
 

 

 

 
 
 

Ostrava, červenec 2020 

 

 

 

Vážení přátelé, kamarádi, obchodní partneři, 

  

 po měsíci za Vámi opět přicházíme s rekapitulací toho nejzásadnějšího, co se událo v klubu HC VÍTKOVICE 

RIDERA. 

 

 Bohužel, měsíc červen pro nás začal jednou velice smutnou zprávou, když jsme se dozvěděli, že nás po 

dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 75 let navždy opustil dlouholetý mecenáš vítkovického hokeje a člen 

dozorčí rady našeho klubu Aleš Buksa. Odešel v kruhu rodinném a také za přítomnosti pouze jeho nejbližších 

se uskutečnilo i rozloučení s tímto výjimečným člověkem. Ve vítkovickém hokeji po sobě zanechal hlubokou 

a nesmazatelnou stopu. 

 

 První červnový týden pak přinesl také odpověď na otázku, v jaké podobě se budou hrát nejbližší dva 

nadcházející ročníky Tipsport extraligy ledního hokeje. Výkonný výbor Českého hokeje na svém jednání dne 

5. 6. 2020 definitivně rozhodl, že pro sezonu 2020/2021 bude česká nejvyšší soutěž takzvaně uzavřena shora, 

tedy nikdo z ní nesestoupí, naopak ale zdola otevřená bude a vítěz Chance ligy rozšíří soutěž pro sezonu 

2021/2022 na 15 účastníků.   

 

 15. června se pozornost vítkovických fanoušků zaměřila na Sanatoria Klimkovice. Právě tam totiž proběhla 

tisková konference, na které bylo oznámeno, že se do Vítkovic přímo z NHL vrací obránce Roman Polák. 

„O návrat Romana Poláka jsme usilovali po celou dobu od skončení minulé sezony. Byli jsme s ním 

v pravidelném kontaktu, ať už šlo o mě, majitele Aleše Pavlíka, nebo trenéry A-mužstva. V klubu mezi námi 

byla jednoznačná shoda, že hráče Romanových kvalit a zkušeností musíme získat a mám velikou radost, že se 

nám to podařilo,“ prozradil během tiskové konference sportovní ředitel HC VÍTKOVICE RIDERA Roman 

Šimíček, který se během června zotavoval v Sanatoriích Klimkovice po operaci kyčle. 

 

 Zdálo se, že s příchodem Romana Poláka byly téměř dokončeny práce na sestavení A-týmu, který po celý 

červen pilně pokračoval v nabírání kondice, ať již v posilovně, v přírodě, na sportovištích Ridera Sport 

či v areálu Skalka Family Parku. O to větším překvapením byla pro všechny zpráva, že Vítkovice v celku 

nečekaně opouští útočník Ondřej Roman. Jedenatřicetiletý centr využil klauzule ve své smlouvě týkající se 

možnosti jeho odchodu do zahraničí a v nadcházející sezoně bude hrát ve finském celku Ilves Tampere. „Musím 

říct, že nás všechny v klubu dost překvapilo a zaskočilo, že se Ondra pro odchod do zahraničí rozhodl. Zvláště 

v době, kdy se snažíme poskládat co nejkvalitnější tým, vracejí se k nám domácí odchovanci a kdy chceme 

bojovat o úspěch jako tým složený z těch, kteří u nás chtějí hrát a jsou a budou hrdí, že mohou oblékat vítkovický 

dres. Ondrovo rozhodnutí bereme ale jako fakt, děkujeme mu za dosavadní služby a přejeme mu v jeho novém 

zahraničním angažmá hodně štěstí. Zároveň okamžitě začínáme pracovat na hledání adekvátní náhrady, a i když 

to v současné době, kdy je trh již značně probrán, nebude nic snadného, je naším cílem přivést do týmu 

kvalitního hráče,“ zhodnotil celou situaci Roman Šimíček. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zatímco o úspěch na sportovním poli začne náš A-tým bojovat až v srpnu v rámci turnaje Generali Česká 

Cup a následně pak především v extraligové sezoně, velký úspěch na poli sportovní diplomacie zaznamenaly 

Vítkovice již nyní, když majitel klubu Aleš Pavlík po květnové obhajobě postu prezidenta Asociace 

profesionálních klubů obhájil na svazové volební konferenci konané 20. června potřetí za sebou také pozici 

ve výkonném výboru Českého hokeje a na další 4 roky zůstává jeho viceprezidentem.  

 

 V červnu jsme nezapomněli ani na pomoc těm, kteří to v životě mají o něco složitější než většina z nás díky 

zdravotním potížím. Nejprve se několik hráčů A-týmu zúčastnilo akce Společně bez bariér, kterou u obchodního 

centra Futurum, jednoho z partnerů našeho klubu, uspořádal spolek Život naplno a bez bariér. Cílem projektu 

bylo podpořit probíhající finanční sbírku konanou na pomoc dvěma malým chlapcům s těžkým zdravotním 

postižením, což se beze zbytku podařilo.  

 Následně pak hokejisté Vítkovic finančním darem ve výši 33 000 Kč, který vzešel ze sbírky mezi                  

hráči A-týmu a zaměstnanci našeho klubu, podpořili program hiporehabilitace v Jezdeckém klubu Sviadnov. 

„Jako sportovci moc dobře víme, jak cenné je právě zdraví. Proto jsme rádi, když můžeme přispět na činnost 

těch, kdo pomáhají zlepšit kvalitu života dětem se zdravotními problémy, třeba právě prostřednictvím 

hipoterapie,“ zmínil při předávání daru brankář Miroslav Svoboda. 

 

 Zásadní okamžik pro věrné vítkovické fanoušky nastal v pondělí 29. června, kdy byl zahájen prodej 

permanentek na sezonu 2020/2021. Z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření omezujících počet 

účastníků sportovních akcí v souvislosti s bojem proti nemoci covid-19 však zatím nebylo možno uvolnit 

do prodeje více než 2 000 permanentek. Do zbytku povolené kapacity pak musíme počítat kromě hráčů 

a činovníků utkání samozřejmě i s partnery a sponzory klubu, se smluvními organizacemi, se zástupci médií, 

pořadateli, technickými pracovníky, personálem arény atd. Vývoj celé situace budeme samozřejmě bedlivě 

sledovat a o konkrétních podmínkách budeme před zahájením sezony informovat v návaznosti na aktuálně platná 

opatření. 

 

 V tuto chvíli bychom Vám ale chtěli díky částečnému rozvolnění opatření týkajících se možnosti cestování 

popřát co nejklidnější a nejpříjemnější období dovolených, ať už jej budete trávit doma nebo v zahraničí, 

a načerpání co nejvíce energie a sil, které budeme společně potřebovat ke zvládnutí všech cílů a úkolů, které nás 

v nadcházejících měsících čekají. 

 

S přáním pokud možno pohodového léta  

 

Váš tým HC VÍTKOVICE RIDERA 


