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Vítkovice ukončily první čtvrtinu základní části 
na druhém místě se ziskem 25 bodů. Více vybojova-
ly v úvodní fázi sezony od zavedení tříbodového sys-
tému v roce 2000 jen v sezonách 2009/10 a 2010/11 
(shodně 26 bodů). A to i přesto, že měly start ročníku 
značně ztížený.

„Tak hlavní věcí bylo to, že jsme ze třinácti zápasů 
hráli devět venku. Ten los jsme měli hrozně těžký. 
Spousta zápasů na ledě soupeře, přičemž jsme ne-
mohli samozřejmě využít domácí prostředí. O to si 
ale více ceníme a vážíme těch bodů, které jsme venku 
uhráli a získali,“ smýšlí trenér Miloš Holaň.

Jeho mužstvo již minulou neděli vstoupilo do druhé 
čtvrtiny. Vyhrálo 5:3 nad Litvínovem a domácí dvojzá-
pas tak skončil plným bodovým ziskem. Tým se stále 
drží u čela extraligové tabulky. „Je to příjemné, určitě. 
Dívat se na to v tom pozitivu, že se získalo tolik bodů. 
Ale nic to pro sezonu neznamená. Je to stále začátek. 
Příjemný začátek, ale musí nastat obrovská pokora 
a chuť do práce,“ zdůrazňuje trenér.

Za zmínku jistě stojí, jak se mužstvo popralo s nena-
dále rozsáhlou marodkou. „Neopomenu marodku. 
Velkou marodku, kdy jsme to lepili zápas od zápasu 
a prakticky doteď nemáme sestavu kompletní. Velké 
plus, kdy se mužstvo semklo bez těch hlavních lídrů. 
Není to vůbec snadné, když si uvědomíte, že vám vy-
padnou tři hráči z prvních dvou pětek a pak další tři 
z dalších dvou pětek.“

V hodnocení úvodní čtvrtiny trenér nezapomíná 
ani na fanoušky. Vítkovice jsou co do návštěvnos-
ti na skvělém třetím místě v rámci celé extraligy, 
za nimi je i v minulosti mnohdy suverénní Kometa. 
„Za sebe, já jsem za to hrozně rád. Mě to totiž to-
tálně vtáhne do toho koučování. I když sleduju jen 
led a hráče na něm, tak vnímám to, vidím to, cítím 
to. Je to obrovská vzpruha. Co jiného si přát po těch 
hubených letech, kdy lidé chodit nemohli. A teď tu 
šanci mají a na nás je jim dát ten dárek, kdy na ledě 
necháme maximum a já myslím, že to na té odezvě 
je vidět.“

ÚSPĚCH VEDE JEN PŘES POKORU 
A TVRDOU PRÁCI

Vítkovice mají za sebou jednu z nejúspěšnějších prvních čtvrtin 
základní části za poslední desetiletí. Jenže tím nic nekončí. Je to naopak 

pouze začátek. Před Ostravany je stále ještě hodně tvrdé práce.

4. 11. 2022 | 17.30 h

HC SPARTA PRAHA

DALŠÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ – OSTRAVAR ARÉNA

MORAVAPRESS – výhradní tiskárna hokejového bulletinu.
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Legenda: # - pořadí, Tým - zkratka týmu, Z – počet zápasů, V – výhry, VP – výhry v prodloužení / nájezdech, PP – porážky v prodloužení / nájezdech, P – porážky, skóre 
– poměr vstřelených a inkasovaných branek, B – počet bodů, B% -procentuální úspěšnost výsledků

POŘ. JMÉNO TÝM GP TOI GA Svs Sv% A PIM SO 
1 Dominik Furch HC Kometa Brno 7 430 15 226 93.78 1 0 0

2 Gašper Krošelj BK Mladá Boleslav 5 308 8 114 93.44 0 0 0

3 Branislav Konrád HC Olomouc 10 565 19 258 93.14 1 0 2

4 Filip Novotný BK Mladá Boleslav 9 538 16 214 93.04 0 2 1

5 Miroslav Svoboda HC Škoda Plzeň 8 486 20 256 92.75 1 0 1

6 Aleš Stezka HC VÍTKOVICE RIDERA 13 794 30 377 92.63 0 0 2

7 Henri Kiviaho Mountfield HK 6 363 12 146 92.41 0 0 1

8 Petr Kváča Bílí Tygři Liberec 10 622 22 266 92.36 0 0 0

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P plus/minus PIM TOI/GP 
1 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 9 8 17 4 12 19:27

2 Lukáš Radil HC Dynamo Pardubice Ú 14 6 10 16 18 10 19:21

3 Tomáš Zohorna HC Dynamo Pardubice Ú 13 9 6 15 17 12 20:53

4 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 12 7 8 15 -1 0 20:30

5 Peter Krieger HC VÍTKOVICE RIDERA Ú 15 7 8 15 2 8 19:55

6 Petr Holík HC Kometa Brno Ú 14 3 11 14 -1 4 17:57

7 Lukáš Pech HC Motor České Budějovice Ú 14 3 11 14 1 4 23:18

8 Luboš Horký HC Kometa Brno Ú 14 10 3 13 3 2 18:57

9 Milan Gulaš HC Motor České Budějovice Ú 12 8 5 13 0 4 23:50

10 Michal Řepík HC Sparta Praha Ú 14 7 6 13 3 4 18:52

Legenda: POŘ. - pořadí, JMÉNO - jméno hráče, POZ – pozice, GP – počet odehraných zápasů, G – počet vstřelených gólů, A – počet asistencí, P – počet kanadských bodů, 
plus/minus – bilance účasti na ledě, PIM – počet trestných minut, TOI/GP – průměrný čas strávený na ledě

Legenda: Poř. – pořadí, Jméno – jméno hráče, Tým – tým, GP – počet odchytaných zápasů, GA – počet obdržených gólů, SVS – počet zákroků, Sv% - procentuální 
úspěšnost zákroku, A – počet gólových asistencí, PIM – počet trestných minut, SO – počet čistých kont

STATISTIKA HRÁČI

STATISTIKA BRANKÁŘI

# Tým Z V VP PP P Skóre B B%
1 HC Dynamo Pardubice 14 6 4 3 1 45:29 29 69

2 HC VÍTKOVICE RIDERA 15 8 1 3 3 50:39 29 64

3 HC Kometa Brno 14 6 4 0 4 44:36 26 62

4 BK Mladá Boleslav 14 5 3 2 4 32:27 23 55

5 HC Olomouc 12 6 2 0 4 32:25 22 61

6 HC Sparta Praha 14 4 4 1 5 40:38 21 50

7 Mountfield HK 13 6 1 1 5 31:31 21 54

8 HC Oceláři Třinec 12 5 1 3 3 32:30 20 56

9 HC Energie Karlovy Vary 13 5 2 1 5 37:43 20 51

10 Bílí Tygři Liberec 13 2 4 5 2 39:37 19 49

11 HC Škoda Plzeň 14 4 1 3 6 37:39 17 40

12 HC Motor České Budějovice 14 3 2 3 6 33:43 16 38

13 Rytíři Kladno 14 3 1 2 8 24:43 13 31

14 HC VERVA Litvínov 14 2 0 3 9 32:48 9 21

TABULKA TIPSPORT EXTRALIGY – PŘED 15. KOLEM

Pozn.: Páteční 15. kolo skončilo až po redakční uzávěrce.  
Tabulky a statistiky jsou aktualizovány k 26. 10. 2022. Děkujeme za pochopení.
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PRO VÁS HRAJEME,  
PRO VÁS VYHRÁVÁME

