
Tipsport extraliga pokračuje po-
slední listopadový den třiadvacá-
tým kolem. Hokejisté PSG Berani 
Zlín se představí na domácím ledě 
v souboji s posledním týmem ta-
bulky Piráti Chomutov. Berani jdou 
do důležitého zápasu s cílem opla-
tit svěřencům trenéra Vladimíra 
Růžičky porážku 1:3 z úvodní čtvr-
tiny. „Tabulka je nesmírně vyrovna-
ná a kluci vědí, o co hrají. Jsou si 
vědomi důležitosti duelu a věříme i 
v početnou podporu fanoušků jako 
při předchozím utkání se Spartou,“ 
pověděl Robert Svoboda, hlavní 
trenér PSG Berani Zlín. Po zraně-
ní ramene se vrací do zápasové 
sestavy útočník Štěpán Fryšara, na 
marodce zůstává aktuálně pouze 
forvard Jakub Herman. Úvodní 
buly bude vhozeno na zlínském 
ledě v 17:30 hodin.

Zlínští hokejisté úvodní měření sil 
obou soupeřů v letošní sezoně v 
říjnu prohráli 1:3. Žižka a spol. sice 
vstoupili do zápasu v Chomutově 
lépe, neboť při vlastním oslabení šli 
do vedení zásluhou Štěpána Fryša-
ry, ale ve druhé třetině úřadovali 
Piráti. Severočeši zabrali a otočili 
nepříznivý vývoj zápasu třemi góly 
ve svůj prospěch.„Z výsledku je 
patrné, že jsme dali pouze jeden 
gól. Zápas byl celkově vyrovnaný, 
soupeř byl důraznější v prostoru 
před bránou a proto vyhrál. Nyní 
jsme na to připraveni, věnujeme 
se více situacím v před brankovém 
prostoru, které často rozhodují 
zápasy,“ uvedl Svoboda.

Beranům nejdou v poslední době 
nejlépe přesilové hry, i když s dva-
ceti procentní úspěšností patří k 
lepším týmům. „Spíše nás mrzí, že 
jsme v posledních zápasech pro-
marnili přesilovky pět na tři. Kromě 
duelu se Spartou to nemělo vliv na 
naše výhry, ale řadu situací řešíme 
zbytečně složitě. Naštěstí nevyužitá 
přesilovka teď v Pardubicích nám 
nechyběla k vítězství,“ řekl jedna-
padesátiletý trenér.

Piráti během listopadu posílil ka-
nadský gólman Justin Peters, který 
naposledy chytal v německém 
Kolíně nad Rýnem. V české extra-
lize zatím prokazuje velmi dobré 
výkony a statistiky. Průměr gólu na 
zápas má 1,81 a úspěšnost nad 93 
procent! Nenahání jeho skvělá čísla 
pro zlínské hráče obavy? „Nedívá-
me se tímto směrem. Zaměřujeme 
se na svou hru, co můžeme zlepšit 
a eliminovat nedostatky. Nezkou-
máme protivníka tímto způsobem. 
Pohyb hráčů je všude, pro nás je 

důležitá kvalita naší hry,“ vysvět-
lil Svoboda. Berani doma porazili 
Chomutov třikrát za sebou. Piráti 
mimo svůj led čtyřikrát za sebou 
nebodovali a celkově jsou se třemi 
body za jednu výhru z deseti utká-
ní suverénně nejhorším týmem 
venku.

Berani se po středeční výhře v Par-
dubicích posunuli v tabulce opět 
blíže ke středu. Momentálně jim 
patří osmá příčka, když na pátou 
příčku jim schází tři body, ale stej-
ný počet bodů je dělí od dvanác-
tého místa! Takhle neskutečně je v 
letošní sezoně vyrovnaná extraliga! 
„Každý zápas je důležitý nejen 
při pohledu do tabulky. Nejsem 
zastáncem toho, že extraliga nemá 
kvalitu. S tím nesouhlasím, extrali-
ga je kvalitní, zápasy jsou ve vyso-
kém tempu. Najdeme málo zápasů, 
které nejsou napínavé. Opravdu se 
těžko odhadují výsledky,“ pověděl 
zlínský trenér.

ZLÍNSKÉ BULY
PIRÁTI CHOMUTOV
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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-

Zimní stadion Luďka Čajky

DERBY S OLOMOUCÍ: PŘÍMÝ SOUBOJ O ŠESTOU PŘÍČKU!

PÁTEK 2.  ÚNORA 2018 – 17:20   
• 46.  kolo • sezona 2017/2018

Č í s l o  2 5

H C  O L O M O U C

ZAPOJ SE I TY!
HOKEJ NÁS BAVÍ!

210x32mm.indd   1 28.8.2017   14:42:22

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
kvalita
široká působnost

dnešní soupeř

Proti Pirátům v sestavě nastoupí i uzdravený Fryšara
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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

PSG Berani Zlín

BRANKAŘI
29 Štěpán Lukeš 25.2.1996 22 let pravá 183 cm 87 kg 
30 Aleš Stezka 6.1.1997  21 let levá 193 cm 91 kg 
35 Justin W. Peters 30.8.1986 32 let levá 185 cm 95 kg
  
OBRÁNCI
4 Ondřej Buchtela 8.11.1999  19 let pravá 184 cm 95 kg 
16 Juraj Valach 1.2.1989  29 let pravá 202 cm 103 kg 
20 Brett Flemming 26.2.1991 27 let pravá 180 cm 85 kg 
24 Jakub Trefný 12.3.1981  37 let levá 177 cm 89 kg 
25 Ronald Knot 3.8.1994  24 let pravá 193 cm 90 kg 
55 Lukáš Blaha 1.6.1996  22 let levá 181 cm 79 kg 
67 Stanislav Dietz 10.9.1990 28 let levá 192 cm 89 kg 
70 Bohumil Jank 6.7.1992  26 let levá 189 cm 87 kg 
77 David Štich 15.4.1989 29 let levá 189 cm 104 kg 
96 Jaroslav Mrázek 14.1.1986  32 let levá 190 cm 100 kg   
  

ÚTOČNÍCI
21 Adam Dlouhý 29.11.1994 24 let levá 177 cm 86 kg 
22 Pavel Klhůfek 27.10.1991 27 let levá 187 cm 85 kg 
25 Masi J. Marjamäki 16.1.1985  33 let levá 188 cm 92 kg 
62 Vladimír Růžička 17.2.1989  29 let levá 190 cm 97 kg 
66 Martin Šťovíček 23.10.1995 23 let levá 180 cm 75 kg 
69 Radek Duda 28.1.1979  39 let levá 185 cm 91 kg 
71 Ivan Huml 6.9.1981  37 let levá 187 cm 90 kg 
86 Jan Havel 8.7.1996  22 let levá 186 cm 78 kg 
88 Jakub Sklenář 20.3.1988 30 let levá 176 cm 76 kg 
91 Jan Stránský 16.4.1990 28 let pravá 178 cm 85 kg 
93 Lukáš Vantuch 20.7.1987  31 let levá 196 cm 101 kg 
94 Tomáš Svoboda 24.2.1987 31 let pravá 182 cm 90 kg 
94 Jakub Chrpa 13.2.1994  24 let levá 176 cm 81 kg 
94 Filip Hanták 10.1.1992  26 let pravá 187 cm 83 kg  
 

PIRÁTI CHOMUTOV

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

Hlavní trenér: Vladimír Růžička
Asistent trenéra: Petr Martínek, 
Jan Šťastný
Vedoucí mužstva: Roman Lauko
Trenér brankařů: Anton Lukin
Kondiční kouč: Petr Švehla
Kustod: Pavel Mošna


