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Než se začneme věnovat konkrétně vítkovickému 
dění a dnešnímu prvnímu zápasu na ostravském ledě, 
začneme spíše zeširoka. I když ani to není přesné. 
Nejprve ze všeho se sluší vás všechny vítkovické fan-
dy a příznivce přivítat. Je to bezmála šest měsíců, kdy 
jsme viděli a potkali naposledy. Bylo to dlouhé čekání, 
ale je u konce a nová sezona je tady. Za celé Vítkovice 
vás v ní vítáme a jsme rádi, že jste s námi.

Je to sezona plná očekávání. Znovu už jen čtrnáct 
týmů. Po zeštíhlení z předchozích patnácti. Černého 
Petra přímého sestupu si vytáhl Zlín. Poprvé od roku 
1980 tak nebude mezi tuzemskou elitou. Extraligovou 
příslušnost naopak na poslední chvíli uhájilo Kladno. 
Na druhém pólu dění minulé sezony stanul opět 
Třinec, čtvrtý titul v klubové historii, třetí v řadě. 
Jenže Oceláře v této sezoně vede nový trenér, ost-
ravský Zdeněk Moták, který převzal žezlo po Václavu 
Varaďovi.

Čtrnáct týmů, padesát dva kol. První čtyřka postupuje 
do čtvrtfinále přímo, týmy na 5. až 12. místě hrají před-
kolo. Třináctý celek si vytáhne peška a po základní 
části končí, čtrnáctý – tedy poslední tým – bude čekat 
baráž s vítězem první ligy. Tolik jen pro úplnost infor-
mací, jak to vlastně v sezoně 2022/2023 bude.

Samostatná česká Extraliga tím slaví 30 let. Je to už 
opravdu kompletní tři dekády, co se rozpadl společ-
ný stát Čechů a Slováků a s ním i společná federál-
ní liga. Oslavy soutěž chystá, i když pro Vítkovice to 
bude v této sezoně více o připomenutí toho poslední-
ho boje o federální titul z března 1993. Však jistě víte, 
to epické finále se Spartou…

A tím se dostáváme k našim modro-bílým barvám. 
Na jedné straně po minulé sezoně jedno velké lou-
čení, když se rozhodl definitivně kariéru uzavřít dosa-
vadní kapitán a lídr Roman Polák. A na druhé straně 
řada nových tváří v čele s doslova největší zahranič-
ní hvězdou extraligy, kanonýrem Peterem Muellerem, 
kterého se téměř jako zázrakem podařilo vítkovické-
mu vedení přivést z Brna.

Ostravský klub se snažil posílit mužstvo, udržet kostru 
a nastavit ji. A s tím přišel i jasný cíl, který si modro-bí-
lí stanovili. Tím je znovu posunout výkony a výsledky 
o krok výše. Po loňském čtvrtfinále je tak úkol jasný, 
krok výše znamená semifinále. Celá organizace pří-
pravě na tento cíl věnovala plné úsilí mezisezonního 
období a nyní se začíná hrát. A teď se začne dooprav-
dy lámat chleba. Dámy a pánové, kluci a holky, ještě 
jednou vítejte v nové sezoně 2022/2023.

2022/2023: SEZONA PLNÁ 
OČEKÁVÁNÍ OTEVÍRÁ NÁRUČ

Konečně je to opět tady. Extraligová sezona 2022/2023 se v pátek rozehrála 
a dnes poprvé zavítá také do Ostravy. Vítkovice v ní chtějí být stabilním 

článkem. Před zahájením ročníku oznámily cíl, kterým má být semifinále. 
Ovšem nejen z pohledu Vítkovic to bude sezona plná očekávání.

29. 9. 2022 | 17.30 h
BK MLADÁ BOLESLAV

DALŠÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ – OSTRAVAR ARÉNA
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Téměř šest let nezískali hokejisté Vítkovic v Litvínově 
tři body. Tentokrát se jim to podařilo hned v prvním 
kole. Ostravané otevřeli sezonu 2022/2023 výhrou na 
horkém ledě v podhůří Krušných Hor.

Přitom modro-bílí byli po nečekaném zranění útoční-
ka Marka Kaluse na poslední chvíli řešit složení ne-
jen klasických útoků, ale i přesilovkových a formací na 
oslabení.

Zápas, který vinou slavnostního ceremoniálu při rozlu-
čce Hübla, Lukeše a Gerháta začal s několikaminuto-
vým zpožděním, rozehráli aktivněji domácí. Ostravané 
ale byli trpěliví, zachytili nátlak soupeře, ustáli i prv-
ní oslabení a v 11. minutě udeřili. První formace ude-
řila. Peter Krieger zavezl puk k bráně, nalákal branká-
ře Zajíčka a následně předložil Peteru Muellerovi puk 
před prázdnou bránu. A americký kanonýr okamžitě 
zapsal první gól po přestupu do ostravských barev.

Druhou třetinu zahájili lépe hosté, šance Fridricha 
a Kriegera ale neslavily úspěch. Radovali se domácí, 
Patrik Zdráhal ve 29. minutě nabil mezi kruhy Andreji 
Kudrnovi a bylo vyrovnáno.

Za stavu 1:1 však bylo větší sebevědomí i aktivita na 
vítkovické straně, což se brzy projevilo opět ve sta-
vu skóre. Peter Mueller ve 43. minutě stál na konci 
úspěšné přesilovkové kombinace, Ostravané se vrátili 
do vedení a Američan zapsal druhou trefu.

Když následně ve 49. minutě přidal třetí trefu Vítkovic 
Roberts Bukarts, znovu po pohledné akci celého prv-
ního útoku, byla pozice hostů více než nadějná.

Drama z utkání vyrobil Šimon Stránský, který se 
v 56. minutě zasloužil gólem do sítě mateřského celku 
o snížení. V tuto chvíli zaúřadovala vítkovická defenzi-
va včele s pozorným Stezkou. Modro-bílí ustáli přesilu 
soupeře při jeho power play a dotáhli své tříbodové 
vítězné snažení na litvínovském ledě do úspěšného 
konce.

HC VERVA LITVÍNOV –  
HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3  
(0:1, 1:0, 1:2)
Branky: 29. Kudrna (Zdráhal), 56. Stránský (Jaks, 
Estephan) – 11. Mueller (Krieger, Mikuš), 44. Mueller 
(Krieger), 49. Bukarts (Krieger, Mikuš). Rozhodčí: 
Hejduk, Horák – Hynek, Gerát. Vyloučení: 1:4. Využití: 
1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 139. Střely na branku: 
28:38.

HC VERVA Litvínov: Zajíček – Zile, Jaks, Šalda, 
Freibergs, Demel, Strejček, Zeman – Abdul, Estephan, 
Zdráhal – Straka, Stránský, Hlava – Kudrna, Súkeľ, 
Fronk – Zygmunt, Helt, Chalupa

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – J. Mikuš, Grman, 
Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář – Bukarts, 
Krieger, Mueller – L. Krenželok, Marosz, Lakatoš – 
Fridrich, Lindberg, Bernovský – Dej, Chlán, Lednický

TŘÍBODOVÝ VSTUP DO SEZONY 
V LITVÍNOVĚ 

Vítkovice vstoupily do nové sezony výhrou v Litvínově. 
Poprvé od 30. prosince 2016 se Ostravané vrátili z ledu 

zimního stadionu Ivana Hlinky se všemi třemi body.
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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, SB% – procentuální bodová úspěšnost týmů

