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Jiří Sklenář: Ve Vsetíně jsme zápas zvládli jako kolektiv 

Ve Valašském Meziříčí měl výkon Zubrů k ideálu daleko. I když brali dva body, tak se o 

kousek vedle na Lapači snažili poslat svým fanouškům omluvu. To se podařilo, a tak je 

Přerov po sobotním kole stále v čele tabulky. “Musím kluky dnes hodně pochválit, protože 

hráli výborně z obrany. Zápas jsme zvládli jako kolektiv a oproti tomu minulému jsme 

dnes ke všemu přistoupili velmi zodpovědně,“ radoval se po utkání brankář Jiří Sklenář.  

 

Kdo dorazil na Lapač později, ten přišel o šokující úvod. Přerov už totiž po necelé minutě 

vedl 2:0. “Ty dva hodně rychlé góly nám dost pomohly. Potom jsme si zápas dobře hlídali i 

přesto, že rozhodčí pískal tak, jak pískal. K tomu se ale moc vyjadřovat nemůžeme,” brá-

nil se Sklenář komentářům řady podivných vyloučení.  

 

Valaši se přes dobrou obranu a nadšeně chytajícího Sklenáře prosadili pouze jednou, 

když v úvodu druhé části snižoval v přesilovce pět na tři Vítek. Nic víc Vsetínu, který bývá 

doma velmi nepříjemný, povoleno nebylo. Hlavní rozdíl oproti utkání ve Valmezu? “Je to 

dáno postavením soupeře v tabulce. Také jsme se připravovali na to, že Vsetín je jeden z 

nejlepších mančaftů na domácím hřišti. Všichni jsme k tomu přistoupili výborně. Šlo to 

vidět v kabině, na rozcvičce, prostě všude.“  

 

Dost se lišila také kulisa, která byla u Bobrů komorní, ale na Lapači naopak správně bouř-

livá. “Díky tomu se jednoznačně lépe chytalo ve Vsetíně, kde chodí na hokej mnohem 

více lidí,“ přikývl Sklenář.  

 

Proto Zubři také doma očekávají výbornou atmosféru. Navíc v příštím týdnu odehrají na ledě MEO Arény hned dva duely. “S Porubou to 

ve středu bude hodně těžké, protože má teď velkou formu a jde v tabulce nahoru. Navíc ji drží Radek Tihlář. Havířov je zase těsně za 

námi, takže pokud oba zápasy zvládneme, uděláme velký krok k tomu, abychom skončili tabulkově nejhůře druzí,“ dodal na závěr bran-

kář Jiří Sklenář.  

Valmez hrál uvolněně, už teď nemá co ztratit, tvrdí Osina 

Poslední dva zápasy Zubrů, to je doslova přehlídka gólových situací. V 

utkání s Opavou padlo jedenáct branek a středeční duel ve Valašském 

Meziříčí byl na jejich počet ještě bohatší. Celkem se puk do kasy dostal 

patnáctkrát. “Nazval bych to holomajznou. Hra byla až moc otevřená. 

Dostali jsme relativně jednoduché góly, ale na druhou stranu jsme jed-

noduše skórovali i my. Proto nakonec byl výsledek takový,“ hodnotil 

zápas obránce Jiří Osina.  

 

Utkání bylo bojem soupeřů z opačných stran tabulky, které od sebe dělí 

už téměř padesát bodů. Rozdíly se však na ledě smazaly. “Valmez dnes 

hrál dost uvolněně. Je s velkým odstupem poslední a teď už nemá co 

ztratit. My jsme se s tím museli nějakým způsobem porvat,“ uvědomoval 

si zkušený zadák.  

 

Řada fanoušků očekávala jasné vítězství, ale Zubři naopak se Sklená-

řem v bráně, který zastupoval stále zraněného Vojtka, častokrát chybo-

vali. Dokonce museli dohánět ztrátu, což bylo nelehkým úkolem. 

“Nakonec se na nás v prodloužení usmálo štěstíčko a máme dva body. 

