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Jakub Voráček věří ve vydařenou sezonu, po boku
hvězdného Claudea Girouxe zřejmě nezačne
Původně se očekávalo, že by mohl Jakub Voráček vypomoci mateřskému Kladnu, talentovaný útočník se nakonec dohodl
na spolupráci s pražským Lvem. V dresu účastníka Kontinentální ligy odehrál celkem třiadvacet zápasů. "Poprvé od mých
devatenácti let jsem si mohl zahrát doma. Nestává se každý den, abyste byl doma a navíc hrál v Kontinentální lize, která
byla v době výluky nejlepší na světě," konstatuje.
Působení v českém týmu znamenalo pro Voráčka hned několik výhod. "Mohl jsem žít s mamkou v jejím domě," usmívá se.
"To bylo super. Mamka nepřestávala vařit, dělala mi spoustu klasických českých jídel. Celkově jsme si užili hodně legrace.
Trávil jsem čas s rodinou, přáteli i kamarády," pochvaluje si třiadvacetiletý křídelník, jenž byl do Philadelphie vyměněn po
sezoně 2010/11 z Columbusu.
V dresu Lva si vedl český reprezentant solidně, nastřílel sedm branek, navíc připojil třináct asistencí. A také strávil desítky
hodin v letadle na cestách. "Hráli jsme proti Chabarovsku, kterí leží až na hranici s Čínou. Je to neuvěřitelná dálka, letěli
jsme patnáct hodin! I proto jsem rád, že už mohu být ve Philadelphii. Cestování je tu nesrovnatelně příjemnější," přiznává
Jakub Voráček.
Ten načne v organizaci Flyers druhou sezonu. Po odchodu Jaromíra Jágra do Dallasu se hovořilo o tom, že by český mladík
mohl naskočit do elitní formace po bok Claudea Girouxe a Scotta Hartnella. Během přípravném kempu však v prvním útoku hrál mladík Brayden Schenn, Voráček naopak trénoval po boku Maxe Talbota a Seana Couturiera. "Nepřikládám tomu
velkou váhu," ubezpečuje.
Hlavní kouč Petter Laviolette je známý tím, že často mění složení jednotlivých formací. "Jsou to spíš lidé, kteří často rozebírají, kde kdo bude hrát. Faktem je, že tu máme spoustu vynikajících hokejistů. Nedělám rozdíl v tom, zda budu nastupovat
s Girouxem nebo někým jiným. Skutečností ale zůstává, že Claude patří mezi nejlepší hráče v celé lize," hlásí Jakub Voráček.
Dosavadním složením útoků se zatím příliš nezabývá ani nově jmenovaný kapitán Claude Giroux. "Zatím jsme měli jen několik tréninků. Mohu hrát s Jakubem i Braydonem. Jsou to různé typy hráčů, ale vždycky záleží na tom, jak se dokážete
vzájemně přizpůsobit. Času na přípravu není mnoho, musíme vytvořit
tu nejlepší možnou chemii, aby v
mužstvu všechno fungovalo," uvědomuje si hvězdný kanadský útočník.
V minulém ročníku nasbíral kladenský rodák devětačtyřicet kanadských
bodů, nyní očekávání ve Philadelphii
ještě stoupnou. Voráček je na to připraven. "Jsem zase o rok starší a
zkušenější," upozorňuje. "Cítím se
výborně, stejně jako na začátku
předchozí sezony. Chci na sobě tvrdě
pracovat a odvádět dobré výkony.
Doufám, že budeme vyhrávat spoustu zápasů," doplňuje závěrem sympatický křídelník.
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