# Tým Z V VP PP P Skóre B B% SB%

1 HC Kometa Brno 1 1 0 0 0 6:1 3 100 28.00

2 BK Mladá Boleslav 1 1 0 0 0 4:2 3 100 32.00

3 HC Motor České Budějovice 1 1 0 0 0 2:0 3 100 19.00

4 HC VÍTKOVICE RIDERA 1 1 0 0 0 3:2 3 100 38.00

5 HC Olomouc 1 1 0 0 0 2:1 3 100 36.00

6 HC Dynamo Pardubice 1 0 1 0 0 5:4 2 67 49.00

7 Bílí Tygři Liberec 1 0 1 0 0 2:1 2 67 26.00

8 Rytíři Kladno 1 0 0 1 0 4:5 1 33 20.00

9 Mountfield HK 1 0 0 1 0 1:2 1 33 34.00

10 HC VERVA Litvínov 1 0 0 0 1 2:3 0 0 28.00

11 HC Škoda Plzeň 1 0 0 0 1 1:2 0 0 26.00

12 HC Sparta Praha 1 0 0 0 1 2:4 0 0 13.00

13 HC Oceláři Třinec 1 0 0 0 1 0:2 0 0 44.00

14 HC Energie Karlovy Vary 1 0 0 0 1 1:6 0 0 32.00

TABULKA TIPSPORT EXTRALIGY

VÝSLEDKY 1. KOLA TIPSPORT EXTRALIGY
HC KOMETA BRNO – HC ENERGIE KARLOVY VARY 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)
Branky: 24. Strömberg (Koblížek, Ďaloga), 28. Horký (Kučeřík), 37. Strömberg (Ďaloga),  
46. Kollár (Süss, Šalé), 48. Flek (Zbořil), 56. Horký (Ďaloga, Koblížek) – 15. Koblasa

HC OCELÁŘI TŘINEC – HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
Branky: 2. Hovorka (Vráblík, Toman), 11. Hanzl (Gulaš, Šenkeřík)

BK MLADÁ BOLESLAV – HC SPARTA PRAHA 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky: 5. Stříteský (Lantoši), 13. Šmerha (Lantoši, Stříteský), 25. Fořt (Lunter, J. Stránský),  
56. J. Stránský (Lantoši) – 14. Horák (Tomášek), 26. Vitouch (Přibyl)

HC ŠKODA PLZEŇ – HC OLOMOUC 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky: 16. Sedlák – 26. Navrátil (Škůrek, Olesz), 54. Lukáš (Orsava, Dujsík)

MOUNTFIELD HK – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 1:2 PP (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)
Branky: 46. F. Pavlík (Cingel, Jank) – 58. Filippi (Birner, Bulíř), 62. Balinskis (Filippi, Bulíř)

RYTÍŘI KLADNO – HC DYNAMO PARDUBICE 4:5 PP (1:0, 2:2, 1:2 – 0:1)
Branky: 2. Kubík (Plekanec, Slováček), 27. Michnáč (Procházka, Babka), 31. Beran (Babka),  
46. Kubík – 21. Zohorna (Radil, Hyka), 27. Zohorna (Radil, T. Dvořák), 57. Poulíček (D. Musil, Paulovič),  
59. Zohorna (Paulovič, Košťálek), 65. Říčka (Hyka, Košťálek)
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Plzeň patří dlouhodobě mezi týmy, které sice končí 
na rozhraní první poloviny tabulky, nicméně je pro 
všechny extraligové týmy velmi nebezpečným soupe-
řem. Zvláště doma. A tam zvláště pro Vítkovice. První 
měření sil mezi Vítkovicemi a Plzní se ale uskuteční 
v Ostravě. Ovšem pozor, i odtud si Škodovka v minu-
lých sezonách často odvážela body.

AKTUÁLNÍ FORMA
Sezona je teprve na startu, ale určitě se dá shrnout 
předchozí období a alespoň se zmínit o přípravě. Plzeň 
v minulé sezoně skončila v základní části na slušném 
šestém místě, jenže pak nezvládla předkolo s Mladou 
Boleslaví. Západočeši takto předčasně končili sezonu 
už podruhé za sebou. Přitom je potřeba znovu zdůraz-
nit, že po povedené základní části. V přípravě odehrálo 
mužstvo osm zápasů s vyrovnanou bilancí – 8 zápasů, 
3 výhry, 1 výhra po nájezdech a 1 porážka v prodlouže-
ní, 3 porážky, skóre 21:25. Hlavně úvod předzávodního 
období byl těžký, debakl 0:7 od Litvínova a porážka 4:7 
doma s Karlovými Vary. Na druhou stranu na turnaji 
v italském Bolzanu se Plzni podařilo přetlačit v nájez-
dech švýcarský Ambri-Piotta. Generálkou na sezonu 
byl vyrovnaný boj s Mladou Boleslaví, který skončil vý-
hrou Středočechů 2:1 v prodloužení.

TÝM
Deset hráčů odešlo, deset přišlo. Plzeň určitě bude 
postrádat obránce Petera Čerešňáka, který zamí-
řil do Pardubic. Odešli také Michal Bulíř, Dominik 
Graňák nebo Jakub Kindl. Kdo jsou novými tvářemi? 
Především obránce Petr Zámorský ze Švédska. Dále 
ve Vítkovicích známý kanadský štírek Samuel Bitten. 
Z Budějovic přišel Jan Piskáček. V bráně trenéři Václav 
Baďouček a Miloš Říha spoléhají na kombinaci zkuše-
nosti s mládím – Miroslav Svoboda a Dominik Pavlát. 
Tradičně silná plzeňská ofenziva nepřišla o Švéda 
Blomstranda, ani o střelce Kodýtka či veterána Mertla. 
Kapitánské céčko mateřského týmu převzal ve svých 
28 letech Jan Schleiss.

PLZEŇ VE VÍTKOVICÍCH
Plzeň umí v Ostravě vyhrát. Předvedla to i v minulé 
sezoně. Nicméně dlouhodobá bilance v rámci samo-
statné české extraligy přece jen v zápasech na se-
veru Moravy preferuje Vítkovické. Tak či tak se dá 
očekávat vyrovnaný boj. Na začátku sezony jsou 
karty zamíchány a rozdíly se smazávají. O favoritovi 
tohoto utkání se jen těžko bude hovořit, byť samo-
zřejmě z podstaty věci bývá více šancí přisuzováno 
domácímu celku.

PLZEŇ S KAPITÁNEM SCHLEISSEM 
VYHLÍŽÍ POSUN

Před deseti lety získala Plzeň svůj první a dosud jediný mistrovský titul. 
Klub legendy Martina Straky sice letos po nejvyšší metě asi pokukovat 

nebude, ale rozhodně chce být štikou první poloviny tabulky.
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HC ŠKODA PLZEŇ
Rok založení: 1929 jako SK Viktoria Plzeň (hokejový odbor)

Klubové barvy: modrá a bílá
Změny názvu: 1929 SK Viktoria Plzeň,  1948 Sokol Plzeň IV, 1949 ZSJ Škodovy závody, 1952 ZSJ Leninovy závody, 
1953 Spartak Plzeň LZ, 1965 TJ Škoda Plzeň, 1991 HC Škoda Plzeň, 1994 HC Interconnex Plzeň, 1995 HC ZKZ Plzeň, 

1997 HC Keramika Plzeň, 2003 HC Lasselsberger Plzeň, 2009 HC Plzeň 1929, 2012 HC Škoda Plzeň
Největší úspěchy: Mistr 2013, vítěz základní části 2010

VZÁJEMNÉ ZÁPASY S PLZNÍ 
V POSLEDNÍCH SEZONÁCH

2022/2023: X:X, X:X – X:X, X:X
2021/2022: 2:3, 4:2 – 2:3 PP, 1:3
2020/2021: 4:5 PP, 4:3 – 3:6, 1:3

2019/2020: 0:5, 3:1 – 1:4, 4:6
2018/2019: 1:2 PP, 2:1 – 3:2 SN, 2:4

2017/2018: 0:2, 3:0 – 3:4 SN, 4:1
2016/2017: 4:1, 2:4 – 5:3, 6:2. Play off: 3:1, 3:2 PP, 1:2 PP – 3:5, 2:5

2015/2016: 1:4, 2:4 – 2:3, 3:9
2014/2015: 3:2, 3:2 – 2:3, 4:5

2013/2014: 2:4, 2:3 SN – 2:5, 2:3
2012/2013: 2:3, 3:4 PP – 0:5, 0:3.