Musíme hrát vždy velmi poctivě, protože si myslím, že máme vyrovnaný 

mančaft, jako dalších osm klubů z naší skupiny,“ brzdí Osina po průniku 

do čela tabulky přílišnou euforii.  
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Ani třetí pokus nevyšel! Pražský Lev si nechal soupeře 

utéci, náskok Slovanu pak stíhal marně 

Potřetí v sezoně nastoupili hokejisté pražského Lva proti Slovanu Bratislava - a potřetí neuspěli. Velkou bitvu českého a 

slovenského klubu v KHL tentokrát sledovala pražská O2 arena, divácký rekord soutěže sice překonán nebyl, ale víc než 

15 tisíc fanoušků vytvořilo parádní atmosféru. Domů odcházeli znovu spokojenější ti, kteří přejí hostům. Lev sice rychle 

vedl po trefě Klepiše, jenže začátek utkání navzdory tomu nezachytil. A pak už náskok marně doháněl. Důležité body v boji 

o postup do play off brali tedy opět svěřenci trenéra Čady.  

Před zápasem hráči pražského Lva hromadně hovořili o tom, že musí především zachytit úvod zápasu. To se tentokrát po-

vedlo náramně, už po devětatřiceti vteřinách hry se trefil útočník Jakub Klepiš a poslal svůj tým do vedení. Lev však z vyni-

kajícího startu nedokázal těžit. Místo toho pustil do hry Slovan, který toho náramně využil. 

Slovenský tým následující minuty na ledě jasně ovládl a na začátku druhého dějství zvyšoval obránce Michal Sersen už na 

4:1 pro Slovan. "Rozhodlo to, že jsme hráli špatně do obrany. Zapnuli jsme až za stavu 1:4, to už se těžko zápas vyhrává," 

zlobil se po skončení zápasu útočník Jakub Klepiš. "Asi jsme si mysleli, že se ten zápas vyhraje sám. Nepřistoupili jsme k 

tomu tak, jak jsme měli. A Slovan nás za to potrestal," dodal. 

Elitní útočník byl jednoznačně nejlepším 

hráčem Lva, Klepiš vstřelil dva góly, navíc 

si připsal jednu asistneci. "Mám rád vyhe-

cované zápasy, ale určitě bych ty dva góly 

vyměnil za tři body pro tým," upozornil. 

Utkání mělo vynikající kulisu, v moderní 

O2 Areně se parádním představením bavi-

lo více než patnáct tisícovek diváků. 

Drtivou převahu pak v hledišti měli fa-

noušci Slovanu. "Mají dobré fanoušky, ale 

já jsem na to nekoukal. Bylo mi to jedno," 

ujistil Klepiš. "Je samozřejmě, že mají hod-

ně fanoušků. Slovan má historii, my jsme 

zase nový tým. Třeba si za pár let budeme 

moci říct to samé," doplnil jedním dechem 

mladý útočník Tomáš Rachůnek. I on byl 

během zápasu hodně vidět. 

Druhá útočná formace, ve které s Klepi-

šem a Rachůnkem nastupoval ještě Vrá-

na, dokázala jako jediná udržet se silným 

soupeřem krok. "Byli bychom radši, kdyby nám to přinášelo výsledky. Zatím je to hodně střídavé, musíme udělat nějakou 

šňůru, aby se nám lépe hrálo," konstatoval Tomáš Rachůnek, jenž se do statistik utkání zapsal jednou brankou. 

Lev do duelu nasadil i tři nové hráče, útočníky Niživijse a Gyngeho svým výkonem jednoznačně zastínil finský obránce Sami 

Lepistö. Zadák se zkušenosti z NHL si počínal s přehledem, hned v prvním utkání se postavil do první obranné dvojice k 

produktivnímu Ondřeji Němcovi. "Nechali jsme soupeře, aby nám nastřílel čtyři góly, to je příliš mnoho. Musíme se zlepšit," 

velel po prohraném duelu. 

Premiéru v dresu pražského týmu si Lepistö přesto užil, velkou zásluhu na tom měla i parádní kulise v moderní vysočasnké 

hale. "Bylo to fantastické. Fanoušci Slovanu měli převahu, ale vždycky je skvělé, když je plná hala. Teď tu bylo patnáct tisíc 

lidí, což je úžasné," rozplýval se finský bek, jenž se už těší na další duely. "S Ondrou se mi hrálo dobře, snad se naše sou-

hra bude každým utkáním lepšit," uzavřel. 

Nezapomeňte v sobotu boj o první místo s AZ Havířov    

v 17.00 v Meoaréně.  