Domácí prostředí je letos pro Vítkovice opravdovou výhodou. Vy fandové 
jste naším šestým hráčem. Díky vaší podpoře a důvěře se nám v předešlých 

pěti zápasech na ostravském ledě podařilo pokaždé vyhrát. Děkujeme!
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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

16 Krzysztof Maciaś 14.05.2004 levá 181 cm 86 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

41 Jakub Šlahař   26.04.1991 pravá  184 cm 82 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
Předseda představenstva a prezident  
klubu: Ing. Miroslav Schön
Místopředsedové představenstva: 
Ing. Martin Soukup a Pavel Marek
Předseda dozorčí rady: Ing. Václav Ludvík
Místopředseda dozorčí rady:  
Ing. Aleš Hrouda
Generální manažer: Ing. Aleš Kmoníček
Marketingový ředitel: Bc. Petr Picka
Marketingoví manažeři: Ing. Aleš Havel 
a Bc. Jan Vavřina
Obchodní ředitel: Ing. Michal Skaunic
Obchodní manažeři: Mgr. Petr Neckař 
a Josef Malík
Organizační ředitel: Robert Horyna
Provozní ředitel: David Machek
Sekretariát a účetní: Marie Peštová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Tomáš Martinec
Asistenti trenéra: Petr Svoboda,  
Tomáš Hamara
Trenér brankářů: Robert Horyna
Asistent trenéra brankářů: Filip Luňák
Kondiční trenér: Michal Tvrdík
Videotrenér: Patrik Stehno
Vedoucí mužstva: Ladislav Souček
Fyzioterapeuti: Mgr. Jakub Dudek, 
Mgr. Radovan Sakaláš, BSBA
Masér: Tomáš Bartoň
Kustodi: Mgr. Petr Pluhař, Bohdan Višňák
Lékaři: MUDr. Jan Vícha,  
MUDr. Jan Folvarský Ph.D.

MOUNTFIELD HK
Založen: 2013 (přesun klubu z Českých Budějovic)

Klubové barvy: bílá, černá, červená
Stadion: ČPP Aréna

Kapacita stadionu: 6 890 diváků

# Hráč Narozen Hůl Výška Váha

Brankáři
31 Henri Kiviaho 26.02.1994 levá 191 cm 89 kg

33 Jan Růžička 23.02.1997 levá 185 cm 80 kg

90 Tomáš Sajdl 19.09.2002 levá 182 cm 72 kg

Obránci
7 Matěj Pinkas 15.11.2003 levá 189 cm 90 kg

10 Michael Gaspar 31.10.1999 levá 180 cm 81 kg

12 Graeme McCormack 22.04.1991 pravá 185 cm 91 kg

18 River Rymsha 11.08.1996 levá 190 cm 91 kg

29 Petr Kalina 09.07.1997 levá 184 cm 82 kg

45 Filip Pavlík 20.07.1992 pravá 183 cm 90 kg

51 Joona Huttula cm kg

55 Jeremie Blain 19.03.1992 pravá 191 cm 88 kg

72 Bohumil Jank 06.07.1992 levá 189 cm 87 kg

77 Richard Nedomlel 01.07.1993 levá 193 cm 106 kg

Útočníci
6 Lukáš Cingel 10.06.1992 levá 186 cm 88 kg

8 Oliver Okuliar 24.05.2000 levá 185 cm 83 kg

15 Lukáš Pajer 04.07.2003 pravá 180 cm 85 kg

16 Martin Štohanzl 16.08.1999 levá 180 cm 85 kg

21 Christophe Lalancette 06.05.1994 pravá 183 cm 87 kg

26 Aleš Jergl 18.04.1994 pravá 182 cm 72 kg

30 Jakub Lev 06.12.1990 pravá 188 cm 98 kg

34 Kevin Klíma 05.06.1997 levá 178 cm 77 kg

42 Petr Koukal 16.08.1982 levá 177 cm 82 kg

62 Radek Pilař 08.07.1996 levá 178 cm 77 kg

67 Kelly Klíma 05.06.1997 pravá 177 cm 76 kg

69 Marek Zachar 11.06.1998 levá 175 cm 76 kg

70 Radek Smoleňák 03.12.1986 levá 190 cm 95 kg

83 Petr Moravec 24.02.2003 levá 183 cm 82 kg

94 Jordann Perret 15.10.1994 levá 178 cm 79 kg

95 Nikita Scherbak 30.12.1995 levá 186 cm 88 kg

98 Radovan Pavlík 18.02.1998 levá 178 cm 78 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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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

SL
UŽ

BY

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA A ÚDRŽBA 
DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY
V NAŠEM MĚSTĚ

INZERCE
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Královehradecký klub patří i letos k top týmům. Drží 
se ve vyšších patrech tabulky, byť vedoucí mužstva 
sleduje trošku zpovzdálí. Východočeši sázejí na kva-
litu i sehranost svého kádru. Ambice mají vysoké, 
nejen v české soutěži. Jsou jediným extraligovým zá-
stupcem, který se probojoval do play off Champions 
Hockey League.

AKTUÁLNÍ FORMA
Hradec přijíždí do Vítkovic po zápase v Karlových 
Varech. Tomu předcházela celkem úspěšná říjno-
vá šňůra. Po odloženém zápase s Třincem odehrá-
li lvi šest zápasů, ze kterých vytěžili slušných dva-
náct bodů, padli jen doma s Olomoucí, nevyhráli 
v Pardubicích. Jenže přehráli Plzeň, Boleslav, Spartu 
i v neděli Liberec. Také proto vstoupil Mountfield 
do tohoto herního týdne v pozici 6. celku tabulky 
s pouhou dvoubodovou ztrátou na čtvrtou Boleslav.