2011/2012: 0:3, 5:3 – 3:4 SN, 2:1 SN.
2010/2011: 6:1, 6:4 – 2:4, 1:3.

2009/2010: 5:2, 3:4 – 3:4 PP, 1:4.
2008/2009: 4:1, 4:3 PP – 3:2, 1:3.

2007/2008: 5:4, 6:0 – 4:5 PP, 3:4.
2006/2007: 5:3, 7:1 – 2:4, 5:2.
2005/2006: 6:1, 3:4 – 2:2, 4:3.

2004/2005: 2:2, 1:2 PP – 4:1, 1:0.
2003/2004: 4:0, 4:1 – 3:4 PP, 2:4.

2002/2003: 6:1, 5:2 – 1:1, 2:4.
2001/2002: 1:3, 3:6 – 1:4, 4:3. Play off: 2:3, 9:1, 4:2 – 1:2, 4:1, 5:2.

BILANCE S PLZNÍ 
V SAMOSTATNÉ TIPSPORT 

ELH
Celková bilance:  

125 – 44 – 6 – 7 – 11 – 57 – 355:370
Bilance Vítkovic doma:  

64 – 32 – 2 – 3 – 6 – 19 – 212:153
Bilance Vítkovic venku:  

61 – 12 – 4 – 4 – 4 – 38 – 143:217
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry 

PP či TS – prohry – skóre)
 

Nejvyšší vítězství Vítkovic doma:  
9:1 – 2001/2002, play-off

Nejvyšší vítězství Vítkovic venku:  
4:0 – 1995/1996, základní část

 
Nejvyšší prohra Vítkovic doma:  

0:5 – 2019/2020 a 1995/1996, základní část

Nejvyšší prohra Vítkovic venku:  
3:9 – 2015/2016, základní část

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS – 2021/2022
22. 2. 2022

HC ŠKODA PLZEŇ – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky: 12. Malát (Kindl, Mertl), 31. Dzierkals (Mertl, Schleiss), 60. Schleiss (Kodýtek, Suchý) – 46. Solovjov (Polák, Hruška). 
Rozhodčí: Horák, Hejduk – Komárek, Gerát. Vyloučení: 5:3, navíc Kalus a Stehlík (oba VIT) do konce utkání. Využití: 0:0. 

V oslabení: 0:0. Diváci: 2 889 (dle nařízení vlády je kapacita omezena na cca 50%). Střely na branku: 28:27. 

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, Kindl, Hamšík – Suchý, Kodýtek, Schleiss – 
Blomstrand, Bulíř, Přikryl – Lang, Mertl, Dzierkals – Malát, Thorell, Dufek

HC VÍTKOVICE RIDERA: Dolejš – Solovjev, R. Polák, Pedan, J. Stehlík, Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Lakatoš – 
R. Bondra, J. Hruška, Fridrich – Dej, Flick, Lednický – Bernovský, Chlán



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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MÁME SRDCE,
KTERÉ HRAJE
PRO HC VÍTKOVICE RIDERA

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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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
Sportovní ředitel: Roman Šimíček
Manažer klubu: Patrik Rimmel
Skaut: Ladislav Svozil
Ekonom: Lenka Lazárová
Marketing a produkce: Petra Duchková
Obchod a marketing:  
Mgr. Martina Kotulová
Média: Zdeněk Janiurek
Sociální sítě: Petr Blakala
Sekretariát: Mgr. Monika Broschová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Miloš Holaň
Asistent trenéra: Radek Philipp 
Trenér brankářů: Martin Falter
Kondiční trenér: Igor Horyl
Videotrenér a vedoucí mužstva:  
Denis Havel
Fyzioterapeut: Bc. Filip Němec
Masér: Jan Puškár
Kustod: Martin Cirkl
Lékaři: MUDr. Daniel Gavlíček,  
MUDr. Tomáš Kuča, MUDr. David Čmelík

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 Hůl Výška Váha

Brankáři

30 Aleš Stezka 06.01.1997 levá 193 cm 91 kg

33 Lukáš Klimeš 14.07.1994 levá 185 cm 87 kg

35 Darek Bartošák 18.12.2003 levá 183 cm 78 kg

Obránci

2 Juraj Mikuš 30.11.1988 levá 194 cm 95 kg

18 Lukáš Kovář 10.01.1992 levá 199 cm 97 kg

22 Willie Raskob 14.03.1995 pravá 182 cm 88 kg

24 Matěj Prčík 01.04.2004 levá 185 cm 88 kg

32 Jakub Stehlík 29.10.1990 levá 190 cm 94 kg

44 Petr Gewiese 11.03.1993 levá 185 cm 87 kg

64 Patrik Koch 08.12.1996 levá 185 cm 84 kg

77 Mario Grman 11.04.1997 pravá 185 cm 89 kg

81 Daniel Krenželok 29.07.1997 levá 191 cm 85 kg

Útočníci

7 Tobias Lindberg 22.07.1995 levá 189 cm 92 kg

11 Marek Kalus 22.07.1993 levá 188 cm 93 kg

12 Petr Fridrich 29.05.2000 levá 179 cm 88 kg

15 Petr Chlán 02.06.1999 levá 180 cm 83 kg

20 Jan Bernovský 24.03.2001 pravá 183 cm 81 kg

21 Roman Půček 13.04.2000 levá 190 cm 79 kg

23 Vojtěch Lednický 30.05.2001 pravá 176 cm 77 kg

25 Josef Krejsa 15.02.2003 levá 171 cm 91 kg

26 Peter Krieger 09.12.1993 levá 184 cm 88 kg

27 Rastislav Dej 12.09.1988 levá 179 cm 89 kg

28 Rostislav Marosz 23.02.1991 pravá 180 cm 80 kg

29 Lukáš Krenželok 30.06.1983 levá 187 cm 92 kg

31 Dominik Lakatoš 08.04.1997 levá 184 cm 88 kg

71 Roberts Bukarts 27.06.1990 pravá 181 cm 82 kg

88 Peter Mueller 14.04.1988 pravá 188 cm 92 kg
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VEDENÍ KLUBU
Generální manažer a jednatel:  
Martin Straka
Zástupce generálního manažera:  
Miroslav Dušek
Sportovní manažer: Tomáš Vlasák
Obchodní manažer: Rudolf Matějka
Obchodník: Bc. Alžběta Pejcharová
Marketingová manažerka a tisková  
mluvčí: Ing. Lucie Mužíková
Digitální média: Jan Picka
Šéfredaktor webových stránek:  
Mgr. Vojtěch Honzík
Vedoucí ekonomického oddělení:  
Martina Benedová
Účetní: Ivana Mašková
Ticketing: Dominik Babický
Sekretariát: Žaneta Vargová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenéři: Václav Baďouček  
a Miloš Říha
Asistent trenérů: Tomáš Vlasák
Trenér brankářů: Rudolf Pejchar
Kondiční trenér: Jan Snopek
Videotrenér: Vojtěch Tulačka
Vedoucí týmu: Václav Kalina
Lékař: MUDr. Václav Karnos
Maséři a kustodi: Petr Šulan a Jakub Vais
Fyzioterapeut: Adam Havel

