
Zlínské buly

Letošní ročník Tipsport extraligy 
2017/2018 je pro zlínský hokej jubi-
lejní 50. sezonou v nejvyšší soutěži. 
Cílem hokejového klubu Aukro Be-
rani Zlín je probojovat se v základní 
části do první desítky a zahrát si po 
roce opět vyřazovací boje v play off. 
Svěřenci trenérské dvojice Robert 
Svoboda, Martin Hamrlík vstoupi-
li do nové sezony v pátek úspěšně 
výhrou na ledě Vítkovic 2:1 po pro-
dloužení a v  dnešním podvečeru 
je čeká premiéra na domácím ledě  
s týmem HC Dynamo Pardubice.
„Budeme více sázet na mladší hrá-
če a snažit se hrát rychlý hokej. 
Do této strategie nám skvěle za-
padají nově příchozí Lotyši. Co se 
týče ambicí, cíl máme jasný, a to 
prodrat se do první desítky. Poté 
se uvidí, jak si to sedne. Rovněž 
ekonomika klubu na nadcházející 
sezonu je hotová a v této oblas-
ti panuje spokojenost,“ pověděl 
Martin Hosták, generální manažer 
Aukro Berani Zlín na předsezonní 
tiskové konferenci.
Na soupisce Beranů pro extraligu fi-
guruje přes pětatřicet hráčů včetně 
hokejistů na střídavý start z prvoli-
gového Přerova. „Hodně hráčů mů-

žeme využít právě z Přerova. Před 
sezonou se trenéři rozhodli, že na 
začátku sezony budou uvolněni  
k Zubrům obránce Tomáš Valenta 
a útočník Tomáš Fořt. Opačným 
směrem půjde bek Jakub Ferenc 
a forvard Matouš Kratochvil. Naše 
spolupráce s Přerovem je téměř 
na úrovni farmy a funguje na vý-
bornou,“ řekl Jiří Šolc, sportovní ma-
nažer klubu.
Zlínští hokejisté odehráli v přípravě 
celkem 10  zápasů, ve kterých se 
postupně krystalizovala sestava pro 
extraligové duely. Někteří hráči léčili 
v posledních dnech zdravotní šrá-
my. „Většina hráčů je momentálně  
v pořádku. Otazník visí nad star-
tem Tondy Honejska, který se zra-
nil při zápase v Jihlavě. Na úvod 
nás čekají těžcí protivníci, na sou-
peře se chystáme tradičně. Máme 
o nich informace z předchozích 
sezon. Věříme, že ofenziva bude 
velmi dobrá i za přispění letních 
posil,“ uvedl Robert  Svoboda, hlav-
ní trenér. 
Setkání s novináři se zúčastnil kapi-
tán týmu devětatřicetiletý Ondřej 
Veselý, který začal jednadvacátou 
sezonu v nejvyšší soutěži. Zatím má 
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ZAPOJ SE I TY!
HOKEJ NÁS BAVÍ!

na svém kontě 1 106 utkání v extrali-
ze a 215 gólů! „Jsou tady mladí tre-
néři a vyznávají modernější pojetí 
hokeje. Ukázalo se to již v přípra-
vě a věřím, že to bude vidět i v ex-
traligových  zápasech. Co se týče 
hráčů, atmosféra v kabině je velmi 
dobrá, především kluci z Lotyšska 
jsou v kabině hodně slyšet. Vedle 
mě v kabině sedí hned tři, už po-
chytávám lotyšská slovíčka. A re-
cept na hokejovou dlouhověkost? 
Je jednoduchý, dám si skvělé pl-
zeňské pivo,“ řekl Ondřej Veselý.

Vzájemná bilance zápasů Zlína 
a Pardubic v české extralize:

CELKEM: 114 zápasů, 50 – 9 – 5 – 
9 - 42, 331:334, 165 bodů

DOMA: 58 zápasů, 29 – 3 – 1 – 3 - 
22, 176:164, 86 bodů

VENKU: 56 zápasů, 21 – 6 – 3 – 6 
- 20, 155:170, 79 bodů

Nejvyšší vítězství doma: 6:1,  
18. ledna 2004 v sezoně 2003/2004
Nejvyšší prohra doma: 0:5, 10. led-
na 2006 v sezoně 2005/2006
Nejvyšší vítězství venku: 5:0,  
1. února 1996 v sezoně 1995/1996
Nejvyšší prohra venku: 3:8, 7.října 
1994 v sezoně 1994/1995

Výsledky obou soupeřů v předloň-
ské sezoně 2015/2016: Zlín doma 
1:3, 2:1 – Zlín venku 3:2, 2:1. Loňská 
sezona 2016/2017 – základní část: 
Zlín venku 3:2, 2:3 po prodloužení – 
Zlín doma 4:5 po prodloužení, 5:4 
po nájezdech. Play out (skupina  
o 11. – 14. místo): Zlín doma 6:3 - 
Zlín venku 2:3 po prodloužení.

Sestava Pardubic v  úvodním ex-
traligovém kole: Kacetl - Wishart, 
Cardwell, Trončinský, Holland, Čásla-
va, Ščotka - Vondráček, Tomášek,  
S. Treille - P. Sýkora, Dušek, Rolinek 
- J. Sýkora, Poulíček, Quenneville -  
M. Kaut, Bojko, Perret - M. Beran. Tre-
néři: Holaň, Marek, Janecký.