TÝM
Mountfield před sezonou nepočítal mnoho ztrát. 
Byť odchod finského střelce Ahti 
Oksanena mohl být citelným, protože 
s pětadvaceti góly se jednalo o nej-
lepšího střelce týmu minulé sezo-
ny. Spolu s ním odešel Jakub Orsava 
(HC Olomouc), obránce Radim Šalda 
(HC VERVA Litvínov) a brankář Filip 
Novotný (BK Mladá Boleslav). Hradec 
ale vhodně doplnil svou soupisku, 
když z Mladé Boleslavi přivedl bran-
káře Jana Růžičku, ze slovenského 
Popradu obránce Rivera Rymshu. 
Útočné řady posílili staří známí Marek 
Zachar s Radovanem Pavlíkem. 
Hodně klub slibuje také od Olivera 
Okuliara z finské Saipy. V kontextu 

celosvětových událostí bylo překvapením, že na hra-
decké soupisce zůstal ruský útočník Nikita Ščerbak, ov-
šem i ten ještě v září vzhledem k neudělení víza musel 
Česko a tedy i Hradec a extraligu opustit. Největšími 
zbraněmi trenérského triumvirátu Tomáš Martinec – 
Petr Svoboda – Tomáš Hamara jsou aktuálně brankář 
Henri Kiviaho, v obraně Greame McCormack a mezi 
útočníky staří známí Jakub Lev, Kevin Klíma Christophe 
Lalancete a samozřejmě Radek Smoleňák, lídr a bo-
jovník. Toho z pohledu bojovnosti a tvrdosti doplňuje 
Richard Nedomlel, byť zatím na první zápis do statistik, 
s výjimkou trestných minut, čekal.

HRADEC KRÁLOVÉ VE VÍTKOVICÍCH
Hradec Králové, ať už za dob Mountfieldu, nebo 
v zárodku samostatné české extraligy, dokázal vždy 
ve Vítkovicích alespoň jeden zápas vyhrát. Je tomu 
tak od roku 1994. Východočeši cítí i tentokrát šanci 
uspět, zvlášť, když první vzájemný zápas této sezony 
skončil úspěchem červeno-černého celku v poměru 
3:2 po nájezdech.

HRADEC UŽ LETOS 
NA VÍTKOVICE VYZRÁL

Poslední vítěz Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části 
extraligy přijel do Ostravy navázat na první vzájemný zápas. Motivace 

být tím, kdo jako první skolí Vítkovice na jejich ledě, je veliká.
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MOUNTFIELD HK
Rok založení: 2013 (přesun klubu z Českých Budějovic)

Klubové barvy: červená, černá a bílá
Změny názvu: 2013 Mountfield HK

Největší úspěchy: Bronz 2017. Vicemistr Champions Hockey League 2020

VZÁJEMNÉ ZÁPASY  
S HRADCEM KRÁLOVÉ  

V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
2021/2022: x:x, x:x, – 2:3 SN, x:x
2021/2022: 1:2 PP, 3:1, – 2:4, 0:3

2020/2021: 2:1, 3:4 SN – 2:3, 3:2 PP
2019/2020: 3:2 SN, 1:4 – 2:0, 2:5

2018/2019: 4:5 SN, 3:2 SN – 1:4, 1:3
2017/2018: 3:6, 4:2 – 0:2, 0:4
2016/2017: 3:2, 3:6 – 1:2, 2:0

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

2013/2014: 2:5, 6:2 – 1:2 PP, 3:2 SN
1993/1994: 0:1, 5:4 – 2:4, 3:2

BILANCE VÍTKOVICE – HRADEC 
KRÁLOVÉ V SAMOSTATNÉ 

TIPSPORT ELH
Celková bilance:  

41 – 10 – 5 – 0 – 6 – 20 – 93:122
Bilance Vítkovic doma:  

20 – 7 – 2 – 0 – 3 – 8 – 55:62
Bilance Vítkovic venku:  

21 – 3 – 3 – 0 – 3 – 12 – 38:60
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP 

či TS – prohry – skóre)
 

Nejvyšší vítězství Vítkovic doma:  
6:2 – 2013/2014, základní část

Nejvyšší vítězství Vítkovic venku:  
2:0 – 2016/2017, základní část a 2019/2020, základní část

 
Nejvyšší prohra Vítkovic doma:  

3:6 – 2016/2017, základní část

Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 2:5 – 2015/2016, 
základní část

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ ZÁPAS
23. ZÁŘÍ 2022 – 3. KOLO

MOUNTFIELD HK – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 SN (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0 – 1:0)
Branky: 9. McCormack (Scherbak), 41. Pavlík (Lev), rozhodující nájezd Lev – 23. Lakatoš (Krenželok, Marosz), 60. Bukarts 

(Mueller, Mikuš). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Kis, Rampír. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3 372.  
Střely na branku: 26:28.

Mountfield HK: Kiviaho – Kalina, Blain, Gaspar, Pavlík, Nedomlel, McCormack, Jank – Pavlík, Zachar, Okuliar – Štohanzl, 
Cingel, Lev – Smoleňák, Lalancette, Scherbak – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – J. Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller 
– L. Krenžlok, Marosz, Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Dej, Chlán, Lednický
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Vítkovice dorazily do Prahy předehrát vánoční 31. kolo, 
neboť v prosinci Sparta zamíří na Spengler Cup. 
Ostravané přijeli bez Petera Muellera, kterého do hry 
nepustilo zranění v dolní části těla. Jeho místo zaujal 
na křídle první formace uzdravený Roman Půček.

První třetina byla od úvodu hodně rozkouskovaná, 
a tak se utkání prakticky nedostalo do tempa. První 
větší příležitosti si vypracovali hosté, Lakatoš ale ne-
zužitkoval sólo proti Kořenářovi. Následně modro-bí-
lí nezužitkovali hned čtyřminutovou početní výhodu. 
Sparta se naopak prosadila ze své první větší šance, 
v 15. minutě proměnil brejk celé formace ve vedení 
Vladimír Sobotka.

Druhé dějství bylo vyrovnané herně i co do stavu 
skóre. Oba brankáři v něm udrželi čistá konta, byť 
na obou stranách si hráči vytvořili zajímavé šance. 
Navíc na ledě to začalo také jiskřit mezi tradičními 

rivaly. Přesilovky nabídly příležitosti, ale nepřinesly 
góly, a tak Sparta držela i po čtyřiceti minutách hube-
né jednobrankové vedení.

Sparta poprvé nasadila do hry svou novou posilu 
obránce Michala Kempného. Ale byl to právě on, kdo 
ve 49. minutě putoval na trestnou lavici a jehož pro-
hřešek hosté potrestali. Dominik Lakatoš z kruhu mí-
řil přesně do růžku a srovnal. Remíza ale vydržela jen 
47 sekund, poté se prosadil domácí Švéd Erik Thorell 
a vrátil Spartě vedení. A také ne na dlouho, za dvě mi-
nuty našel Lindberg mistrnou bekhendovou zadov-
kou před bránou Marka Kaluse a Vítkovice podruhé 
srovnaly. A poslaly zápas do prodloužení.

Nastavený část trval jen 41 sekund, domácí kapitán 
Michal Řepík se uvolnil z levé strany a přestože jeho 
první pokus Stezka vykryl, Řepík si kotouč potáhl a na-
konec zavěsil.