HC ŠKODA PLZEŇ
Založen: 1929 jako hockeyový odbor při SK Viktoria Plzeň

Klubové barvy: bílá a modrá
Stadion: LOGSPEED CZ Aréna 

Kapacita stadionu: 7 536

# Hráč Narozen Hůl Výška Váha

Brankáři

32 Miroslav Svoboda 07.03.1995 levá 190 cm 87 kg

39 Dominik Pavlát 11.11.1999 levá 187 cm 80 kg

Obránci

3 Michal Houdek 11.06.2000 levá 193 cm 95 kg

16 Vladimír Kremláček 24.09.2002 levá 183 cm 77 kg

17 Martin Vitaloš 23.08.2000 pravá 188 cm 94 kg

20 Petr Zámorský 03.08.1992 pravá 180 cm 86 kg

49 Vojtěch Budík 29.01.1998 levá 185 cm 92 kg

63 Marek Baránek 01.03.1995 levá 187 cm 85 kg

65 David Kvasnička 14.04.1999 levá 178 cm 82 kg

75 Jan Piskáček 11.09.1989 levá 180 cm 88 kg

97 Lukáš Kaňák 05.03.1997 levá 174 cm 74 kg

Útočníci

11 Kryštof Hrabík 24.09.1999 levá 194 cm 99 kg

13 Adam Dvořák 13.04.2004 pravá 171 cm 76 kg

18 Aleksi Rekonen 23.07.1993 levá 181 cm 88 kg

23 Zdeněk Sedlák 23.03.2000 pravá 188 cm 85 kg

27 Václav Adamec 30.07.2002 levá 179 cm 80 kg

34 Samuel Bitten 21.03.2000 levá 188 cm 91 kg

42 Filip Suchý 16.12.1997 levá 173 cm 78 kg

67 Martin Lang 15.09.2001 pravá 180 cm 78 kg

72 Nicolai Meyer 21.07.1993 levá 179 cm 82 kg

82 Sebastián Malát 14.02.2002 levá 183 cm 79 kg

84 Jan Schleiss 01.09.1994 pravá 176 cm 81 kg

86 Tomáš Mertl 11.03.1986 levá 175 cm 82 kg

88 Petr Kodýtek 17.08.1998 levá 168 cm 70 kg

96 Ludwig Blomstrand 08.03.1993 levá 188 cm 102 kg
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Vždy před začátkem nové 
sezony se tradičně ozna-
mují ambice jednotlivých 
klubů. Jaký cíl jste si pro se-
zonu 2022/2023 stanovili 
ve Vítkovicích?
Tak jak tady ve Vítkovicích 
jsme, tak jsme se všichni hod-
ně snažili udělat co možná 
nejlepší a nejkvalitnější kádr. 
A tak samozřejmě i ta očeká-
vání z naší strany bude vyšší, 
než bylo loni. Já už jsem to říkal 
před dvěma lety, pak loni, ří-
kám to i letos: vždy se chceme 
o krok zlepšit. Všichni, co ho-
kej sledují a mají rádi, tak vědí, 
o čem to je. Také letos bychom chtěli udělat ten krok 
navíc, což znamená postoupit ze čtvrtfinále do semifi-
nále. A udělat radost vítkovickým fanouškům a všem 
lidem, kteří nás mají rádi a podporují nás. Je to naším 
velkým přáním.

To je docela odvážné už takto před sezonou kon-
krétně hovořit o umístění, většinou fandové i v ji-
ných klubech slýchají spíše obligátní metu v podo-
bě postupu do play off a pak podle aktuální formy. 
Nebojíte se, že vyhlášením útoku na semifinále si 
sami na sebe vytváříte tlak?
Je to přání, ale je to i závazek. Víme, že si tím mož-
ná vytváříme sami na sebe velký tlak, ale bez toho 
to nejde. Naše přání jsou taková, chceme se posu-
nout o krok dále. A já věřím, že se nám to povede. 
Kádr je za nás kvalitní. Tréninky jsou hodně kvalitní. 

Vím, o čem mluvím, jsme spolu 
s Patrikem Rimmlem v podsta-
tě na každém tréninku, sleduje-
me je shora, můžeme posoudit 
s loňskou sezonou i s předloň-
skou sezonou a vidíme, že tým 
postupuje správným směrem. 
Ale pořád musíme být pokorní, 
protože sezona teprve začne.

Aby byla sezona úspěšná, tak 
i ty nejlepší týmy potřebují 
dávku štěstí, aby se mužstvu 
vyhýbala zranění a další ne-
příjemnosti, souhlasíte?
Samozřejmě, i to k tomu pat-
ří. Přejeme si všichni, aby klu-

ci byly zdraví, aby nás nezastavila zranění, nebo aby 
tu sezonu nepřerušilo něco neočekávaného. Věřím, 
že to bude všechno v pohodě, že si splníme ty velké 
sny, a že ty Vítkovice budou zase někde o ten krok 
výše.

Opusťme na chvíli sportovní stránku a přejděme 
ke chodu klubu. Už v létě se hovořilo o tom, že bylo 
nutné navýšit rozpočet, aby bylo možné přivést 
například Petera Muellera a přitom udržet stávající 
kádr. Jak jsou na tom Vítkovice po této stránce? Je 
chod klubu zajištěn?
Děláme všechno pro to, aby chod klubu byl za-
jištěn a já jsem přesvědčený, že teď zajištěný je. 
Samozřejmě je to zase díky partnerům, kteří navýšili 
své peníze. Díky tomu jsme mohli udělat to, co jsme 
udělali, že jsme angažovali Petera Muellera, že jsme 

CÍL SEMIFINÁLE!  
JE TO PŘÁNÍ I ZÁVAZEK

ROMAN ŠIMÍČEK
Vítkovice před startem sezony zcela jasně a konkrétně vyhlásily, že 

v extraligovém ročníku 2022/2023 chtějí své výsledky posunout o krok 
výše. Po loňském čtvrtfinále tak jednoznačně zacílily na semifinále 

play off. Sportovní ředitel Roman Šimíček prozradil více. 
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dokázali udržet Bukartse. A jsme za to rádi, protože 
když jsme tyto dva viděli na ledě, tak ta chemie mezi 
nimi byla a my si přejeme, aby jim to vydrželo hlavně 
v sezoně.

Zmínil jste, že se podařilo sehnat několik nových 
partnerů, jiní zase navýšili své smlouvy. Můžete 
o tom povyprávět blíže?
Samozřejmě jsou u nás i noví sponzoři. Pár nových 
sponzorů přibylo. Ale je to i tom, že s našimi stáva-
jícími jsme se dohodli na určitém navýšení. My jsme 
rádi za každého jednoho partnera, sponzora, který je 
ochoten nás podpořit a pomoci nám. A i díky tomu 
jsme mohli poskládat ten současný silný kádr. Hokej 
děláme pro lidi, děláme to i pro partnery, aby i je hokej 
bavil, aby nás s radostí podporovali.

Po dvou sezonách úplných i částečných omezení 
se naplno mohou od začátku sezony vrátit na tri-
buny diváci a fanoušci. To je jistě nejen plus pro 
atmosféru, ale také pro klubovou pokladnu. Přece 
jen fanoušci přispívají na chod klubu prostřednic-
tvím nákupu vstupenek a permanentek…
Ano, každý jeden divák, který přijde do hlediště, tak 
je také vlastně náš partner, který podpoří vítkovický 
hokej. Proto jsme rádi za každého fandu, který si kou-
pí permici, nebo potom v sezoně vstupenku na zápas. 
Bez lidí v hledišti, bez fanoušků, to taky nejde. Proto 
chceme, aby si lidé co nejvíce kupovali permice, líst-
ky. Moc si přejeme, aby bylo co nejvíce lidí na hokeji. 
A my je budeme bavit. I ze strany fanoušků je to, že 
budou na nás chodit a vracet se do haly a fandit nám, 
nějaká podpora nám, vítkovickému hokeji a my jsme 
za to vděční.

Zpět ke sportovní stránce a ke skladbě mužstva. 
V mezisezonním období Vítkovice doslova odpáli-
ly přestupovou bombu v podobě příchodu Petera 
Muellera. V týmu už je, jaké poznatky z jeho dosa-
vadního působení ve Vítkovicích máte?
To je neuvěřitelný profík, což jsme viděli už bě-
hem jednání. Tehdy jsme měli společný videocall 
s Milošem Holaněm do Ameriky a už z toho bylo vi-
dět, že je to profík každým coulem. Mě na Peterovi 
Muellerovi fascinuje, to, že na to, jaká je hvězda, si 
vůbec na nic nehraje. A má obrovskou vůli po vítěz-
ství, kterou chceme do toho týmu za každou cenu 
dostat. Je to člověk, který hrozně nerad prohrává. 

