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Prognózy o vyrovnané sérii se naplnily, i když trochu 
jinak, než byly původně myšleny. Do průběhu play off 
bojů mezi Vítkovicemi a Olomoucí zasáhly vnější vlivy. 
Konkrétně neočekávaná viróza a vlna vysokých hore-

ček, které doslova zdecimovaly ostravský tým. Jenže 
modro-bílí vstali z popela.

Na horkém olomouckém se Vítkovickým podařilo i pod 
prášky a v teplotách odehrát dvě vyrovnaná utkání. Ba 
co více, vyhrát dokonce čtvrté a tím určit tím, že se sé-

rie vrací zpět do Ostravy k rozhodujícímu utkání.

Královský zápas. Takové přízvisko má obvykle sedmý 
zápas, protože rozhoduje sérii na čtyři vítězství. Když 
ale hrajete sérii na tři výhry, je jednoznačné, že krá-

lovským utkáním lze označit rozhodující pátý zápas. 
A ten je tady právě nyní.

Série mezi Vítkovicemi a Olomoucí je vyrovnaná, 
je plná emocí. Je to jako návrat do divokých 90. let, 
protože opravdu chytá za srdce fanoušky na obou 
stranách a dostává z hráčů obou týmů to nejlep-

ší. Hrají na krev, hrají přes bolest, hrají srdcem. To 
je vidět nejen na virózou stíhaných Vítkovicích, ale 

i na Olomouci. Všechna čest před soupeřem, který 
hodně chce ostravského soupeře porazit. Snad jen už 
proto, aby se její vítkovická legie radovala z postupu 
nad svým někdejším klubem či mateřským celkem. 
Tak to prostě bývá a motivace jsou různé.

Dnes jde opravdu do tuhého. Série končí a jedno-

mu z mužstev končí sezona. Pátý zápas rozhodne. 
Vítkovice hrají doma. Stejně jako loni. Jenže loni se ra-

dovala Kometa. A taky bylo prázdné hlediště. Do dnes 
není. Na tribuny mohou diváci, fanoušci a je i na nich, 
aby podpořili své borce. Modro-bílá síla a vlna pozi-
tivních emocí by měla dalším rozhodujícím faktorem.

Všichni dnes bojujeme za Vítkovice a jestliže se poda-

řilo prakticky nemožné a i se zdecimovaným kádrem 
vyhrát na olomouckém ledě, byla by škoda toho nevy-

užít a neproměnit domácí rozhodující zápas v úspěch. 
V postup do čtvrtfinále. Tyhle Vítkovice by si to za bo-

jovnost a srdnatost zasloužily.

VÍTKOVICE VYRVALY Z POPELA 
ROZHODUJÍCÍ PÁTÝ ZÁPAS:  
KDO POSTOUPÍ?
Chtělo by se říci, že nemožné se stalo skutkem. Play off dosud ještě neskončilo. 
Vítkovice se popraly s marodkou a na olomoucké půdě přece jen urvaly potřeb-

né jedno vítězství. Proto je tady dnešní rozhodující duel. Pátý zápas. Jeho vítěz 
otevře bránu čtvrtfinále.

MORAVAPRESS – výhradní tiskárna hokejového bulletinu.

DNES TO MŮŽE BÝT NEKONEČNÉ
Nájezdy stranou. Dnes se rozhodne ze hry. Pátý 
zápas série předkola se hraje do úplného rozhod-

nutí, což znamená, že v případě nerozhodného 
výsledku po základní hrací době následuje kla-

sická osmnáctiminutová přestávka a prodlouže-

ní o délce 20 minut. Hraje se pět na pět. Padne-
li gól, zápas končí, vítěz je určen. Nepadne-li gól 
v prvním prodloužení, následuje 18minutová pře-

stávka a dalších dvacet minut prodloužení a tak 
dále a tak dále až dokud nepadne gól ze hry. 
Samostatné nájezdy se tentokrát nekonají.



2

Ani Olomouc už nyní nemá kam uhnout. Pátý zápas 
je pátý zápas, výhra znamená pokračování sezony, 
prohra předčasný konec. A to si tým kolem Davida 
Krejčího, vedený ambiciózními a odhodlanými trené-

ry Zdeňkem Motákem a Janem Tomajkem prostě ne-

chce nechat líbit. Odhodlání v kádru Hanáků je velké.

AKTUÁLNÍ FORMA
Forma pořád na výši. Olomoučtí i bez zraněného 
Olesze hrají výborně. Do hry se vrátil i Lukáš Nahodil. 
Hanáci umí vyhrát doma a po letech se jim daří ko-

nečně i vyhrávat na ostravském ledě – ten byl pro ně 
dlouhou dobu jako zakletý. Takže není potřeba pani-
kařit. „Motivace to je velká. Lidi nás znovu poženou. 
Přijde plný dům, protože nikdo si takový zápas nebu-

de chtít nechat ujít. Dáme do toho všechno. Snad to 
bude stačit,“ věří útočník Jakub Navrátil, který měl gó-

lový podíl na pondělní výhře ve třetím utkání. Rychlý 
pohled na statistiky Olomouce praví, že po čtyřech 
zápasech jsou nejproduktivnějšími hráči David Krejčí 
se 3 góly a 2 asistencemi a Jan Knotek se 2 góly a 3 
asistencemi. V bráně zatím nastoupil pouze Branislav 
Konrád a má aktuálně úspěšnost zákroků 90,09%.