dnešnÍ
soupeř



Zlínské Buly

AUKRO BERANI ZLÍN
HRÁČSKÁ SOUPISKA

Brankář  Jméno Příjmení Narozen Výška Váha Hůl Sez Z
 39 LIBOR  KAŠÍK 31.03.1992 179 76 L 6 179
 42 TOMÁŠ  ŠTŮRALA 05.01.1985 181 86 L 9 71 
 Obránce Jméno Příjmení Narozen Výška Váha Hůl Sez Z G 
A 5 TOMÁŠ  ŽIŽKA 10.10.1979 187 96 L 17 965 80
 7 DAVID  NOSEK 19.02.1981 183 83 P 18 908 97
 8 JAKUB  FERENC 21.06.1989 200 98 P 1 6 0
 15 MARTIN  MATĚJÍČEK 04.09.1991 188 91 P 7 278 13
 17 RALFS  FREIBERGS (LAT) 17.05.1991 180 87 L 0 1 1
 18 MARTIN  PADRNOS 18.05.1998 187 86 L 1 2 0
 47 DALIBOR  ŘEZNÍČEK 25.08.1991 182 88 L 7 345 12
 80 DANIEL  GAZDA 13.08.1997 184 89 P 1 9 0
 91 OLDŘICH  HORÁK 09.01.1991 182 87 L 5 185 5  
Útočník  Jméno Příjmení Narozen Výška Váha Hůl Sez Z G 
 9 RADOSLAV  ILLO (SVK) 21.01.1990 180 90 L 0 1 0
 10 ŠTĚPÁN  FRYŠARA 02.07.1998 178 77 L 0 1 0
 13 RIHARDS  BUKARTS (LAT) 31.12.1995 179 84 P 1 0 0
 21 PAVEL  SEDLÁČEK 19.03.1994 183 83 L 5 84 1
 22 JIŘÍ  ONDRÁČEK 03.06.1988 186 88 L 10 460 43
 23 MICHAL  POPELKA 14.08.1993 183 76 L 3 46 5
A 25 PAVEL  KUBIŠ 17.03.1985 180 88 L 13 619 95
 27 ANTONÍN  HONEJSEK 19.12.1991 181 86 L 6 303 71
 29 DAVID  ŠŤASTNÝ 23.03.1993 187 86 L 3 107 16
 55 MATOUŠ  KRATOCHVIL 02.12.1994 196 91 L 1 7 1
 61 PAVEL  KLHŮFEK 17.10.1991 187 85 L 4 111 13
 71 ROBERTS  BUKARTS (LAT) 27.06.1990 181 82 P 2 101 42
 72 JAN  VÁCLAVEK 09.04.1999 184 77 L 0 0 0
 77 JIŘÍ  KARAFIÁT 07.01.1998 182 86 P 1 4 0
C 87 ONDŘEJ  VESELÝ 06.12.1977 181 90 L 20 1106 215
 88 ZDENĚK  OKÁL 07.08.1990 176 85 L 6 237 38
 97 MICHAL  GAGO 11.11.1997 182 85 L 1 24 1
Vysvětlivky: za číslem a jménem hráče následuje datum narození, výška, váha, držení hole, odehrané sezony,  
zápasy a branky v nejvyšší české soutěži. Aktuální stav ke dni 10. 9. 2017.

Brankář  Jméno Příjmení Narozen Výška Váha Hůl Sez Z
 35 MILAN  KLOUČEK 30.04.1998 191 89 L 1 6

 90 ONDŘEJ  KACETL 15.10.1990 182 72 L 4 110

 99 MARTIN  RŮŽIČKA 01.06.1987 180 77 L 12 281 
 Obránce Jméno Příjmení Narozen Výška Váha Hůl Sez Z G 
 15 MAREK  TRONČINSKÝ 13.09.1988 186 94 L 11 468 34

 26 RHETT  HOLLAND (CAN) 15.09.1993 188 100 P 0 1 1

 28 LADISLAV  HAVLÍK 21.04.1992 190 94 L 3 144 2

 29 TY  WISHART (CAN) 19.05.1988 193 101 L 0 1 0

A 36 PETR  ČÁSLAVA 03.09.1979 193 100 L 4 575 39

 53 JACOB  CARDWELL (CAN) 24.05.1992 191 95 P 0 1 0

 81 JAN  ŠČOTKA 20.05.1996 186 87 L 3 160 6

  ONDŘEJ  TREJBAL 21.04.1999 191 83 L 1 1 0  
Útočník  Jméno Příjmení Narozen Výška Váha Hůl Sez Z G 
 8 PETER  QUENNEVILLE  (CAN) 09.03.1994 181 87 P 0 1 0

 11 DAVID T OMÁŠEK 10.02.1996 187 85 P 2 100 24

 23 JAN  STARÝ 07.02.1986 185 94 L 13 481 123

 24 JÁN  SÝKORA (SVK) 14.09.1990 189 80 L 4 178 49

A 37 PETR  SÝKORA 21.12.1978 191 107 P 16 801 359

 43 ANTONÍN  DUŠEK 08.04.1986 184 86 L 10 420 43

 44 PATRIK  POULÍČEK 10.06.1993 183 85 L 4 102 6

 55 TOMÁŠ  VONDRÁČEK 16.02.1991 190 95 L 5 212 46

C 60 TOMÁŠ  ROLINEK 17.02.1980 177 84 L 14 624 163

 61 MARTIN  KAUT 02.10.1999 185 79 P 1 30 0

 71 MATĚJ  BERAN 11.11.1993 193 92 L 3 88 4

 77 SACHA  TREILLE (FRA) 06.11.1987 193 99 L 4 130 35

 94 JORDANN  PERRET (FRA) 15.10.1994 179 81 L 0 1 0

 95 VLADISLAV  BOJKO (RUS) 15.12.1995 194 86 L 0 1 0

 97 ONDŘEJ  PANNA 09.03.1996 182 87 L 2 37 0
Vysvětlivky: za číslem a jménem hráče následuje datum narození, výška, váha, držení hole, odehrané sezony,  
zápasy a branky v nejvyšší české soutěži. Aktuální stav ke dni 10. 9. 2017.

ZMĚNY V KÁDRU
PŘIŠLI: Rihards Bukarts (útočník; Springfield Thunderbirds – AHL), 
David Nosek (obránce; HC Oceláři Třinec), Ralfs Freibergs (obránce; 
Dinamo Riga – KHL), Radoslav Illo (útočník; Missouri Mavericks  
- ECHL), Pavel Klhůfek (útočník; HKm Zvolen/SR), Tomáš Valenta 
(obránce; HKm Zvolen, SR), Tomáš Fořt (útočník; HC Olomouc). 

ODEŠLI: Petr Holík (útočník; Severstal Čerepovec – KHL), Robert 
Říčka (útočník;  HC Sparta Praha), Roman Vlach (útočník;  
HC Olomouc), Oldrich Kotvan (obránce; BK Mladá Boleslav), 
Miroslav Blaťák, Jiří Marušák (obránce; ukončili kariéru)

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Mgr. Robert SVOBODA (narozen 23.07.1967)

Asistent trenéra: Martin HAMRLÍK (narozen 06.05.1973) 

Trenér brankářů: Richard HRAZDIRA (narozen 31.10.1967)