A on nás na to už během jednání upozorňoval, že 
bude možná po prohraném zápase i nepříjemný, 
ale za to jsme rádi. Nikdo z nás nechce prohrávat, 
všichni chceme vyhrávat. Všichni do toho jdeme, 
abychom vyhrávali. Jsme rádi, že to nakonec takto 
dopadlo. 

Dost se o Vítkovicích nyní hovoří v souvislosti 
s tím, že by mohly být týmem, který zaskočí favo-
rity soutěže. Jak složité bylo pro vás sestavit kádr, 
který se v přípravě zatím jevil velice dobře?
Nebylo jednoduché skládat ten tým, ale podařilo 
se nám to. Společně s trenéry, kdy jsme konzultovali 
každého jednoho hráče, tak, aby zapadl to té týmové 
mozaiky. Ne vždy je dobře, když máte tým plný jenom 
plejerů a špílmachrů, to si pak nemusí sednout che-
mie a týmu a nedaří se. Ale my to chceme tak, aby 
tam byl tým. Aby byl tým silný, pevný. Samozřejmě 
musíte mít hvězdu, střelce, ale musíte mít tým. Tým je 
vždy silnější než jednotlivec.

Vítkovice hrají v OSTRAVAR ARÉNĚ, která je mul-
tifunkční, což znamená, že se v ní konají i jiné akce, 
nejen hokej. Jak vnímáte fakt, že obdobně jako 
loni, také letos váš tým na úvod soutěže hraje drti-
vou většinu zápasů venku a v prvním měsíci soutě-
že doma jen dva zápasy?
Jsou tady akce, ale my nejsme jediný tým, který to 
takhle má. I další týmy mají ve svých halách akce. 
Potýká se s tím například Sparta, tam jsou z toho úpl-
ně nešťastní. Ano, je to těžký los, ale tak to je dané 
a je zbytečné se nad tím nějak pozastavovat. Je potře-
ba jít zápas od zápasu.

Už jste zmínil, že Vítkovice chtějí letos dosáhnout 
semifinále. Kádr na papíře vypadá silně a může 
toho dosáhnout. Očekávání ale budou velká a co 
konkurence?
V extralize je dalších třináct týmů, které se chtějí 
dostat taky co nejvýše. Titul může vyhrát jen jeden 
– když to úplně přeženu. Ale vždy o něj bude bojo-
vat všech čtrnáct týmů. A musí se sejít hodně věcí, 
aby se vám to podařilo. Já si moc přeju, aby se nám 
to všechno sešlo tak, jak je potřeba a že pak udělá-
me ten co možná nejlepší výsledek. Ta zpráva lidem, 
fanouškům, partnerům, i možná soupeřům, od nás je 
taková, že chceme vítkovický hokej letos posunout 
zase o krok dál.
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Přípravné období, celkové, 
je za vámi. S jakými myšlen-
kami se za ním ohlídnete?
Od letní přípravy si mys-
lím, že jsme udělali kus dob-
ré práce. Díky vedení se nám 
podařilo zajistit soustředě-
ní, které jsme hodně chtěli. 
Absolvovali jsme jej bez cizin-
ců, kteří měli individuální pří-
pravu, ale musím za ně zod-
povědně říct, že se připravili 
velice dobře. Příprava na ledě 
– nebylo jednoduché dát ty 
pětky dohromady, protože 
přišla řada nových hráčů. Ale 
nějak se nám to krystalizuje 
a už máme představu o tom, 
v jakém složení vstoupíme 
do sezony. Podle toho pak budeme reagovat, jak ty 
zápasy budou. V hlavě už ale samozřejmě varianty 
máme.

Samozřejmě tím gró léta je předzávodní období. 
Jak jste byl v obecné rovině spokojený s ním?
Pokud jde o přípravné zápasy, tak znovu zopakuji, že 
jsem strašně rád, že se nám podařilo vyjet do zahrani-
čí. Získali jsme tam nesmírné zkušenosti. Ať už trenéři, 
tak hráči. Zápasy ve Švýcarsku a ve Francii byly veli-
ce kvalitní. Soupeři, především ze Švýcarska, byli nad-
standardní a nám to otevřelo oči. Jsme rádi, i hráči, že 
se nám takové zápasy podařilo sehrát. Respektuju ka-
ždého soupeře, ale určitě nám tyto zápasy daly více, 
než duely s týmy z naší první ligy.

V přípravě jste prohráli 
jen na švýcarsko-francouz-
ském turné, kdy jste nesta-
čili na špičkové celky švý-
carské ligy a francouzského 
mistra.
Výsledky jsou akorát, bych 
řekl. Už jsem zažil, když 
se v přípravě vše vyhrálo 
a pak si mužstvo myslí, že je 
všechno v pořádku a nemu-
sí na ničem pracovat. Takže 
to bylo i do plusu i do minu-
su. Neříkám, že by bylo dobré 
v přípravě vše prohrát, to ne. 
To pak má vliv na psychiku 
hráčů a není nic jednoduché-
ho se z toho potom dostávat. 
Věřím tomu, že to máme na-

staveno akorát.

Klub vyhlásil jako hlavní cíl sezony semifinále, 
s čímž souhlasíte. Pojďme se ale zaměřit na samot-
ný začátek soutěže, s čím do něj jdete?
Budeme bojovat. Nečeká nás na úvod lehký los, to 
bych chtěl zdůraznit. Z deseti zápasů hrajeme osm 
venku, což bude velice náročné. Připravujeme na to 
hráče. Vědí, že rozlosování je takové. Samozřejmě na-
ším cílem je dobře odstartovat extraligu, ale to si přeje 
dalších třináct extraligových trenérů. Já se k tomu při-
pojuji a těším se na tu cestu.

O příchodu amerického kanonýra Petera Muellera 
už se v létě napsalo spousta. Jak vy osobně ze své-

MUSÍME ZŮSTAT HLAVNĚ 
POKORNÍ, VELÍ TRENÉR HOLAŇ

Vítkovice v mezisezonním období obměnily kádr. Skončil kapitán a pilíř 
obrany Roman Polák, odejít musel i produktivní Alexej Solovjov. Na druhé 
straně přišli noví hráči, v čele s kanonýrem Muellerem. Trenér Miloš Holaň 
je se skladbou nového kádru spokojený. Pozitivně zhodnotil i přípravu, ale 

její výsledky nepřeceňuje. Ví, že zrcadlo nastaví až samotná sezona.
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ho postu vidíte jeho přínos s ohledem na to, co za-
tím v mužstvu ukázal?
Peter zapadl do týmu velice dobře. V našich očích, 
výborný profesionál, dobře zapadl do kolektivu. Je to 
i tom, že povzbudí nejen ty starší hráče, ale také mla-
dé kluky. Předává zkušenosti, což jsme si vyzkoušeli 
třeba v zápase s Trenčínem, kdy jsme do lajny k němu 
a Bukartsovi dali na centra jako alternativu Petra 
Chlána. Pro něho to byl šok a taky se z toho dvě třeti-
ny dostával. Ale v tom bych chtěl zdůraznit Peterovu 
parádní roli, kdy předává zkušenosti a komunikuje 
s mladšími hráči namísto toho, aby tam po nich kři-
čel a byl nespokojený. Pro mě obrovská osobnost. 
Těšíme se na práci s ním. Bude i trenérské oboha-
cení, o tom jsem přesvědčený, protože on je hvězda. 
Nebudeme si nalhávat, že není. 

Co od něj čekáte v sezoně je asi jasné…
Je to střelec v prvé řadě. Ale střelec bez týmu nic neu-
dělá. My se budeme soustředit  na to, aby každý to své 
osobní ego někam zahodil a splnil si svou roli, kterou 
každý hráč dostane a bude znát ještě před tím, než 
začne extraliga.