TÝM
Jak už statistiky naznačují, David Krejčí je rozhodují-
cím faktorem a klíčovým hráčem Olomouce i v play 
off. Aby také ne. Jeho síla je především v přesilovce, 
nicméně přehled ve hře, vynikající technika i reakce 
na dění kolem z něj dělají postrach soupeře i v rov-

novážném stavu. Rozehráli se i mladší hráči, jako 
Jan Bambula nebo Michael Kunc. Jan Knotek rozho-

dl dvěma góly druhé utkání. Lukáš Klimek po ataku 
Lukáše Kováře odpykal jednozápasový trest a je již 
zpět v sestavě. Mimo ni je zmíněný Olesz a také další 
dva exvítkovičtí forvardi Petr Strapáč a Lukáš Kucsera. 
Bojovnost je samozřejmě rovněž výsadou Hanáků. 
S hráči jako Jiří Ondrušek nebo David Škůrek to roz-

hodně nemají forvardi soupeře snadné. A pak je tady 
fantóm v bráně Branislav Konrád, který je pevnou 
oporou svého mužstva. Nad tím rozvaha a zdánlivý 
klid trenérského dua Zdeněk Moták a Jan Tomajko. 
Olomouc rozhodně není v situaci, kdy by měla být 
před rozhodujícím zápasem podceňována. „Série je 
vyrovnaná, zápasy jsou o gól. My jsme dnes nehráli 
v prvních dvou třetinách nehráli vůbec špatně, měli 
jsme několik příležitostí, na konci druhé třetiny jsme 
dokonce nastřelili tyčku. Dostali jsme gól na 2:1 při-
nesený do brány, ale takové věci se stávají. Bohužel 
jsme nezvládli třetí třetinu, bylo tam pár zajímavých 
okamžiků od všech účastníků na ledové ploše. My 
jsme bohužel byli o jeden gól horší. Samozřejmě měli 
bychom to asi moc lehké, kdybychom dnes vyhráli. 
Budeme se muset soustředit na čtvrteční duel,“ ne-

chal se slyšet trenér Moták po úterním duelu.

OLOMOUC VE VÍTKOVICÍCH
V pátém zápase už nejde o bilance ani statistiky. Jen 
o momentální rozpoložení. Je pravdou, že Olomouci 
se podařilo před lety prolomit prokletí ostravského 
ledu a nyní dokáže vyhrávat i ve Vítkovicích. Fandové 
to nemají daleko a například už ve druhém utká-

ní série ukázali, že umějí značně podpořit své borce 
i v Ostravě. Bude to bouřlivé na ledě i v hledišti.

MŮŽE HANÁKY NEVYUŽITÍ MEČBOL 
MRZET? MOTIVACE JE VELKÁ
Olomouc měla v domácím prostředí ideální příležitost k ukončení série, jenže 
i přes veškerou snahu jí to nevyšlo. Hanáci tak budou bojovat o čtvrtfinále 
na ostravském ledě. Výhoda nebo nevýhoda?
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HC OLOMOUC
Rok založení: 1955 jako Spartak Moravia Olomouc
Klubové barvy: červená a bílá
Změny názvu: 1955 Spartak Moravia Olomouc, 1958 Moravia Olomouc, 1965 TJ Moravia DS Olomouc, 1979 TJ DS 
Olomouc, 1992 HC Olomouc, 1997 HC MBL Olomouc, 2001 HC Olomouc
Největší úspěchy: Mistr 1994

VZÁJEMNÉ ZÁPASY S OLOMOUCÍ 
V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
2021/2022: 5:3, 5:3 – 0:2, 4:1; Play off: 4:3 PP, 1:3 – 2:3, 4:3
2020/2021: 1:2, 2:1 – 2:3, 0:4
2019/2020: 1:2 PP, 5:3 – 4:3PP, 5:4 SN
2018/2019: 4:1, 7:6 SN – 0:2, 5:2
2017/2018: 3:4 SN, 5:2 – 4:2, 1:0
2016/2017: 3:1, 0:2 – 4:2, 0:5
2015/2016: 4:0, 4:1 – 3:2 PP, 2:3 SN
2014/2015: 2:1, 3:1 – 1:9, 1:4
1996/1997: 3:1, 2:1 – 2:1, 1:4
1995/1996: 1:1 – 3:3
1994/1995: 1:1, 7:5 – 3:4, 6:5 PP
1993/1994: 2:2, 2:2 – 4:7, 2:4

BILANCE VÍTKOVICE – OLOMOUC V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
Celková bilance: 50 – 20 – 6 – 5 – 4 – 17 – 137:135
Bilance Vítkovic doma: 24 – 13 – 2 – 4 – 2 – 3 – 74:51
Bilance Vítkovic venku: 26 – 7 – 4 – 1 – 2 – 14 – 63:84
(zápasy – výhry – výhry PP či SN – remízy – prohry PP či SN – prohry – skóre)
 
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 2015/2016 4:0 (základní část)
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 2016/2017 4:2 (základní část)
 
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 2016/2017 0:2 (základní část)
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 2014/2015 1:9 (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

24 Alexej Solovjev 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

53 Ruslan Pedan 16.11.1994 27 let levá 184 cm 88kg

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
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

10 Robert Flick 28.03.1991 30 let levá cm kg

11 Marek Kalus 22.07.1993 28 let levá 188 cm 93 kg

12 Petr Fridrich 29.05.2000 21 let levá 186 cm 88 kg

14 Samuel Bitten 21.03.2000 21 let levá 188 cm 91 kg

15 Petr Chlán 02.06.1999 22 let levá 180 cm 83 kg

20 Jan Bernovský 24.03.2001 20 let pravá 183 cm 81 kg

23 Vojtěch Lednický 30.05.2001 20 let pravá 176 cm 77 kg

25 Josef Krejsa 15.02.2003 18 let levá 169 cm 83 kg

27 Rastislav Dej 12.09.1988 33 let levá 179 cm 89 kg

28 Rostislav Marosz 23.02.1991 30 let pravá 180 cm 80 kg

29 Lukáš Krenželok 30.06.1983 38 let levá 187 cm 92 kg

41 Radovan Bondra 27.01.1997 24 let levá 197 cm 99 kg

57 Jan Hruška 20.01.1986 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

58 Vlastimil Dostálek 23.08.1994 27 let levá 190 cm 87 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
Jednatel: Jan Tomajko
Generální manažer: Erik Fürst
Sportovní manažer: Josef Podlaha
Marketingový manažer: Simon Vejtasa
Vedoucí provozu: Milan Ministr
Press manažer: Tomáš Schmiedt
Sekretář: Pavlína Staňková