Vedoucí mužstva: Martin KOTÁSEK

Kustodi: Miloslav SEDLÁK, Aleš JORDÁN 

Maséři: Jan KRIŽKO, Lubomír PÁLKA

Lékaři: doc. MUDr. Jiří GATĚK, Ph.D., 

 MUDr. Bohumil DUDEŠEK, MUDr. Jiří DUBEN, 

 Ph.D., MUDr. Eduard HÁŠA

HC DYNAMO PARDUBICE
HRÁČSKÁ SOUPISKA

ZMĚNY V KÁDRU
PŘIŠLI: Ondřej Kacetl (brankář; Mountfield Hradec Králové), Jake Cardwell 
(obránce; HC Nové Zámky/SR), Rhett Holland (obránce; Idaho Steelheads/ECHL), Ty 
Wishart (obránce; HC ‚05 Banská Bystrica/SR), Vladislav Bojko (útočník; Bars Kazaň/
VHL), Antonín Dušek (útočník; HC Energie Karlovy Vary), Jordann Perret (útočník; 
Rouen Dragons/Fr.), Peter Quenneville (útočník; Aalborg Pirates/Dán.), Sacha Treille 
(útočník; Rouen Dragons/Fr.), Tomáš Vondráček (útočník; HC Kometa Brno). 
ODEŠLI: Jaroslav Hübl (brankář; Fischtown Pinguins Bremerhaven/Něm.), Josef Horyna 
(obránce; LHK Jestřábi Prostějov - hostování), Petr Chaloupka (obránce;  
bez angažmá), Karel Nedbal (obránce; SK Horácká Slavia Třebíč - hostování),  
Ctirad Ovčačík (obránce; HC Frýdek-Místek), Nicholas Schaus (obránce; Metallurg 
Magnitogorsk/KHL), Josef Zajíc (obránce; Orli Znojmo/EBEL), Michal Bárta (útočník; 
EHC Bayreuth/Něm.), Petr Hubáček (útočník; Rouen Dragons/Fr.), Tomáš Kaut (útočník; 
Rytíři Kladno), Lukáš Nahodil (útočník; HC Kometa Brno), Miroslav Rohlík (útočník; 
Long Beach Bombers/WSHL), Rastislav Špirko (útočník; HC Nové Zámky/SR),  
Filip Zadina (útočník; Halifax Mooseheads/QMJHL).

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Miloš HOLAŇ (narozen 22.04.1971)
Asistent trenéra: Mgr. Pavel MAREK (narozen 05.05.1958)
Asistent trenéra: Otakar JANECKÝ (narozen 26.12.1960)
Trenér brankářů: Jaroslav LANDSMAN (narozen 26.05.1966)
Kondiční trenér: Petr MOCEK
Videotrenér  
a vedoucí mužstva: Denis HAVEL
Skaut klubu: Břetislav KOPŘIVA
Technický manažer: Libor HOVORKA
Masér: Martin MANDYS
Kustod: Lukáš MYŠKA
Fyzioterapeut: Attila BOGDÁNY
Lékař: MUDr. Pavel HOLEKA



HLAVNÍ TRENÉR ROBERT SVOBODA: 
KDYŽ VÁM NĚKDO VĚŘÍ, DOKÁŽETE VÍCE

ROBERT SVOBODA (50) – narodil se 23. čer-
vence 1967, po ledě se proháněl s číslem devět 
na zádech a ve Zlíně strávil celkem devět sezon  
v nejvyšší soutěži. Důrazný a poctivý obrán-
ce odehrál v první lize 280 zápasů a připsal si  
38 bodů za 16 gólů a 22 nahrávek. Největší úspěch 
si připsal hned v premiérové sezoně 1984/1985, 
kdy nastoupil k šesti utkáním a stal se členem 
týmu, který vybojoval historický první medaili pro 
Zlín – bronz. Žlutomodrý dres oblékal až do roku 
1994 a po skončení kariéry se začal věnovat tre-
nérské práci u žáků a mládeže. Byl asistentem tre-
néra u mládežnické reprezentace České republiky 
do 19 let. V loňské sezoně vedl juniorský extrali-
gový tým HC PSG Zlín a byl vedoucím hokejové 
akademie. Od závěru listopadu 2016 vede extrali-
gový tým mužů, je držitelem trenérské licence A.

- Pane Svobodo, společně s Martinem Hamrlí-
kem jste vedli přípravu mužstva již od léta, za-
tímco loni jste přišli k týmu uprostřed sezony. 
Splnila letní příprava na suchu vaše očekávání?
„Ano, mohli jsme se připravit standardním způso-
bem. Pracovali jsme s týmem tak, jak jsme mysle-
li, že je to správné. Od hráčů to byla velmi dobře 
odvedená práce a samozřejmě jsme byli s  jejich 
přístupem spokojeni.“
- Řadu let jste vedl z pozice trenéra žákovské  
a mládežnické celky. Jak se liší trénování seni-
orského týmu?
„Je tam jeden zásadní rozdíl. Muži mají velký vě-
kový záběr, nemůžete přistupovat ke všem hrá-
čům stejně. Proto se musí zohlednit, že dvaceti-
letí hráči nemohou trénovat jako čtyřicetiletí, což 
v mládežnických kategoriích není.“
- V loňské sezoně jste změnili herní styl muž-
stva, kdy dáváte větší důraz na ofenzivní po-
jetí hry a atraktivitu pro diváka v podobě více 
branek. Daří se vám pokračovat v  tomto na-
stoleném trendu?

„Říká se, že hokej je pořád stejný, ale není to prav-
da. Hokej se vyvíjí jako všechny další sporty. Bylo 
období, kdy se hrálo tímto způsobem střední pás-
mo, dnes je to již překonané. Člověk si bere vzory 
z  týmů, které hrají dobře a jsou úspěšné a chce 
to praktikovat do svého týmu. Poté rozhoduje 
hráčská kvalita. Doufáme, že to bude vidět, jak ří-
kal kapitán týmu Ondřej Veselý. Nelze změnit celý 
systém za týden nebo měsíc, je to dlouhodobější 
práce. Máte spoustu návyků, které u řady hráčů 
předěláváte delší čas.“
- Sledujete ve vaší trenérské práci moderní 
trendy, kde sbíráte poznatky?
„Hodně mně dalo působení u národního týmu do 
devatenácti let. I když je to mládežnický hokej, 
potkáváte řadu trenérů, vidíte systémy hry, které 
hrají Finové, Rusové nebo Švédové. Hodně mě to 
obohatilo. Dnes v  době internetu není problém 
se podívat na zápasy NHL, KHL nebo švédské ligy. 
Určitým poznatkem pro nás je Liberec, trenér Filip 
Pešán hodně prezentuje moderní trendy hokeje. 
Poznatky si bereme i ze hry ostatních týmů.“
- V  letním období došlo k obměně hráčského 
kádru. Zdá se, že týmu může scházet po od-
chodu Petra Holíka a Romana Vlacha kvalitní 
střední útočník. Kdo je nahradí? 
„To je velká polemika, dříve Tonda Honejsek hrál 
centra podobně jako David Šťastný. Každý by 
chtěl rodilého centra, nicméně  přípravu zvládli 
oba na tomto postu velmi dobře. Můžeme se ba-
vit za měsíc, dva měsíce, že nám střední útočník 
chybí nebo nechybí. Každopádně každý je nahra-
ditelný.“
- Pojďme k otázce Filipa Chytila, který pode-
psal v létě nováčkovskou smlouvu s New York 
Rangers v NHL. Jak moc stojíte o jeho služby?
„V kontaktu s  ním je generální manažer Martin 
Hosták. Uvidíme, jakou roli sehraje současné zra-
nění. Záleží na rozhodnutí Jezdců, jaké mají s Fi-
lipem plány. Pokud někdo řekne, že zítra přiletí, 
budeme rádi. Opravdu to není obyčejný hráč, ale 
silná ofenzivní pomoc, což dokázal v přípravných 
zápasech s Kometou nebo se Slavií. Jeho výkon-
nost neustále stoupá.“
- Zlínský klub pokračuje ve výborné spoluprá-
ci s  prvoligovým Přerovem. Na začátku sezo-
ny došlo k  pohybu hráčů mezi oběma kluby. 
Do Zlína zamířili Jakub Ferenc a Matouš Kra-
tochvil, zatímco opačným směrem putovali 
Tomáš Fořt a Tomáš Valenta. Je tato výměna 
časově omezena?  
„Je to neomezené, což nám umožňuje spoluprá-
ce, abychom tady mohli mít hráče momentálně 
s optimální formou. Na druhou stranu se nezavírá 
cesta Valenty a Fořta zpátky do Zlína. Přerovské 
hráče jsme viděli na konci sezony v zápasech play 
out.  Máme indicie, že extraligu zvládnou na velmi 
dobré úrovni. Oba jsou fyzicky silní hokejisté. Ne-
jsme mužstvo žádných velikánů, navíc bek Ferenc 
je pravák, což je důležité i pro pestrost naší hry.“
- Přišla řada nových hráčů, jakou roli v  týmu 
dostanou a co od nich očekáváte?
„Jsme rádi, že se situace v klubu vyřešila takovým 
způsobem, že jsme mohli doplnit tým v  rámci 
možností velmi slušně. Měli jsme již dříve jistotu, 
že David Nosek přijde. Je to zkušený extraligový 

bek a měl by být hlavní osobností v defenzivě. Má 
zkušenosti, technicky je skvěle vybavený a dispo-
nuje výbornou střelu. Příjemným překvapením je 
Ralfs Freibergs, který přišel na zkoušku a hodně se 
nám líbí. Pohyblivý, kreativní bek, skvěle nám za-
padl do sestavy. Slovák Radislav llo prošel nižšími 
soutěžemi v  Americe, dobře individuálně vyba-
vený hokejista, přidá nám do hry fyzický rozměr 
a agresivitu. Angažování Rihardse Bukartse dává 
logiku, je to pravák, dynamický, agresivní hokeji-
sta. Chvilku potrvá než se přizpůsobí naší hře, ale 
individuálně skvěle vybavený forvard.“
- Nemáte pocit, že místo odchovanců zlínské-
ho hokeje přichází zahraniční hráči?
„V žádném případě si to nemyslím. Nechci to 
počítat, ale dneska můžeme brát za odchovan-
ce i Matouše Kratochvila, kterého jsem dva roky 
trénoval v  juniorce. Poměr posil a odchovanců 
musí být v rovnováze. Jsou tady mladí kluci jako 
jsou Padrnos, Fryšara, Gago nebo Václavek, šanci 
dostanou v  Přerově. Všichni tady být nemůžou, 
potřebujete dobré hráče, dobře doplnit hráčský 
kádr a samozřejmě nepopíráme filozofii vlastních 
odchovanců.“
- Jak vypadá zdravotní stav letní posily Pavla 
Klhůfka, který neodehrál ani  jeden přípravný 
zápas?
„Sázíme na hráče, kteří mají vztah ke klubu. Pavel 
je odchovancem zlínského hokeje a měli jsme  
o něm velmi dobré informace. Bohužel přišlo 
zranění, nicméně věříme, že to dobře dopadne. 
Musíme být trpěliví a věříme, že naskočí v brzké 
době do extraligy. Už pár týdnů s  námi trénuje 
na ledě v určitém režimu zatížení. Spoléháme na 
něho, je to šikovný útočník, který má dobrou stře-
lu a může být významnou osobností v důležitých 
zápasech během sezony.“
- Kdo patří k  favoritům letošního ročníku ex-
traligy? 
„Hradec Králové chce zvednout mistrovský pohár, 
hodně posílil hráčský kádr. Někde jsem si přečetl, 
že Sparta není favorit, ale bude hodně silná. Ko-
meta se nebude chtít vzdát. Udržela kádr, nicmé-
ně víme, jak to po zisku titulu chodí. Je tady Libe-
rec, Třinec a Plzeň. Uvidíme, kdo se bude radovat 
na konci sezony.“
- Zlínu hokejoví experti a řada novinářů nevě-
ří. Hráči říkají, že tato nedůvěra může být vý-
hodou. Jak tyto prognózy vnímáte?
„Rozhodnou výsledky. Soustředíme se, aby  
se nám dařilo. Doufáme, že budeme úspěšní, nic-
méně hodnotit se to bude později.“
- S jakým bodovým ziskem a umístěním bude-
te na konci září spokojeni?
„Samozřejmě jen to nejlepší. Takové klišé je,  
že jdeme od zápasu k zápasu. Tohle se neplánu-
je, není to jako ve fabrice. Máme poměrně těžký 
los, tak uvidíme. Budeme rádi, když budeme mít 
diváckou podporu a fandové nás povzbudí od 
úvodního domácího zápasu. Věřím, že fanoušci 
zlínského hokeje jsou s námi, ve Zlíně jsem viděl  
u jednoho supermarketu billboard s  nápisem: 
Když vám někdo věří, dokážete více.“

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme hodně zdaru.

Zlínské Buly

  ROZHOVOR   ROZHOVOR
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SKVĚLÝ OBRAT NA LEDĚ VÍTKOVIC PŘINESL DVA BODY

Hokejisté Aukro Berani Zlín vstoupili úspěšně do 
nového ročníku Tipsport extraligy 2017/2018.  
V úvodním kole vyhráli na ledě týmu HC Vítkovice 
Ridera 2:1 po prodloužení. Zlínští měli v Ostravě 
štěstí, neboť téměř v celém průběhu utkání pro-
hrávali smolným gólem ze 17. minuty, ale v závě-
ru základní hrací doby vyrovnali při power play  
a rozhodující gól dali v nastaveném čase využitím 
přesilové hry po šťastné teči. Góly zaznamena-
li Ralfs Freibergs a David Šťastný. Berani umí na 
Vítkovice zahrát, neboť bodovali již v osmém vzá-
jemném utkání v řadě! 

Jak viděli utkání v  Ostravar Aréně oba trenéři? 
Jakub Petr (hlavní trenér a generální manažer 
HC Vítkovice Ridera): „Šlo o první utkání a na 
obou stranách byla patrná nervozita. Po vyrov-
naném průběhu jsme se dostali do vedení. Poté 

byl vyloučen Szturc a vypadl nám i Zdráhal, takže 
jsme museli udělat změny. Vinou oslabení jsme 
vypadli ze hry, ale ve třetí třetině jsme se vrátili 
zpátky do zápasu. Náš výkon nebyl ideální, Zlín 
byl agresivní, měl pohyb. Utkání jsme však měli 
zvládnout lépe a nemuseli jsme se bránit do po-
sledních minut.“ 

Robert Svoboda (hlavní trenér Aukro Berani 
Zlín): „Jsme samozřejmě spokojeni, že jsme tady 
bodovali. Zvládli jsme vstup do utkání. Co mohlo 
zápas změnit, byly pětiminutové přesilovky. Sami 
jsme se však nedisciplinovaností obrali o větší vý-
hodu. Ve druhé třetině jsme měli dostatek příleži-
tostí, kdy jsme mohli srovnat. Povedlo se nám to 
až na poslední chvíli v power play. V prodloužení 
jsme využili přesilovku, což nám přineslo bod na-
víc.“

STATISTIKA UTKÁNÍ
1. kolo Tipsport extraligy 2017/2018: HC Vít-
kovice Ridera – Aukro Berani Zlín 1:2 po pro-
dloužení (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1), branky a nahráv-
ky: 17. min P. Zdráhal (Lev, Hrbas) - 59. Freibergs 
(Roberts Bukarts, Kubiš), 62. D. Šťastný (Matějíček, 
Roberts Bukarts). Rozhodčí: Hodek, Kika – Lhot-
ský, Jiří Svoboda. Vyloučení: 4:5, navíc Szturc 
(Vítkovice), P. Sedláček (Zlín) na 5 minut a do kon-
ce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 6 371. Střely na 
branku: 26:29. Zblokované střely: 14:16. Hity: 
15:18. Vhazování: 39/69(57%) - 30/69 (43%). 

Průběh utkání: 1:0, 1:1, 1:2. Nejlepší hráči: Lukáš 
Bartošák – Rihards Bukarts.

Sestava Aukro Berani Zlín: Kašík - Řezníček, 
Nosek, Freibergs, Matějíček, Žižka, Ferenc, O. 
Horák - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Okál, 
Popelka, Kubiš - Roberts Bukarts, D. Šťastný, Ri-
hards Bukarts - Fryšara, M. Kratochvil, Illo. Trenéři:  
R. Svoboda, M. Hamrlík, Hrazdira.

Další výsledky 1. kola: Plzeň - Litvínov 5:1, Cho-
mutov - Olomouc 4:2, Jihlava - Mladá Boleslav 4:3 
po prodloužení, Brno - Třinec 5:4 po nájezdech, 
Pardubice - Sparta 2:3, Liberec - Hradec Králové 
3:0.

Zlínské Buly

BERANI MAJÍ TÝMOVOU FOTOGRAFII V MODRÝCH DRESECH
Den před startem extraligy proběhlo tradiční tý-
mové focení extraligových hokejistů Aukro Be-
rani Zlín. Veselý a spol. oblékli pro společné foto 
tmavou sadu nových dresů s Beranem na hrudi. 
Zlínští hokejisté budou v modré barvě dresů na-
stupovat k domácím zápasům na ZS Luďka Čajky 
v letošní sezoně Tipsport extraligy 2017/2018. 
Společné focení se uskutečnilo před čtvrtečním 
dopoledním tréninkem.
Pětadvacet minut po deváté hodině se trousili 
z kabiny první hráči. Celkem vyjelo na led devě-
tadvacet hokejistů. Role figurantů za chybějící 
hráče se ujali junioři Vladimír Váňa, Zdeněk Frid-
rich, Radim Budil a Roman Čechmánek jr. Týmo-
vé focení proběhlo zcela hladce, režijní taktovky 
se ujali marketingový manažer PSG Zlín Tomáš 
Melzer a zlínský fotograf Patrik Zelenický. Nejdří-
ve přišlo na řadu focení portrétů pro fotografy  
z regionálních deníků a poté už proběhlo focení 
společné fotografie za účasti kompletního reali-
začního týmu a vedení klubu v čele s preziden-
tem Miroslavem Adámkem a generálním mana-
žerem Martinem Hostákem.
Týmové focení se uskutečnilo v nových dresech, 
které byly představeny fanouškům při zahájení 
nové sezony první zářijový den na ZS Luďka Čaj-
ky. Podle herního řádu dochází v letošní sezoně 
ke změně barvy dresů v domácích zápasech. Ex-
traligové týmy nastoupí v letošní sezoně k domá-
cím zápasům ve tmavé sadě dresů.  Veselý a spol. 
vyjedou v modrých dresech poprvé v nedělní do-
mácí premiéře proti celku HC Dynamo Pardubice. 
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INFORMACE OHLEDNĚ ELEKTRONICKÉHO PRODEJE VSTUPENEK

Hokejový klub Aukro Berani Zlín spustí v průbě-

hu extraligové sezony 2017/2018 provoz nového 

systému elektronického prodeje vstupenek, který 

bude v provozu ve všech pokladnách Zimního 

stadionu Luďka Čajky ve Zlíně a on-line na in-

ternetu od domácího utkání s Litvínovem (pátek  

22. září 2017).

Elektronický ticketing bude probíhat on-line na 

oficiálních webových stránkách zlínského hoke-

je www.hokej.zlin.cz a dále na webu www.hokej.

cz  „Fanoušek si může zvolit zakoupení lístku  

v předstihu doma, platbu provede přes in-

ternet a vytiskne si vstupenku. Dále si může 

zvolit variantu zakoupení vstupenky v kamen-

ných pokladnách u zimního stadionu. Poté 

všichni majitelé vstupenek včetně držitelů 

permanentních vstupenek projdou vstupním 

vchodem přes speciální čtečku a zamíří do 

svého diváckého sektoru,“ uvedl Tomáš Melzer, 

marketingový manažer Aukro Berani Zlín. Elektro-

nický prodej lístků on-line proběhne přes webo-

vé stránky na všechny domácí zápasy s výjimkou 

utkání s Kometou Brno a Olomoucí. Na úvodní 

dva domácí zápasy s Pardubicemi a Kometou 

proběhne prodej vstupenek pouze v pokladnách 

zimního stadionu.

Klub dále upozorňujeme fanoušky, že od letošní 

sezony nebudou v provozu pokladny u sportovní 

haly a obvyklý prodej vstupenek přes Ticketpro  

a Ticketportal nebude od letošní sezony již k dis-

pozici! Elektronický prodej přes webové stránky 

se spustí před domácím zápasem týmu Aukro 

Berani Zlín s Litvínovem. Pokladny na zimním bu-

dou otevřeny vždy hodinu a půl před začátkem 

zápasu.

CENY VSTUPENEK 
 EXTRALIGOVÁ SEZONA 2017/2018, 

ZÁKLADNÍ ČÁST:

stání: 130 Kč

sezení kategorie B: 190 Kč

sezení kategorie A: 280 Kč

klubová sedadla P10: 550 Kč

stání děti do výšky 130 cm 

(pouze na základní část 

s výjimkou exponovaných utkání určených 

a oznámených klubem): 20 Kč

Upozornění: 

klub připravil tzv. dětské sezení za 20 Kč v sekto-

rech F a G, které je podmíněno nákupem vstu-

penky pro dospělého na sezení v uvedeném sek-

toru za standardní cenu. 

DAVID ŠŤASTNÝ PO OBRATU VE VÍTKOVICÍCH:
PROHRA BY BYLA ZA NÁŠ VÝKON KRUTÁ

Hokejisté Aukro Berani Zlín vstoupili do nového 
ročníku Tipsport extraligy 2017/2018 úspěšně. 
Ve Vítkovicích sice od 17. minuty prohrávali 0:1, 
nakonec ale bojovností v power-play vyrovnali 
zásluhou dělovky Ralfse Freibergse, načež v pro-
dloužení rozhodl o výhře Zlína David Šťastný.

Zlínští hokejisté si vytvářeli v průběhu duelu 
mnoho šancí, gólově prosadit se jim povedlo až 
v 59. minutě. Stačilo jim na to pouhých pět vte-
řin v power-play. „Zápas byl z naší strany dobře 
odehraný, bojovali jsme, hráli jsme týmově. 
Zasloužili jsme si vyrovnat a je jedno, kdy se to 
povedlo,“ pověděl David Šťastný, střelec vítězné-
ho gólu v prodloužení, kdy tečoval při přesilovce 
čtyři na tři pumelici  obránce Martina Matějíčka.
Obě branky padly vesměs ránou z kruhu. „Hráli 
jsme už power-play, takže nebylo moc co vy-
mýšlet. Celý zápas jsme věděli, že naši beci 
mají prostoru na střelu dost, že musíme stří-
let,“ pověděl reprezentační útočník. „Naštěstí se 
nám to povedlo otořit, odjíždět s prohrou 0:1 
by bylo hodně kruté za náš výkon,“ tušil Šťast-
ný.
Berani vstoupili do nové sezony vítězně a doufají, 
že napočtvrté se jim povede start do extraligové 
soutěže. „Hodně se ukázali lotyští hráči, jsou 
šikovní. Snad ty negativní prognózy vyvrátí-
me. Vím, co tady jsou za hráči a jsem velmi po-
zitivní,“ uzavřel David Šťastný.

  ROZHOVOR   ROZHOVOR



STARTUJE NOVÝ ROČNÍK TIPSPORT EXTRALIGY, 
TITUL OBHAJUJE KOMETA BRNO

Dlouhé extraligové prázdniny zkončily, brány 

otevře nový ročník nejvyšší hokejové soutěže.  

V tom minulém jsme oslavili 80. výročí založení 

nejvyšší československé soutěže, nyní již samo-

statná TIPSPORT EXTRALIGA nakrojí už devátou 

dekádu existence. Po rozdělení Československa 

půjde o 25. samostatnou extraligovou sezonu. 

Startovní pole čtrnácti účastníků vítá jednoho no-

váčka, v jarní baráži si postup vybojoval HC Dukla 

Jihlava, elitní společnost naopak opustili hokejis-

té Karlových Varů. Úvodní kolo bylo zahájeno na 

sedmi stadionech už v pátek 8. září!

Stejně jako v minulé sezoně ponese i letos čes-

ká nejvyšší soutěž název po jednom z největších 

partnerů českého ledního hokeje, akciové společ-

nosti Tipsport. 

Základní část proběhne beze změn. Mistrovský 

titul budou obhajovat hokejisté HC Kometa Brno, 

kteří v posledním finále play off porazili liberec-

ké Bílé Tygry 4:0 na zápasy a dvanáctý mistrov-

ský titul klubové historie vybojovali po dlouhých  

51 letech. Bronz bral hradecký Mountfield. Dlou-

hodobou část sezony 2016/2017 ovládli hokejisté 

Liberce a získali Prezidentský pohár. Jeho další 

majitel bude znám nejpozději v neděli 4. března 

2018, kdy je na programu 52. kolo.

Předkolo Generali play off odstartuje prvními zá-

pasy v úterý 6. března 2018, nový mistr TIPSPORT 

EXTRALIGY bude znám nejpozději ve čtvrtek  

26. dubna 2018. Ve skupině o umístění se bude 

znovu bojovat o udržení v tuzemské nejvyšší 

soutěži. Stejně jako v minulé sezoně bude k vi-

dění atraktivní rozšířená baráž. V té se utkají dva 

nejhorší kluby TIPSPORT EXTRALIGY s vítězi se-

mifinále WSM Ligy. Definitivní složení účastníků 

nejvyšší soutěže pro sezonu 2018/2019 bude jas-

né nejpozději v neděli 22. dubna, kdy proběhne 

poslední 12. kolo baráže.

V loňském ročníku byla zavedena divácky atrak-

tivní premiéra nového systému prodloužení, kte-

ré se po vzoru zámořské NHL a dalších soutěží 

hrálo ve třech hráčích na obou stranách. Totéž 

platí i v nové sezoně. Výraznější změny herního 

řádu nebo další novinky tentokrát nejvyšší hoke-

jovou soutěž nepotkaly. 

Organizační chod TIPSPORT EXTRALIGY znovu 

zajistí Český svaz ledního hokeje, funkci ředitele 

soutěže nadále vykonává Josef Řezníček. I v nové 

extraligové sezoně 2017-18 bude přeskakovat 

mantinely řada osobností. S aktivní kariérou po-

kračují Jaroslav Bednář, Viktor Hübl, Zbyněk Irgl, 

Jakub Klepiš, Ondřej Němec, Martin Erat, Jaroslav 

Hlinka, Martin Zaťovič, Jakub Petružálek. Návraty 

do domácí nejvyšší soutěže hlásí zkušení a úspěš-

ní hokejisté Petr Koukal, Ladislav Šmíd, Tomáš 

Mertl, Petr Zámorský nebo Milan Gulaš. 

Bohatou aktivní kariéru naopak uzavřeli veteráni 

Miroslav Blaťák s Jiřím Marušákem, angažmá v za-

hraničí si během minulé sezony TIPSPORT EXTRA-

LIGY vybojovali například Michal Řepík, Marek 

Kvapil, Nick Schaus, Ondřej Vitásek, Robin Hanzl, 

Petr Holík a další. Smlouvy s kluby NHL podepsali 

Jan Rutta, Radim Šimek, Tomáš Hyka, Matěj Ma-

chovský a David Kämpf.

Zlínské Buly

GENERALI DÁL PODPORUJE ČESKÝ HOKEJ  
A BAVÍ JEHO FANOUŠKY

Pojišťovna Generali v sezoně 

2017/2018 jako hlavní partner 

hokejové extraligy přináší fa-

nouškům zábavu a chystá pře-

kvapení.

„Loňská hokejová sezona, které jsem se jako 

pojišťovna intenzivně účastnili, nás přesvěd-

čila, že tento sport Češi zkrátka milují. Letos 

proto budeme pokračovat v tom, abychom fa-

nouškům nabídli zábavu i další napětí – ať už 

jsou přímo v hale na zápase, nebo ho sledují 

jinde,“ říká Pavel Mencl, generální ředitel pojiš-

ťovny Generali. „Chceme, aby si zážitek z ho-

keje díky Generali odnesl během nové sezony 

každý, a naše aktivity k tomu směřují,“ dodává 

Pavel Mencl.

Pojišťovna Generali na sezonu 2017/2018 výrazně 

vylepšila mobilní aplikaci „Generali PUK“. Změny 

tak přinášejí nejen nové funkcionality – například 

virtuální ligu, ale také praktické změny jako je vý-

razně nižší energetická náročnost aplikace.

I v letošní sezoně Generali nabídne atraktivní sou-

těž s hokejovou tematikou. Její vítězové budou 

moct na jaře 2018 vyrazit na jeden ze zápasů čes-

kého reprezentačního výběru v  rámci Euro Hoc-

key Tour.

V roce 2018 Generali oslaví 25 let na českém trhu. 

Při této příležitosti chystá během play off zajíma-

vá překvapení přímo na stadionech.
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PŘEHLED PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ PŘED STARTEM  
EXTRALIGY 2017/2018

Zlínští hokejisté odehráli před startem extrali-
gy celkem 10 přípravných zápasů, ve kterých se 
prostřídal neuvěřitelný počet 40 hokejistů. Berani 
z deseti zápasů pět vyhráli a stejný počet prohráli 
při celkovém skóre 31:25. Svěřenci trenérské dvo-
jice Robert Svoboda, Martin Hamrlík vyhráli druhý 
ročník turnaje ZUBR CUP 2017.  

Výsledky přípravných zápasů:
1. Středa 2. srpna: HC Slovan Bratislava – Aukro 
Berani Zlín 4:6 (1:3, 1:2, 2:1). Branky a nahrávky: 
5. min Ondráček (D. Šťastný), 15. Řezníček (Nosek, 
Honejsek), 19. Popelka (D. Šťastný), 30. Okál (Fe-
renc), 36. Kubiš (Ilo, Honejsek), 60. Zagrapan.
2. Úterý 8. srpna: Aukro Berani Zlín – HC Olo-
mouc 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Branky a nahrávky: 8. min 
Gago (Karafiát, Sedláček), 40. Honejsek (Horák).
3. Čtvrtek 10. srpna: Aukro Berani Zlín – HC Ko-
meta Brno 1:2 po nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1). 
Branka a nahrávky: 1. min Chytil (Roberts Bukarts, 
Kubiš).

Turnaj ZUBR CUP 2017
4. Úterý 15. srpna: Aukro Berani Zlín – HC Orli 
Znojmo 5:2 (1:1, 3:1, 1:0). Branky a nahrávky:  
14. min Popelka, 21. Honejsek (Roberts Bukarts, 
Kubiš), 25. Ferenc (Illo), 34. Žižka, 60. P. Sedláček.
5. Středa 16. srpna: Aukro Berani Zlín – HC Sla-
via Praha 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Branky a nahrávky: 

23. min Žižka (J. Ondráček), 49. Nosek (Roberts 
Bukarts, Padrnos), 50. Roman Pšurný (Horák, Za-
grapan), 53. Chytil (Illo, Roberts Bukarts).
6. Čtvrtek 17. srpna: HC Zubr Přerov – Aukro 
Berani Zlín 4:3 po prodloužení (1:2, 0:0, 2:1 - 
1:0). Branky a nahrávky: 10. min Popelka (D. Šťast-
ný), 15. O. Horák (Padrnos), 47. Honejsek (Okál).
Konečné pořadí 2. ročníku ZUBR CUP 2017:  
1. Aukro Berani Zlín 7 bodů (skóre 12:6), 2. HC 
ZUBR Přerov 5 bodů (skóre 11:13), 3. Orli Znojmo 
4 body (skóre 8:7), 4. HC Slavia Praha 2 body (skóre 
7:12).
7. Úterý 22. srpna: Aukro Berani Zlín – HC 
Dynamo Pardubice 3:5 (0:1, 3:2, 0:2). Branky  
a nahrávky: 25. min Popelka (Žižka, Veselý),  
25. Sedláček (Valenta, Horák), 34. Okál (Sedláček, 
Ondráček).
8. Čtvrtek 24. srpna: Aukro Berani Zlín – HC 
Dukla Jihlava 3:2 po nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 
- 0:0 - 1:0). Branky a nahrávky: 12. min Roberts 
Bukarts, 53. Nosek (Honejsek, Rihards Bukarts), 
rozhodující nájezd Freibergs.
9. Úterý 29. srpna: HC Dukla Jihlava – Aukro 
Berani Zlín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Branka a nahrávky:  
58. min Žižka (Ondráček, Okál).
10. Čtvrtek 31. srpna: HC Olomouc – Aukro Be-
rani Zlín 2:3 (2:1, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky:  
20. min Kovařík (Popelka, Řezníček), 30. Ondráček 
(D. Šťastný), 51. Kovařík.

CELKOVÁ BILANCE V PŘÍPRAVĚ:
10 zápasů, 4 výhry, 1 výhra v nájezdech - 3 prohry, 
2 prohry v prodloužení nebo v nájezdech při cel-
kovém skóre 31:25

HRÁČSKÝ KÁDR:
Brankáři: Libor Kašík (4 zápasy), Tomáš Štůrala (3), 
Juraj Šimboch (3), obránci: Dalibor Řezníček (8), 
David Nosek (6), Ralfs Freibergs (8), Tomáš Valen-
ta (7), Jakub Ferenc (6), Oldřich Horák (6), Daniel 
Gazda (5), Lukáš Chmelíř (1), Tomáš Žižka (8), Mar-
tin Padrnos (6), Martin Novotný (1), Jan Dluhoš 
(4), Martin Matějíček (4), Jiří Běhal (1), útočníci: 
Pavel Kubiš (7), Antonín Honejsek (8), Radoslav Illo 
(6), David Šťastný (7), Michal Popelka (9), Jiří On-
dráček (9), Zdeněk Okál (8), Marek Zagrapan (5), 
Pavel Sedláček (9), Lubomír Kovařík (2), Matouš 
Kratochvíl (2), Michal Gago (9), Ondřej Veselý (6), 
Štěpán Fryšara (8), Jiří Karafiát (3), Roberts Bukarts 
(5), Filip Chytil (2), Tomáš Fořt (5), Roman Pšurný 
(1), Jan Václavek (3), Rihards Bukarts (4), Vlastimil 
Hefka (1), Pavel Tomaník (1). 
V  přípravných zápasech nastoupilo celkem 40 
hráčů, a to 3 brankáři, 14 obránců a 23 útočníků.
STŘELCI: 
4 – Popelka, 3 – Honejsek, Žižka, 2 – Ondráček, 
Okál, Chytil, Sedláček, Nosek, Kovařík, 1 – Řezní-
ček, Kubiš, Zagrapan, Gago, Ferenc, Roman Pšur-
ný, Horák, Roberts Bukarts, Freibergs.

