finále bylo naplánová-
no na týden mezi 14. a 19. lednem 1952, hrálo 
se ve skupině jednokolově každý s každým 
a vítěze určila tabulka. Přezdílavo se mu 
malá olympiáda.

Byla vybrána neutrální půda, ovšem ne 
pro všechny. První polovinu finále hostila 
Ostrava, druhou pak Praha a při souběhu 
utkání také Kladno. Ostravská část finále sa-
mozřejmě hrála do karet Vítkovicím. Pražská 
zase měla pomoci pražským celkům, ty byly 
ve finále hned tři – ATK, Sparta a pohrobek 
kdysi slavného LTC Tatra Smíchov. Pražskou 
trojku doplnily již zmíněné Vítkovice a také 
brněnská Zbrojovka a Hutě Chomutov.

Scéna byla připravena. Zimní stadion Josefa 
Kotase, Zimní stadion Štvanice a Zimní stadion 
v Kladně. Patnáct zápasů během pěti dní, pro kaž-
dé mužstvo nejprve tři zápasy v Ostravě, pak den 
volna a následně vyvrcholení v Praze, popřípadě 
v Kladně.

O tom, jak vše probíhalo a hlavně jak drama finálové 
skupiny dopadlo zase jindy…

Současné Vítkovice na svůj historický triumf nezapo-
mínají, připomenou si jej 25. února v domácím utkání 
s Kometou, ve kterém současní hráči obléknou repli-
ky dresů Sokola VŽKG.

TITUL 1952: PŘED 70 LET SI 
VÍTKOVICE ŠLY PRO ZLATO
První zlato pro Ostravu v její historii. První mistrovský titul vítkovických hoke-

jistů. Před 70 lety si tým Sokola VŽKG šel pro nevídaný republikový úspěch.
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Plzeň není dlouhodobě příliš oblíbeným soupeřem 
Vítkovic. A platit to mělo i pro utkání 40. kola letošního 
ročníku. Indiáni přijeli do Ostravy v dobré formě, s nej-
lepším brankářem extraligy Svobodou a s odhodláním 
co nejlépe ubránit svou čtvrtou pozici. Oproti tomu do-
mácí museli po porážce se Spartou notně ladit sestavu, 
to když si Bittena stáhla zpět jeho Poruba, na marod-

ku byli pro zranění zapsáni nově Bernovský s Kochem. 
Trenéři museli improvizovat, povolání do extraligového 
týmu dostal po čase odchovanec Illéš, aktuálně hrají-
cí v Jihlavě, a svůj debut si v modrobílém dresu odbyl 
i havířovský forvard Vlastimil Dostálek.

První perioda patřila především brankářům. Nehrálo 
se opatrně, ale bylo znát, že se do sebe zaklesly dva 
týmy podobných kvalit, rozhodovaly maličkosti. První 
dvacetiminutovka gól nepřinesla.

Druhá už ano, ale byli to hosté, kdo se radoval jako 
první. Ve 22. minutě se zajímavou střelou přes podpa-
ží brankáře Stezky trefil do víka Michal Bulíř. Vítkovice 
srovnaly se štěstím, po útočné vlně čtvrté formace 
se Graňák snažil vyhodit kotouč z brankoviště, ale tre-
fil pouze dojíždějícího Chlána, od kterého se puk od-
razil do brány.

Za stavu 1:1 vstoupily oba celky do třetí třetiny. Hned 
na jejím úvodu šli domácí do vedení. Alexej Solovjev 
ukázal opět svou střelu švihem z modré čáry. Plzeň 
ale srovnala okamžitě v přesilové hře, pozdrav svému 
někdejšímu týmu poslal Jan Schleiss.

Přetahovaná pokračovala a začínalo se rýsovat pro-
dloužení. Jenže v 56. minutě neuhlídal svůj důraz 
za brankou hostující Kvasnička a dostal svůj tým 
do oslabení. Vítkovice, do té doby v přesilovkách nijak 
oslnivé, šanci využily. Solovjev nastřeloval od modré 
a těsně před Svobodou protečoval mistrnně puk Jan 
Hruška.

Závěrečný nápor Škodovka zkusila bez brankáře, ale 
úspěšné osvobození a následný gól Chlána do prázd-
né brány definitivně rozhodly o tom, že Vítkovice 
shrábly zaslouženě výhru a stáhly rozdíl mezi oběma 
týmy v tabulce na pouhé tři bodíky.