Vždy v mezisezonním období dochází ke změnám. 
V létě kariéru ukončil Roman Polák. Kvůli součas-
né mezinárodní situaci nemohl pokračovat ruský 
obránce Alexej Solovjov, byť měl platnou smlou-
vu. Přišli Američani Raskob a Krieger, slovenští 
reprezentační zadáci Mikuš a Grman. Jak vnímáte 
změny v kádru?
Změny k hokeji patří. Je mi líto, že musel skončit třeba 
Poly. Byl osobnost. Solo – góly, které dával on a body, 
které nasbíral bude těžké nahradit. Ale vzali jsme 
do kádru hráče, o kterých jsme přesvědčení, že role 
po těchto hráčích převezmou. Když to vezmu kon-
krétně, tak u Juraje Mikuše si slibujeme hodně. Je to 
zkušený hráč, umí přitvrdit v obraně, zvedl nám výšku, 
což jsme také chtěli. Mário Grman výborný v obraně, 
defenzivně. Raskob zase spíše do ofenzivy. Počkejme 
si na to, až se sezona rozběhne. Pak budeme vědět 
více. Ale vypadá to dobře. Byla to jen příprava, ale vy-
padalo to dobře. 

Změny se dotkly i brankářské dvojice. Po dlouhých 
letech odešel Daniel Dolejš a vedle Aleše Stezky 
tak nyní stojí Lukáš Klimeš. Jak zatím hodnotíte 
toto duo?
Já jsem mile překvapen. Máme velice vyrovnanou 
brankářskou dvojici. Oba poctivě v přípravě pracovali. 
Výsledky měli také velice dobré. Čeká nás dobrá ces-
ta v tomto směru. A možná se budeme rozhodovat 
v této otázce zápas od zápasu.

Už jste zmínil komplikovanější start sezony. Stejně 
jako loni vás na úvod soutěže čeká hromada utká-
ní venku. V prvním měsíci extraligy hrajete pouze 
dvakrát doma. Jak je těžké se s tím vyrovnat a hlav-
ně zvládnout to?
Co je dané, to je dané. Každý má to rozlosování nějak 
uspořádáno. My nejsme v NHL, kde se třicet mužstev 
dopředu domluví, že to nějak bude a tak to je. V Česku 
je spousta hal, kde se dějí i jiné akce a zápasy hokeje 
se pak musejí přehazovat. Ale když to vezmu za sebe, 
tak mám raději, když je více domácích zápasů spíše 
v závěru soutěže. To je zkušenost, kterou mi předal 
jeden ze starších trenérů – čím více domácích zápasů 
budeš hrát v závěru soutěže, tím více šancí na body 
máš. Takže pokud nám tohle k tomu pomůže, budu 
jen rád.

Vraťme se ještě k výsledkům v přípravě. Střetli jste 
se v pěti zápasech se třemi extraligovými soupeři 
a vždy jste vyhráli, porazili jste i Třinec. Co vám to 
říká směrem do sezony?
Po posledním zápase v Brně jsme udělali tlustou čáru 
za přípravou. Vytáhli jsme si z ní poznatky, které sa-
mozřejmě použijeme pro přípravu na ostrý start sou-
těže. Musíme zůstat hlavně pokorní, i k těm výsled-
kům, které jsme udělali v přípravě. To vše se s prvním 
buly nové sezony maže.

Výkony a připravenost vašeho týmu před startem 
sezony hodnotíte pozitivně?
Jsme s tím spokojení, ale ti hráči to musejí dokázat 
právě teď v sezoně.



 
 

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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Roman Polák po uplynulé sezoně 
ukončil kariéru. Dost se řešilo i to, 
zda budeš ty sám pokračovat. Jak to 
s tebou bylo?
Už během sezony se řešila smlouva 
a řekl jsem, že ještě chci hrát. Už je mi 
sice 39 let, ale v hlavě jsem pořád osm-
náctiletý kluk. (usmívá se)

Dovedeš si představit, že bys hrál tře-
ba do padesáti jako Jaromír Jágr?
Určitě ne, vždyť to je nemožné zvládnout. Klobouček 
dolů, že se pořád drží a má tu motivaci. Zdravotně mě 
zatím nic netrápí, ale záleží třeba i na tom, jaká bude 
sezona... Něco se může stát a konec může být za chvil-
ku, nebo se to naopak může natáhnout. Nepřemýšlím 
nad tím, jak dlouho budu hrát. Nějak to dopadne.

Minulá sezona se ti bodově povedla (17+13), gólově 
byla dokonce nejpovedenější ve tvé dosavadní ka-
riéře. Nepřekvapilo tě to?
To se hodně odvíjelo od mého postu. Na Slavii jsem 
dal v základní části 15 branek, ale to jsem hrával jinde. 
Teď jsem měl před bránou hodně dorážek a tečova-
ných puků, ale to se taky počítá. Určitě jsem nečekal, 
že dám nejvíc gólů takhle v závěru kariéry.

Co čekáš od nového extraligového ročníku?
Jako mančaft jsme posílili, člověk se chce samozřej-
mě dostat co nejdál. Už dvacet roků říkám, že vždycky 
je důležité udělat play off. Ve finále to vypadá jako 
lehké, ale vše si musí sednout, musí být dobrá par-

ta... Zatím to vypadá dobře, ale napoví 
až začátek soutěže. Zažil jsem nějaké 
medaile a to je na hokeji nejhezčí, když 
si o ně můžete zahrát. Každá sezona by 
k nim měla směřovat. Nikdy jsem nešel 
do sezony, že ji nějak uhrajeme a dob-
rý. Hokejový život je tak krátký... U mě 
trvá sice už dvacet let, ale přijde mi, že 
to strašně uteklo. Od každé sezony chci 
co největší úspěch. Musíme jít zápas 
od zápasu, každý bod bude důležitý.

V čem podle tebe je nebo bude největší síla 
Vítkovic?
Do ofenzivy bychom měli být silnější, dávat góly. Měli 
bychom, ale uvidíme, stát se může cokoliv. Budeme 
hrát podobný hokej jako loni, jen by měla být větší 
pravděpodobnost, že bude padat více gólů. Chceme 
hrát ofenzivní hokej pro lidi.

K tomu má výrazně přispět střelec Peter Mueller, 
jaký je to spoluhráč?
Zažil jsem už nějaké hvězdy v týmu a musím říct, že je 
to profík. Líbí se mi, jak pracuje, jak je připravený. Za mě 
zatím hodně dobrý. Je to skvělý hokejista, můžeme 
se od něj jen učit, hlavně pro mladé kluky je to super.

Roman Šimíček říkal, že jej Peter Mueller před pří-
chodem varoval, že nesnáší prohry a bývá po nich 
nepříjemný. Už jste to poznali i v přípravě?
Jo, byl protivný ve Francii. (usmívá se) Ale to nikdo 
nemá rád. Já taky nemám rád, když se prohraje. Ale 

KAPITÁN LUKÁŠ KRENŽELOK: 
NEMŮŽEME SI HRÁT NA HVĚZDY! 

MUSÍME BÝT JEDNA PARTA
Kapitánské céčko Vítkovic v nové sezoně na svém dresu nosí nejzkušenější 

člen kádru. Lukáš Krenželok debutoval v extralize před více než 20 
lety, má za sebou přes 1000 extraligových zápasů a je čistokrevným 
vítkovickým odchovancem. Volba byla jasná. Jaká byla slova nového 

kapitána ostravského celku na prahu extraligového ročníku?
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zase jsem se za ty roky naučil, že lepší než dělat 
smutného je zregenerovat, připravit se na další zápas 
a jdeme odznova. Nemusím být protivný na ostatní, 
ale každý je jiný. Já vím, že je to za mnou, nevrátím to 
zpátky a jdu se soustředit na další zápas.

Nově povedeš tým jako kapitán, změní se nějak 
tvoje role v kabině?
Dá se říct, že se nic nezměnilo. Jen teď v létě musím 
řešit více věcí, jako jsou obědy a tak. Až jsem říkal, že 
na to by snad měla být nějaká sekretářka nebo někdo. 
(směje se) Ale až sezona napoví, jaké to bude.