REALIZAČNÍ TÝM
Trenéři: Jan Tomajko a Zdeněk Moták
Trenér brankářů: Martin Falter
Videotrenér: Petr Fiala
Vedoucí mužstva: Josef Podlaha
Kustod: Petr Přecechtěl
Fyzioterapeut: Jakub Jarolím
Masér: Tomáš Bajgar
Lékař: MUDr. Petr Utíkal

HC OLOMOUC
Založen: 1955 jako Spartak Moravia Olomouc

Klubové barvy: bílá a červená
Stadion: Zimní stadion Olomouc

Kapacita stadionu: 5 500

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři
29 Jan Lukáš 02.06.1993 28 let levá 182 cm 75 kg

42 Branislav Konrád 10.10.1987 34 let levá 188 cm 87 kg

Jan Špunar 30.05.2004 17 let levá 191 cm 84 kg

Obránci
3 David Škůrek 06.08.1993 28 let pravá 196 cm 111 kg

4 Adam Rutar 06.09.2001 20 let pravá 185 cm 84 kg

6 Tomáš Dujsík 03.11.1992 29 let pravá 185 cm 87 kg

14 Dalibor Řezníček 25.08.1991 30 let levá 183 cm 89 kg

23 Jiří Ondrušek 02.04.1986 35 let levá 186 cm 87 kg

27 Alex Rašner 12.02.1996 25 let levá 180 cm 81 kg

48 Tomáš Černý 15.08.1997 24 let pravá 183 cm 88 kg

51 Jan Švrček 17.04.1986 35 let levá 187 cm 87 kg

66 Lukáš Mareš 10.05.1999 22 let levá 184 cm 84 kg

66 Šimon Groch 10.03.2003 18 let levá 190 cm 94 kg

92 Tomáš Valenta 13.04.1992 29 let levá 181 cm 95 kg

Útočníci
7 Daniel Ministr 20.12.2002 18 let levá 186 cm 84 kg

9 Jan Káňa 04.01.1992 29 let levá 177 cm 85 kg

12 Jan Knotek 08.10.1987 34 let levá 187 cm 95 kg

15 Matěj Tomajko 09.05.2002 19 let levá 176 cm 77 kg

17 Tobiáš Handl 02.07.2002 19 let levá 196 cm 95 kg

18 Vojtěch Tomeček 12.08.1994 27 let pravá 184 cm 97 kg

19 Lukáš Nahodil 28.07.1988 33 let pravá 184 cm 84 kg

22 Michal Kunc 31.10.2000 21 let levá 184 cm 85 kg

24 Vilém Burian 16.08.1988 33 let levá 194 cm 94 kg

41 Petr Strapáč 11.10.1989 32 let levá 181 cm 88 kg

44 David Ostřížek 01.10.1990 31 let levá 190 cm 85 kg

46 David Krejčí 28.04.1986 35 let pravá 179 cm 75 kg

57 Rostislav Olesz 10.10.1985 36 let levá 186 cm 97 kg

61 Lukáš Klimek 14.11.1986 35 let levá 187 cm 90 kg

66 Tomáš Čachotský 13.01.1982 39 let levá 177 cm 75 kg

71 Lukáš Kucsera 09.09.1991 30 let pravá 181 cm 87 kg

72 Jan Bambula 20.12.2000 20 let levá 177 cm 73 kg

73
Joshua James 
Mácha

18.01.2002 19 let pravá 185 cm 76 kg

81 Petr Kolouch 30.10.1991 30 let levá 186 cm 86 kg

88 Jakub Navrátil 26.05.1999 22 let levá 183 cm 83 kg

Silvester Kusko 02.05.1995 26 let levá 185 cm 80 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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Modro-bílí měli po pondělním nezdaru nůž na krku 
a čtvrté utkání série s Olomoucí pro ně bylo prostě už 
jen buď anebo. Do hry se proto vrátil i kapitán Roman 
Polák, aby i on svou přítomností a bojovností pomohl 
vrátit sérii do Ostravy.

Dlouho se hrálo na ledě vyrovnaně, ale stav skó-

re favorizoval domácí kohouty. Bylo to duo Michael 
Kunc – Vilém Burian, které ovládalo dění mezi man-

tinely. V 11. minutě ujeli spolu v přečíslení, Kunc na-

bil Burianovi a Hanáci šli do vedení. Ve 31. minutě si 
oba role prohodili, Burian přihrál v brejku Kuncovi 
– 2:0.

Jenže pak přišel zvrat. Vítkovičtí se chytli pověstné-

ho stébla. Pomohl jim důraz v zakončení, nastřelení 
Flicka a atak Bernovského do brány. Video potvrdilo, 
že Bernovský puk dostal za čáru sice nehokejově, ale 
zcela v souladu s pravidly. A začaly se dít věci.

Hanáci nedokázali odskočit a Vítkovičtí pomalu ob-

raceli hru ve svůj prospěch. Ve 48. minutě se skvěle 
trefil Marek Kalus a bylo srovnáno. Ba co více? Ve 49. 
minutě se trefil zpoza kruhu Dominik Lakatoš a hosté 
šli poprvé v zápase do vedení.

Nebyl by to ale zápas Olomouce, kdyby se neprosa-

dil David Krejčí. V 53. minutě svým tradičním stylem 

vrátil domácím vedení a byl už natřískanými a bou-

řícími tribunami oslavován jako spasitel. Stav 3:3 
ale utkání do prodloužení nedovedl. Uběhla minuta 
a závar před Konrádem propálil z mezikruží Tobias 
Lindeberg a Vítkovice ukázaly, že tenhle zápas si už 
vzít nedají.

Poslední nadějí kohoutů byla hra bez brankáře, ale 
v ní se dopustili chyby, pokus o střelu z modré čáry 
skončil holí v obličeji Lakatoše, na ledě se strhla 
rvačka mezi Kalusem a Ondruškem. Času už ne-

zbývalo mnoho a odhodlání Vítkovic bylo silněj-
ší. Modro-bílí doslova vyrvali z olomouckého ledu 
srovnání série a vrátili ji domů k rozhodujícímu zá-

pasu číslo 5.