„Hráli jsme poměrně hodně přesilovek a nepomoh-
li jsme si s nimi. Hnali jsme se za vyrovnáním, když 
jsme vyrovnali, tak jsme dostali z protiútoku gól. Malá 
dušička, že to nezvrátíme, v nás byla, ale kluci hráb-
li, srovnali ten zápas. Myslím si, že to bylo vyrovnané 
utkání a s bodem na obou stranách musí být spoko-
jenost. To, že jsme prohráli v prodloužení, nás samo-
zřejmě mrzí, tam jsme udělali chybu, která rozhodla,“ 
zhodnotil asistent trenéra Radek Philipp. Tým vyrazil 
rovnou z Prahy k zápasu do Plzně. Páteční utkání 15. 
kola skončilo až po redakční uzávěrce tohoto čísla.

NA SPARTĚ DOTAHOVÁNÍ ZA BOD
Vítkovice tentokrát led Sparty s prázdnou neopouštěly. 

Dvakrát stáhly ztrátu, utkání poslaly do prodloužení, které 
ale parádou rozhodl expresně domácí kapitán Řepík.

HC SPARTA PRAHA – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 PP (1:0, 0:0, 1:2 – 1:0)
Branky: 15. Sobotka (Řepík, Horák), 52. E. Thorell (Tomášek), 61. Řepík (Sobotka) – 52. Lakatoš (Bukarts), 55. Kalus 

(Lindberg). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek – Hynek, Špůr. Vyloučení: 6:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 8 864. Střely 
na branku: 33:25.

HC Sparta Praha: Kořenář – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek – Sobotka, Horák, Řepík – E. 
Thorell, D. Vitouch, Tomášek – Simon, G. Thorell, Hauser – Safin, M. Vitouch, Konečný

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – J. Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Půček – 
Fridrich, Chlán, Lakatoš – Dej, Lindberg, M. Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa
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V úterý 25. října by oslavil své 95. na-
rozeniny Oldřich Seiml. Narodil se sice 
v Českých Budějovicích, kde také za-
čal s hokejem, ale jako výborný tenis-
ta se v roce 1947 přesunul do Ostravy, 
do Vítkovic. Potenciál a talent měl 
i na hokej, takže se vlastní pílí rychle 
vypracoval, že na přelomu 40. a 50. let 
už byl v ligovém kádru Vítkovic.

Oldřich Seiml byl plnohodnotným čle-
nem první zlaté generace Vítkovic. 
V mistrovské sezoně 1951/1952 se s 26 
góly stal nejlepším střelcem soutěže, prvním králem 

střelců z Vítkovic. Pověstná byla jeho 
klička, kdy objel branku a puk zasou-
val za čáru zpoza ní. Zkompletoval ce-
lou sbírku medailí s Vítkovicemi: Zlato 
1952. Stříbro 1950, 1951 a 1953. I bronz 
1958.

Reprezentoval i na mistrovství světa. 
Po skončení hráčské kariéry se stal 
trenérem, nejprve jako asistent ně-
kdejšího spoluhráče Blažka, pak 
Staňka. Zemřel ale příliš brzy, dva dny 
před svými 51. narozeninami, 23. října 

1978 zemřel na infarkt.

Zimní stadion Josefa Kotase byl spuštěn do pro-
vozu právě před 75 lety. Přesně 28. října 1947 exhi-
bičním utkáním Čechy – Morava, kterému přihlíželo 
přes 9 000 diváků. Stal se teprve pátým stadionem 
s umělou plochou v tehdejším Československu a krát-
ce po jeho otevření se sem přestěhovali hokejisté 
Vítkovic. Svůj domov zde získali na dlouhých 43 let.

V lednu 1949 zde byl vytvořen dosud nepřekonaný re-
kord návštěvnosti na hokejovém utkání u nás, když 

střetnutí mezi reprezentacemi ČSR a USA přihlíželo 
více než 22 000 diváků.

V červenci 1955 se pak stadion, přezdívaný krát-
ce Kotas, stal první zastřešenou hokejovou halou 
v Československu.

Vítkovičtí hokejisté zde vybojovali oba své mistrov-
ské tituly, byť samotná korunovace se vždy odehrála 
na ledech soupeřů. Nejvíce diváků sledovalo exhibiční 
utkání s Harringay Racers v lednu 1949 – 18 000 divá-
ků. Rekord soutěžního utkání vytvořilo druholigové der-
by s Baníkem Ostrava 9. ledna 1961, kterému přihlíželo 
13 949 diváků. Vítkovickému hokeji sloužil „Kotas“ pravi-
delně do roku 1986 a také ještě ve druholigové sezoně 
1987/1988. Do roku 1991 zde Vítkovice občasně sehráva-
ly ligové zápasy v případě, že v Paláci kultury a sportu 
nebyl prostor. Stadion byl zavřen v roce 1993 a chátral. 
Srovnán se zemí byl na přelomu let 2003 a 2004.

KANONÝR OLDŘICH SEIML 
BY OSLAVIL 95

„KOTAS“ OTEVŘEL PŘED 75 LETY
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• rychlé a kvalitní provedení 
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• pomoc se získáním podpory  
z dotačních programů

Čistá energie z obnovitelných zdrojů

Vrty pro tepelná čerpadla
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Rasťo, minulý pátek jsi nastou-
pil do svého 800. extraligového 
zápasu. Po utkání jsi se vyjádřil 
v tom směru, že jsi rád, že je ta 
meta za tebou. Jak jsi to myslel 
a jak vnímáš tento milník?
Asi jsem to úplně nemyslel tak, 
jak jsem to řekl. Tehdy jsem byl 
v emocích po vyhraném zápase 
a i vlastně po tom mém výroč-
ním. Měl jsem na tribuně rodiče 
a známé. Upřímně jsem se na to 
nijak nechystal. Potom, když 
se to blížilo, jsem si toho vědom 
byl, dostal jsem i nějaké informa-
ce z klubu, že se něco malého 
k tomu chystá. Strašně si vážím 
toho, že stále můžu hrát českou 
extraligu. Každý takový milník potěší. Lhal bych, kdy-
bych řekl, že ne. Potěšilo mě to a moc si toho vážím, 
že si na mě i z klubu vzpomněli. Ale je rozběhnutá se-
zona a já se soustředím hlavně na hokej a abychom 
hlavně dobře pokračovali. Bilancování nebo nějaké 
vzpomínání, to neřeším, možná až po sezoně, nebo až 
rovnou po kariéře.

Jsi prvním slovenským hráčem a vlastně i cizincem, 
který odehrál tolik zápasů v české nejvyšší soutěži. 
Co říkáš na to, že ještě nikdo z tvých krajanů v sa-
mostatné české neodehrál 800 zápasů, až na tebe?
Je to pro mě velká čest a pocta, když si představím, 
kolik skvělých a kvalitních slovenských hráčů v čes-
ké extralize hrálo. Já jsem v Česku šestnáctou sezonu, 

takže to bude i tím, ale na druhé 
straně je to i známka určité konzi-
stence. Každopádně je to pro mě 
velká čest, že mám jako Slovák 
nejvíce startů v české extralize – 
a že tady přede mnou hráli velcí 
hráči!

