
Extraligoví hokejisté PSG Berani 
Zlín předehrávají ve středu 10. října 
utkání 9. kola Tipsport extraligy 
na domácím ledě s týmem HC 
Dynamo Pardubice. Důvodem 
předehrávky je pohádkový muzikál 
Sněhurka na ledě, který o víkendu 
zavítá i s krasobruslařem Tomášem 
Vernerem do Baťova města. Berani 
nastoupí do utkání s Dynamem 
posilněni sebevědomím po vysoké 
výhře na ledě Sparty s cílem odčinit 
předchozí tři prohry v domácím 
prostředí. Marodka se vyprazdňuje, 
do utkání s Východočechy by měl 
nastoupit útočník Antonín Honej-
sek, který odehraje v letošní sezoně 
po zranění první zápas. 

Zlínští hokejisté vyhráli v nedělním 

kole na ledě pražské Sparty vysoko 
5:1 a přerušili sérii tří proher v řadě. 
„Nikdo nemůže pochybovat, že to 
byla náhoda. Předvedli jsme velmi 
dobrý výkon a dařilo se nám i v 
koncovce. Dát Spartě pět gólů na 
jejím ledě pět gólů je skvělý počin. 
Přijela za námi do Prahy početná 
skupina fanoušků, za což jim patří 
velké poděkování. Měli jsme vý-
raznou podporu a vytvořili skvělou 
atmosféru. Hlasitě fandili po celý 
zápas a zaslouží velkou pochvalu,“ 
uvedl Robert Svoboda, hlavní trenér 
PSG Berani Zlín.

Berany čeká ve středečním pod-
večeru pardubické Dynamo, které 
nasbíralo v dosavadním průběhu 
extraligy včetně jedné předehrávky 

13 bodů a patří mu v tabulce osmé 
místo. Pardubice dokázaly uspět ve 
čtyřech z posledních pěti utkání. 
„Pravidelně se hraje dobrý hokej. 
Soupeř produkuje kombinačně 
technický hokej. Letos mají zákoni-
tě jiný tým než v loňské sezoně, ale 
opět velmi kvalitní,“ pověděl trenér 
Svoboda. Zlínští vyhráli v loňské 
sezoně s Dynamem poslední dva 
zápasy a z dvanácti bodů v základní 
části vybojovali sedm.

Žižka a spol. mají v posledních 
dnech náročný program, neboť 
odehrají během osmi dnů již čtvrtý 
zápas. „Nemáme tak široký kádr, 
navíc se potýkáme s marodkou. 
Zadařilo se nám na Spartě a tým 
má dostatek sil. Na druhou stranu 
budeme mít před nedělním zápa-
sem v Chomutově poměrně dlou-
hou pauzu. Všechno má své pro a 
proti,“ řekl jednapadesátiletý kouč.

Zlínu se pomalu vyprazdňuje velká 
marodka. Už do zápasu Plzní na-
stoupil po zranění Jakub Herman a 
po návratu skóroval v obou duelech. 
„Příchodem Hermana náš výkon 
výrazně stoupl, navíc se Kuba 
prosadil i střelecky. Vypracoval si i 
další příležitosti, jednu z nich chytl 
plzeňský Preisinger přímo v bráně. 
Tonda Honejsek už je na ledě pár 
dní v plné přípravě a věříme, že 
nastoupí do ostrého zápasu. Daniel 
Gazda už trénoval, má sice rozbitý 
obličej, ale snad se to dá překonat,“ 
uzavřel Robert Svoboda.

ZLÍNSKÉ BULY
HC Dynamo Pardubice
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Zlínské buly

Tipsport extraliga má před třítýdenní olympijskou 
přestávkou na programu tři extraligová kola. Ho-
kejisté Aukro Berani Zlín se utkají v posledním do-
mácím zápase před pauzou v rámci 46. extraligo-
vého kola v  moravském derby s  týmem HC Olo-
mouc. Zápas je přímým soubojem o elitní šestku, 
neboť oba týmy nasbíraly stejný počet bodů. Ví-
těz bitvy bude mít o něco blíže k přímému postu-
pu do vyřazovacích bojů v play off. Berani odehra-
jí důležitý zápas ve světlé (žluté) barvě dresů na 
přání fanoušků.
Zlínští hokejisté přivezli z  utkání na ledě Litví-
nova dva body za výhru 4:3 v  prodloužení. Na 
ledě posledního týmu tabulky vedli ve 32. minu-
tě již 2:0, Verva dala vyrovnávací gól osm vteřin 
před třetí sirénou. „Byla to nepřehledná situ-
ace, videorozhodčí rozhodl o platnosti gólu 
a dále jsme to neřešili. Slibnou šanci měl 
Matějíček a pokud by padl třetí gól, domá-
cí by se již těžko zvedali. Litvínovu se po-
dařilo vyrovnat a třetí třetina již byla ote-
vřená na obě strany. Přivezli jsme dva body  
a vůbec to nebereme jako ztrátu. V extralize 
není slabých soupeřů,“ pověděl Robert Svobo-
da, hlavní trenér Aukro Berani Zlín.
 