My jsme dnes nehráli dobře, od začátku jsme byli 
ustrašení, asi pod tíhou toho, že můžeme utkání 
prohrát. Něco se s kluky stalo, po tom gólu na 2:0 
se semkli, bojovali jako jeden muž, podařilo se nám 
dát gól na 2:1. Mužstvo se nesložilo, i když jsme měli 
šanci z trestného střílení zkorigovat stav na 2:2. 
Olomouc tlačila, měli jsme chyby v obraně, měli 
jsme špatnou disciplínu, ale charakterem jsme to 
dotáhli do konce. Série je vyrovnaná, tak jak jsme 
to tušili od začátku a dnes jsme ten potřebný bod 
uhráli. Teď si jeden den odpočineme a půjdeme 
do toho znovu.

VÍTKOVICE POVSTALY Z POPELA
Hanáci se už už viděli ve čtvrtfinále, ale závěr servíroval jiné drama. Stejně jako 
se slunečný den v Olomouci změnil deštivý večer, tak se také jednoznačná 
formalita proměnila v nečekaný triumf hostů. Vítkovice přetlačily soupeře a vy-

nutily si návrat série do Ostravy.

4. ZÁPAS – 15. 3., 2022, STAV SÉRIE: 2:2
HC OLOMOUC – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Branky: 11. Burian (Kunc, Škůrek), 31. Kunc (Burian, Černý), 53. Krejčí (Černý) – 32. Bernovský (Flick), 48. Kalus (Krenželok, 
Bitten), 49. Lakatoš (Solovjev, Hruška), 54. Lindberg. Rozhodčí: Pešina, Pražák – Brejcha, Malý. Vyloučení: 5:5, navíc 
Ondrušek (OLO) 5 min bitka + Lindberg (VIT) 10 min a Kalus (VIT) 5 min bitka. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4 879. 
Střely na branku: 29:25. 

HC Olomouc: Konrád – Ondrušek, Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Káňa, Krejčí, Tomeček – Kusko, 
Knotek, Bambula – Klimek, Kolouch, Navrátil – Burian, Nahodil, Kunc

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, Polák, Stehlík, Pedan, Kovář, Plášil, Prčík – Kalus, Bitten, Krenželok – Fridrich, 
Lindberg, Lakatoš – Guman, Hruška, Dej – Bernovský, Flick, Dostálek
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Dominiku, čím bylo úterní utkání jiné od toho 
předchozího? 
My jsme hráli dobře i ten první zápasy tady. Bohužel 
jsme neproměňovali ty šance a netrefovali ta volná 
místa. Dneska nám to tam napadlo, šli jsme si za tím. 
Je to boj, je to urputné, ale chceme si za tím jít, hrát 
důrazně, hrát rychle a dneska jsme i proměňovali šan-

ce, takže super.

Byli jste 13 minut od vyřazení, ale pak přišly tři tre-
fy. Čím to? Co jste změnili? 
To je jednoduchostí, myslím si, že je to jednoduchostí. 
Hráli jsme hodně dopředu, rychle jsme otáčeli puky 
a měli s tím problém. Nikomu to nevoní, žádnému 
soupeři, když otáčíte rychle kotouče a jste v tom po-

myslném tlaku. Udělali jsme bod, splnili jsme to, pro-

dloužili si sezonu a teď budeme mít ten nejdůležitější 
zápas. 

Byla na týmu znát nějaká nervozita? 
Nervozita? To bych neřekl. My jsme si říkali, že to mu-

síme zkusit. Nechceme mít 15. března konec sezony. 
Ty síly v nás jsou, semkli jsme se a myslím, že nám to 
pomohlo. Udělali jsme bod a ve čtvrtek nás čeká roz-

hodující zápas.

Teď by naopak ta psychická výhoda mohla být 
na vaší straně. Cítíte to tak? 
Já si to netroufnu hodnotit. Samozřejmě, když vyhra-

jete, cítíte se dobře. Takže asi ano, možná máme ten 
pomyslný bod nakloněný na naší straně, ale říkám, 
zápas začíná za stavu 0:0 a je to boj. Každý zápas 
s Olomoucí je boj a my se na to musíme připravit. 
Když budeme hrát minimálně jako takhle, tak nemám 
strach.

Play off je boj, ale tato série se zdá být vyhroceněj-
ší než ty ostatní. Co čekáš od pátého zápasu? 
Já čekám úplně to stejné. Jak hrají oni, tak asi jim to 
bude ta hra vycházet. My jsme si na to zvykli, takže 
tyhle ty zákroky na hraně víme, že budou procházet 
a jsme na to připraveni.

Co se ti honilo hlavou při vyloučení Marka Kaluse 
v závěru zápasu? 
Že to musím za každou cenu ubránit a prostě si mu-

síme jít za tím vítězstvím. Bylo by to pro nás pak těž-

ké v hlavách nakopnout zpátky za toho vyrovnaného 
stavu. Pokyny byly jasné. Pojďme ten puk sežrat, ať to 
neprojde na branku.

Nelekli jste se při Krejčího vyrovnání, že by to 
mohlo dopadnout jako v pondělí? 
Samozřejmě. I když je to klišé, tak v těchto zápa-

sech jde o to zachovat chladnou hlavu, nezbláz-

nit se z toho, z té atmosféry, z toho, že jsou na koni 
a chtějí si za tím jít. Samozřejmě ten gól, který jsme 
dali, byl se štěstím gól, ale to k tomu patří. Měli jsme 
spoustu šancí, které jsme netrefovali nebo jsme trefo-

vali tyčky nebo Konráda v brance. Teď jsme trefili vol-
ná místa. Šance jsou na obou stranách, je to strašně 
vyrovnaná série a myslím si, že tomu sluší ten stav 2:2.

Co ten závěr zápasu, kdy si byl zasažen holí a zastal 
se tě Marek Kalus? Jak si tu situaci viděl ty? 
Já jsem jí neviděl, ležel jsem na ledě (směje se). Takže 
nevím. Dostal jsem tam facku hokejkou, takže jsem 
ležel a strhla se tam nějaká šarvátka. To k tomu pa-

tří, je to hokej. Přece kolem sebe nebudeme chodit 
v rukavičkách, je to play off a každý chce vyhrávat. 
Jakkoliv.