Říkáš, že bilancovat budeš 
po kariéře, to skoro zní, jako bys 
někde na horizontu měl vidinu 
konce kariéry…
To ne. Vůbec nějakou takovou vi-
dinu nemám. Ani nějakou metu, 
že bych si třeba řekl, že to chci 
táhnout do tisícovky, nebo do čty-
řiceti. To vůbec. Já to beru, jak to 
je. Jdu zápas od zápasu a jestli mi 

zdraví dovolí a bude o mě zájem a přidám padesát 
zápasů, sto zápasů, pět set dalších zápasů, to se uvidí. 
Dokud se budu cítit platný pro tým, dokud uvidím, že 
na to mám a nabídka bude na stole a bude nám to dá-
vat smysl i z pohledu rodiny, tak budu hrát.

Poznáš na sobě těch 800 zápasů?
Možná už to všechno nevnímám stejně, jako kdyby mi 
bylo pětadvacet. Ale fyzicky se stále cítím okej. I psy-
chicky a mentálně. Mám nějaké zkušenosti, ale roz-
hodně mě hokej stále baví.

Kariéra nekončí, ale když se ohlédneš za těmi pře-
dešlými osmi sty zápasů, co je tvůj největší highli-
ght? Je to ten titul s Karlovými Vary z roku 2009?

BILANCOVÁNÍ A VZPOMÍNÁNÍ AŽ 
PO SEZONĚ NEBO KARIÉŘE

RASTISLAV DEJ
Slovenský forvard Rastislav Dej před týdnem, v zápase s Libercem, 

nastoupil ke svému 800. extraligovému zápasu. Stal se prvním 
slovenským hráčem a cizincem, který v české nejvyšší soutěži 
dosáhl osmi stovek startů. Zkušený čtyřiatřicetiletý bojovník je 

za jubileum rád, ale rozhodně se ještě nechystá končit.
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Když se na to zpětně dívám, tak asi ano. Tehdy jsem 
byl ještě mladý kluk, byla to moje teprve druhá sezo-
na, vlastně první kompletní v české extralize. Ten titul 
byl asi nejvíc…

Dokázal jsi to v té době docenit?
Právě, že na to přicházím až teď, když jsem starší, že 
vlastně asi ani moc ne. Tehdy jsem měl dvacet let 
a člověk si řekne – tak fajn, takových momentů ješ-
tě přede mnou bude… Ale když si dnes uvědomím, 
že jsem viděl tehdy plakat starší hráče jak na straně 
Varů, kteří to vyhráli a měli radost, ale i na straně sou-
peře, kteří zase možná pochopili, že to pro ně byla po-
slední šance… Cesta za titulem je strašně dlouhá a těž-
ká a potřebuje se vše sejít. A je spousta hráčů, kteří 
byli vynikající, ale z nějakého důvodu se jim to nepo-
dařilo. Vlastně i já jsem byl ve finále jen tehdy. Pak 
ještě semifinále s Hradcem, ale jinak ne. Je to straš-
ně těžké. S odstupem času je ten titul opravdu můj 
největší úspěch. Ale zase každá sezona, kterou jsem 
odehrál, měla něco do sebe. Z každé jsem si něco od-
nesl. A člověk se hlavně učí, především na vlastních 
chybách.

V české extralize jsi hrál ve Varech, v Hradci a nyní 
ve Vítkovicích. Dají se tyto destinace srovnat?
Já jsem se všude cítil a cítím velice dobře. I ve Varech 
a Hradci jsem se cítil jako doma, stejně tak se cítím 
jako doma tady v Ostravě.

Do Vítkovic jsi přišel v roce 2017. Hraješ zde šes-
tou sezonu. Dokázal sis tehdy představit, že budeš 
modro-bílý dres oblékat tak dlouho?
Je to značná část mé kariéry. Já mám rád, když 
se někde usadím na delší čas a cítím se tam jako 
doma. Nejsem z těch hráčů, kteří by potřebovali 
každou sezonu měnit klub a město. A mi to tady 
ve Vítkovicích a v Ostravě vyhovuje. Líbí se nám 
tady i s manželkou i s malou, takže z mého pohle-
du není důvod, proč to měnit. Když jsem sem přišel, 
podepsal jsem smlouvu na tři roky, tak jsem počí-
tal, že tady nějaký čas budu – i když člověk v hokeji 
vlastně nikdy stoprocentní jistotu nemá. Jsem rád, 
že jsem tady. Máme to tady kousek domů, hokejo-
vě jsem tady spokojený a vážím si toho, že je zde 
stále o mě zájem. A rád tady vydržím, co nejdéle. 
Ale to je výhled do budoucna. Soustředím se nyní 
na tuto sezonu.

Sezonu máte rozehranou dobře, jak jsi spokojený 
ty osobně?
Nejsem člověk, který by sledovat tabulku, zvlášť ne 
takhle na začátku sezony. Ale je pravda, že se nám 
dařilo. Jsem rád, že jsme se naučili zvládat těžké zá-
pasy, otáčet je, i když se původně nevyvíjejí moc 
dobře. Vnitřně si věříme, i když hra třeba není ide-
ální. Já bych to nerad zakřikl, samozřejmě pořád 
musíme pracovat na našich nedostatcích, využívat 
maximum šancí. Bylo by dobré, kdyby nám to takto 
vydrželo co nejdéle, ale nejpodstatnější bude, aby-
chom byli ve formě a sedělo nám to v rozhodují-
cí fázi v závěru sezony. Tam se bude lámat chleba 
a rozhodovat, jestli ta sezona byla úspěšná. Ale ro-
zehrané to je dobře, to je pravda. Zvládli jsme změ-
ny v herním systému i v kádru, hrajeme útočně, ale 
snažíme se nezapomínat na obranu, máme dobré-
ho brankáře. Tak snad nám to bude vycházet, vě-
řím v to.
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Litvínov přijel do Ostravy jako poslední tým tabulky 
a s šesti porážkami v zádech. Ke cti soupeře je ale po-
třeba přiznat, že chemici byli možná nejtěžším soupe-
řem, na kterého Vítkovice dosud doma narazily. Jenže 
ani to hostům nestačilo. Vítkovické odhodlání a vítko-
vické srdce, podpořené šesti a půl tisícovkami fanouš-
ků, bylo větší.

Přitom to byli Severočeši, kdo v 15. minutě otevřel 
skóre, Estephan využil přesilovku. Vítkovičtí ale oplati-
li stejnou mincí v závěru první třetiny, z kruhu se přes-
ně trefil Lakatoš.