Berani se zlepšili na severu Čech v  produktivitě,  
o čemž svědčily čtyři vstřelené góly. 

„Pozitivní je rovněž skutečnost, že se nám 
podařilo zužitkovat v  posledních zápasech 
pravidelně přesilovky. Zlepšená koncovka 
potvrzuje, že když dáme tři a více branek, 
tak bodujeme. Čtyři branky pak stačí k  vý-
hře,“ upřesnil padesátiletý zlínský kouč. 
Veselý a spol. vybojovali v letošní sezoně ze vzá-
jemných soubojích s Olomoucí jen dva body, když 
v posledních dvou zápasech vyšli s Hanáky bodo-
vě naprázdno. „Očekávám dobrý zápas z obou 
stran. Dívali jsme se na poslední utkání sou-
peře v Hradci Králové, hrají agresivní forče-
king, disciplinovaný a silový hokej. Doufá-
me, že budeme připraveni a rozhodne pro-
duktivita. Šance si vytvoříme a rozhodne, 
zda je proměníme,“ uvedl Svoboda. 
V sestavě Zlína schází stále zraněný útočník Pavel 
Sedláček. V jeho případě je pozitivní informací, že 
se zapojí do tréninku a není vyloučeno jeho zá-
pasové nasazení ještě před extraligovou přestáv-
kou. „Ostatní hráči jsou v rámci možností fit 
a doufejme, že nezasáhne viróza. Všichni 
hráči byli na čtvrtečním tréninku, k  dispo-
zici máme stejné hráče jako v Litvínově. Ví-
tězná sestava se nemění,“ uzavřel Robert Svo-
boda.
Berani věří, že je podpoří k zisku důležitých bodů 
i slušně zaplněný zimní stadion Luďka Čajky. Jed-
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ná se o atraktivní moravské derby, když ve hře je 
elitní šestka. A nejbližší domácí extraligový zápas 
přijde na řadu až přesně za měsíc.

Vzájemná bilance zápasů Zlína a Olomouce 
v české extralize: 

CELKEM: 31 zápasů, 9 – 2 – 7 – 1 – 12, 
skóre 66:69 

DOMA: 15 zápasů, 6 – 0 – 3 – 1 – 5, skóre 35:32 
VENKU: 16 zápasů, 3 – 2 – 4 – 0 – 7, skóre 31:37 

Nejvyšší vítězství doma: 
3:0, 27.1.2015 v sezoně 2014/2015 

Nejvyšší prohra doma: 
2:4, 4.10.1994 v sezoně 1994/1995 

Nejvyšší vítězství venku: 
3:1, 17.9.1995 v sezoně 1995/1996, 

12.12.2014 v sezoně 2014/2015  

Nejvyšší prohra venku: 
0:3, 14.2.1995 v sezoně 1994/1995 

dnešnÍ
soupeř

•  již řadu let zajišťujeme výrobu jednoúčelových strojů a zařízení
•  zakázková strojní výroba dle podkladů zákazníka či z vlastní konstrukce
• široký sortiment strojírenských výrobků
•  ve spolupráci se zákazníkem jsme schopni vyvinout jednoúčelové 

stroje, jako jsou navíječky, dopravníky, řezací a sekací zařízení, 
odvíječky, manipulátory a jiná zařízení.

•  dále Vám můžeme nabídnout montáž, demontáž a rekonstrukci 
výrobních linek, výrobu elektrorozvaděčů a strojírenské operace

PROZAX, s.r.o.
Objízdná 1628
Otrokovice 765 31
Areál Barum Continental
Tel.:+420 577 512 462
Fax: +420 577 512 007
E-mail: info@prozax.cz
www.prozax.cz

fl exibilita
komplexní řešení
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široká působnost

dnešní soupeř

Sněhurka přeložila zápas, Berani hrají dnes s Pardubicemi
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ZLÍNSKÉ BULY
SOUPISKY

BRANKAŘI
31 Daniel Huf 17.04.1999 19 let levá 181 cm 76 kg
36 Jakub Sedláček 05.04.1990 28 let levá 175 cm 75 kg
42 Tomáš Štůrala 05.01.1985 33 let levá 181 cm 86 kg
 
