
„V  týdnu se rozhodne, určitě do pátku. 
Tehdy se to definitivně doladí,“ uvedl sám 
Aleš Totter. „Zatím není nic rozhodnu-
tého, nějaká ústní dohoda je. Ale zatím 
to není nic oficiálního nebo na papíře,“ 
přidal jeho asistent Vlastimil Wojnar. 
Zatím to tedy spíše vypadá, že trenéři zů-
stávají. Sám Aleš Totter už ale dříve sdělil 
médiím, že na všech stranách je vůle ve 
spolupráci pokračovat. Opravdu? Útroby 
prostějovského zimáku se totiž stále více 
šíří spekulace, že šéf klubu Luňák ještě 

definitivně rozhodnutý není, dokonce už 
prý kontaktoval i jiné trenéry.
Stávající realizační tým nicméně plánu-
je letní část přípravy. „Už jsme na tom 
pracovali a máme vymyšlené, jak by co 
bylo během léta. Suchá příprava i  letní 
příprava jako celek,“ konstatoval Totter. 
Přiblížil i  další podrobnosti, konkrétně 
zmínil přípravné zápasy. „Bylo by jich 
šest až osm. Zatím jsme domluveni pou-
ze na dvojzápase s Třebíčí, s níž bychom 
měli hrát v  týdnu od osmého srpna,“ 
prozradil prostějovský kouč. Třebíč není 
žádné velké překvapení, jde z  přípravy 
o tradičního soupeře Jestřábů. Od návra-
tu Jestřábů do Chance ligy byla Horácká 
Slavia v každé přípravě soupeřem Pros-
tějova. Vzájemně spolu celky odehrály 
celkem 14 přípravných zápasů. 

S  postupující dobou od konce sezóny 
pak stále více začínají sílit dotazy na 
skladbu nového týmu. Večerník zatím 
odhalil, že pod smlouvou je nadále ka-
pitán Martin Novák. A  již dříve vyšlo 
najevo, že se kariéru rozhodl ukončit 
Adam Havlík. O  dalších hráčích klub 
neinformuje. Redakce přesto zná ještě 
další jméno, které nebude v Prostějově 

pokračovat. Jedná se o obránce Patrika 
Husáka. Jednatřicetiletý obránce již dří-
ve v Prostějově působil mezi lety 2014 
a 2016, aktuálně má za sebou jednoleté 
angažmá. V  základní části byl druhým 
nejproduktivnějším obráncem (3+13), 
v play-off přispěl šesti asistencemi. Nyní 
si ale rodák z Kralup nad Vltavou bude 
muset hledat jiné angažmá.

hráèský kádr 

lhk jestøábi prostìjov
 v sezónì 2021/2022 pod drobnohledem veèerníku

Jiøí KLIMÍÈEK pozice: obránce
číslo dresu: 57
narozen: 30. listopadu 1992
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 44 zápasů, 33 bodů (8+25) / 
10 zápasů, 6 bodů (0+6)

„Velké příjemné překvapení sezóny. Před sezó-
nou jej v Česku nikdo moc neznal, nyní si udělal 
jméno solidní hrou v obraně a nesmírně plat-
ný byl v útoku. Nebál se střílet a nahazovat na 
branku. Jeden z tvůrců hry, ač žádný rychlík.“                

8
Resumé Veèerníku: 

Petr KREJÈÍ pozice: obránce
číslo dresu: 19
narozen: 2. července 1999
odchovanec prostějovského
hokeje

statistiky: 24 zápasů, 6 bodů (0+6) / 
5 zápasů, 0 bodů

„Má za sebou solidní sezónu. I když se bohužel 
ne vždy vešel do sestavy. Když měl ale den, 
ukázal se nejen jako slušný bek, ale také coby 
hráč, který umí tvořit hru a zásobit útočníky 
dobrými pasy k zakončení.“

6
Resumé Veèerníku: 

Jakub BABKA pozice: obránce/útočník
číslo dresu: 41
narozen: 5. září 1992
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 31 zápasů, 21 bodů (5+16)/ -

„Tvořil hru, plnil si dobře obranné úkoly. Proje-
vil se jako univerzál, který může hrát jak v de-
fenzivních, tak i ofenzivních řadách. V průběhu 
sezóny byl vyměněn do extraligového Kladna, 
s nímž jej čeká extraligová baráž.“ 

8
Resumé Veèerníku: 

Martin NOVÁK
pozice: útočník
číslo dresu: 85
narozen: 2. listopadu 1988
v Prostějově v letech 2015 – 2017, 
znovu od roku 2021

statistiky: 46 zápasů, 38 bodů 
(11+27)/ 12 zápasů, 7 bodů (3+4)

„Kapitán, jak má být. Během sezóny ukazoval svou 
schopnost nahrávače i důrazného hráče. Byl velkým 
lídrem v kabině i na ledě. A taky železným mužem 
sestavy. Velmi dobře odehrál základní část i play-off. 
Dával důležité góly v rozhodujících momentech.“

9
Resumé Veèerníku: 

Jan ŠTEFKA
pozice: útočník
číslo dresu: 11
narozen: 18. února 1997
v Prostějově v letech 2016
– 2018, znovu od roku 2021

statistiky: 38 zápasů, 11 bodů 
(3+8) / 12 zápasů, 5 bodů (3+2)

„Mladý útočník má za sebou zdařilou sezónu. Pří-
nosem byl zejména rychlým bruslením a schop-
ností se dostat do šance. Při velmi nízkém ice-timu 
(v průměru jen pod 10 minut na zápas) toho stihl 
na ledě hodně. Velký příslib do budoucna.“

7
Resumé Veèerníku: 

Šimon JELÍNEK
pozice: útočník
číslo dresu: 55
narozen: 18. června 2000
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 43 zápasů, 13 bodů 
(9+4) / 11 zápasů, 2 body (2+0)

„Útočník, který ještě poroste. Na začátku roč-
níku nebyl moc vidět, v jejím průběhu, zejmé-
na uprostřed, si ale vysloužil slušné renomé. 
Střelecky velmi aktivní, ukazoval rychlé nohy 
i šikovné ruce.“

6
Resumé Veèerníku: 

Lukáš MOTLOCH
pozice: útočník/obránce
číslo dresu: 91
narozen: 29. března 1996
v Prostějově od roku 2020

statistiky: 20 zápasů, 1 bod (1+0)/ -

„Tato sezóna se mu nepovedla. V Prostějově 
hrál druhé až třetí housle, někdy se nevešel do 
sestavy. Přínos ofenzivě nebyl velký, stejně tak 
jeho pobyt na ledě. Rozhodl se nakonec Hanou 
opustit.“

2
Resumé Veèerníku: 

Josef PODLAHA
pozice: útočník
číslo dresu: 66
narozen: 2. června 1992
v Prostějově od roku 2020

statistiky: 9 zápasů, 2 body
 (0+2)/ 8 zápasů, 0 bodů

„Další hráč, který toho příliš neodehrál. Zdálo 
se, že je při úvahách trenéra spíše až nejzaz-
ší volbou. V utkáních byl vidět coby slušný 
útočník, který je schopný nacházet nahrávkami 
spoluhráče.“

3
Resumé Veèerníku: 

Martin DUBSKÝ
pozice: útočník
číslo dresu: 24
narozen: 25. července 1998
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 25 zápasů, 1 bod (1+0)/ - 

„Jeden z mála hráčů, který toho příliš neode-
hrál. Omluvou budiž, že trvale a po většinu 
sezóny se potýkal se zdravotními problémy. 
V zápasech příliš vidět nebyl, na sezónu nejspíš 
nebude vzpomínat v dobrém.“

3
Resumé Veèerníku: 

Michal JANEÈEK
pozice: útočník
číslo dresu: 13
narozen: 29. listopadu 2000
odchovanec

statistiky: 16 zápasů, 3 body (1+2) / 
5 zápasů, 1 bod (0+1)

„Jeden z mála odchovanců prostějovského klubu 
nepřekvapil, nezklamal. Syn bývalého prostějovské-
ho hokejisty se jen zřídkakdy prokousal do sestavy. 
Pokud nastoupil, plnil si svědomitě povinnosti na 
ledě. Byl střelecky aktivní, slušně napadal.“

5
Resumé Veèerníku: 

Tomáš KOBLÍŽEK
pozice: útočník
číslo dresu: 26
narozen: 26. ledna 2000
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 45 zápasů, 4 body (0+4) / 
10 zápasů, 0 bodů

„Hráč do čtvrté lajny. Po celou sezónu se uka-
zoval jako obstojný útočník, který si dokáže plnit 
své povinnosti mezi mantinely. Jeho neduhem 
byla nepříliš častá střelba a skutečnost, že se 
z některých zápasů herně vytrácel.“

5
Resumé Veèerníku: 

Petr BERÁNEK
pozice: útočník
číslo dresu: 93
narozen: 8. července 1993
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 46 zápasů, 27 bodů (16+11) / 
11 zápasů, 4 body (2+2)

„Jedno z nejpříjemnějších překvapení celé sesta-
vy. Svými parametry si dokázal zjednat respekt 
soupeřů. Dokázal udržet puk, zakombinovat i za-
končit. Měl ovšem trochu problémy se stálostí 
výkonů. Bodů tak mohl přidat ještě více.“ 

7
Resumé Veèerníku: 

Marek ŠVEC
pozice: útočník
číslo dresu: 17
narozen: 17. února 1992
v Prostějově v letech 2016 – 2018, 
znovu od roku 2021

statistiky: 43 zápasů, 20 bodů (6+14) / 
11 zápasů, 4 body (3+1)

„Slušná sezóna. Vidět byl hlavně díky důrazu, 
dokázal uhájit pásmo, nebál se jít do brankoviště. 
Nejvíce vidět byl na začátku a na konci základní 
části. V některých zápasech se ze hry vytratil. Měl 
slušnou produktivitu v přesilových hrách.“

6
Resumé Veèerníku: 

Jan KLOZ
pozice: útočník
číslo dresu: 35
narozen: 7. března 1987
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 44 zápasů, 41 bodů (15+26) / 
12 zápasů, 6 bodů (5+1)

„Že by patřil do starého železa? Ani omylem. V Prostějo-
vě si spravil chuť, byl perfektní v přesilovkách, spoustu 
toho nastřílel. Dokázal si najít prostor pro střelu, skončil 
těsně za TOP 10 v bodování základní části. V play-off 
ukázal schopnost v situacích jeden na jednoho.“

8
Resumé Veèerníku: 

Jan RUDOVSKÝ
pozice: útočník
číslo dresu: 86
narozen: 6. ledna 1987
v Prostějově v letech 2016
 – 2018, znovu od roku 2021

statistiky: 42 zápasů, 25 bodů (12+13) / 
8 zápasů, 4 body (2+2)

„Místy se v základní části vytrácel ze hry. Pokud 
měl ale den, patřil k nejlepším hráčům. Zejména 
jeho prudká dělovka musela strašit brankáře. Jeden 
z nejčastějších střelců týmu. V play-off odváděl velmi 
dobrou práci a brával na sebe zodpovědnost.“

7
Resumé Veèerníku: 

Marek RAÈUK
pozice: útočník
číslo dresu: 69
narozen: 28. října 1999
v Prostějově v letech 2018 – 2020, 
znovu od podzimu 2020

statistiky: 15 zápasů, 16 bodů 
(2+14) / 3 zápasy, 4 body (0+4)

„Byl z Kladna vyměněn za Babku a měl velký přínos. 
Ukázal přesně to, co se od něj čekalo: nahrávky s očima. 
Dokázal nacházet snadno a přesně spoluhráče v šan-
cích, pomáhal udržet útočné pásmo. A taky střílel. Po 
zranění v play-off Jestřábům opravdu hodně chyběl.“ 

8
Resumé Veèerníku: 

Tomáš JIRÁNEK pozice: útočník
číslo dresu: 22
narozen: 8. července 1991
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 34 zápasů, 23 bodů 
(9+14) / 10 zápasů, 6 bodů (4+2)

„Zkraje sezóny ze zdravotních důvodů chyběl, po ná-
vratu ale posunul ofenzivu o kus dopředu. Byl aktiv-
ní, uměl podržet kotouč, prokombinovat se od man-
tinelu před bránu. Neměl velké výkyvy formy a byl 
pravidelně vidět. Velice dobrá posila z Jihlavy.“

8
Resumé Veèerníku: 

Tomáš JÁCHYM pozice: útočník
číslo dresu: 77
narozen: 24. června 1996
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 46 zápasů, 44 bodů
 (12+32) / 12 zápasů, 8 bodů (2+6)

„Asi nejpříjemnější překvapení z předsezónních posil. 
I když už v Porubě platil za jednoho z nejlepších nahrá-
vačů. To potvrdil a přidal navíc důraz a góly. Během 
sezóny jej na rozdíl od mnoha spoluhráčů nepotkal vý-
razný výpadek formy a hodně platný byl i v play-off.“

9
Resumé Veèerníku: 

Petr MRÁZEK pozice: útočník
číslo dresu: 14
narozen: 17. srpna 1994
v Prostějově od roku 2020

statistiky:  45 zápasů, 50 bodů (25+25) / 
12 zápasů, 7 bodů (3+4)

„Obrovská opora a jednu z největších hvězd týmu. 
Rychlá střela tahem, skvělé bruslení, kombinační schop-
nosti i čtení hry. Velký přínos v přesilovkách. Tým táhl 
i v play-off, v zápasech byl dominantní. V základní části 
druhý nejproduktivnější hráč celé soutěže.“

10
Resumé Veèerníku: 

Josef ZAJÍC pozice: obránce
číslo dresu: 23
narozen: 22. července 1997
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 38 zápasů, 11 bodů (4+7) / 
7 zápasů, 1 bod (0+1)

„Hráč, který - pokud byl zdravý - dokázal patřit 
k dominantním. Výborně předával útočníkům 
kotouče do rychlosti, tvořil hru a dobře bruslil. 
V příštích letech se může stát jednou z hlavních 
opor týmu. Pokud tedy zůstane.“       

8
Resumé Veèerníku: 

David VALA pozice: obránce
číslo dresu: 72
narozen: 20. srpna 1995
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 45 zápasů, 10 bodů (4+6)/ 
11 zápasů, 1 bod (0+1)

„Počínal si po celou dobu sezóny solidně. 
Velmi dobrý směrem dozadu, stačil podporovat 
ofenzivu. Snad mohl více střílet. Byl jedním ze 
železných mužů sestavy, kteří vynechali jen 
naprosté minimum zápasů.“

7
Resumé Veèerníku: 

Robin STANÌK
pozice: obránce
číslo dresu: 66
narozen: 30. prosince 1988
v Prostějově v letech 2008 až
2010, znovu od roku 2020

statistiky: 10 zápasů, 0 bodů / 
10 zápasů, 2 body (1+1)

„Velkou část sezóny promarodil. V prvních zápasech 
po návratu se hledal a často fauloval. S časem ale 
jeho výkony výrazně rostly. Oproti předešlé sezóně 
byl hodně platný i vepředu. V play-off byl jediný Jest-
řáb s kladným hodnocením pobytu na ledě.“ 

6
Resumé Veèerníku: 

Adam HAVLÍK pozice: obránce
číslo dresu: 88
narozen: 14. ledna 1991
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 28 zápasů, 14 bodů (3+11) / 
12 zápasů, 5 bodů (1+4)

„Další univerzál. Předtím hrál vesměs v útoku, 
v uplynulém ročníku si střihl roli obránce. Byl 
rychlý, obratný, často střílel a zapojoval se do 
útočných akcí. Jak se později ukázalo, sezónou 

završil kariéru. Podařeně.“

7
Resumé Veèerníku: 

Miloslav JÁCHYM pozice: obránce
číslo dresu: 71
narozen: 26. března 1991
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 21 zápasů, 9 bodů (4+5) / 
6 zápasů, 0 bodů

„Na Hanou přišel z končící Kadaně, a to jako de-
fenzivní specialista. Velice dobře si ale počínal 
i vepředu. Hrál celkově jednoduchou, fyzickou 
hru, byl solidní při bránění i rozehrávce. Dobrá 

posila v průběhu ročníku.“

7
Resumé Veèerníku: 

Martin ALTRICHTER pozice: brankář
číslo dresu: 30
narozen: 3. listopadu 2000
v Prostějově od roku 2021

statistiky: 6 zápasů, úspěšnost 90,52 %, 
průměr 2,56/5 zápasů, úspěšnost 89,13 %, 
průměr 3,78

„Výborný příslib do budoucna. Ukázal, že je 
vhodnou brankářskou dvojkou. Pokud byl po-
slán do branky, nezklamal. Působil jistě, byl 
oporou. A i díky němu tým průběh některých 

zápasů dokázal zvrátit.“

7
Resumé Veèerníku: 

Marek MICKA pozice: brankář
číslo dresu: 31
narozen: 22. září 2001
odchovanec, zpět v Prostějově
od roku 2021

statistiky: 3 zápasy, úspěšnost 90,48 %, 
průměr 3,08/ -

„Není toho moc k hodnocení. Nicméně si připsal 
úspěšný debut mezi muži a zprvu působil v brance 
dobře. Vaz mu zlomil zápas s Frýdkem-Místkem, kde 
se ale nedařilo celému týmu. Od té doby nenastoupil 

a časem na ledě paběrkoval i ve druhé lize.“ 

5
Resumé Veèerníku: 

Patrik HUSÁK pozice: obránce
číslo dresu: 44
narozen: 23. dubna 1990
v Prostějově v letech 2014 až 2016, 
znovu od roku 2021

statistiky: 38 zápasů, 16 bodů (3+13) / 
12 zápasů, 5 bodů (0+5)

„Ucházející sezóna. Přesto zůstal zkušený bek tro-
chu za očekáváním, zejména zkraje ročníku a poté 
v play-off byl však velice platný – i směrem dopředu. 
Zastihla ho ovšem hluchá pasáž, kdy se mu nedařilo, 

působil nejistě.“ 

6
Resumé Veèerníku: 

Ondøej BLÁHA pozice: brankář
číslo dresu: 21
narozen: 21. srpna 1992
v Prostějově od roku 2020

statistiky: v základní části 42 zápasů, 
úspěšnost 89,52 %, průměr 2,99/ v play-
-off 11 zápasů, úsp. 87,46 %, průměr 4,22

„Opora. A podobně jako v minulé sezóně, tak 
i tentokrát jeho forma gradovala s koncem zá-
kladní části a v prvních dvou kolech play-off. 
Na střelce Vsetína už ovšem jeho brankářské 

čáry byly málo.“

7
Resumé Veèerníku: 

NA LEDĚ!NA LEDĚ!Kuriozita hanáckého derby?
19. dubna 2022WWW.VECERNIKPV.CZ WWW.VECERNIKPV.CZHOKEJ42 43

Hokejisté Prostějova znají prvního soupeře do přípravy
PROSTĚJOV Stará sezóna je minulostí, nová daleko. Přesto se aktuálně na hokejovém poli 
řeší mnohé. V případě prostějovských Jestřábů se už třeba dlouho spekuluje o tom, zda tre-
nérský štáb v čele s hlavním koučem Alešem Totterem zůstane. Nebo přijde změna. Při zpět-
ném pohledu měl přitom během posledních tří sezón Prostějov hned čtyři hlavní trenéry. 
Jisto ale stále podle dotázaných není. 