PŘETAHOVANÁ O ČTVRTÉ 
MÍSTO PRO VÍTKOVICE
Sice soupeře nepřeskočily, ale mocně se na něj dotáhly. Vítkovice zvládly lépe 
vyrovnaný duel se čtvrtou Plzní a přiblížily se jí na rozdíl tří bodů, navíc se zápa-

sem k dobru.

40. KOLO, 9. 1., OSTRAVAR ARÉNA
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Branky: 26. Chlán (Dej), 44. Solovjev (Chlán), 57. Hruška (Solovjev, Bukarts), 60. Chlán – 22. Bulíř (Graňák), 47. Schleiss 
(Kaňák, Kodýtek). Rozhodčí: Kika, Ondráček – Pešek, Malý. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000 
(maximální kapacita povolená vládním nařízením). Střely na branku: 43:32.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, R. Polák, Galvins, Plášil, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík – L. Krenželok, J. Hruška, 
Lakatoš – Dostálek, Marosz, Bukarts – M. Kalus, Flick, Illéš – Dej, Chlán, Fridrich

HC Škoda Plzeň: M. Svoboda – Kvasnička, Čerešňák, Graňák, Budík, V. Lang, Kaňák, Kremláček – Musil, Kodýtek, Schleiss 
– Dzierkals, Bulíř, M. Lang – Suchý, Thorell, Dufek – Marcel, Malát
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Honzo, jaký to byl z tvého pohledu 
zápas? 
Myslím si, že jsme vůbec neodehrá-
li špatný zápas. Myslím si, že to byl 
od nás dobrý výkon. Ale ani Plzeň sa-
mozřejmě nehrála špatně, takže ten 
zápas byl vyrovnaný. Myslím si ale, že 
o ten kousek jsme byli lepší.

Usnadnila vám to Plzeň v závěru 
tím možná zbytečným vyloučením 
Kvasničky? 
Těžko říct, jestli to bylo zbytečné. 
Takových soubojů je spousta a ně-
kdy ta hokejka prostě vyletí a je slo-
žité to kontrolovat. Pro ně samozřej-
mě nešťastná náhoda, pro nás určitě 
velká výhoda a naštěstí proměněná 
přesilovka.

Opět v tom měl prsty Alexej Solovjev, ten nejprve 
sám skóroval a z podobné střely padla po teči tvá 
branka. Jak se ti s ním spolupracuje? 
Je to výborný spoluhráč. Myslím si, že plní přesně to, 
co od něj všichni čekají. Má výbornou střelu, je dobrý 
do rozehrávky, super kluk do party. Jsme rádi, že ho 
tady máme.

Říkal vám, kde přišel k takové dělovce švihem? 
Ne neříkal (směje se). Zřejmě kvalitní práce v posilov-
ně a všechny tady ty podobné věci.

Po tom svém gólu ses díval ke stropu, posílal jsi ho 
někomu konkrétnímu nahoru? 
Já jsem to neposílal nikomu, ale trošku už…nevím ani 
jak bych to řekl. Trochu jsme se bavili, že je pro mě 
možná jednodušší vyhrát ve Sportce, než dát gól, tak-

že to tak za mě trošku spadlo.

Byla tvoje teč cílená, nebo jsi to jen zkusil na ná-
hodu? 
(směje se) Jasně, že cílená!

Po tomto utkání jste bodově na dostřel čtvrté 
Plzni. Přitom po tom začátku sezony, kdy jste byli 
třináctí, se to od vás asi moc nečekalo. Co na to ří-
káš? 
Ani nevím, co k tomu říct. Věděli jsme od začátku, 
že se budeme snažit hrát z pevné obrany, že máme 
kvalitní obránce, kteří jsou nepříjemní a silní. Útok 
se k tomu musí přidat, nějaký gól v přesilovce, to 
se v teď v poslední době taky začalo naštěstí dařit. 
Takže si to tak nějak pomalu sedá a doufám, že to vy-
drží do konce sezony.

GÓL? SPÍŠ VÝHRA VE SPORTCE, 
POUSMÁL SE JAN HRUŠKA
Jan Hruška se trefil poprvé od 22. října. Tu úlevu po vstřeleném gólu cítili všichni 
v aréně a snad i mimo ni. Zkušený borec a jeden z lídrů kabiny se prosadil právě 
včas. Jeho spolupráce se Solovjevem znamenala rozhodující vítěznou branku 
v utkání s Plzní.



KDE LYŽUJETE VY?

MY NA SKALCE!