Ostravané předvedli raketový start do druhé třetiny, 
Petr Chlán dorazil Fridrichovu střelu a poslal domá-
cí do vedení. Od té doby hosté jen dotahovali. Zprvu 
úspěšně, když v přesilovce umocněné ponechanou 
výhodou prostřelil Stezku Wesley. Stav 2:2 ale pro-
lomil promptní střelou z mezikruží ve 35. minutě 
Lindberg a ve 40. minutě se po kombinaci celé forma-
ce prosadil Peter Mueller, jenž zapsal trefu po svém 
návratu z marodky.

Za stavu 4:2 Vítkovičtí znovu vlétli i do třetí třetiny, 
obránce Willie Raskob zaskočil střelou od mantinelu 
brankáře Godlu. Jenže Litvínov stále neskládal zbraně 
a drobná chybka na útočné modré znamenala příleži-
tost pro únik Patrika Zdráhala, který se do sítě svého 
mateřského celku nemýlil.

Za stavu 5:3 sice neviselo utkání na vážkách, nicmé-
ně Ostravané o své vedení museli stále tvrdě bo-
jovat. Verva zkusila hru bez brankáře, bezúspěšně. 
A tak modro-bílí vyhráli i v pátém domácím utkání, 
zatímco hosté museli polknout sedmou porážku 
v řadě.

LITVÍNOVSKÉ BODY 
SE NERODILY SNADNO

Vítkovice vyhrály nad chemiky celkem jednoznačným rozdílem, 
k radosti šesti a půl tisícovky diváků si modro-bílí upevnili 

pozici u čela tabulky. Jednoduché to ale nebylo.

HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Branky: 20. Lakatoš (Mikuš), 22. Chlán (Fridrich, Lakatoš), 35. Lindberg (Fridrich, Chlán), 40. Mueller (Krieger, Bukarts), 

41. Raskob (Lakatoš, Fridrich) – 15. Estephan (Stránský, Hlava), 25. Wesley, 47. Zdráhal. Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Lederer, 
Zíka. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 6 409. Střely na branku: 27:30.

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

HC VERVA Litvínov: Godla – Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Zeman, Kolář – Zygmunt, Sukeĺ, Stránský – Kudrna, 
Estephan, Zdráhal – Abdul, Helt, Hlava – Berka, Straka, Chalupa
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Petře, kde se podle tebe lámal zápas s Litvínovem? 
Zápas se podle mě lámal ve druhé třetině, kde se nám 
stejně jako v minulých zápasech doma podařilo dát 
dva rychlé góly, čímž jsme je asi trochu zaskočili a od-
skočili jsme do toho rozhodujícího náskoku, který 
jsme poté kontrolovali do konce.

Litvínov ale nehrál vůbec špatně, jak jsi to utkání 
vnímal ty? 
S nimi je to vždy takový úporný boj, hrají jednoduše, 
protečují si kotouč do pásma, jdou si za nimi. Takže 
někdy jsme s tím třeba měli trochu problém, ale naše 
síla teď je, že dokážeme dát ty góly a tím překlopit ten 
zápas na naši stranu.

Vyhráli jste dosud všechny domácí zápasy, čím to 
podle tebe je? 
Zatím jich tolik nebylo, ale myslím si, že je to určitě 
i fanoušky, protože jich chodí letos hodně a je tady 
opravdu výborná atmosféra. Jsme zvyklí doma dávat 
góly, hrajeme poctivou hru, poctivě do obrany, jako 
jsme hráli i minulé sezony, ale ta nadstavba je, že do-
kážeme skórovat i rychlé góly za sebou a pak si doká-
žeme pohlídat i ten výsledek.

Prožil jsi tříbodový večer. Vzpomeneš si, kolikátý 
to je ve tvé extraligové kariéře? 
Bude to asi druhý, asi po roce a půl druhý tříbodový 
večer.

Čím byl pro tebe zvláštní? 
Byl zvláštní asi tím, že v první třetině jsem částečně 
zavinil gól v oslabení, takže po první třetině ta nála-
da nebyla úplně dobrá. Ještě jsme koncem třetiny vy-
rovnali a potom se to otočilo. Dneska jsem se na ty 
tři body úplně nenadřel, což třeba v jiných zápasech 
bylo úplně naopak. Jsem rád, myslím, že jsem takový 

zápas potřeboval, aby mě to dál nastartovalo, a dou-
fám, že ty body budou přicházet dále, jak ty osobní, 
tak týmové.

Vy jste doma prohrávali s Libercem a dnes 
i s Litvínovem. Ukazujete sílu mužstva, že nezaba-
líte a makáte dále? 
Určitě ukazujeme, ale musíme si na to dávat pozor, 
protože určitě se nám to s některými týmy může 
stát osudným, že takto budeme prohrávat. Je to ur-
čitě naše síla, že ten zápas dokážeme otočit. Povedlo 
se nám i s Libercem i dnes dát góly snad během minu-
ty nebo během dvou minut, což si myslím, že nás do-
stane na koně a pak dokážeme hrát naši hru a vyhrát.

V obou utkáních jste udeřili ve druhé třetině, tedy 
ve chvíli, kdy máte střídačku dále. To většinou ho-
kejisté nemají rádi, vám to evidentně vyhovuje. 
Je to možné, nevím, jestli je to tou druhou třetinou, ale 
otáčíme rychle hru, snažíme se jít rychle do protiúto-
ku, rychle zaútočit a z toho udeřit.

FRIDRICH: ZÁPAS SE LÁMAL 
VE DRUHÉ TŘETINĚ

Petr Fridrich sice v první třetině chybou dopomohl Litvínovu k otevření skóre, ale 
následně třemi gólovými asistencemi přispěl na konto Vítkovic. Mladý útočník 

s reprezentačními zkušenostmi i ambicemi ocenil po utkání i podporu fanoušků.
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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

ABG Kia XCeed (130x180 bulletin).indd   1ABG Kia XCeed (130x180 bulletin).indd   1 08.09.2022   11:54:4908.09.2022   11:54:49
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Je možné, že po emotiv-
ním a dojemném ceremoni-
álu k oslavě kariéry loučící-
ho se Romana Poláka měli 
Vítkovičtí ještě trošku ztvrdlé 
nohy, a tak do utkání vstoupil 
lépe Liberec. Tým, který v 11 
zápasech nezůstal ani jednou 
bez bodu, poslal do vedení 
už v 5. minutě lotyšský zadák 
Balinskis.

Domácí se dostali do tempa 
a srovnali ve 14. minutě z pře-
silovky, kdy povedenou střelu 
Juraje Mikuše protečoval Marek 
Kalus. Že tento zápas bude ko-
řistí Vítkovic, to ukázal v závěru 
první třetiny Roberts Bukarts, 
který při tlaku soupeře dokázal ve vlastním pásmu 
získat kotouč a následně proměnit sólo neskutečnou 
trefou pod víko liberecké branky.