DOMINIK LAKATOŠ: NECHTĚLI JSME 
KONČIT PATNÁCTÉHO BŘEZNA
Poprvé v zápase poslal Vítkovice do vedení, byl opět nepříjemným soupeřem, 
jedním z klíčových faktorů ostravské hry. Bouřlivák Dominik Lakatoš schytal 
v olomoucké plechárně řadu nadávek, ale odpovídal svým klasickým hokejovým 
způsobem. Po čtvrtém zápase z něj sálalo odhodlání pro domácí rozhodující 
bitvu.
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Je to téma série mezi Vítkovicemi a Olomoucí. 
Zatímco se minulý pátek všichni chystali na start play 
off, v kabině Ostravanů se začaly sbírat zprávy o tom, 
že hráče kosí vysoké teploty. Před prvním zápasem 
šest hráčů, před druhým už více než deset. Někteří 
více, jiní méně. Každopádně viróza se dotkla všech. 
Vítkovičtí už do prvního zápasu šli v několika přípa-

dech pod prášky. Druhý duel dohrávali bez osmi hrá-

čů základní sestavy. V neděli se na tréninku sešli jen 
dva hráči a dva trenéři, zbytek doma ležel v teplotách.

„Já nechci řešit zdravotní stav mužstva během play off 
z čistě taktických důvodů. Ale když vám na trénink při-
jdou dva hráči a dva trenéři a zbytek týmu, včetně čle-

nů realizačního kádru nemůže kvůli vysokým horeč-

kám doslova vstát z postele, tak musím udělat změnu. 
Je férové a já to cítím jako svou zodpovědnost a po-

vinnost, aby naši fanoušci i naši sponzoři a partneři 
věděli, jak se situace ve skutečnosti má,“ předstoupil 
před média kouč Miloš Holaň.

„V neděli jsme se na ranním tréninku sešli dva trenéři 
a dva hráči. To jsem ještě nezažil. Už v pátek, v den 
prvního zápasu, nám přišlo deset hráčů s tím, že mají 
vysoké horečky, bolesti kloubů, průjmy, je jim špatně. 
Okamžitě jsme nasadili prášky na sražení teploty, vi-

tamíny, léky proti bolesti. A za takového stavu jsme 
odehráli první zápas, který jsme v prodloužení vyhrá-

li. V sobotu se ale situace ještě zhoršila. Vysoké ho-

rečky hlásili další hráči, někteří doslova nebyli schopní 
vstát z postele. Proto jsme do druhého zápasu na-

stoupili v hodně kombinované sestavě, a to nám ještě 
v jeho průběhu odstoupili Lakatoš, Flick a Chlán, tak-

že jsme utkání dohrávali bez osmi hráčů základní se-

stavy. Něco takového jsem ještě nezažil,“ kroutil hla-

vou. Pravda, ve finále 1993 vítkovický tým i s Holaněm 
v čele zachvátila střevní viróza, nicméně jako trenér 
nic podobného skutečně nezažil. „To, co jsme měli 
ve finále se Spartou bych s tímhle nesrovnával vůbec.“

Ostravané nevěděli, zda budou vůbec schopní s ně-

jakým týmem odjet do Olomouce, proto se klub od-

hodlal k nečekanému a neobvyklému kroku – požádal 
soupeře a vedení soutěže o odklad zápasů v Olomouci 
o jeden den. Žádosti ale nebylo vyhověno. Vítkovičtí 
museli v pondělí podle původního plánu na Hanou.

Čekalo se, že pro kohouty to bude už jen formalita, že 
Ostravané pošlou do zápasů juniory. Nestalo se tak. 
Sami hráči si na poradě vybrali, že i přes teploty a pod 
prášky půjdou do boje. „Velký kredit našim hráčům. 
Nejsou v ideálním stavu, nejsou zdraví, ale všichni chtě-

jí hrát. Ukázali, že jsou srdcaři, kteří předčasně neutíka-

jí z boje. I díky tomu jsme mohli dát dohromady sesta-

vu. Sice ne zcela kompletní, ale nechtěli jsme ze zápasu 
udělat frašku a přijet s juniory. Věříme, že síla našeho 
odhodlání může slavit úspěch,“ zmínil kouč Miloš Holaň.

A vůle a odhodlání měly skutečně navrch. V prvním 
olomouckém utkání drželi Vítkovičtí dlouho krok 
a ve druhém dokonce dokázali senzačně otočit vývoj 
a vyhrát. Už tím jsou morálními vítězi a ve čtvrtek mo-

hou svou pozici potvrdit i sportovní výhrou.

SÉRII POZNAMENALY ZDRAVOTNÍ 
PROBLÉMY VÍTKOVIC
Vlna vysokých horeček a virózy prolétla v úvodu série s Olomoucí kabinou Ost-
ravanů. Na jakékoli informace o zdravotním stavu hráčů během play off skoupý 
trenér Holaň prolomil mlčení a vynesl karty na stůl. I to je ukazatelem vážnosti 
situace.
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R O D I N N Ý  B A L Í Č E K

1x Sportoviště
Jump Sport pro děti

Wellness pro všechny 

Už i jte si  s  celou rodinou den plný

zábavy! Za pouhých 599 Kč  můžete

využ ít :

 

     (max. 5 osob, min.  1  dítě)

 

M Í S T O  1 2 0 0  K Č  

Z A P L A T Í T E  P O U Z E  5 9 9  K Č
 

P O  S P O R T U  R E L A X

1x Sportoviště
1+1  ZDARMA vstup do wellness 

Dopřejte vašim svalům regeneraci  

a odpoč iňte si  v  našem wellness.

Zasportujte si  na našem sportovišti

a získejte vstup 1+1  ZDARMA

do našeho wellness.

 

     (60 minut)

M A S Á Ž

Wellness (30 minut)

Masáž  (60 minut)

Pro lepší  výsledek a prohřátí  svalů
před masáž í  vám nyní  nabízíme 

30 minutovou návštěvu wellness

před každou hodinovou masáž í .  
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Před přesunem na Hanou se strhla především medi-
ální bouře. Poté, co se v neděli Vítkovičtí sešli na tré-

ninku jen ve čtyřech lidech, museli vyložit karty na stůl 
a přiznat, že je kádr v dezolátním stavu. Žádali o od-

klad, ale nebylo jim vyhověno, a tak se v Olomouci 
hrálo podle původního plánu v pondělí.