LYŽAŘSKÉ KURZY V OSTRAVĚ

INZERCE
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BRUSLENÍ, BOBOVÁNÍ
A DĚTSKÉ LYŽOVÁNÍ

NA JEDNOM MÍSTĚ V OSTRAVĚ

INZERCE
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Nechte se okouzlit! Zcela nová Sportage vás připraví  
na plynulou a sofistikovanou cestu se světově proslulou 
sadou pokročilých asistenčních systémů DriveWise. 
Objevte nejnovější mild-hybridní benzinové a naftové 
pohonné jednotky i asistenční funkce, jako je například 
asistent jízdy na dálnici. 
Kia Sportage, nyní také v provedení Hybrid a Plug-in 
Hybrid, vás oslní svým odvážným designem, který 
osvobodí inspirovanou mysl na každé vaší cestě.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. 
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Stvořena pro 
nekonečnou inspiraci.
Zcelá nová Sportage.

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
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Extraligové body 
do tabulky sice neza-
psali, ale přesto fan-
dové po prohraném 
utkání se Spartou 
odcházeli relativně 
spokojení a uznale 
tleskali poraženému 
týmu. Vítkovičtí totiž 
i přes porážku pro-

kázali charakter, týmovost a hlavně nezdolnost.

Tradiční souboj dvou odvěkých rivalů. Vítkovice 
sice byly v tabulce výše, nicméně Pražané dora-
zili do Ostravy po dvou výhrách v řadě a s vidinou 
třetí.

Byl to začátek utkání, co rozhodlo, konkrétně první 
třetina. Sparta v ní byla aktivnější a chtělo by se říci 
i odhodlanější. Jakkoli byla do té doby spíše průměrná 
ve využívání početních výhod, ty na ostravském ledě 
jí neskutečně sedly. Skóre otevřela v 10. minutě spolu-
práce po ose Moravčík – Thorell. Domácí se nemohli 
ani pokusit o srovnání, nedisciplinovanost je poslala 
dvakrát v krátkém čase poté do čtyř a hosté trestali. 
Ve 14. minutě doklepával kombinaci do prakticky od-
kryté brány u tyče opět Thorell, v 16. minutě pak už 

na 3:0 z pohledu Sparty zvyšoval ranou z kruhu ve vý-
hodě Michal Řepík.

Pro Vítkovice to nebyla vůbec komfortní situace. 
Ve 27. minutě se sice nádhernou střelou od mod-
ré čáry prosadil Alexej Solovjev, nicméně po gólové 
stránce to i přes značnou snahu na více nevyšlo. Chlán 
v 50. minutě trefil pouze břevno. Pražané především 
ve třetí třetině kontrolovali hru a když v 52. minutě vy-
užili Romanem Horákem už třetí přesilovou hru utká-
ní, bylo rozhodnuto definitivně.

I tak ale závěr utkání zvedl fanoušky ze sedadel. 
Vítkovičtí nedali svou kůži lacino. Pěstní soubo-
je okořenily duel. Nejprve vyzval Kanaďan Bitten 
Mikliše a pořádně mu naložil. Pár chvil na to si to 
ručně vyřídili Kalus s Buchtelem a znovu odjížděl 
jako poražený Sparťan. Po ubráněném oslabení 
se ve středním pásmu téměř koleny srazili Lakatoš 
s Voženílkem, Lakatoš se na soupeře obořil, násled-
ně se do šarvátky zapojil i Solovjev. Postavou ma-
lého Chlána si vybral urostlý Dvořáček, v tu chví-
li  se do role mstitele vžil kapitán Roman Polák 
a i přes atak dvou soupeřů a jednoho rozhodčího 
se na Dvořáčka pěkně ostře obořil. Sparťané sice 
odjížděli z Ostravy s výhrou, nicméně zaplatili za ni 
dost bolavou daň.

VÝHRA V OSTRAVĚ  
SPARTU BOLELA
Souboj se Spartou patřil hostům. Pražané si vybudovali náskok v první třetině 
díky využitým přesilovkám. Vítkovice bojovaly, do zápasu se ale nevrátily. Fa-

noušky ze sedaček zvedl emotivní závěr.