OBRÁNCI
5 Tomáš Žižka 10.10.1979 38 let levá 187 cm 96 kg
7 David Nosek 19.02.1981 37 let pravá 183 cm 83 kg
15 Martin Matějíček 04.09.1991 27 let pravá 188 cm 91 kg
17 Ralfs Freibergs 17.05.1991 27 let levá 180 cm 87 kg
18 Martin Padrnos 18.05.1998 20 let levá 190 cm 86 kg
47 Dalibor Řezníček 25.08.1991 27 let levá 182 cm 88 kg
66 Daniel Gazda 13.08.1997 21 let pravá 183 cm 85 kg
80 Jan Dluhoš 21.01.2000 18 let levá 180 cm 75 kg
89 Jakub Ferenc 21.06.1989 29 let pravá 200 cm 98 kg
92 Tomáš Valenta 13.04.1992 26 let levá 181 cm 95 kg
 Matyáš Hamrlík 09.08.2000 18 let levá 176 cm 71 kg
 
ÚTOČNÍCI
10 Štěpán Fryšara 02.07.1998 20 let levá 178 cm 77 kg
12 Tomáš Fořt 07.05.1992 26 let levá 187 cm 95 kg
21 Pavel Sedláček 19.03.1994 24 let levá 183 cm 83 kg
22 Jiří Ondráček 03.06.1988 30 let levá 186 cm 88 kg
23 Michal Popelka 14.08.1993 25 let levá 183 cm 76 kg
25 Pavel Kubiš 17.03.1985 33 let levá 180 cm 88 kg
27 Antonín Honejsek 19.12.1991 26 let levá 181 cm 86 kg
32 Edgars Kulda 13.11.1994 23 let levá 183 cm 87 kg
33 Michal Poletín 09.06.1991 27 let levá 189 cm 101 kg
49 Nicolas Werbik 09.10.1997 20 let pravá 187 cm 80 kg
51 Jakub Šlahař 26.04.1991 27 let pravá 185 cm 82 kg
71 Jakub Herman 21.02.1992 26 let levá 180 cm 89 kg
72 Jan Václavek 09.04.1999 19 let levá 185 cm 78 kg
77 Jiří Karafiát 07.07.1998 20 let pravá 186 cm 82 kg
88 Zdeněk Okál 08.07.1990 28 let levá 176 cm 85 kg
91 Jiří Goiš

PSG Berani Zlín

BRANKAŘI
35 Milan Klouček 30.4.1998 20 let levá 191 cm 89 kg 
90 Ondřej Kacetl 15.10.1990 27 let levá 182 cm 67 kg 
 
OBRÁNCI
15 Marek Trončinský 13.9.1988  30 let levá 186 cm 94 kg 
19 Vojtěch Budík 29.1.1998  20 let levá 183 cm 95 kg 
26 Rhett Holland 25.9.1993 25 let pravá 188 cm 100 kg 
27 Ty Wishart 19.5.1988 30 let levá 196 cm 99 kg 
33 Martin Bučko 13.5.2000 18 let pravá 189 cm 79 kg 
36 Petr Čáslava 3.9.1979  39 let levá 193 cm 99 kg 
53 Jacob Cardwell 24.5.1992 26 let pravá 191 cm 95 kg 
62 Daniil Miromanov 11.7.1997  21 let pravá 193 cm 90 kg 
97 Josef Hrabal 17.8.1985  33 let levá 187 cm 86 kg 

ÚTOČNÍCI
22 Tomáš Svoboda 24.2.1987 31 let pravá 182 cm 90 kg 
25 Ondřej Machala 11.1.1999  19 let levá 180 cm 81 kg 
32 Rostislav Marosz 23.2.1991 27 let pravá 180 cm 80 kg 
37 Petr Sýkora 21.12.1978 39 let pravá 191 cm 106 kg 
43 Antonín Dušek 8.4.1986  32 let levá 184 cm 86 kg 
44 Patrik Poulíček 10.6.1993 25 let levá 183 cm 82 kg 
55 Tomáš Vondráček 16.2.1991  27 let levá 190 cm 95 kg 
60 Tomáš Rolinek 17.2.1980  38 let levá 177 cm 83 kg 
67 Miloš Bubela 25.8.1992 26 let pravá 188 cm 86 kg 
77 Sacha Treille 6.11.1987  30 let levá 194 cm 95 kg 
94 Jordann Perret 15.10.1994 23 let levá 178 cm 79 kg 
95 Jan Mandát 18.11.1995 22 let levá 181 cm 86 kg 
96 Matouš Kratochvil 2.12.1994  23 let levá 199 cm 97 kg 

hc dynamo pardubice

Hlavní trenér: Mgr. Robert Svoboda
Asistent trenéra: Martin Hamrlík
Trenér brankařů: Richard Hrazdíra
Vedoucí mužstva: Martiin Kotásek
Kustodi: Miloslav Sedlák, Aleš Jordán

Hlavní trenér: Miloš Holaň
Asistent trenéra: Pavel Marek, Otakar 
Janecký
Vedoucí mužstva: Denis Havel
Trenér brankařů: Adam Svoboda
Kondiční trenér: Petr Mocek
Kustod: Lukáš Myška



Partneři Tipsport extraligy 2018/2019

marketingový partner

doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto


