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Zubři dnes přivítají první tým soutěţe z Karviné
Tým HC PLUS OIL Karviná, který je pokračovatelem loňského
HC PLUS OIL Orlová, měl na začátku soutěţe problémy s přestěhováním do Karviné. Ještě na začátku soutěţe neměl v
tomto městě jistotu svého domácího prostředí a to se projevilo
i na trochu slabším rozjezdu v soutěţi. Po 10.kole Karviné patřilo v tabulce aţ 6.místo, od té doby šel však její výkon rapidně
nahoru. Dosáhla rekordu v počtu
vyhraných zápasů za sebou. Přemoţitele nenašla v souvislé šňůře
14 zápasů. Po 26.kole se dostala
na 1.místo. Na něm uţ je od té
doby nepřetrţitě, aktuálně vlastní
80 bodů, aktivní skóre 160:106 a
má 20 kladných bodů v tabulce
pravdy. Vítězství v základní části
ale přesto nemá vůbec jisté, protoţe Karviná v posledních 14
dnech procházela určitou krizí. V
posledních čtyřech zápasech totiţ
třikrát prohrála v základním čase
a i to jediné vítězné utkání bylo aţ
na samostatné nájezdy. Druhý
Havířov díky tomu dokázal svou
osmibodovou ztrátu sníţit na
polovinu. Ani vylosování závěru soutěţe se nezdá pro Olejáře
příliš příznivé, neboť zatímco Zubři mají v základní části všechny zápasy venku jiţ za sebou a hrát v ní budou uţ jen doma,
Olejáři jsou na tom zcela opačně. Na domácím ledě budou hrát
aţ ve čtvrtfinále play off, všechny zbývající zápasy základní
části budou hrát venku. Je však do diskuze, zda to je pro ně
opravdu nevýhoda. Karviné se totiţ daří daleko více venku neţ
doma. V minulém kole odjela z ledu soupeře bez zisku bodu
teprve potřetí, zatímco doma uţ poztrácela 20 bodů.

(1977-1978, 1979-1980 aţ 1984-1985), 2 ve II.NHL (1987-1988,
1988-1989), 3 ve 2.lize (1994-1995, 1998-1999, 2007-2008) a 1 v
1.lize (1996-1997) . Celkově během této doby obě města včetně letošní čtrnácté sezóny odehrála 47 vzájemných mistrovských zápasů.
Protoţe kádr Karviné tvoří ale z velké
části loňská Orlová, která se letos do
Karviné přestěhovala, měli bychom se
zmínit spíše o vzájemných zápasech
mezi těmito dvěma kluby. S Orlovou se
Přerov se za posledních 40 let z počátku
vůbec nepotkával. Poprvé spolu oba
kluby změřily síly aţ v sezóně 1998-1999
po sestupu Přerova do 2.ligy. Od té chvíle
je však měří pravidelně a odehrály spolu
jiţ 54 vzájemných mistrovských zápasů,
z toho 3 v play off, které spolu hrály v
semifinále minulé sezóny. V posledních 5
sezónách jich bylo 22, z toho 8 zápasů
Zubři vyhráli, 11 prohráli a 3 krát skončil
zápas remízou, přičemţ druhý bod získali
vţdy Zubři. Zajímavostí také je, ţe v posledních 12 vzájemných zápasech vţdy
vyhrálo muţstvo, které hrálo doma. Naposledy se Olejářům podařilo na
našem ledě vyhrát 26.9.2009. Prozatím poslední vzájemný zápas se
hrál 4.1.2012 v Karviné a Zubři v něm prohráli 5:3.