FANDÍME HOKEJI!
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2. KOLO – NEDĚLE 10. 9. 2017

  8. 17:30  Ml. Boleslav – Chomutov 

 9. 17:00  Hr. Králové – Brno

 10. 17:30  Litvínov – Liberec

 11. 17:00  Aukro Berani Zlín – Pardubice

 12. 15:05  Sparta – Jihlava (ČT SPORT)

 13. 17:00 Olomouc – Vítkovice

 14. 15:00  Třinec – Plzeň  

BERANI PŘEDSTAVILI NOVÉ DRESY PARTNERŮM KLUBU
Hokejový klub Aukro Berani Zlín představil nové 
dresy, ve kterých odehraje jubilejní 50. sezonu  
v nejvyšší soutěži, partnerům při zahájení nové 
hokejové sezony spojené se slavnostním otevře-
ním autosalonu pro roční, ojeté vozidla společ-
nosti Samohýl Motor ve Zlíně-Loukách.
Berani ukázali nové dresy po fanoušcích i partne-
rům zlínského hokeje. Stalo se tak na slavnostním 
večeru v prostorách nového autosalonu firmy 
Samohýl Motor, a.s. „Nový autosalon, který ote-
víráme 6. září, byl vytvořen v duchu rodinné  
a firemní tradice,“ řekl JUDr. Ing. Ladislav Samo-
hýl, majitel společnosti.

Dresům dominuje na přední části logo klubu  
s hlavou berana. Představení nových dresů Aukro 
Berani Zlín se zúčastnili z hráčů extraligového 
týmu kapitán Ondřej Veselý, zástupce kapitána 
Tomáš Žižka a dále Roberts Bukarts, Rihards Bu-
karts, Libor Kašík a Zdeněk Okál. „Jsme rádi, že 
se můžeme potkávat s lidmi, kteří podporují 
hokej. Věřím, že letošní sezona bude úspěšná,“ 
pověděl MUDr. Miroslav Adámek, prezident ho-
kejového klubu a zároveň primátor města Zlína.
Hosté viděli během slavnostního večera módní 
přehlídku značek Vabacci a Baťa. S velkým úspě-
chem se setkala rovněž barmanská show.

Zlínské Buly

PŘIJĎTE V SOBOTU 23.  ZÁŘÍ  NA AKCI  TÝDEN HOKEJE
V sobotu 23. září 2017 od 9 do 13 hodin budou 
mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení 
jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to 
je být hokejistou. Aukro Berani Zlín ve spolupráci 
s Českým svazem ledního hokeje pořádá na PSG 
aréně akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku 
v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě 
navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový 
dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte 
spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen 
brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma 
a rukavice). V případě, že máte doma chrániče lok-

tů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s 
sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, 
můžete se obrátit na Tomáše Melzera, marketin-
gového manažera s dotazem na možnost zapůj-
čení vybavení přímo na místě.
Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve 
věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne 
unikátní příležitost seznámit se s hokejovým pro-
středím. Pro děti je připraven zábavný program 
na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné 
informace o tom, co obnáší mít doma malého ho-
kejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický 
a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje je pak připravena ješ-
tě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlá-
sí do projektu Pojď hrát hokej a klub ho následně 
zaregistruje do Českého svazu ledního hokeje z. s. 
(ČSLH), získá poukaz v hodnotě 1 500 Kč na nákup 
hokejové výstroje od CCM. 
Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát 
hokej koná podruhé po celé České republice  
a celkově už potřetí. Dosavadní ročníky umož-
nily získat první zkušenost s ledním hokejem  
6 600 dětem. Více informací najdete na  
www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.

3. KOLO – ÚTERÝ 12. 9. 2017

  15. 17:30  Vítkovice – Sparta

 16. 17:20  Pardubice – Chomutov (ČT SPORT)

 17. 17:30  Plzeň – Olomouc

 18. 17:30  Jihlava – Třinec

 19. 18:00  Brno – Ml. Boleslav

 20. 17:30  Litvínov – Hr. Králové

 21. 18:00  Liberec – Aukro Berani Zlín  
Další zápasy PSG Zlín v měsíci září a říjnu 2017 Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně

Pátek 15. září v 17:30 hod., 4. kolo: HC Kometa Brno
Pátek 22. září v 17:30 hod., 6. kolo: HC Verva Litvínov

Pátek 29. září v 17:30 hod., 8. kolo: Mountfield HK Hradec Králové

Neděle 1. října v 17 hod., 9. kolo: HC Oceláři Třinec
Neděle 8. října v 17 hod., 11. kolo: HC Sparta Praha
Neděle 15. října v 17 hod., 13. kolo: HC Škoda Plzeň

Úterý 17. října v 17:30 hod., 14. kolo: HC Vítkovice Steel
Neděle 22. října v 17:30 hod., 16. kolo: Bílí Tygři Liberec

Neděle 29. října v 17 hod., 18. kolo: HC Dukla Jihlava

PŘED ŠESTI LETY ZAHYNUL KAREL RACHŮNEK
Hokejovým děním otřásla přesně před šesti lety 
7. září 2011 obrovská tragédie. Nejčernější den  
v historii světového hokeje. Obránce Karel Ra-
chůnek (32), odchovanec zlínského hokeje, tra-
gicky zahynul při pádu letadla s ruským týmem 
Lokomotiv Jaroslavl, který mířil na utkání KHL do 
běloruského Minsku. Společně s Karlem Rachůn-
kem zahynuli i další čeští hokejisté, mistři světa, 
útočníci Jan Marek a Josef Vašíček. V troskách zů-
stalo pohřbeno osm členů posádky a 35 pasažérů. 
Katastrofu přežili jen dvě osoby. O několik dnů 
později počet obětí ještě stoupl, neboť ruský útoč-
ník Alexandr Galimov podlehl svým rozsáhlým po-
páleninám v nemocnici. Vedení hokejového klubu 
Aukro Berani Zlín prostřednictvím generálního 
manažera Martina Hostáka uctilo Karlovu památ-
ku položením kytice na hrob na Lesním hřbitově. 
Vzpomínáme ...
Karel Rachůnek se stal svým skromným vystu-
pováním a skvělými výkony vzorem pro mladou 
generací hokejistů nejen v České republice, ale  
i ve světě. První hokejové krůčky začal ve Zlíně, zde 
si v roce 1997 odbyl i první extraligový zápas. Poté 

odešel do zámoří, kde se prosadil v nejkvalitněj-
ší hokejové lize na světě NHL. Posléze zamířil do 
Ruska, aby se ještě do zámoří vrátil. V roce 2008 
však následoval definitivní odchod do Ruska. 
Vzpomínáme na jeho úžasné výkony na světovém 
šampionátu v roce 2010, kde se podílel na zisku 
titulu mistra světa. Karel Rachůnek byl výborný 
hokejista, skromný a především skvělý člověk.
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