Ostravané do třetího zápasu šli v těžké situaci. 
Zdaleka neměli kádr fit, nicméně trenér Holaň odmítl 
své bojovníky nahradit juniory. „Nechtěl jsem ze zá-

pasu udělat frašku a znehodnotit play off. Postavili 

jsme náš tým, někteří hráli pod prášky, hráči měli han-

dicap, někteří více, jiní méně.“

Modro-bílí zabojovali. Olomouc sice byla herně po vět-
šinu utkání o krok napřed, ale Ostravané jej vždy do-

kázali srovnat. Poprvé šli domácí před výbornou ku-

lisou do vedení zásluhou Navrátila. Až ve 36. minutě 
srovnal v přesilovce Solovjov svou tradiční střelou. 
Hanáci si rychle vzali vedení zpět po trefě Kunce. 
V 53. minutě se ale znovu od modré prosadili modro-

-bílí a po střele Plášila bylo opět srovnáno.

Heroický výkon předváděl v bráně Aleš Stezka, kte-

rý rovněž nebyl ještě vůbec v pořádku. Nečekaně vy-

rovnaný boj pokračoval. Bohužel rozhodla jej klasický 
sportovní faktor. Hosté se v závěru dopustili dvojchy-

by, za což byli potrestáni oslabením ve třech a domácí 
lídr a opora David Krejčí se ve dvojnásobné přesilovce 
nemýlil – rozhodující gól padl v 58. minutě a Olomouc 
urvala druhý bod díky těsné výhře 3:2.

„Velice dobré utkání a bojovné. Krásný zápas play off. 
Připravovali jsme se na to, že na nás bude tlak od obe-

censtva. Podařilo se nám srovnat, ale Olomouc vždy 
odskočila. Nesložili jsme zbraně, kluci bojovali,“ ocenil 
kouč Holaň.

TŘETÍ ZÁPAS ROZHODLA 
AŽ PŘESILOVKA V ZÁVĚRU
Před třetím zápasem už Vítkovice naplno odkryly karty v tom, jak se to má s je-

jich zdravotním stavem. Do hry ale šli i marodi a zabojovali. Olomouc to neměla 
snadné a urvala výhru až jen díky dvojnásobné přesilovce v závěru.

3. ZÁPAS - 14. 3., STAV SÉRIE: 2:1
HC OLOMOUC – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 8. Navrátil (Krejčí, Klimek), 37. Kunc (Dujsík, Burian), 58. Krejčí (Knotek) – 36. Solovjev (Lakatoš, Hruška), 53. Plášil 
(Stehlík, Fridrich). Rozhodčí: Jeřábek, Sýkora – Rampír, Gerát. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5 050 
(bez omezení kapacity). Střely na branku: 26:23.

HC Olomouc: Konrád – Ondrušek, Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, Krejčí, Tomeček – Kusko, 
J. Knotek, Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Kunc

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Pedan, Solovjev, Plášil, J. Stehlík, Prčík, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – 
R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Dostálek, Flick, Fridrich – Guman
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Aleši, jak nešťastný zápas to pro vás byl?
Tak nešťastný. Je to škoda dvě a půl minuty do kon-

ce zápasu takhle jít do tří a inkasovat z toho. Bohužel 
rozhodlo to zápas, ale my jsme nic nezabalili.

Jak bys za sebe zhodnotil tu rozhodující střelu? 
Nebyla před tebou tečovaná? 
Nemyslím si, že by to bylo tečované. Vyhráli buly a pro-

stě ve třech je to těžké. Měl tam ulici, je to zkušený hráč 
a trefil to. Bohužel k tomu asi nemám co říct. Bylo to 
dost  zklamání, ale zároveň nějaké ponaučení propříště.

Jak jste na tom se silami a rozpoložením? 
Tak ohledně tohohle…já bych to nechtěl nějak roze-

bírat, protože to je pouze v kabině. To co se chtělo 
zveřejnit, se zveřejnilo. Reagovalo na to vedení klubu, 
trenéři a já k tomu určitě nechci nic říkat. 

Jak ses cítil v tomto zápase ty?
Tak…to bych odpověděl skoro na tu předchozí otáz-

ku, takže když to popíšu spíš hokejově než fyzicky, tak 
hokejově docela dobrý, ale dál k tomu říkat v play off 
a takhle těžké sérii určitě nebudu.

Kdy padlo rozhodnutí, že pondělní zápas odchytáš ty?
Tak to rozhodnutí padlo v den zápasu, protože přece 
jen se jde den ode dne a volba je na trenérech. My 
jsme tady od toho, abychom byli vždycky stoprocent-
ní, nebo alespoň co to jde. Nachystaní, když tu důvěru 
dostanu, abych byl připraven, co to jde.

Mezi fanoušky kolovaly informace, že zrovna ty 
jsi byl tím hráčem, kterého měla sanitka odvézt 
do nemocnice. Můžeš to potvrdit? 
Už se k tomu vyjádřil trenér, takže ano. Nezažil jsem 
to, můžu říct, že to nebylo moc příjemné, ale díky 
bohu za mojí ženu, která mi strašně moc pomohla, 
i s dětmi, které jsou teď také nemocné. Není to žádná 

prča, malý měl 
v noci přes čty-

řicítku. Vděčím 
ženě za to, že 
se o mě tak sta-

rala. Pomáhala 
nám i její ma-

minka a na dál-
ku i moje ma-

minka, která je 
zdravotní ses-

třička. Jsem za to obrovsky vděčný. I za náš realizač-

ní tým, za naše doktory, za naše fyzioterapeuty, kteří 
se o nás starají. Byli maximálně při nás i v noci, když 
byla nějaká potřeba a za to jsem jim vděčný. Hlavně 
jsem na nás všechny hrdý už teď! Přece jen nás to 
nepoložilo, semkli jsme se a bojujeme jako jeden tým 
a děkujeme fanouškům, že nás podpořili, že přijeli.