Do druhé třetiny vstupovaly oba týmy za jednobranko-
vého rozdílu, ale ještě dříve, než voda na ledě po úpra-
vě dokonale zamrzla, vedli Vítkovičtí 5:1. Během pouhé 
1 minuty a 54 sekund vstřelili domácí 3 branky! Nejprve 
se z bezprostřední blízkosti prosadil Dej, ve svém 

jubilejním 800. zápase. Pak zno-
vu Bukarts, který uspěl z bran-
koviště. A nakonec naservíroval 
Mueller na zlatém podnose šanci 
do druhé vlny obránci Raskobovi, 
který tak zaznamenal první gól 
v české extralize.

Liberec byl ve 25. minutě zralý 
na pověstný ručník. Bílí Tygři 
v sobě našli sílu vzdorovat. Třetí 
třetinu otevřel snížením kapi-
tán Jelínek. Drama Vítkovičtí ale 
odmítli, v 55. minutě pojistil vý-
hru Peter Krieger v přesilovce. 
Gól z hole Ordoše v 58. minutě 
byl už jen korekcí konečného 
výsledku – 6:3 pro Vítkovice.

Liberec poprvé zůstal zcela bez bodu zásluhou pro-
duktivních Vítkovic. „Nevím, jestli nás ten začátek 
ovlivnil, že jsme zápas nezačali nijak skvěle, prohrá-
vali jsme, ale mužstvo v sobě našlo sílu, otočilo utkání 
i gólem z brejku 20 vteřin do konce. Utkání se roz-
hodlo ve druhé třetině, kdy nám tam ty góly rychle 
napadaly. Po druhé třetině jsme hráče nabádali, aby 
s pokorou odehráli tu třetí třetinu, myslím si, že za-
slouženě jsme ten zápas vyhráli,“ zmínil trenér Holaň.

VÍTKOVICE ROZCUPOVALY BÍLÉ 
TYGRY VE DRUHÉ TŘETINĚ

Rozlučka Romana Poláka s kariérou nemohla mít ze strany 
vítkovického týmu lepší oslavu. Ostravané jako první připravili 

Liberec o všechny body, navíc soupeři nastříleli šest branek.

HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Branky: 15. Kalus (Mikuš, Mueller), 20. Bukarts, 23. Dej (Kalus, Lindberg), 24. Bukarts (Gewiese, Kovář), 25. Raskob (Mueller, 

Krieger), 55. Krieger (Lakatoš) – 5. Balinskis (Filippi), 44. Jelínek (Rychlovský), 58. Ordoš (Filippi, Rosandič). Rozhodčí: 
Hradil, Šindel – Hlavatý, Synek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 6 239. Střely na branku: 38:23.

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

Bílí Tygři Liberec: Král – Balinskis, Melancon, Vitásek, Štibingr, Derner, Dvořák, Rosandič – Birner, Najman, Faško-Rudáš – 
Ordoš, Filippi, Frolík – Flynn, Jelínek, Rychlovský – J. Vlach, Šír, Čederle
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Juraji, zápas s Libercem jste vyhráli. Jak se zrodil 
váš úspěch?
Bylo super, že nás nerozhodil ten první gól. Myslím, že 
jsme trošku po tom ceremoniálu rozhýbávali nohy – 
prvních pět, šest minut. Ale potom už jsme ten zápas 
měli prakticky po celý zbytek pevně v rukách.

Liberec jste i celkem výrazně přestříleli…
Ano, myslím, že jsme podali velmi dobrý vý-
kon a v podstatě pětapadesát minut jsme 
byli lepším týmem.

Jak moc pomohla druhá třetina?
Určitě hodně, protože nám to tam napadalo. 
Potom se samozřejmě hrálo lépe a třetí tře-
tinu jsme se snažili už jen kontrolovat.

Jak moc cenný je fakt, že jste Liberec po-
razili a jako první v lize jste jim nedovolili 
ani bod?
Každý zápas chceme bodovat a posbírat 
těch bodů co nejvíce. Zvlášť, když hrajeme 
doma. Takže každý bod, každé body jsou pro 
nás cenné. 

Ty jsi tady v minulé sezoně nebyl, přesto, 
chtěl mančaft nějak věnovat tento zápas a vyhrát 
jej pro Romana Poláka, který se před utkáním lou-
čil s kariérou?
Hlavně Roman něco vypsal za případné vítězství, tak-
že jsme ho o to chtěli obrat (pousměje se)

Juraji, ty sám vedeš ligu v počtu asistencí, na gól 
čekáš. Chvíli to vypadalo, že první vítkovický gól 

zápasu byl tvůj. Mrzí tě, že ti ho později u videa 
sebrali, nebo jsi věděl od začátku, že tam byla teč 
Marka Kaluse?
Tu teč jsem neviděl. Měli jsme za úkol střílet nahoru 
a já jsem tam trochu místa viděl, takže jsem to vystře-
lil. Ale tak mi osobně je jedno, kdo ty góly dá, hlavně, 
že tam napadaly a že máme tři body.

Prožíváš nějak fakt, že z postu obránce vedeš ta-
bulku gólových asistentů celé extraligy?
Nějak zvlášť ani ne. Moc to nesleduju. Spíš sleduji tý-
mové body v tabulce. Přece jen se snažíme o něja-
ký týmový výsledek a individuální body jsou druho-
řadé. Osobně jsem velmi rád, že se nám daří všem, 
jako mužstvu a třeba tenhle zápas s Libercem nám 
opravdu vyšel. 

PĚTAPADESÁT MINUT JSME BYLI 
LEPŠÍM TÝMEM, MÍNÍ MIKUŠ
Obránce Juraj Mikuš byl původně nahlášen jako autor první branky 

Vítkovic v zápase s Libercem, pak byl gól ale připsán Kalusovi. 
Slovenský zadák si tak na první trefu ve Vítkovicích musel ještě 
počkat. Úctyhodné ovšem je, že ve 13 utkáních se podílel na 12 

gólech a po první čtvrtině vedl tabulku ligových asistentů.
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Manželka Natálie, dcera Isabella a syn Markus 
doprovodili Romana Poláka na červený kobe-
rec na ledě OSTRAVAR ARÉNY. Před zápasem 
s Libercem se borec, který odehrál v NHL 877 zá-
pasů, zahrál si finále Stanley Cupu, reprezento-
val Česko na olympiádě, mistrovství světa i světo-
vém poháru a po odchodu z NHL vedl Vítkovice 

dvě sezony jako jejich kapitán, oficiálně rozloučil 
se svou hokejovou kariérou.