Hokejisté Prostějova znají prvního soupeře do přípravyHokejisté Prostějova znají prvního soupeře do přípravy
NOVINKY Z JESTŘÁBÍHO HNÍZDA: DRUHÝ  ODCHOD!NOVINKY Z JESTŘÁBÍHO HNÍZDA: DRUHÝ  ODCHOD!

pro Večerník 

Michal 
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství

Prostějovský hokej odtajnil prvního sou-
peře do přípravy.  Foto: Michal Sobecký

PRAHA, PROSTĚJOV Hokejová se-
zóna 2021/2022 spěje rychle ke svému 
závěru. V českých soutěžích zbývá po-
sledních pár zápasů. Pro jejich účastníky 
jde ale o nejdůležitější střetnutí v sezóně. 
V případě Chance ligy jsou nyní už ve 
hře pouze dva týmy – Jihlava a Šumperk. 
Pro tyto celky se cesta k dnešku, úterý 
19. dubna, vyvíjela rozdílně. 
Zatímco Šumperk ji měl o poznání těžší, 
až do těchto dnů totiž bojuje o setrvání 
v první lize. Vyhnul se sice přímému se-
stupu, následně poslal do 2. ligy Ústí nad 
Labem. Nyní jej ale ještě čeká poslední 
boj s ambiciózním Táborem. Šumperk 
nicméně v sérii vede, je tak velmi prav-
děpodobné, že prvoligovou příslušnost 
uhájí. 
Jihlava to naopak nyní bude mít těžší. 
Proti sobě má odpočaté, hlavně však 
extraligové Kladno, kterému navíc hro-
zí, že by sestoupilo podruhé během tří 
sezón. Něco takového si nepochybně 
Středočeši nebudou chtít připustit. 
Čeká nás tedy ještě velice tuhá bitva. Fa-
voritem jsou sice Rytíři, nicméně Jihlava 
už ve finále Chance ligy ukázala, že umí 
překvapit. Je tedy možné, že má v zásobě 
ještě nějaký ten hokejový kousek, kte-
rým by se dokázala vrátit do extraligy. Po 
čtyřech letech… (sob)

Bojují poslední dva Bojují poslední dva 
prvoligové týmyprvoligové týmy

Hráèi v poli
Body: 1. Tomáš Čachotský (Jihlava) 15, 2. 
Jiří Říha (Vsetín) 13, 3. Luboš Rob (Vsetín) 
13, 4. Ondřej Smetana (Vsetín) 12, 5. Ma-
touš Menšík (Jihlava) 12, 6. Josef Skořepa 
(Jihlava) 12, 7. Daniel Klímek (Vsetín) 12, 8. 
Vít Jonák (Vsetín) 11, 9. Filip Seman (Jihla-
va) 11, 10. Matouš Venkrbec (Vsetín) 11… 
16. Tomáš Jáchym (Prostějov) 8, 19. Petr 
Mrázek (Prostějov) 7, 20. Martin Novák 
(Prostějov) 7.
Góly: 1. Tomáš Čachotský (Jihlava) 6, 
2. Josef Skořepa (Jihlava) 6, 3. Matouš 
Menšík (Jihlava) 6, 4. Ondřej Smetana 
(Vsetín) 6, 5. Lukáš Válek (Litoměřice) 
6, 6. Vít Jonák (Vsetín) 5, 7. Filip Seman 
(Jihlava) 5, 8. Matouš Venkrbec (Vsetín) 
5, 9. Jan Kloz (Prostějov) 5, 10. Filip Helt 
(Jihlava) 5… 14. Tomáš Jiránek (Prostě-
jov) 4, 15. Jan Štefka (Prostějov) 4, 21. 
Martin Novák (Prostějov) 3.
Asistence: 1. Jiří Říha (Vsetín) 10, 2. Lu-
boš Rob (Vsetín) 10, 3. Tomáš Havránek 
(Jihlava) 10, 4. Tomáš Čachotský (Jih-

lava) 9, 5. Daniel Klímek (Vsetín) 9, 6. 
Daniel Kowalczyk (Jihlava) 7, 7. Radek 
Přikryl (Litoměřice) 7, 8. Josef Skořepa 
(Jihlava) 6, 9. Matouš Menšík (Jihlava) 
6, 10. Ondřej Smetana (Vsetín) 6… 14. 
Tomáš Jáchym (Prostějov) 6, 16. Jiří 
Klimíček (Prostějov) 4, 17. Patrik Husák 
(Prostějov) 4.
Nejproduktivnější obránci: 1. Jiří 
Říha (Vsetín) 13, 2. Ondřej Smetana 
(Vsetín) 12, 3. Daniel Kowalczyk (Jih-
lava) 10, 4. Lukáš Mareš (Jihlava) 6, 
5. Jiří Klimíček (Prostějov) 6, 6. Pa-
trik Husák (Prostějov) 6, 7. Ondřej 
Kachyňa (Jihlava) 5, 8. Tomáš Ondrač-
ka (Vsetín) 5, 9. Adam Havlík (Prostě-
jov) 5, 10. Vlastimil Bilčík (Jihlava) 5… 
23. Robin Staněk (Prostějov) 2.
Účast na ledě: 1. Tomáš Havránek (Jih-
lava) +14, 2. Tomáš Čachotský (Jihlava) 
+10, 3. Josef Skořepa (Jihlava) +10, 4. 
Vlastimil Bilčík (Jihlava) +9, 5. Filip Se-
man (Jihlava) +7, 6. Ondřej Smetana 
(Vsetín) +7, 7. Tomáš Valenta (Jihlava) 

+6, 8. Lukáš Mareš (Jihlava) +6, 9. Ma-
touš Menšík (Jihlaa) +6, 10. Matouš 
Venkrbec (Vsetín) +6… 22. Robin Sta-
něk (Prostějov) +3, 30. Marek Račuk 
(Prostějov) +2.
Trestné minuty: 1. Daniel Kowalczyk (Jih-
lava) 39, 2. Radek Havel (Slavia Praha) 31, 
3. Jan Štefka (Prostějov) 28, 4. Josef Jícha 
(Litoměřice) 27, 5. Lukáš Žejdl (Slavia Pra-
ha) 27, 6. Jiří Říha (Vsetín) 27, 7. Jan Berger 
(Vsetín) 26, 8. Jan Veselý (Kolín) 25, 9. Patrik 
Husák (Prostějov) 23, 10. Lukáš Mareš (Jih-
lava) 22… 14. Petr Mrázek (Prostějov) 14, 
16. Petr Krejčí (Prostějov) 12, 18. Adam 
Havlík (Prostějov) 12.

Brankáøi
Úspěšnost zákroků: 1. Lukáš Klimeš (Pře-
rov) 95,54 %, 2. Georgy Kuznetsov (Kolín) 
95,51 %, 3. Samuel Baroš (Frýdek-Mís-
tek) 94,85 %, 4. Maxim Zhukov (Jihlava) 
94,17 %, 5. Jakub Málek (Vsetín) 93,27 
%, 6. Martin Michajlov (Slavia Praha) 92, 
86 %, 7. Oldřich Cichoň (Sokolov) 91,33 

%, 8. Pavel Jekel (Třebíč) 91,23 %, 9. Ond-
řej Bláha (Prostějov) 87,46 %, 10. Tomáš 
Král (Litoměřice) 84,87 %.
Průměr na zápas: 1. Lukáš Klimeš (Pře-
rov) 1.31, 2. Georgy Kuznetsov (Kolín) 
1.33, 3. Samuel Baroš (Frýdek-Místek) 
1.69, 4. Jakub Málek (Vsetín) 1.75, 5. 
Maksim Zhukov (Jihlava) 1.81, 6. Martin 
Michajlov (Slavia Praha) 2.19, 7. Pavel 
Jekel (Třebíč) 2.39, 8. Oldřich Cichoň (So-
kolov) 2.66, 9. Ondřej Bláha (Prostějov)
4.20, 10. Tomáš Král (Litoměřice) 4.32.
Vychytané nuly: 5 – Maksim Zhukov 
(Jihlava), 2 – Jakub Málek (Vsetín), 1 – 
Samuel Baroš (Frýdek-Místek), Lukáš 
Klimeš (Přerov), Oldřich Cichoň (Soko-
lov), Ondřej Bláha (Prostějov).
Vychytané výhry: 11 – Maksim Zhukov 
(Jihlava), 7 – Jakub Málek (Vsetín), 5 – 
Ondřej Bláha (Prostějov), 4 – Martin 
Michajlov (Slavia Praha), 3 – Oldřich Ci-
choň (Sokolov), 2 – David Gába (Vsetín), 
2 – Lukáš Klimeš (Přerov).
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PROSTĚJOV Začátkem týdne skončily boje 
o extraligovou baráž. V šesti zápasech nakonec 
dokázala porazit Jihlava Vsetín. Poměrně pře-
kvapivě, i když výrazného favorita série neměla. 
Play-off Chance ligy je každopádně u  konce. 
Večerník tak nyní podnikl malé resumé za vyřa-
zovací částí. Kdo se stal králem, kdo byl nenápad-
ným bonusem pro svůj tým, a kdo naopak v roz-
hodující části zklamal nebo ji třeba promarodil?

Eva REITEROVÁ

Pøekvapení: 
Jihlava, Sokolov

Za největší překvapení mezi týmy lze označit tyto 
dva celky. Jihlava sice byla považovaná za jednoho 
ze spolufavoritů soutěže, asi však jen málokdo če-
kal, že se výběr Viktora Ujčíka dostane i přes Vsetín, 
který měl lepší výchozí postavení i větší jména na 
soupisce. Nutno říct, že je to překvapení i z toho 
důvodu, že na začátku koronavirové krize to byla 
Jihlava, kdo mezi prvními oznámil finanční problé-
my. A tým Dukly, byť mírně obměněný, měl dva 
roky zpátky problém dostat se do předkola. Nyní 
ale vychoval novou generaci hráčů. A Dukla 
míří vysoko. Sokolov pak sice zas tak dlou-
ho v play-off nepobyl. Nicméně za tu dobu 
stihl šokovat dlouhodobého lídra základní 
části z Třebíč, kterou bez větších problémů 
přejel. A následně srdnatě vzdoroval právě Jih-
lavě. To není špatná vizitka, co říkáte?

Zklamání: 
Pøerov

Zde se zaměříme na přerovské Zubry. 
Právě od nich se dalo slibovat hodně. 
Jenže už během základní části se jim 

příliš nedařilo. Tým, který mohl a měl mít políče-
no výše, vypadl velice brzy i v play-off, byť forma 
v  závěru dlouhodobých bojů gradovala. Zubři 
ale měli tu smůlu, že kápli zrovna na Jihlavu. Zá-
pasy byly vyrovnané, často rozhodoval jeden gól. 
Přesto se dá mluvit o zklamání, vypadnutí přišlo 
už v první sérii. Nepochybně nad řekou Bečvou 
chtěli původně více.

Chybìli 
týmùm

Pojďme na hráče. Někteří předváděli skvělé 
výkony, zde se podíváme na ty, jejichž body či 
výkony týmům chyběly. Hned na úvod zmiň-
me Romana Pšurného. Skvělý, zkušený útočník 
odešel v půlce sezóny z Přerova do Vsetína. Zde 
ožil a podával nadstandardní výkony. Pro zra-
nění ale do většiny play-off nezasáhl. Další hráči 
naopak hráli, jenže svým týmům nepomohli 
tolik, jak jsou v  nich zvyklí. Příkladem budiž 
slávističtí Lukáš Žejdl (2 body) a Daniel Krejčí 
(stejný příspěvek). Od obou se čekalo rozhod-
ně víc. Ještě více za očekáváním ale byli někteří 
hráči Třebíče. Například Matěj Psota (0 bodů, 

účast na ledě -3) nebo Václav Krliš a  Lukáš 
Nedvídek. Všichni zkušení borci, ale v play-off 
prostě nebyli vidět. 

Hvìzdy 
vyøazovacích bojù

Na úvod zmiňme nenápadné borce, kteří se 
v  play-off pro brzké vyřazení jen mihli. Přesto 
zanechali ten nejlepší dojem. Řeč je o Grigory 
Kuzněcovovi, brankáři Kolína, a Samuelu Baro-
šovi, který hájil barvy Frýdku-Místku. Oba dva 
předváděli skvělé výkony a paradoxně se ocitli na 
vrcholu statistik brankářů v play-off. Další hvěz-
dy už dostaly více prostoru. Jmenujme zejména 
jihlavské duo veteránů Čachotský–Skořepa. 
Oba čtyřicátníci nadále válí, prvně jmenovaný 
dokonce vede v průměru s bodem na zápas bo-
dování vyřazovacích bojů. Na straně Jihlavy ale 
zářil třeba také osmnáctiletý Matouš Menšík 
(6+6), který má za sebou první kompletní se-
zónu mezi dospělými. Na straně Vsetína se pře-
kvapení moc nekonalo – Jonák, Smetana, Rob 
ale taky Venkrbec. To jsou hráči, kteří táhli tým 
a diváky na jejich místa tribuny Lapače.
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FINÁLE PLAY-OFF: 
6. zápas: Jihlava – Vsetín 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Branky a nahrávky: 18. F. Seman (Menšík, V. Brož). 
Konečný stav série: 4:2, Jihlava postupuje do baráže o extraligu.

BARÁŽ O EXTRALIGU
1. zápas: Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava 6:4 (1:0, 2:3, 3:1). Branky a nahrávky: 6. Kubík (Plekanec, 
Hlava), 30. Hlava (A. Kubík), 40. Filip (Babka), 46. Baránek (Indrák), 55. Kubík (Dotchin, Jágr), 58. Hlava 
(Plekanec, Dotchin) – 27. Havránek (Kachyňa, Dundáček), 31. Helt (Kachyňa), 33. Skořepa (Havránek), 
51. Havránek (Bilčík, Dundáček).
2. zápas: Kladno – Jihlava skončil po uzávěrce, výsledek najdete na www.vecernikpv.cz

BARÁŽ O ZÁCHRANU: 
1. zápas: Draci Pars Šumperk – HC Tábor 6:4 (0:2, 2:1, 4:1). Branky a nahrávky: 28. Kohút (Řezáč, 
Kindl), 30. Drtil (Kindl, Pěnčík), 52. Kindl (Vildumetz, Drtil), 55. Vildumetz (Furch, Drtil), 56. Kratochvil 
(Vachutka), 59. Vildumetz z trestného střílení – 15. Endál (Šulek, Matušík), 18. Zíb (Prášek, Radoš), 22. 
Bárta (Zíb), 50. Matušík (Bárta). Stav série: 1:0.
2. zápas: Šumperk – Tábor 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 4. Žálčík (Kindl, Kohút), 8. Macuh 
(Březák), 26. Pěnčík, 28. Macuh (Hrachovský), 58. Macuh (Šilhavý, Řezáč) – 4. Šulek (Matušík, Kříž), 9. 

Bárta. Stav série: 2:0.

3. zápas: Tábor –Šumperk 5:4 (2:1, 3:0, 0:3). Branky a nahrávky: 9. Hasman (Zíb, 
Matiášek), 15. Šulek (Seidl), 22. Šulek (Matušík), 22. Seidl (Šulek, Pařízek), 38. Hajič (Hasman, 
Kříž) – 14. Šilhavý (Kratochvíl), 42. Šilhavý (Kratochvíl, Žálčík), 53. Kohút (Furch), 54. Žálčík 
(Pěnčík). Stav série: 1:2 
4. zápas: Tábor – Šumperk skončil po uzávěrce, výsledek najdete na www.vecernikpv.cz

KAM PØÍŠTÌ
BARÁŽ O EXTRALIGU

3. zápas, čtvrtek 21. dubna: Jihlava – Kladno
4. zápas, pátek 22. dubna: Jihlava – Kladno
případný 5. zápas, pondělí 25. dubna: Kladno – Jihlava
případný 6. zápas, středa 27. dubna: Jihlava - Kladno
případný 7. zápas, pátek 29. dubna: Kladno – Jihlava

BARÁŽ O ZÁCHRANU: 

případný 5. zápas, čtvrtek 28. dubna: Šumperk –Tábor
případný 6. zápas, sobota 30. dubna: Tábor - Šumperk
případný 5. zápas, pondělí 2. května: Šumperk –Tábor

Hokejové play-off Chance lihy 2021/2022 skončilo

Soupeře ničily neznámé tváře.Soupeře ničily neznámé tváře.
Přerov zklamal a Jihlava šokovalaPřerov zklamal a Jihlava šokovala

PRAHA, PROSTĚJOV Hokejová sezóna 
2021/2022 spěje rychle ke svému závěru. 
V českých soutěžích zbývá posledních pár zá-
pasů. Pro jejich účastníky jde ale o nejdůleži-
tější střetnutí v sezóně. V případě Chance ligy 
jsou nyní už ve hře pouze dva týmy – Jihlava 
a Šumperk. Pro tyto celky se cesta k dnešku, 
úterý 19. dubna, vyvíjela rozdílně. 
Zatímco Šumperk ji měl o poznání těžší, až do 
těchto dnů totiž bojuje o  setrvání v  první lize. 
Vyhnul se sice přímému sestupu, následně po-
slal do 2. ligy Ústí nad Labem. Nyní jej ale ješ-
tě čeká poslední boj s  ambiciózním Táborem. 
Šumperk nicméně v sérii vede, je tak velmi prav-
děpodobné, že prvoligovou příslušnost uhájí. 
Jihlava to naopak nyní bude mít těžší. Proti sobě 
má odpočaté, hlavně však extraligové Kladno, 
kterému navíc hrozí, že by sestoupilo podruhé 
během tří sezón. Něco takového si nepochyb-
ně Středočeši nebudou chtít připustit. Čeká nás 
tedy ještě velice tuhá bitva. Favoritem jsou sice 
Rytíři, nicméně Jihlava už ve finále Chance ligy 
ukázala, že umí překvapit. Je tedy možné, že má 
v zásobě ještě nějaký ten hokejový kousek, kte-
rým by se dokázala vrátit do extraligy. Po čty-
řech letech…  (sob)

Bojují poslední 
prvoligové 

týmy2