Bojovali jste do posledních vteřin. Dalo by se říct, 
že i tohle vás může nakopnout, že i přes stav v ja-
kém jste, jste schopni se soupeřem držet krok? 
Pro nás to bylo straně důležité, že jsme to zvládli nějakým 
způsobem se na to připravit, že jsme vydrželi těch šede-

sát minut, že jsme neodpadli po první třetině. Myslím si, 
že každý tam dal do toho maximum a že každý divák to 
musel vidět. Děkuju klukům za ten výkon, protože hráli 
parádně. Fakt musím říct, že smekám před klukama, pro-

tože není lehké v tomhle hrát. Padali tam po hubě, snažili 
se do poslední chvíle a to, že se udělá nějaká chyba, že 
se jde do pět na tři, to prostě k hokeji patří. 

Obětavost je silnou stránkou týmu. Třeba Rastyho 
Deje museli skoro odnášet z ledu. Co na to říkáš? 
Je to borec! Dvakrát nádherně zblokoval střelu. 
Samozřejmě, snad bude dobrý, snad bude v pohodě. 
Tohle je ta obětavost. Ten tým šlape, maká jak má 
a každý se chce pro ten tým rozdat.

NEODPADLI JSME! NA TÝM JSEM 
HRDÝ, ZMÍNIL STEZKA
Přestože do druhého utkání nenastoupil a ani ve třetím nebyl zcela fit, předvá-

děl Aleš Stezka na olomouckém ledě výborné zákroky. Vítkovice v pondělním 
zápase padly, ale jen těsně a měly na to, aby vyhrály.
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S obměnou na postu brankáře, bez kapitána, s upra-

venými dvojicemi obránců i útočnými formacemi. 
Vítkovičtí do druhého duelu nastoupili ve značně pře-

skupené sestavě, což po vyhraném utkání vzbuzovalo 
řadu otázek u fanoušků, které ovšem zůstaly nezod-

povězeny.

Na ledě se bojovalo od první do poslední minuty, nic-

méně góly padaly především v první a jen na úvod 
druhé periody. A bylo rozhodnuto. Hanáci, byť bez 
distancovaného Klimka po ataku na Kováře v prvním 
duelu, působili aktivnějším a především efektivnějším 
dojmem. V 5. minutě si přece jen svou play off bran-

ku připsal útočník Bambula. Záhy ale krásnou trefou 
ke vzdálenější tyči srovnával Kanaďan Sam Bitten. 
Radost téměř sedmi a půl tisíce diváků ale vydrže-

la pouze do 15. minuty. To si Hanáci zásluhou Jana 
Knotka vzali vedení zpět.

V závěru první třetiny šli Vítkovičtí do oslabení, část 
trestu se přesunula do druhé dvacetiminutovky, což 
už hosté krátce po přestávce zužitkovali, trefil se opět 
Jan Knotek a zajistil Olomouci dvoubrankové vede-

ní. Do druhé třetiny domácí ztratili ještě Lakatoše, 
Chlána a také Flicka, který zrušil účast v zápase už 
po rozbruslení.

Vítkovičtí rozhodně nepůsobili mdlým nebo poraže-

neckým dojmem, nicméně soupeř zvládl zbytek zápa-

su výborně takticky, samozřejmě za přispění výborné-

ho brankáře Konráda. Ostravané sice přestříleli Hanáky 
v poměru 30:17, ale vstřelili jedinou branku, druhé sní-
žení či dokonce srovnání se nekonalo a Olomouc srov-

nala stav série před přesunem na svůj led.

„Určitě nám utekl začátek, kde jsme rychle prohrávali, 
což byla chyba. Pak už to bylo těžké dohánět. Nevím, 
co více k tomu říct,“ krčil rameny útočník Tomáš 
Guman, který se k Vítkovicím připojil znovu až těsně 
před startem play off.

Trenér Miloš Holaň zůstal tradičně skoupý na infor-
mace ke zdravotnímu stavu svého týmu. „Nebudu to 
komentovat. Snad až po sérii, ale jen s tím, že sestavit 
tým bylo těžké,“ zmínil trenér Miloš Holaň. Vítkovičtí 
dohrávali utkání bez 8 hráčů základní stestavy. Tomáš 
Guman k tomu prozradil o něco více. „Já jsem při-
jel včera rovnou na zápas, když mi volal pan trenér 
Holaň, ať přijedu. Když jsem přijel, tak jsem zjistil, že 
někteří kluci jsou na tom špatně a i teď v zápase nám 
někteří vypadli. V tuhle chvíli se na to nemůžeme ohlí-
žet a musíme jít do každého střídání naplno a kluci, 
kteří tam jsme, to musíme ubojovat a urvat další dvě 
vítězství a postoupit dál.

DRUHÝ DUEL OPANOVALA 
V OSTRAVĚ OLOMOUC
Už v kombinované sestavě nastoupili Vítkovičtí do druhého utkání, jenže v té 
době ještě bez udání důvodu. Bojovali, ale zmohli se pouze na jedno srovnání. 
Olomouc rozhodla v první polovině utkání a zbytek už si zkušeně pohlídala.

2. ZÁPAS - 12. 3., STAV SÉRIE: 1:1
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Branky: 9. Bitten (Illéš, Koch) – 5. Bambula (Kusko, Knotek), 15. Knotek (Dujsík, Bambula), 21. Knotek (Ondrušek, Navrátil). 
Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Kis, Gebauer. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 7 425 (bez omezení 
kapacity). Střely na branku: 30:17.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Dolejš – Pedan, Solovjev, Plášil, J. Stehlík, Koch, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – 
R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Guman, Chlán, Fridrich – Bernovský

HC Olomouc: Konrád – Ondrušek, Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Káňa, Krejčí, Nahodil – Kusko, 
Knotek, Bambula – Navrátil, Kolouch, Tomeček – Lichanec, Burian, Kunc
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První zápas série mezi Vítkovicemi a Olomoucí přivíta-

lo v OSTRAVAR ARÉNĚ přes šest tisíc diváků. Domácí 
šli do duelu ve značně obměněné sestavě oproti 
předchozím, do sestavy se narychlo vrátili Gewiese, 
Roman Polák, Lindberg, přišel Guman. Hanáci zase 
do bitvy povolali uzdraveného Olesze.

