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Nulu jsem strašně moc chtěl,
Na postu brankářském
má sice Přerov už nějakou
dobu problémy, ale jejich
řešení zvládá zatím velmi
dobře. Tři tyče nyní střeží Jiří Sklenář, odchovanec místního
klubu, který v nedávně době působil v mládežnických družstvech extraligového Třince. I on ještě před časem řešil nepříjemné zranění, ale teď už je zpátky a v dresu přerovského áčka předvádí velmi dobré výkony. Výborně zachytal ve
středu, kdy Zubři hráli zápas v Havířově také včera s Novým
Jičín na domácím ledě ukázal ze svého repertoáru řadu pěkných zákroků. Navíc v duelu s posledním týmem tabulky
nepustil gól, takže jej vydařený podvečer jistě těší dvojnásob. "Tu nulu jsem strašně moc chtěl. Už dlouho jsem se na
časomíru nedíval tak často," svěřil se po utkání devatenáctiletý brankář.

svěřil se brankář Jiří Sklenář

Brankář Jiří Sklenář už ve středu ukázal, že je třeba s ním
počítat. Na ledě lídra tabulky přerovský tým hodně podržel a
byl s ním velmi blízko od výhry v základním hracím čase.
“Utkání bylo dobré. Škoda, že jsme nezvládli tu třetí třetinu.
Určitě jsme v Havířově měli na víc, než na ten jeden bod,“
chom museli dotahovat, Nový Jičín by to ještě více zavřel a
vrátil se ještě k minulému zápasu.
bylo by to hodně špatné. Nesledovalo se mi to vůbec dobře,“
potvrdil.
Na dobrý výkon navázal v tom včerejším s Novým Jičínem,
který u Zubrů nepředvedl vůbec nic nového. “Čekali jsme to,
že přijede s podobnou taktikou, kterou my chtěli praktikovat
v Havířově. To znamená zavřít střední pásmo a čekat na
brejky,“ řekl Sklenář. Taktika posledního týmu tabulky ale
mohla hned na začátku slavit úspěch. Přerov sice hrál přesilovku, ovšem soupeře nedůsledně bránil a jen díky výborným zákrokům brankáře po šancích Bryneckého neinkasoval. “Začátek utkání byl z naší strany hodně laxní, mysleli jsme si, že
to všechno půjde samo. Naštěstí
nás ale soupeř nepotrestal,“ oddechl si.
Pro Jiřího Sklenáře průběh zápasu
určitě nebyl nejlepší. Postupem
času totiž Zubři přidávali plyn a počet jeho zákroků se zvyšoval čím
dál pomaleji. Až do osmatřicáté
minuty navíc musel z protější strany
sledovat, jak se hráči v poli trápí s
obranou svého soupeře. “Bylo to
velice nepříjemné. Věděl jsem, že může přijít nějaký soupeřův brejk, ze kterého mu tam třeba něco spadne. To by-

Ve třetí třetině mu ale spoluhráči už situaci usnadnili. Přidali
další dva góly, které protivníka definitivně poslaly do kolen.
“Vedli jsme, takže soupeř už to musel otevřít, což byla pro
nás velká šance. Už jsme hráli pěkný hokej,“ pochválil
všechny obránce a útočníky. Na zápas s Novým Jičínem bude brankář Jiří Sklenář vzpomínat určitě v dobrém. Čisté
konto mu může dodat jistotu do dalších bojů. “Tu nulu jsem
strašně moc chtěl. Už dlouho jsem se na
časomíru nedíval tak často,“ svěřil se.
Jistotu má i z trošku jiného soudku.
Branku týmu Zubrů bude do uzdravení
Radka Tihláře střežit ještě minimálně
příští středu, kdy je na programu utkání v
Karviné. A kdo ví, třeba i v dalších zápasech, které pak budou následovat.
"Uvidíme, jak na tom Banán bude. Já
chci jít zápas od zápasu, protože jsem
rád, že můžu po docela dlouhém zranění
znovu chytat. Hlavní slovo mají samozřejmě trenéři a Radek je jednička. Jak se vrátí, tak se uvidí, co
bude," dodal na závěr Jiří Sklenář.
(A.Novotný)
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Kundrátka vyměnili do Washingtonu
V září snil Tomáš Kundrátek možná chvíli o tom, že se s NY Rangers podívá do Evropy. Dnes už by na seznamu cestujících nebyl,
ani kdyby newyorský celek neplánovaně zopakoval návštěvu Prahy.
Třineckého odchovance vyměnili Jezdci do Washingtonu za útočníka Francoise Boucharda.
V obou případech se jedná o hráče, kteří dosud působili pouze na
farmách. Český obránce, kterého Rangers draftovali v roce 2008
ve třetím kole, loni při své premiérové sezóně v AHL odehrál 70
utkání, letos přidal v dresu Connecticutu ještě sedm. U dalších už
bude mít jako zaměstnavatele zapsán záložní tým Capitals v Hershey.
„Kundrátek je velmi šikovný obránce,“ říká generální manažer
Bears Doug Yingst. „Věřím, že by mohl být cennou posilou.“
Třiadvacetiletý Bouchard, o dva roky starší než Kundrátek, byl Washingtonem draftován v roce 2006 z pětatřicátého místa. V nižší
zámořské soutěži má za sebou tři kompletní ročníky, na 228 utkání
doplňují jeho bilanci čtyři starty v závěru sezóny 2007-08 po skončení juniorské kariéry v Baie-Comeau (QMJHL) a devět zápasů v
aktuálním ročníku. V AHL zaznamenal Bouchard 49 branek a 63
asistencí.
Tomáš Kundrátek byl v roce 2008 nejvýše draftovaným z pouhých
tří Čechů, na které tehdy ukázaly kluby National Hockey League (po
přerovském rodákovi přišli na řadu už jen Michal Jordán a Tomáš
Kubalík). Hned v létě podepsal s Rangers smlouvu a zamířil za
oceán. Nejprve jen do mládežnického celku Medicine Hat Tigers ve

WHL, kde odehrál dvě kompletní sezóny, poté už na farmu Jezdců.
S nimi absolvoval na podzim už
čtvrtý přípravný kemp (včetně toho
v roce 2008, kde byl ale kvůli zlomené ruce jen v pasivní roli). Chtěl
zabojovat o místo v širší sestavě,
dobře však věděl, že v nabitém
kádru najde uplatnění jen stěží.
„Mám za sebou první sezónu mezi
dospělými, tomu odpovídala i očekávání. Věřím, že jsem nezklamal,“
říkal v červnu v rozhovoru pro hokej.cz. „Trenéři mě po sezóně
chválili, zároveň mi ale připomněli, že mě v další sezóně čeká
těžká práce. Už nebudu platit za nováčka z juniorky, nároky na
moji výkonnost se zvýší. Uvidíme, jak bude kemp probíhat, ale
příští ročník nejspíš opět odehraju v Connecticutu.“
Předpověď se splnila jen částečně a účastník světového šampionátu dvacítek v roce 2009 už se chystá na zápasy Hershey
Bears. Pokud by v jejich dresu upoutal nejvyšší šéfy z Washingtonu, může jednou v NHL nastoupit na led třeba po boku
krajana Romana Hamrlíka s
Tomášem Vokounem či Michalem Neuvirthem za zády.
(hokej.cz)