39. KOLO, 7. 1., OSTRAVAR ARÉNA
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Branky: 27. Solovjev (Polák, Hruška) – 10. Thorell (Moravčík, Řepík), 14. Thorell (Buchtele, Kaše), 16. Řepík (Horák, 
Sobotka), 52. Horák (Pavelka, Řepík). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Lučan, Kis. Vyloučení: 6:6, navíc Bitten, Kalus, Lakatoš 
(VIT) + Mikliš, Buchtele (SPA) 5 min. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000 (maximální kapacita povolená vládním 
nařízením). Střely na branku: 23:27.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, R. Polák, Galvins, Plášil, Koch, L. Kovář, Gewiese – L. Krenželok, J. Hruška, 
Lakatoš – Dej, Marosz, Bukarts – Bitten, Flick, M. Kalus – Fridrich, Chlán, Bernovský

HC Sparta Praha: Salák – Moravčík, Mikliš, Polášek, Pavelka, Dvořák, M. Jandus – Buchtele, Sobotka, Chlapík – Thorell, 
Horák, Řepík – Kaše, Voženílek, Forman – Strnad, Vitouch, Dvořáček – Konečný
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PO ZÁPASE S TŘINCEM

Patriku, jak hodnotíš utkání 
se Spartou? Spokojení být asi 
nemůžete, je to tak? 
Spokojenost není. Škoda, 
že jsme to nedokázali oto-
čit nebo alespoň dotáhnout 
do té remízy. Sparta dobře za-
čala. My jsme se vzpamatova-
li, začali dobře hrát, ale nesta-
čilo to.

První třetina měla jasný prů-
běh, ale po přestávce jste vý-
kon zlepšili. Co tomu chybě-
lo?
Měli jsme tam šance, musíme 
je proměňovat. Přesilovky čas-
to rozhodují, takže je musíme 
zlepšit.

Vítkovice se přitom v před-
chozích zápasech v přesilov-
kách dařilo. Co tentokrát ne-
šlo?
Nevím, já ty přesilovky nehraju, 
takže nedokážu takhle hodno-
tit. Asi nám chybělo štěstí v za-
končení. Zapracujeme na tom a věřím, že další zápas 
to bude lepší.

V přesilovkách sice nehraješ, ale trenér tě využívá 
v oslabení. V čem byla Sparta nepříjemná? 
Mají tam kreativní hráče a umí si najít toho volného. 
Musíme to v příštím zápase lépe zvládnout.

Co bys řekl k tomu emotivnímu závěru utkání? 
Bylo to emotivní. Ukázali jsme, že doma prostě hraje-

me tvrdě. Myslím, že každý viděl, že tam byly nějaké 
zákroky a z toho to vzniklo.

Necukaly ti ruce, že by ses taky zapojil? 
(Směje se) Já jsem nebyl na ledě. Kdybych byl na ledě 
a bylo by to potřeba, tak určitě.

Co říkali spoluhráči? Pomůže to zapomenout 
na nepovedený zápas? 
Důležité jsou body a mrzí nás, že jsme je nezískali.

PATRIK KOCH: ŠKODA, ŽE JSME TO 
NEDOTÁHLI
Tvrďák Patrik Koch se sice nezapojil do hromadných šarvátek v závěru utkání 
se Spartou, ale kdyby musel, Pražané by jeho důraz poznali. Slovenský obránce 
po utkání litoval, že se týmu i přes zlepšenou hru nepodařilo dosáhnout alespoň 
na vyrovnání.
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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 1:2

ne 07.11. 23 TŘINEC 2:1

st 17.11. 10 PLZEŇ 2:3

pá 19.11. 24 SPARTA 3:2

ne 21.11. 25 PLZEŇ 3:2p

st 24.11. 6 OLOMOUC 5:3

pá 26.11. 26 BRNO 3:2

ne 28.11. 27 LITVÍNOV 3:4sn

út 30.11. 28 ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 03.12. 29 HRADEC KRÁLOVÉ 1:2p

ne 05.12. 30 LIBEREC 4:3p

st 08.12. 53 TŘINEC 1:3

ne 12.12. 32 KARLOVY VARY 6:1

čt 23.12. 34 ZLÍN 1:2p

ne 26.12. 35 PARDUBICE 2:3sn

út 28.12. 36 OLOMOUC 5:3

čt 30.12. 37 MLADÁ BOLESLAV 5:2

LEDEN 2022
Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
út 04.01. 38 TŘINEC 5:2

pá 07.01. 39 SPARTA 1:4

ne 09.01. 40 PLZEŇ 4:2

čt 13.01. 41 BRNO 3:6

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
út 01.03. 31 KLADNO
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



GENERÁLNÍ PARTNER

ZA PODPORY PRO MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

2x1m



restaurant

&
Catering Morava

Stará kuželnaHola
B A R  &  TA PA S

OUTDOOR REKLAMA



doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

Partneři Tipsport extraligy 2021/2022

marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!