Dokážeš v kabině i zařvat?
Když mi praskne elektronka, tak zařvat umím. A je mi 
úplně jedno na koho. Ale jsem spíše klidnější, řeknu, 
jak máme hrát. Chyby, že někdo ztratí puk nebo tak, 
neřeším. Když udělá někdo kličku a vypíchnou mu to, 
to je normální. Chybu přece udělá úplně každý. Aby 
se na někoho řvalo, že zkusil nahrávku a nevyšlo mu 
to, tak tohle nemám rád. Ale když se někdo vykašle 
na bekčeking, že se mohl vrátit a není tam, tak to mi 
vadí.

Takže i Peter Mueller může čekat, že na něj zvýší-
te hlas?

Když bude dělat blbiny, tak jasně. (usmívá se) Když si 
budeme hrát na hvězdy a nehvězdy, tak nemůžeme 
dojít daleko. Musíme být jedna parta. Zažil jsem už ví-
tězné sezony a tam to přesně takhle bylo nastavené.

Kapitánské céčko jsi převzal po Romanu Polákovi, 
který se rozhodl ukončit kariéru, jak moc bude 
Vítkovicím chybět?
Poly byl dobrý parťák. Možná ještě mohl hrát, ale asi 
už neměl správnou motivaci, jak jít dál. Už toho měl 
hodně, celý život byl venku a rozhodli se s rodinou, že 
to ukončí. Určitě bude chybět i v kabině, byl to takový 
správný lídr. Budu ho muset zastoupit a trošku na to 
dohlédnout, poradit mladším klukům. Ale parta je za-
tím dobrá, vždycky jsme měli kabinu v pohodě.

Sezona začala. Vítkovice si stanovily jako cíl semifi-
nále. Jsi s tím ve shodě, jako kapitán mužstva, které 
toho má dosáhnout?
Ano, samozřejmě. Loni jsme se dostali do čtvrtfi-
nále a chceme ty výsledky zase o krok posunout. 
Samozřejmě je to i o tom, jaký má člověk los. Chtělo 
by to hrát nahoře, ať má lepší výchozí pozici pro play 
off. Není to jen tak, že se luskne prstem a máte semi-
finále. Musíte na tom celou sezonu pracovat. Ale ano, 
chceme se dostat zase o ten krůček dál.



VÍKENDOVÉ
PODZIMNÍ POUTĚ

Každý víkend

od 23. 9. 2022 na Skalce

INZERCE
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Každý náš pohyb, ať je jakkoliv malý nebo velký, utváří 
způsob našeho života. Tím, že se neustále pohybujeme, 
odemykáme dveře bohatým zážitkům. Nová Kia XCeed 
GT‑line a její elektrifikovaný protějšek vás povedou od 
jednoho zdroje inspirace k druhému, a to díky technologii 
navržené k tomu, aby vás vysvobodila z nehybnosti.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia XCeed: 1,4–7,1 l/100 km 32–164 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Technologie, 
která vás rozhýbe.
Nová Kia XCeed a XCeed Plug‑in Hybrid.

KIA OSTRAVA
Krmelínská 773/10
Ostrava – Hrabová
+420 774 382 775
kiaostrava@autobond.cz
www.autobond.cz
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9. 8. 2022
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC 2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky: 26. Gewiese (Lindberg, Kalus), 61. Mueller (Mikuš) – 49. Chmielewski (Doudera). Rozhodčí: Cabák, 
Obádal – Veselý, Hlavatý. Vyloučení: 5:5, navíc Kalus (VIT) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 1 993. 

11. 8. 2022
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC 4:3 SN (0:1, 1:1, 2:1 – 0:0 – 1:0)
Branky: 28. Krieger (Fridrich, Prčík), 46. Bernovský (Koch, Marosz), 48. Mueller (Krieger, Krenželok), rozhodující 
nájezd Marosz – 11. Kolouch (Dujsík), 40. Švrček (Orsava), 43. Dujsík (Švrček, Navrátil). Rozhodčí: Cabák, Koziol 
– Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 1 482

16. 8. 2022 – VALLÉE DE JOUX
GENEVE-SERVETTE HC – HC VÍTKOVICE 
RIDERA 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Branky: 26. Antoinetti (Smirnovs), 27. Bertaggia 
(Praplan), 37. Omark – 45. Bernovský (Kalus). Rozhodčí: 
Borga, DiPietro – Huguet, Burgy. Vyloučení: 5:7. 
Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 543. 

17. 8. 2022 – VALLÉE DE JOUX
LAUSANNE HC – HC VÍTKOVICE RIDERA 
5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Branky: 6. Frick, 11. Genazzi (Sekáč, Kovacs), 33. Sekáč 
(Audette, Kovacs), 50. Emmerton (Genazzi), 51. Jäger 
(Raffl, Hügli)  – 21. Mueller, 50. M. Kalus (J. Mikuš). 
Rozhodčí: Lemelin, Ruprecht – Altmann, Stalder. 
Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 1 050. Střely 
na branku: 44:28.

19. 8. 2022 – CHAMONIX
PIONNIERS DE CHAMONIX MONT-BLANC – HC VÍTKOVICE RIDERA 2:10 (1:4, 1:4, 0:2)
Branky: 2. Alanne (Černý), 36. Tugnutt (Alanne, Silfver) – 1. Marosz, 4. Lakatoš (Gewiese), 18. Dej (Lindberg, 
M. Kalus), 19. Dej (D. Krenželok, Lindberg), 24. Krejsa (Lednický, Grman), 29. Lindberg (D. Krenželok, Lednický), 

PŘÍPRAVA 2022:  
ČESKÁ VÍTĚZSTVÍ 

A FRANKOFONNÍ TOUR
Vítkovice v přípravě na novou sezonu odehrály deset zápasů. 

Sedm z nich vyhrály. Padly pouze se špičkovými týmy švýcarské 
ligy a francouzským mistrem na švýcarsko-franouczském 
turné. České celky včetně mistrovského Třince porazily.
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41. Fridrich (Bernovský, L. Kovář), 50. M. Kalus (Lakatoš, 
Krieger), 51. Lindberg (Koch). Rozhodčí: Vyloučení: 
3:5. Využití: 1:1. Diváci: 852. 

20. 8. 2022 – GRENOBLE
BRULEURS DE LOUPS DE GRENOBLE – 
HC VÍTKOVICE RIDERA 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 14. Champagne (Aubin, Fabre), 26. S. Treille 
(Champagne, Aubin), 49. Hardy (Munoz, Koudri), 
59. Jalasvaara – 30. Půček (M. Kalus, Mikuš). Rozhodčí: 
. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 1583. 

24. 8. 2022
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA 
BRNO 7:1 (2:0, 1:0, 4:1)

Branky: 5. Koch (Bernovský, Fridrich), 17. Bernovský (Lindberg, Fridrich), 27. Fridrich (Lindberg, Bernovský), 
41. Lindberg (Gewiese), 43. Marosz (Mueller, Mikuš), 46. Mueller (Bukarts), 51. L. Krenželok (Fridrich, Mikuš) – 
52. Flek (Ďaloga). Rozhodčí: Cabák, Rapák – Veselý, Gebauer. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. 
Diváci: 1 104.

26. 8. 2022
HC OLOMOUC – HC VÍTKOVICE RIDERA 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky: 6. Lindberg (Fridrich, Bernovský), 31. Marosz (Bukarts). Rozhodčí: Vyloučení: 3:4. Bez využití. 

1. 9. 2022 – PORUBA
HC VÍTKOVICE RIDERA – HK DUKLA TRENČÍN 7:2 (3:0, 2:0, 2:2)
Branky: 3. Raskob (Koch), 16. Bukarts (Mueller), 18. Lindberg (Bernovský), 29. Mueller (Lindberg, Bukarts), 
39. Koch, 50. Raskob (Marosz, L. Krenželok), 58. Lindberg (Fridrich, D. Krenželok) – 48. Sojčík (Thelin), 58. Razgals. 
Rozhodčí: Šír, Koziol – Lederer, Hlavatý. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 936.

