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Doma už teď musíme naplno 

bodovat, burcuje Jiří Goiš 

K a r v i n á – Bodové konto hokejistů HC ZUBR Přerov je po so-

botním podvečeru bohatší. Zubři doma v posledních zápasech 

příliš úspěšně nehrají, ale naštěstí si vše vynahrazují venku. V 

pátém kole se jim podařilo zvítězit na ledě Karviné, tedy u loň-

ského soupeře ze semifinálové série. Podstatné události duelu 

přinesla hned první třetina a pak už si Přerov svůj náskok udržo-

val. Krátký pohled na utkání nám tentokrát poskytl útočník Jiří 

Goiš, který ale posléze rozhovor zatočil směrem do nejbližší bu-

doucnosti. Zubři totiž ke třem bodům z Karviné chtějí přidat stej-

ný počet také ve středu doma, kdy pohostí opavský Slezan. Odči-

nit velké domácí selhání a nepřipustit další zbytečnou ztrátu. To 

byl hlavní cíl Zubrů, kteří se v sobotu představili na ledě karvin-

ského Baníku. “Pro nás to v Karviné bylo strašně moc důležité, 

protože ten špatný zápas s Frýdkem jsme všichni chtěli napravit 

a jsme rádi, že se to nakonec po výhře 3:1 podařilo,“ neskrýval 

spokojenost útočník Jiří Goiš.  

 

Ano, bojovníci v modrožlutých dresech z kolbiště loňského finalis-

ty druhé ligy přivezli plný počet bodů, čímž se znovu dostali v 

pořadí směrem nahoru. “Dali jsme poměrně rychle první gól a 

potom už to z nás spadlo. Dokonce jsme měli dost šancí a řekl 

bych, že naše vítězství mohlo klidně být i výraznější,“ uvedl.  

 

Doma zatím skoro zataženo, ale venku naopak skoro jasno. Tato 

meteorologická terminologie 

přesně vystihuje zápasy pře-

rovského týmu během posled-

ních dvou týdnů. “Je to tady 

asi nějaké zakleté,“ usmál se 

Goiš, ale poté už pokračoval 

ve vážnější formě. “Venku 

hrajeme spíše ze zabezpeče-

né obrany. Takhle hrál u nás 

právě poslední zápas Frýdek, 

který v pěti bránil střední pás-

mo a my jsme přes to hodně 

těžko procházeli,“ hledal dra-

vý útočník důvody prozatím-

ních domácích nezdarů.  

 

Těch Zubři opravdu hodně 

litují, protože kdyby se jim 

podařilo před vlastním publi-

kem uhrát výhru, mohli být v 

tabulce těsně pod jejím vrcho-

lem. “Doma se prostě vyhrá-

vat musí, protože ambice nejsou zrovna malé. Zbytečně jsme v po-

slední době doma poztráceli body, takže je teď potřebujeme získat 

zpět v jiných zápasech,“ odpověděl Goiš bez váhání.  

 

Do třetice už se snad Přerovu v MEOAréně podaří vyhrát v základ-

ním čase. Znovu však Zubři nebudou mít jednoduchou úlohu. V roli 

soka totiž nastoupí Opava, která se po slabém vstupu do soutěže 

tento týden zlep-

šila. “Všichni 

Opavu známe. 

Určitě bude jako 

vždy velice ne-

příjemná a bude 

se soustředit na 

obranu. Musíme 

se s tím prostě 

srovnat a poku-

sit se co nejdříve 

vstřelit góly. 

Doma už teď 

musíme naplno 

bodovat, protože 

nic jiného nám 

nezbývá,“ dodal 

na závěr třiadva-

cetiletý útočník 

Jiří Goiš.  
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Dominik Hašek se do NHL nevrátí, legendární 

gólman definitivně ukončil aktivní kariéru  

Ruský útočník Jevgenij Arťuchin, dostal od disciplinární komise 

KHL zákaz startu ve třech soutěžních utkáních. Hokejista Petrohra-

du atakoval v pondělním duelu proti CSKA Moskva švédského 

útočníka Niklase Perssona, za faul loktem byl vyloučen do konce 

utkání. Disciplinární komise nyní Arťuchonovi přidala další trest.  