Sportovní manažer Roman Šimíček předal nejpr-
ve Polákovi zarámovaný dres – jeho dres, ve kte-
rém odehrál své poslední utkání kariéry, ve kterém 
Vítkovice dovedl v rozhodujícím 5. zápase předkola 

MÁLEM MI AŽ SLZA UKÁPLA, 
PŘIZNAL PO ROZLUČCE  

ROMAN POLÁK
Dojatý, spokojený, možná i překvapený. V Romanu Polákovi se po jeho 
oficiální rozlučce s kariérou na ledě vítkovického paláce před zápasem 

Vítkovic s Libercem mísily pozitivní emoce. Při speciálním videu s průřezem 
jeho kariéry a pozdravy jeho spoluhráčů, přátel a také bývalého GM z Toronta 

Lou Lamoriella mu, jak sám přiznal, málem ukápla slza. Aplaudovalo mu 
při tom téměř šest a půl tisíce fanoušků. Důstojný konec kariéry jednoho 

z největších hokejových bojovníků, který vzešel z ostravské hokejové líhně 
a který celou svou profesionální kariéru v Česku spojil výhradně s Vítkovicemi.
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do čtvrtfinále play off. Pak následovalo video s prů-
řezem sezony a pozdravy velkých osobností – Marka 
Malíka, spoluhráče ze St. Louis Vladimíra Sobotky, 
spoluhráče z Dallasu Radka Faksy a také aktuálního 
GM New York Islanders Lou Lamoriella, se kterým 
se ostravský rodák potkal v Toronto Maple Leafs.

Aplaudovalo při tom šest tisíc diváků ve stoje.

„Moc pěkné, já to nečekal. Prvně jsem myslel, že bude 
jen hození buly a zamáváme si. Ale čím víc se to blí-
žilo, a bylo mi řečeno, že mohu přijít s rodinou, bude 

skybox a tak, cítil jsem nervozitu a bál jsem se, že to 
bude něco většího. Nakonec bylo a moc se mi to líbi-
lo,“ přiznal Roman Polák.

Video jej téměř dojalo. „To mě příjemně překvapilo, 
protože jsem nečekal, že se bude vyjadřovat. Tam mi 
i ukápla slza, je to obrovská persona v NHL, uznáva-
ný generální manažer, který má za sebou moc a jeho 
slova mě potěšila,

Marek Malík není jen Polákův někdejší spoluhráč, ale 
také velký kamarád. Proto si z končícího parťáka tro-
chu vystřelil. „Kdo končí? Roman Polák? Kdo to je? 
Houslista? Jo hokejista!“ Vtipkoval ve videu. „Klasický 
Malda,“ pousmál se Polák. „Bylo to vtipné. Známe 
se dlouhé roky, chodíme spolu pravidelně na pivo, tak-
že jsem za to rád. I po tomhle zápase spolu půjdeme 
na jedno,“ naznačil během svého rozlučkového večera.

Také trochu zavzpomínal na svou hokejovou drá-
hu. „Začalo to dávno a skončilo to rychle,“ prohodil. 

„Začátky byly krušné a jiné, ale třeba v St. Louis jsem 
byl osm let. Měl jsem štěstí, že jsem byl draftován 
do klubu, kterému se nedařilo a chtěli mužstvo vy-
měnit. Dát šanci mladým. Hned po kempu jsem byl 
v týmu, pak mě sice dali dolů na pár měsíců, ale vy-
pracoval jsem se zpátky. A zůstal tam. Rád ale vzpo-
mínám na všechny štace,“ podotkl Polák.

„Každopádně jsem vděčný, že jsem potkal mnoho lidí 
ve své kariéře. Řada z nich mi pomohla. A tohle tady 
byla krásná tečka, musím Vítkovicím poděkovat, že mi 
to umožnily a měly to jako překvapení. Dojemný záži-
tek. A samozřejmě i divákům,“ doplnil Polák na adresu 
rozloučení.

Úplně bez hokeje ale není. Aktuálně pracuje pro orga-
nizaci Columbus Blue Jackets jako skaut. „Jaké mám 
oko na talenty? To řekne až čas. U téhle práce je 
dobré, že se to dozvím třeba za pět let, jestli ji umím, 
nebo ne. Pak si můžeme říct, jaký jsem byl,“ usmál 
se Roman Polák na závěr.
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Naposledy si ovace fanoušků a zaplněného stadio-
nu užíval před půlstoletím. Někdejší vynikající útočník 
Stanislav Kurovský, člen vyhlášené vítkovické forma-
ce přezdívané komáří 
útok (s Janem Gelnarem 
a Bedřichem Berkem), 
oslavil v červenci kula-
té 80. narozeniny a mi-
nulou neděli se dočkal 
oslavy přímo na vítko-
vickém ledě.

A tak to taky mělo být. 
Stanislav Kurovský je 
odchovancem vítko-
vického hokeje a jeho 
dres oblékal nepřetrži-
tě od roku 1954 do roku 
1972, což je prakticky 

klubový rekord. Do roku 1961 hrál současně i fotbal 
za Baník, dokonce hrál i 1. fotbalovou ligu, ale když si 
musel vybrat, zvolil hokej.

U příležitosti významného životního jubilea pozval vít-
kovický klub Stanislava Kurovského oslavit narozeni-
ny veřejně. Vyšlo to na zápas s Litvínovem, před kte-
rým někdejšího výtečného útočníka přivítalo na ledě 
6 a půl tisíce diváků. Kurovský dostal z rukou Romana 
Šimíčka dres se symbolickou osmdesátkou a vhodil 
také čestné buly zápasu Vítkovic s Litvínovem, který 
skončil výhrou modro-bílých 5:3.

„Moc děkuju všem ve Vítkovicích a také všem fan-
dům, za velice vřelé přijetí. Byl to skvělý zážitek 
a jsem rád, že jsem ho mohl zažít,“ usmíval se jeden 
z posledních žijících hráčů své éry přelomu 50. a pře-
devším 60. let.

STANISLAV KUROVSKÝ OSLAVIL 
PŘED ZAPLNĚNOU HALOU 

OSMDESÁTKU
Životní jubileum sice slavil v červenci, ale ovace na otevřené scéně si užil až 

nyní. Osmdesátník Stanislav Kurovský před zápasem s Litvínovem dostal 
výroční dres a vhodil čestné buly utkání, které znovu patřilo i jeho Vítkovicím.
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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 2:3

Ne 18.09. 2 PLZEŇ 4:2

Pá 23.09. 3 HRADEC KRÁLOVÉ 3:2 sn

Ne 25.09. 4 TŘINEC 3:5

Út 27.09. 5 SPARTA 5:3

Čt 29.09. 6 MLADÁ BOLESLAV 4:0

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek

Ne 02.10. 7 OLOMOUC 5:4 sn

St 05.10. 8 PARDUBICE 2:1

Ne 09.10. 9 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:3 sn

Pá 14.10. 10 KARLOVY VARY 4:5

Ne 16.10. 11 KLADNO 2:0

Út 18.10. 12 BRNO 2:1

Pá 21.10. 13 LIBEREC 6:3

Ne 23.10. 14 LITVÍNOV 5:3

St 26.10. 31 SPARTA 3:2p

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
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