8. 9. 2022
HC KOMETA BRNO – HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky: 31. Kučeřík (Koblížek, Flek) – 12. Bukarts (J. Mikuš, Mueller), 12. Půček (J. Stehlík, Lakatoš), 44. J. Stehlík 
(Bukarts, Mueller). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Komínek, Otáhal. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. 
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Výborný start do nové sezony DHL 
Extraligy zapsali junioři Vítkovic. 
Vyhráli všechna z úvodních čtyř 
utkání. Začali vítězstvím v Brně 
a Jihlavě, shodně vždy 3:0 a bez in-
kasovaného gólu je čekalo potvr-
zení dobré formy i na ostravském 
ledě. Nejprve přehráli Plzeň a ná-
sledně také přetlačili Spartu, byť až 
v prodloužení. Čtyři výhry ze čtyř 
utkání ale logicky katapultova-
ly mužstvo trenérů Pavla Trnky 
a Romana Ryšánka do čela extraligové tabulky.

Už přípravu měli vítkovičtí junioři výbornou, sice v úpl-
ně prvním zápase padli s Třincem, nicméně následně 
ovládli turnaj v Pardubicích i domácí prestižní meziná-
rodní OSTRAVA HOCKEY CUP.

I přes výborný vstup do sezony se však po úvodních 
čtyřech kolech trenér Trnka držel při zemi. „Já bych to 
zatím s dovolením moc nepřeceňoval. Je pořád začá-
tek sezony. Je potřeba si taky přiznat, že jsme nepodali 
dobrý výkon. V pátek proti Plzni snad ano, ale v sobo-
tu se Spartou jsme museli být kritičtí. Pochválit může-
me maximálně brankáře, jinak nikoho. Musíme zůstat 
v prvé řadě pokorní. Samozřejmě máme radost za ka-
ždý bod, který jsme získali. Je potřeba hlavně bodovat, 
sbírat bodíky, to je náš cíl. Znovu připomínám, nepře-
ceňoval bych naše výsledky. Navíc, stačí se podívat 
na ostatní zápasy a z nich je patrné, že celá extraliga je 
neuvěřitelně vyrovnaná, každý může porazit každého, 
takže je před námi ještě spousta tvrdé práce a hroma-
da těžkých zápasů, ve kterých nic nepůjde samo.“

Pro letošní sezonu budou Vítkovičtí v kategorii ju-
niorů spoléhat kromě jiných na již celkem zkušené 

a hlavně kvalitní brankáře Darka Bartošáka a Denise 
Irgla. V obraně by mezi lídry mohli patřit René Smolka 
či reprezentanti Matěj Prčík a Denis Puchala. V úto-
ku jsou hráči, kteří během léta absolvovali přípravu 
s A-mužstvem, takže i od nich se dá očekávat role 
lídrů – například Josef Krejsa či Alex Kotásek. Po čase 
stráveném mimo ostravský celek se vrátil do sestavy 
Petr Pavelec, z Poruby přišel Maxim Vehovský. Bude 
také zajímavé, jak se s nejvyšší mládežnickou katego-
rií srovnají hráči mladších ročníků 2005 a 2006 při-
cházející z dorostu.

Soutěž – DHL Extraliga juniorů – se letos bude hrát 
jednodušším systémem bez nadstaveb, kdy po 56 ko-
lech základní části následuje rovnou play off. Do něj 
postoupí nejlepších osm týmů, naopak poslední, čtr-
náctý celek přímo sestoupí.

Na konci minulé sezony opustilo extraligu pět čes-
kých mužstev i rakouský Salcburk. Všeobecně se tak 
očekává o dost větší konkurence, tedy i kvalita zápasů 
a přínos pro rozvoj hokejistů.

O tomto víkendu hráli vítkovičtí junioři opět doma – 
v pátek hostili Olomouc, v sobotu Zlín.

PRVNÍ ZAHÁJILI SEZONU JUNIOŘI 
– ČTYŘMI VÝHRAMI ZE ČTYŘ UTKÁNÍ

Skvělý vstup zaznamenali do nové sezony junioři Vítkovic. 
V prvních čtyřech kolech nenašli přemožitele, vyhráli v Brně, 

Jihlavě, doma přehráli Plzeň a přetlačili i Spartu.



VAL NA 
VÍTKY
PERMICE STÁLE 
V PRODEJI!
Nejdůležitějším 
členem týmu 
jste vy.

KE KAŽDÉ PERMICI 
SLÉVOVÉ KUPONY 
V HODNOTĚ 1200 KČ 
DO KAUFLANDU.
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ZA PODPORY PRO MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÍ PARTNEŘI



2x1m

restaurant

&
Catering Morava

Stará kuželna
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ZÁŘÍ 2022

ŘÍJEN 2022

LISTOPAD 2022

PROSINEC 2022

LEDEN 2023

ÚNOR 2023

BŘEZEN 2023

doma
venku

ZÁPASY VÝSLEDKY
výhra
prohra

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
Pá 16.09. 1 LITVÍNOV 3:2

Ne 18.09. 2 PLZEŇ
Pá 23.09. 3 HRADEC KRÁLOVÉ
Ne 25.09. 4 TŘINEC
Út 27.09. 5 SPARTA
Čt 29.09. 6 MLADÁ BOLESLAV

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
Ne 02.10. 7 OLOMOUC
St 05.10. 8 PARDUBICE
Ne 09.10. 9 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pá 14.10. 10 KARLOVY VARY
Ne 16.10. 11 KLADNO
Út 18.10. 12 BRNO
Pá 21.10. 13 LIBEREC
Ne 23.10. 14 LITVÍNOV
St 26.10. 31 SPARTA
Pá 28.10. 15 PLZEŇ
Ne 30.10. 16 HRADEC KRÁLOVÉ

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
St 02.11. 17 TŘINEC
Pá 04.11. 18 SPARTA
Pá 18.11. 20 OLOMOUC
Út 22.11. 21 PARDUBICE
Pá 25.11. 22 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ne 27.11. 23 KARLOVY VARY
Út 29.11. 24 KLADNO

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
Pá 02.12. 25 BRNO
Ne 04.12. 26 LIBEREC
Pá 09.12. 27 LITVÍNOV
Ne 11.12. 28 PLZEŇ
Út 20.12. 29 HRADEC KRÁLOVÉ
Čt 22.12. 30 TŘINEC
St 28.12. 32 MLADÁ BOLESLAV
Pá 30.12. 33 OLOMOUC

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
Út 03.01. 34 PARDUBICE
Pá 06.01. 35 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ne 08.01. 36 KARLOVY VARY
Pá 13.01. 37 KLADNO
Ne 15.01. 38 BRNO
Út 17.01. 19 MLADÁ BOLESLAV
Pá 20.01. 39 LIBEREC
Ne 22.01. 40 LITVÍNOV
Út 24.01. 41 PLZEŇ
Pá 27.01. 42 HRADEC KRÁLOVÉ
Út 31.01. 43 TŘINEC

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
Pá 03.02. 44 SPARTA
Ne 05.02. 45 MLADÁ BOLESLAV
St 15.02. 46 OLOMOUC
Pá 17.02. 47 PARDUBICE
Ne 19.02. 48 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pá 24.02. 49 KARLOVY VARY
Ne 26.02. 50 KLADNO

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
Pá 03.03. 51 BRNO
Ne 05.03. 52 LIBEREC

SEZONNÍ ROZPIS HC VÍTKOVICE RIDERA



GENERÁLNÍ PARTNER

ZA PODPORY PRO MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÍ PARTNEŘI



2x1m

OUTDOOR REKLAMA

restaurant

&
Catering Morava

Stará kuželnaHola
B A R  &  TA PA S



doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

BE THE BEST OF YOURSELF