Hašek naposledy chytal v ročníku 2010/11 za Spartak 

Moskva v Kontinentální hokejové lize. Po sezoně volna vyhlásil 

jeden z nejlepších českých hokejistů všech dob pokus o návrat do 

NHL a v srpnu začal trénovat s mateřskými Pardubicemi. Mezitím 

jeho agent Rich Winter jednal s kluby v zámoří, podle Sportu byly 

ve hře Vancouver a Carolina. 

"Až do minulého pátku jsme jednali, byly v tom dva až tři kluby z 

NHL. Koncem září začínaly tréninkové kempy na farmách, což pro 

mě byla jediná možnost, jak se do zámoří vrátit. K tomu jsem se 

upínal. Trénoval jsem, byl jsem připravený okamžitě odletět. 

Jakmile vyšlo najevo, že jednání nedopadla, zavolal jsem klukům 

do Pardubic, ať mi uklidí výstroj. Bylo to jasné. Nemyslím si, že se 

může něco změnit," uvedl Hašek. Pětinásobný držitel Zlaté hokej-

ky a dvojnásobný vítěz ankety Sportovec roku přiznal, že ho od-

mítnutí zámořských klubů velmi mrzelo. "Bylo to hodně smutný. 

Ale nedá se nic dělat, zakázal jsem si brečet," uvedl účastník čtyř 

olympijských her, jenž si i v sedmačtyřiceti letech na elitní soutěž 

věřil. 

"Rozchytal bych se na farmě a pak pracoval pro ně v NHL, samo-

zřejmě pokud bych je na ledě přesvědčil. Nepotřeboval bych na 

začátek v podstatě žádný kontrakt. Ale druhá strana na to nako-

nec neslyšela. Nejvíce mě v tom celém příběhu mrzelo, že jsem 

nedostal šanci ukázat, že na to mám," řekl. Dvojnásobný držitel 

Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL končí kariéru po le-

tech 2002 a 2008 potřetí, odchod do hokejového důchodu ohlá-

šený v roce 1999 ani neuskutečnil. Nyní však tvrdí, že je to defini-

tivní. 

"Byť jsem se sám nabízel, nedomluvili jsme se. Takže nevidím 

důvod, proč by mě teď najednou měli v NHL chtít. Prostě počítám 

s tím, že už se jako brankář do hokeje nevrátím. Nevěřím, že za 

měsíc za mnou někdo přijde, že mě potřebuje. Uvítal bych to, 

natrénováno mám, ale považuju to za vysoce nepravděpodobné. 

Když se to nestalo doteď, těžko najednou někdo změní postoj. 

Vnitřně jsem připravený na konec," řekl Hašek, jenž už dříve vylou-

čil možnost, že by chytal v Evropě. Nevyužil ani nabídky Pardubic 

zachytat si ve šlágru extraligy proti Kladnu s další českou hvězdou 

Jaromírem Jágrem. 

Hrdina olympijských her v Naganu 1998 zatím neví, co bude po 

definitivním konci dělat, nechce však být trenérem. "S Pardubice-

mi jsem domluvený, že jim eventuálně s něčím pomůžu, nejsem 

vůbec proti. Ovšem vstávat ráno jako trenér nebo generální ma-

nažer, to není něco, v čem bych se chtěl realizovat." 

Pardubický rodák Hašek končí kariéru po 31 letech od ligového 

debutu v roce 1981. V zámoří působil od roku 1990 v dresech 

Chicaga, Buffala, Detroitu, s nímž vyhrál dvakrát Stanley Cup, a 

Ottawy. Mezi lety 1994 a 2001 byl šestkrát vyhlášen nejlepším 

hráčem základní části NHL, v níž odchytal celkem 735 zápasů a v 

81 duelech neinkasoval. Z působení v české reprezentaci má 

kromě zlata z Nagana i bronz z Turína 2006 a stříbro a tři bronzy z 

mistrovství světa. 

Pár snímků z minulého utkání  