Brankářskou jedničkou týmu, který i letos trénuje Aleš Flašar, byl doposud David Iláš, funkci dvojky plnil Stanislav Ţídek. Těsně před koncem
přestupního období se však týmu Karviné podařilo tým na tomto postu
výrazně posílit. Do konce sezóny bude nejčastěji branku Olejářů hájit
pravděpodobně Martin Štefl s bohatými zkušenostmi z extraligového
Vsetína, Sparty a Třince. Zatím ještě za ně ale nenastoupil a jestli jej
uvidíme uţ ve středu není proto jasné. Sloţení obrany se nezměnilo,
V utkání s Karvinou se dá očekávat dramatický průběh. Obě
prozatím se stále nejvíce daří Filipu Štefankovi (8+13), Davidu Galvamuţstva mají ještě stále o co hrát a nutnost zisku tří bodů je
sovi (5+14) a Miroslavu Javínovi (5+14). Všichni mají bohaté zkušenosbude tlačit po celou hrací dobu neustále do útoku. Aktuálně
ti z vyšších soutěţí a to nejen českých. Nepostradatelnou součástí kartotiţ Zubrům pro jistotu udrţení vedoucí čtyřky po základní
vinské obrany ale je i Alexandr Hegegy (6+12), který si z obránců začásti ještě chybí 4 body a Karviné k jistotě vítězství v základní
psal po Novém roce do kanadského bodování nejvíce bodů. Útok opusčásti dokonce 5 bodů. Zápas nebude mít jednoznačného favo- til Radim Valchař, který zamířil na Slovensko do týmu HC 46 Bardejov.
rita. I přes aktuálně slabší formu Olejářů to Zubři, kterým moJinak hraje útok ve starém sloţení. Jeho hlavní "zbraní" je olympijský
mentálně patří 3.místo se 72 body, skórem 128:97 a 21 klad- vítěz a účastník několika světových šampionátů David Moravec
nými body v tabulce pravdy, nebudou mít ani o píď jednodušší (20+33), který si od posledního vzájemného utkání připsal do zápisů o
neţ v předchozích vzájemných zápasech. Ani jim se totiţ doma utkání dalších 16 záznamů. Zkušenostmi z Polska se můţe pochlubit
v poslední době příliš nedařilo a bojovali především s horší
více hráčů Karviné, mezi nimi například Vladimír Luka (23+28). V drekoncovkou. To platilo jak v lednových zápasech, které doma
su Karviné nebude rozhodně chybět Marek Ivan (18+21) ani David
Zubři prohráli, tak v minulém utkání s Novým Jičínem. Ten uţ
Mikšan (15+24). Stabilním útočníkem týmu je sice uţ několik sezón i
sice vyhráli, konečné skóre však bylo velmi hubené ve srovnání David Samiec (9+16), v posledních 7 zápasech se však na ledové plos převahou, jakou po celý zápas Meo mělo.
še téměř neobjevil. K současnému prvenství ve skupině Východ však
hodně přispěl i útočník Václav Studený (15+18). Z hráčů patřících mezi
Pokud bychom se podívali do historie vzájemných zápasů mezi základní kameny útoku se po Novém roce přestalo dařit pouze Janu
městy Karviná a Přerov, zjistili bychom, ţe obě města v posled- Blatoňovi (4+13), který se podílel od té doby na karvinských gólech
ních 40 letech hráli stejnou soutěţ 13 sezón a to 7 v I.NHL
jedinou přihrávkou.
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ŘÍHA SE ZLOBÍ: REPREZENTANTI NEBOJOVALI, NECHTĚLI SE ZRANIT
První místo v KHL a nebetyčná idyla? Tak s tím na Miloše Říhu
nechoďte. Kouč hokejistů Petrohradu dává úspěšně do kupy
rozháranou partu hvězd, o čemţ svědčí průběţné první místo v
tabulce ruské ligy. Mohl by přijímat gratulace ze všech stran, jak
se mu práce daří a nad občasnou poráţkou mávne rukou. Ale je
to trochu jinak.

podle toho to na ledě vypadalo,“ rýpnul si do podřízených v naráţce
na blíţící se turnaj Euro Hockey Tour ve Švédsku.
V utkání proti Avangardu nastoupil i útočník Petr Průcha, který se v
úterý bude hlásit na srazu před středečním odletem do Stockholmu. V
Říhou zkritizované podívané se asistencí podílel na jednom gólu.

Jakmile zkušený stratég vidí, ţe
jeho hráči do zápasu nedávají
všechno, dá o sobě patřičně vědět.
Nehledě na aktuálně devítibodový
náskok před druhým Dynamem
Moskva. Říha se naštval po nedělní partii s Omskem, kterou jeho
tým prohrál 3:5.
„Odehráli jsme nejhorší zápas sezony, soupeř si přál vyhrát mnohem víc neţ my. Muţstvo jsem
vůbec nepoznával, hráči nebojovali,“ hodnotil ostře podle ruských
médií po utkání.
Netrvalo dlouho a Říha se vyjádřil,
co stojí v pozadí za slabou produkcí jeho barev.
„V týmu mám devět reprezentantů,
báli se zranit. V Západní konferenci
uţ nás nikdo nepředstihne a i

HOKEJOVÁ SHOW SE VRACÍ DO BRNA, STARTUJE PRODEJ VSTUPENEK NA
KAJOTBET HOCKEY GAMES!
Hokejová reprezentace tento týden sehraje třetí podnik letošního Euro Hockey
Tour ve Švédsku, ovšem zástupci Českého svazu ledního hokeje a společnosti
BPA, která je marketingovým partnerem českého hokeje, uţ připravují další ročník
domácího turnaje. Mezistátní hokejová show se po roce znovu vrátí do Brna, akce
proběhne od 26. do 29. dubna jako KAJOTbet Hockey Games 2012. Zájemci o
skvělé zápasy plné hvězd mají od středy 8. února moţnost k zakoupení vstupenek!

Program KAJOTbet Hockey Games 2012

Ceny vstupenek na KAJOTbet Hockey Games 2012:

Sobota 28. dubna 2012

Čtvrtek 26. dubna:

14:00 Česká republika - Finsko
18:30 Rusko - Švédsko

Na utkání Česká republika - Švédsko: obyčejné k sezení 390 Kč, k stání 250 Kč
Sobota 28. dubna a neděle 29. dubna:
Denní vstupenka vţdy na dvě utkání: obyčejné k sezení 590 Kč, k stání 390 Kč

Čtvrtek 26. dubna 2012:
18:30 Česká republika - Švédsko

Neděle 29. dubna 2012
14:00 Finsko - Švédsko
18:00 Česká republika - Rusko