Dlouho to byla přetahovaná. Urputný boj, ve kterém 
se Vítkovičtí ujali vedení po gólu Hrušky a dokonce 
ve 35. minutě po Lindbergově teči Polákovy střely 
v přesilovce vedli 2:0. Jenže ještě do druhé přestávky 
hosté srovnali zásluhou Koloucha a Krejčího.

„Nehrajeme proti žádným nazdárkům. My jsme dali 
dva góly, oni je dali o chvíli později,“ komentoval útoč-

ník Jan Hruška. Právě on rozsekl dlouho vyrovnaný 
stav svým druhým gólem v 59. minutě a zdálo se, že 
Vítkovice míří vstříc první výhře, jenže tak snadné to 
nebylo. Hanáci využili naplno momentu hry bez bran-

káře v kombinaci s vyloučením na straně domácích 
a v posledních desítkách sekund třetí třetiny znovu 
srovnali. Tentokrát z hole Ondruška.

Prodloužení bylo herně v režii Hanáků. Ti se také 
v 63. minutě dočkali gólu mladého Bambuly a už sla-

vili výhru. Jenže domácí využili možnosti vzít si tre-

nérskou výzvu (v české extralize platí možnost vyu-

žít coach challenge i během prodloužení, pozn. red.). 
Výzva byla úspěšná, clonící David Krejčí stál v bran-

kovišti a bránil brankáři Stezkovi ve hře, gól neplatil, 
hrálo se dál.

Olomouc navzdory emocionálnímu otřesu dál udr-
žela převahu, jenže stačila jediná chyba v rozehrávce 
v obranném pásmu, puku se chopili hosté, Lindberg 
nastřelil na bránu a Marek Kalus kotouč lehkou tečí 
usměrnil za záda brankáře Konráda. Tento gól už pla-

til.

„Bylo to nahoru dolů, těžké na hlavu, těžké na fyzičku. 
První zápas a hned do prodloužení, ale samozřejmě 
se šťastným koncem, takže o to lepší pro nás. Přežili 
jsme vlastní smrt,“ oddechl si dvougólový střelec 
Hruška. Jak viděl klíčovou olomouckou situaci on? „Já 
tu situaci vůbec neviděl, takže pro mě to bylo úplně 
jako do tmy. Já jsem jenom čekal, co se bude dít, ale 
vzhledem k tomu, že to zkoumali asi dvacet minut, tak 
těch myšlenek je pak hodně. Ovlivnit se to nedá, takže 
je to jen čekání na verdikt,“ zmínil viditelně rozladěn, 
snad i v narážce na vzpomínku na rok starou zkuše-

nost z předkola s Kometou. „Loni se to otočilo proti 
nám, letos nám to pomohlo. Je to tako takové pravi-
dlo…ty výzvy. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, se štěs-

tím pro nás a díky tomu máme bod.“

VÍTKOVICE NA ÚVOD  
PŘEŽILY KLINICKOU SMRT
Infarktový nervák, který rozhodly dva góly v prodloužení. Zatímco Olomouc 
s brankou vstřelenou v nastaveném čase neuspěla, Vítkovice ano a otevřely sérii 
vítězstvím.

1. ZÁPAS - 11. 3. 2022, STAV SÉRIE: 1:0
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0)
Branky: 17. Hruška (Kovář, Koch), 35. Lindberg (Polák, Pedan), 59. Hruška (Lakatoš, Krenželok), 73. Kalus (Lindberg) – 
38. Kolouch (Ondrušek, Burian), 40. Krejčí (Škůrek, Navrátil), 60. Ondrušek (Krejčí, Knotek). Rozhodčí: Hejduk, Micka – 
Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 5:3, navíc Lakatoš (5 min bitka) – Klimek (do konce utkání). Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. 
Diváci: 6 005 (bez omezení). Střely na branku: 32:42.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Solovjev, R. Polák, Pedan, Gewiese, Koch, L. Kovář – L. Krenžlok, J. Hruška, Lakatoš – 
R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Guman, Chlán, Fridrich – J. Bernovský

HC Olomouc: Konrád – Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček – Nahodil, Krejčí, Káňa – Bambula, Knotek, 
Klimek – Navrátil, Kolouch, Olesz – Tomeček, Kusko, Kunc
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PŘIHLAS SE NA LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

DVA AREÁLY, DVOJNÁSOBEK MOŽNOSTÍ

skalkaostrava.cz/tabor
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Ka쏹d쌴 cesta bude p쎼썿jemn썙j쏃썿 d썿ky 8“ dotykov썗 
obrazovce s mo쏹nost썿 zrcadlen썿 mobilu a zadn썿 
parkovac썿 kamerou. Nechte se inspirovat atraktivn썿m 
designem karoserie a 16“ hlin썿kov쏯ch kol. 
Ak썊n썿 model Kia Ceed Spin ve verzi hatchback 
i kombi s v쏯hodn쏯m financov쌴n썿m. 
Nyn썿 skladem u v쏃ech dealer쏪 Kia.

Kombinovan쌴 spot쎼eba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed: 4,5–6,8 l/100 km 118–154 g/km. Vyobrazen썿 vozu v proveden썿 GT Line je pouze ilustrativn썿 a m쏪쏹e obsahovat dopl쎜kovou v쏯bavu. 
Pro bli쏹쏃썿 informace nav쏃tivte www.kia.com.

Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9 - Vyso썊any
Koterovsk쌴 170, 326 00 Plze쎜 - Slovany
Krmel썿nsk쌴 762/11, 720 00 Ostrava Hrabov쌴
Studentsk쌴 325, 360 07 Karlovy Vary - Doub썿
www.autobond.cz   |   info@autobond.cz

Ak썊n썿 model Spin.

Nov쌴 Kia Ceed.
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GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA 
PLAY OFF TELH

PŘEDKOLO ČTVRTFINÁLE SEMIFINÁLE FINÁLE
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marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!

Partneři Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy 2021/2022

doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto


