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Foto čísla 

Citát čísla 
„Porazil nás Lukáš Nahodil, 
který zařídil všechny branky. Je 
paradoxně hráč Pardubic. My 
jsme farma Pardubic a myslím 
si, že by měl hrát u nás.“ 
 
Pan Rohlík (trenér Chrudimi) asi 
nechápe pojem odchovanec. 

Předmluva 
 „Toto letí... Je za námi již 18 
prvoligových kol, týmy se rozdělily 
v tabulce na ty, které budou hrát o 
první příčky, klidný střed tabulky a o 
záchranu. Jak se dalo očekávat, v boji 
o titul jsou celky Chomutova a Ústí, 
doplněné jihlavskou Duklou, která 
prozatím vede. Mírným překvapením, 
pozitivním, jsou výsledky Havlíčkova 
Brodu a Berouna, který doma ztratil 
tři body jen proti suverénní Dukle. 
Hradec Králové i Olomouc jsou zatím 
spíše za očekáváním, zejména Kohouti 
chystají, kvůli neuspokojivému 
postavení v tabulce, revoluci. Prvním 
odpadlíkem byl Záhorovský, 
grandiózní posila ze Zlína, která 
nezískala na Hané ani bod, takže 
odchod 29letého útočníka se dal čekat. 
Litoměřice i Kadaň jsou na pozicích, 
jež se daly předpovídat. Zato Znojmo, 
po úchvatné letní přípravě, hraje pod 
své ambice. Nutno dodat, že Orlům 
chybí dvě sehraná utkání. 
V posledních kolech se po odvolání 
trenéra zvedá i Horácká Slavia. 
V závěsu za ní je Vrchlabí, jež má ale 
o zápas méně. Tábor i přes špatnou 
finanční situaci okupuje 12. místo. 
Poslední příčky patří farmám 
extraligových mužstev. V závěsu za 
sebou se seřadili liberecké Benátky, 
pardubická Chrudim a 
českobudějovický Písek. Ukazuje se, 
že ne všichni hokejisté působící 
v těchto týmech odevzdávají 
maximum.  
 Nezahálí ovšem redakce 
časopisu, tvořená jedním člověkem, 
která hlásí posilu, novým 
spolupracovníkem magazínu se stal 
Ady, fanoušek Písku. Do tohoto čísla 
přispěl články o Litoměřicích, 
Slavíkovi a zpracoval team info. 

Příjemné čtení přeje HSfan a Ady. 

 



 

Do tábora zamířil zkušený 
obránce Horáček 

 
  Táborský klub sužovaný finančními 
problémy představil koncem října 
novou defenzivní posilu. Na měsíční 
hostování přišel k Jordánu bek se 
zkušenostmi z ruské KHL. Řeč je o 
Janu Horáčkovi, jenž momentálně 
patří slovenskému Zvolenu. Zdá se 
tak, že záchrana táborského hokeje 
na nejvyšší úrovni je blízko, když 
si vedení mužstva dovolí angažovat 
hráče s tak zvučným jménem. Zatím 
stihl odehrát 3 zápasy, v nichž 
získal 2 nahrávky. 

 

Kadaň a Chomutov si 
vyměnili brankáře 

 
Mezi prvoligovým hokejovým 
klubem KLH Chomutov a 
partnerskou Kadaní došlo ve 
čtvrtek ke změnám na 
brankářských postech. Kamil 
Jarina se podle chomutovského 
webu dočasně stěhuje do kabiny 
KLH, opačným směrem do Kadaně 
zamířil Alexandr Hylák. 
"Chceme mít Kamila Jarinu 
administrativně připraveného, 
aby mohl eventuálně zasáhnout 
na konci sezony do případné 
baráže. Proto nyní zůstane na 
patnáct utkání v Chomutově. 
Pak se vrátí do Kadaně," 
vysvětlil brankářskou rošádu 
marketingový ředitel 
chomutovského klubu David 
Dinda. 
 
zdroj: hokejportal.cz 

Zajímavé zápasy od 
15.11. do 14.12.2010 

 
8.12.2010 Chomutov-Kadaň 
Druhé derby v sezóně mezi 
spřízněnými kluby. Oplatí 
Kadaň KLH porážku? 
24.11.2010 Jihlava-Znojmo 
Týmy, jež spojuje 
nenávist vůči Třebíči, 
čeká zápas o špičku ligy. 
24.11.2010 Chrudim-Hradec 
Východočeské derby mezi 
celky, které jsou na 
opačných koncích tabulky. 

Statistiky po 17.kole
TOP 10 kanadského bodování 
1.Oldřich Bakus(JIH) 27 
2.Vojtěch Němec(HB) 22 
3.Tomáš Čachotský(JIH) 20 
4.Miroslav Třetina(HB) 20 
5.Daniel Hodek(JIH) 20 
6.Jaroslav Roubík(HK) 19 
7. Ladislav Boušek(KAD) 17 
8.Václav Eiselt(KAD) 16 
9. Jan Hruška(HK) 16 
10.Stanislav Mikšovic(KAD) 16 
 

TOP 10 kanadského bodování mezi 
obránci 

1.  Jaroslav Nedvěd(BER) 14 
2. Jan Benda(KLH) 11 
3.  Lukáš Pulpán(KLH) 10 
4. Lukáš Chmelíř(VRC) 9 
5. Rostislav Malena(JIH) 9 
6. David Pojkar(UNL) 8 
7. David Havíř(KLH) 8 
8. Marián Morava(HB) 8 
9. Petr Kollmann(BNJ) 7 
10. Milan Vobořil(LIT) 7 
 

TOP 5 nejlepších nahrávačů 
1. Vojtěch Němec(HB) 16 
2. Oldřich Bakus(JIH) 15 
3. Daniel Hodek(JIH) 13 
4. Jiří Kadlec(HK) 13 
5.  Miroslav Třetina(HB) 12 
 

TOP 5 Nejtrestanějších hráčů 
1. Lukáš Pulpán(KLH) 39 
2. Jaroslav Nedvěd(BER) 38 
3. Jan Horáček(TAB) 37 
4. Václav Drábek(BNJ) 37 
5. Petr Kanko(UNL) 34 
 

Procentuální úspěšnost zásahů mezi 
brankáři(min.11 zápasů) 

1. Tomáš Závorka(KAD)93.87 
2. Dominik Furch(BER)93.81 
3. Vladislav Koutský(VR)93.68  
4. Jaroslav Jágr(PIS)93.40 
5. Pavel Francouz(TRE)93.39 

 

 

TOP 5 nejlepších kanonýru 
1. Jaroslav Roubík(HK) 13 
2. Oldřich Bakus(JIH) 12 
3. Tomáš Urban(BNJ) 11 
4. Václav Meidl(HB) 10 
5. Tomáš Čachotský(JIH) 9 
 

Nejvyšší návštěvnost (doma) 
1. Ústí 2456 
2. Jihlava 2321 
3. Chomutov 1574 
4. Litoměřice 1529 
5. Třebíč 1473 
 

TOP 5 +/- 
1. Petr Šenkeřík(HB)20 
2.  Rostislav Malena(JIH) 14 
3.  Marián Morava(HB) 14 
4.  Jaroslav Nedvěd(BER) 12 
5. Michal Kempný(HB)12 
 

Průměrný počet obdržených gólů na zápas-
brankáři(min.6 zápasů) 

1. Tomáš Závorka(KAD) 1.88 
2. Milan Řehoř(JIH) 1.92 
3. Miroslav Hanuljak(KLH) 2.13 
4. Pavel Francouz(TRE) 2.14 
5. Vladislav Koutský(VR) 2.15 
 

TOP 5 kan. bodování mezi juniory 
1. Robin Hanzl(UNL) 9 
2. Jakub Orsava(ZNO) 7 
3. Tomáš Vondráček(TRE) 6 
4. Vojtěch Mrkvička(TAB) 5 
5. Petr Šenkeřík(HB) 5 

!!! Statistiky na hokej.cz se 
v období vydání neshodovaly 
s realitou, proto berte všechny 
údaje v magazínu s rezervou!!!  

http://www.hokejportal.cz/klub/223-klh-chomutov/profil/
http://www.hokejportal.cz/hrac/5268-kamil-jarina/profil/


 

Co říkáte na provokaci 
Landsmana před hradeckým 
kotlem v Chrudimi? 
Řekl jsem mu k tomu 
"představení" své. Přišlo mi to 
totálně trapné!!! Mně by nikdy 
nenapadlo, někoho zesměšňovat 
před fanoušky soupeře!!! 

Jak se vám líbí město Hradec 
Králové, popřípadě Třebíč. 
Neuvažujete o návratu do 
Horácké Slavie? 
V Hradci Králové se mi moc líbí, 
jsem hradecký rodák a patriot. 
Třebíč je také moc hezké 
historické město, žilo se nám tam 
taky fajn, ale v Hradci jsem přeci 
jenom doma. Návrat do Třebíče 
neplánuji, ale takové věci nezaleží 
jen na mně. 

Do extraligy jsem měl totiž už 
třikrát střídavý start, ale na první 
debut pořád čekám. 
Jak dlouho chytáte za Hradec, a 
líbí se vám v Hradci? 
V Hradci jsem od žáčků, v 
sedmnácti jsem tady začínal ve 
druhé lize. Potom v sezoně 2002-03 
jsem si tady zachytal pár zápasů v 
první lize a po pěti letech v Třebíči 
jsem už ani nedoufal, že bych se 
jednou mohl vrátit domů. Jsem tady 
opravdu moc rád a moc si toho 
vážím.   
Jak moc vás mrzí, že jste trefil tyč 
brány v power-play s Chrudimí, a 
myslíte si, že ještě někdy budete 
mít šanci to zopakovat a 
dotáhnout do úspěšného konce? 
To že jsem trefil tyčku mě 
samozřejmě mrzí, příště už budu 
mířit přesně!!! Mohl jsem být 
sedmý brankář, který vstřelil gól, 
ale nakonec jsem alespoň rád, že 
jsem druhý, který dal tyčku :-) 
Koho nemáte rád z týmu? 
Nikdo takový v týmu není. Snad jen 
Jardu Roubíka, když mi dá na 
tréninku osm gólů z deseti střel! A 
pak začne křičet spolu s Jirkou 
Kadlecem --- GÓÓÓL, TO JE 
ÚŽASNÁ VĚC!!! --- Nebo taky 
našeho skvělého vedoucího Láďu 
Součka, když objedná k obědu po 
stoosmé kuřecí maso! 

Co říkáte na Tomáše Alexu, který 
vám kryje záda? 
Tomáš Alexa mě zastupuje skvěle, 
hodnotím ho kladně, je to šikula. 
Dokonce mu říkám že má výborný 
styl, že bych tak chtěl chytat až mně 
bude čtyřicet :) 
Jak vnímáte hradecký kotel při 
zápase? A užíváte si když slyšíte 
jak fanoušci křičí vaše jméno? 
Hradecký KOTEL je výborný!!! Jo a 
druhá část otázky je jasná, užívám si 
to moc, to je přece na té dřině to 
nejkrásnější, když slyším nějakou 
chválu. 
Čeho byste chtěl v hokeji ještě 
dosáhnout? 
Chtěl bych ještě pár let chytat dobře 
první ligu a někdy bych si moc rád 
zachytal extraligu, aspoň jeden zápas. 
Pořád mě to nějak míjí :) 

        Sympatická jednička hradeckého klubu 
odpovídala pro hchk.cz v rozhovoru velmi vtipně. 
Bodejť by ne, vždyť Filip Luňák je tím známý, 
díky svému skoku na mantinel, psímu „močení“ na 
hokejovou branku a kladnému vztahu s fanoušky. 
Dnes již třicetiletý gólman s netypickou výškou, 
172 cm, trpí častými zraněními. Pokud mu  ovšem 
vydrží zdraví, může být blonďatý třebíčský 
oblíbenec na vrcholu brankářských statistik. 



 

       Sezónu poté, co Dukla spadla, 
se tým vyznávající červeno-žluté 
barvy umístil druhý. Více bodů 
nasbíralo jen Ústí. Zato ročník 
2006/2007 patřil mezi nejhorší 
v novodobé historii místního 
klubu. Tým vedený Petrem Vlkem 
skončil v celkovém hodnocení až 
sedmý, příčku za rivalem 
z Třebíče. O rok později se Dukla 
nikterak nezlepšila. S novým 
trenérem Dvořákem skončila Jihlava 
ve skupině Východ až na 5.místě 
z 8 týmů. 

Oldřich Bakus 

Sestava z posledního zápasu
 

Řehoř 
Suchý - Dobrovolný  
Staněk - Ficenc  
Posmyk - Kaláb  

Malena   
Čachotský - Bakus - Hodek  
Krupka - Padělek - Pitule  

Bezděk - Zeman - Man  
Protasenja - Hollý - Polcar   

Škumát 
 

Tomáš Ficenc
     Jedna z ikon klubu. 
V Jihlavě působí s přestávkami 
již 11 sezón. Zahrál si s ní i 
v extralize, v ročníku, kdy 
probíhala v NHL výluka. 

Milan Řehoř
      Mohutný gólman si zahrál i 
v ELH, a hned udržel čísté 
konto. Bodejť by ne, naskočil 
jen na 1 minutu. V Jihlavě je 
ale jedničkou a chytá výborně.

Největší defenzivní hvězdy
 

Rostislav Malena
     Výkony v uplynulé sezóně 
tohoto 33letého beka vynesly až 
do extraligy, kde v Play-Off 
pomáhal Plzni. Bodové hody 
uspořádal Malena i letos. 

        Kde jsou ty časy, kdy jihlavská 
Dukla válcovala všechny extraligové 
soupeře? Nejúspěšnější tým 
československé historie hrál naposledy 
nejvyšší soutěž v ročníku 2004/2005. 
Bohužel pro ni to byl rok, kdy se 
nehrála NHL a ostatní celky z ELH 
posílily o hvězdy ze zámoří. Jen na 
Vysočinu se nikdo nehrnul. Jihlava tak 
musela hrát baráž, v níž narazila na 
České Budějovice posílené Prospalem, 
Dvořákem, Turkem a Martínkem s Andrew 
Ferencem. HCD sestoupila... 

 

 
 



 

Čachotský), ale ostatní lajny 
už nebyly tak kvalitní. Na 
tento problém se v letní 
přestupové pauze zaměřil 
jednatel klubu, bývalý 
výborný obránce, Bedřich 
Ščerban. Šikovný činovník 
klubu sehnal (ač po dlouhém 
handrkování) na hostování 
Aleše Padělka, pak dokázal na 
Vysočinu zlákat i Michala 
Jeslínka, jednoho 
z nejlepších kanonýrů ligy. 
Příchody zvýšily konkurenci a 
Dukla z toho velmi těží. Po 
18 kolech okupoval jihlavský 
Ježek první pozici před 

   Rok nato Dukla 
skončila zase až na 
7. místě. Výrazné 
zlepšení nepřišlo 
ani v uplynulé 
sezóně. Dukla znovu 
skončila až za svým 
chudším příbuzným, 
Horáckou Slávií. 
Hlavní příčina 
špatných výsledků 
Jihlavy byl úzký 
kádr. Klub 
z Vysočiny sice 
disponoval nejlepší 
formací ligy 
(Hodek-Bakus-  

    Horácký zimní 
stadion pamatuje 
už mnoho sezón. 
Sice na vás dýchne 
historie, ale 
žádný komfort zde 
určitě nenajdete. 

 

Stadion 

   Jihlavská Dukla se 
může chlubit jednou 
z nejvyšších 
návštěvností v lize. 
Kouzelné jsou 
především pokřiky 
kotle za doprovodu 
trumpety. 

Fanoušci 

Tomáš Čachotský
   A do trojice hráč z 1. útočné 
formace. Nejmladší z tohoto tria zářil 
především vloni, kdy si vybojoval 
pozvánku do Karlových Varů, jimž 
pomáhal v boji o záchranu. Tato lajna 
je jasně nejlepší v celé soutěži. 

Největší ofenzivní hvězdy
 

Oldřich Bakus
     Mnozí mu po vážném zranění 
z uplynulé sezóny předpovídali konec 
jeho bohaté kariéry. Jihlavský kapitán 
se však vzepjal a znovu drancuje 
stadiony svých soupeřů. 

Daniel Hodek
     Levé křídlo Bakusovy lajny je 
jako každoročně produktivní. Loňský 
nejlepší střelec (25 branek) prozatím 
ve 16 zápasech nastřádal 20 bodů, za 
sedm branek a 13 nahrávek.  

 

 
Milan Řehoř 

favoritem z Chomutova, 
kterého dokázala Dukla 
stejně jako Ústí porazit. 
Jihlava se po dlouhých 
letech konečně zvedá a 
útočí na přední  

Legendy klubu 
 

 

      K největším 
hvězdám bývalého 
armádního klubu 
patří bezpochyby 
bratři Holíkové, 
brankářský mág 
Králík a kanonýr 
Válek. Z novodobé 
historie pak 
Viktor Ujčík.  

Město
Jihlava je historické 
statutární město, původně 
pouze moravské, dnes na 
historické česko-moravské 
zemské hranici (tvořené 
především řekou Jihlavou). 
Město, založené ve 13. 
století jako hornické s 
těžbou stříbra, je městskou 
památkovou rezervací a od 
roku 2000 centrem kraje 
Vysočina. Město má přes 50 
tisíc obyvatel a od roku 
2004 Vysokou školu 
polytechnickou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava_%28p%C5%99%C3%ADtok_Dyje%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina


 

Nejvyšší soutěž by 
Jihlavě slušela, i 
zimní stadion prošel 
nemalou 
rekonstrukcí.  

Tomáš 
Čachotský 

 
příčky v tabulce. Je 
asi nepravděpodobné, 
že by se Dukla letos 
dostala do baráže, 
ale vše je možné a 
třeba bude HCD 
strůjcem velkého 
překvapení a 
kvalifikuje se až do 
extraligy. Však toto 
je také vysněná meta 
Bedřicha Ščerbana, 
jednatele klubu. 
Jenže o postup se 
samozřejmě bude prát 
i movitější 
severočeská dvojička 
Chomutov-Ústí. 
Výsledky v první 
čtvrtině ročníku ale 
naznačily, že se 
s Duklou musí 
počítat.     

 

 
 Ač je  
HC Dukla Jihlava 
s 12 tituly 
historicky 
nejúspěšnější klub 
v československé 
nejvyšší soutěži, 
vznikl až v roce 
1956. Je tedy o 28 
let mladší než její 
největší rivalové, 
celky z Třebíče a 
Havlíčkova Brodu. 
Nutno dodat, že 
kdyby v tehdejším 
Československu 
nevládli komunisté, 
byla by Dukla 
zřejmě bez jediného 
primátu. Ale na 
„kdyby“ se nehraje, 

 

Nejlepší posily 
 

Aleš Padělek
Jeho příchod do Jihlavy byl poněkud 
kontroverzní, ale o tom se již magazín 
zmiňoval. Dukla v něm získala špičkové 
levé křídlo či centra, prozatím má 
bilanci 7+2.  

Michal Jeslínek
Trenér týmu Z Vysočiny staví tohoto 
křídelníka až do třetí lajny. Je to 
jeden z nejlepších hráčů nastupujících 
ve formaci číslo tři celé 1.ligy.  

Tomáš Kaláb
Třebíčský odchovanec byl vyměněn za 
Davida Dolníčka. Jihlava tak získala 
velmi nadějného beka, kterému se ovšem 
loňská sezóna příliš nevydařila. 

 

Petr Vlk

zvláště pak ve sportu. 
Dukle může vděčit ovšem 
tehdejší reprezentace, 
skládající se převážně 
z hráčů hrajících na 
Horácku. Proč? Protože se 
čeští reprezentanti

Daniel Hodek



 

 
Jiří Králík

Jiří Šejba

 
Jiří Holík

Bohuslav 
Ebermann 

Síň slávy
 

Nejcitelnější odchody
 
Ladislav Rytnauer

Po deseti letech se Rytnauer 
rozloučil s jihlavskou Duklou a 
zamířil do konkurenčního 
Havlíčkova Brodu. Minulou sezónu 
nasbíral v dresu Jihlavy 29 bodů. 

Marek Chvátal
Velmi citelné oslabení obranných 
řad pro tým z Vysočiny. Bek, 
který ještě nedávno hrával 
extraligu se vydal do Ruska, kde 
obléká dres týmu Křídla Sovětů, 
který se chce dostat do KHL. 

David Dolníček
V Jihlavě jsou zřejmě rádi, že 
tohoto centra tak dobře vyměnili. 
31-letý útočník loni za Duklu ani 
jednou nenastoupil, až od léta je 
ale oficiálně hráčem Třebíče.  

Soupiska 
 
#   post   jméno             narozen    věk   výška  váha  hůl  
89 brankář Marek Benda      21.5.1989  21 let 180 cm 78 kg  P  
71 brankář Milan Řehoř      23.6.1984  26 let 191 cm 98 kg  L  
7  obránce Jiří Dobrovolný  5.12.1979  30 let 179 cm 85 kg  L  
22 obránce Tomáš Ficenc     28.12.1977 32 let 187 cm 93 kg  L  
41 obránce Tomáš Kaláb      17.3.1987  23 let 185 cm 83 kg  P  
96 obránce Rostislav Malena 19.7.1977  33 let 186 cm 87 kg  L  
29 obránce Ondřej Posmyk    1.9.1989   21 let 196 cm 100 kg P  
9  obránce Pavel Staněk     15.3.1982  28 let 180 cm 85 kg  L  
4  obránce Jiří Suchý       3.1.1988   22 let 180 cm 95 kg  L  
94 obránce Petr Šidlík      18.1.1994  16 let 181 cm 76 kg  L  
10 obránce Jan Zelený       30.10.1989 21 let 178 cm 81 kg  L  
14 útočník Oldřich Bakus    3.5.1975   35 let 177 cm 85 kg  L  
11 útočník Libor Bezděk     20.6.1988  22 let 186 cm 88 kg  L  
90 útočník Tomáš Čachotský  13.1.1982  28 let 177 cm 75 kg  L  
97 útočník Daniel Hodek     4.1.1974   36 let 183 cm 90 kg  L  
91 útočník Martin Hollý     18.4.1986  24 let 184 cm 85 kg  L  
92 útočník Michal Jeslínek  21.5.1979  31 let 180 cm 86 kg  L  
24 útočník Dan Kotlík       25.11.1989 20 let 180 cm 86 kg  L  
32 útočník Lukáš Krupka     1.11.1985  25 let 183 cm 93 kg  L  
88 útočník Jiří Man         7.10.1988  22 let 180 cm 85 kg  L  
13 útočník Jaroslav Mareš   13.1.1977  33 let 183 cm 92 kg  P  
93 útočník Aleš Padělek     4.3.1980   30 let 181 cm 85 kg  L  
48 útočník Tomáš Pitule     10.11.1989 20 let 188 cm 85 kg  L  
20 útočník Michael Polcar   8.3.1991   19 let 173 cm 71 kg  L  
81 útočník Anatolij Protasenja 26.1.1990  20 let 200 cm 99 kg  L  
61 útočník Miroslav Škumát  14.10.1987 23 let 180 cm 80 kg  L  
19 útočník Adam Zeman       9.12.1991  18 let 177 cm 82 kg  P    
průměr: 25 let 183 cm 86 kg   

 
 sehráli a na 
mistrovství světa 
tak odjížděli skvěle 
připraveni, stejně 
jako Sovětský Svaz, 
poskládaný z hráčů 
CSKA Moskva. Titul 
českých a 
slovenských 
hokejistů z domácího 
Mistrovství světa 
v roce 1985 
potvrdil, že Jihlava 
tehdy patřila 
k nejlepším týmům na 
starém kontinentu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oldřich Válek 

Konec snění! 
Musíme se zase 
vrátit zpět do 
reality, ta ovšem už 
moc růžová není. 
Jihlava se 25 let od 
chvíle, kdy v celé 
republice zavládla 
euforie z výsledku 
turnaje, plácá v  
1.lize společně 
s týmy jako jsou 
Benátky nebo Kadaň, 
ale nyní pro 
jihlavské příznivce 
svitla jiskra 
naděje, návrat do 
extraligy se zdá 
reálnější, než kdy 
dříve.  

http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&aktivni=1
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=675&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=151&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=42&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=44&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=505&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=49&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=215&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=50&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=721&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=444&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=218&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=55&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=284&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=57&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=433&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=473&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=428&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=231&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=558&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=182&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=61&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=187&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=713&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=254&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=243&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=732&sezona=2011&kategorie=MUZ
http://hcdukla.cz/hrac.asp?id=255&sezona=2011&kategorie=MUZ


 

21.5.1979 
číslo 1 

181cm, 82 kg 
hůl levá 

  6. Luboš Horčička 
Znojmo 

 
Orlí gólman se před 
nedávnem nešťastně zranil 
a Znojmu chyběl i v derby 
proti Třebíči. Jak 
důležitým hráčem je 
svědčí množství příspěvků 
na diskuzních fórech po 
gólmanově zranění. Orli 
smutnili, třebíčští 
oslavovali.  

  

 

5. Radek Fiala 
Ústí nad Labem 

 
Klíčový muž třebíčského 
týmu v první čtvrtině 
soutěže. Nikoho 
nepřekvapilo, že si ho Ústí 
po konci hostování na 
Vysočině stáhlo, na 
Horácko za něj poslalo 
Francouze. Nebýt jeho, 
byla by Slavie asi na 
posledním místě. 

9.2.1986 
číslo 81 

178cm, 75kg 
hůl levá 

26.11.1987 
číslo 92 

183cm, 80kg 
hůl levá 

 7. Tomáš Závorka 
Kadaň 

 
Držitel bronzové medaile 
z MSJ 2007 má úchvatné 
statistiky. 94,5% 
chycených střel a průměr 
1,65 branek na zápas je 
v jeho věku obdivuhodné. 
Až čas uvidí, zda v dalším 
průběhu soutěže své 
počiny zopakuje. 
Potencionál má obrovský. 

25.7.1984 
číslo 48 

188cm, 81kg 
hůl levá 

 8. Štefan Žigárdy 
Olomouc 

 
Žigárdy, jenž vtipně 
dodává, že jeho slabinou 
jsou slabiny, si drží již 
několik let v řadě velmi 
pěkná čísla. I přes 
výsledkovou mizérii 
kohoutů, Štefan 
pokračuje v příznivých 
číslicích i v letošním 
ročníku. 

 

17.1.1982 
číslo 1 

183cm, 90kg 
hůl levá 

  

 
28.4.1970 
číslo 7 

185cm, 85kg 
hůl levá 

 9. Zdeněk Orct 
Ústí nad Labem 

 
Známý veterán se v Ústí 
pravidelně střídá 
s Pavlem Francouzem, 
nově pak s Radkem 
Fialou. O generaci starší 
brankář má však 
statistiky o mnoho horší. 
Jen tak tak si drží 
úspěšnost nad 90%. 
Zdeněk musí zabrat.  

  10. Martin Volke 
Litoměřice 

 
V 1.lize stihl do tohoto 
ročníku odchytat 28-letý 
brankář jen 19 zápasů. 
Gólman, který zcela 
nenaplnil svůj talent, 
ovšem prozatím působí 
velmi jistě. Drží si 
úspěšnost nad 93% a 
průměrně inkasuje jen 
2,65x za zápas. 



 

12.9.1984 
číslo 1 

180cm, 72kg 
hůl levá 

19.4.1990 
číslo 38 

186cm, 75kg 
hůl levá 

 

1. Dominik Furch 
Beroun 

 
Odchovanec pražské Kobry je s přehledem nejjasnější 
hvězdou mezi všemi brankáři 1.ligy. Hokejista patřící 
Slavii Praha dokazuje, že je to jeden z největších talentů 
české brankářské školy. Jeho statistikám snad ani 
nebudete věřit. 20-letý brankář má úspěšnost takřka 
95%, průměr obdržených gólů na zápas drží na hranici 
1,78. Hlavně díky němu je Beroun zatím jedno 
z nejpříjemnějších překvapení soutěže. Furchovi 
statistiky zkazilo až nepovedené utkání s Jihlavou, 
v němž obdržel čtyři branky. Ve statistikách má 
talentovaný gólman i jeden vstřelený gól! V zápase proti 
Vrchlabí byl totiž poslední, kdo se dotknul puku  
předtím, než si „Krakonošov“  dal kuriózní vlastenec.  

 

3.6.1990 
číslo 3 

182cm, 70kg 
hůl levá 

 

 

2. Pavel Francouz 
Třebíč 

 
Nejmladší muž 
s maskou změnil během 
rozjeté sezóny dres. 
Z Ústí zamířil do 
Třebíče, kde nadějný 
brankář odchytal pár 
zápasů i minulou 
sezónu. Obnovená 
premiéra za Třebíč mu 
zhořkla hned po 13 
vteřinách v Olomouci, 
kde dostal rychlý gól.  

 3. Milan Řehoř 
Jihlava 

 
Na svůj věk má Řehoř 
již spoustu zkušeností. A 
ty zúročuje 
v prozatímním průběhu 
ročníku, kdy táhne 
Duklu za umístěním, 
jenž na Vysočině dlouho 
nebylo. Řehoř odchytal 
všechny zápasy, přímo 
z ledu tak mohl sledovat 
neúspěšné dobývání své 
brány od KLH či Ústí.  

 

 
23.6.1984 
číslo 71 

191cm, 98kg 
hůl levá 

 4. Miroslav Hanuljak 
KLH Chomutov 

 
Rodák z Litvínova dělá 
na severu Čech 
jedničku. Právě v bráně 
má KLH ovšem největší 
nejistotu, ač kvality 
Hanuljaka jsou 
nepopíratelné. 
Chomutov by měl mít na 
každém postu něco 
extra, a Hanuljak tím 
není. Miroslav je „jen“ 
výborný brankář.   



 

 

 V minulé sezóně 24-letý brankář odchytal 
jen 8 zápasů, a to ne všechny 60 minutové. 
Talentovaný gólman totiž v uplynulém ročníku jen 
střežil záda dvěma zkušeným harcovníkům, 
Dušanu Salfickému a Zdeňku Orctovi. V letní 
přestávce hráči se zkušenostmi z extraligového 
Litvínova ještě přibyla konkurence v podobě 
nadějného Pavla Francouze. Na Fialy tak nezbylo 
místo a začal si hledat angažmá.  Nakonec zamířil 
na hostování do Třebíče, kde již působil v sezóně 
2008/2009. Hned po prvním kole, kdy vychytal 
nulu na ledě Písku, si ho fanoušci Horácké Slavie 
zamilovali. Krásný restart Fialovy kariéry. 

 Jenže pro Třebíč už byl Radek Fiala 
malý. Vedení Ústí samozřejmě zaregistrovalo 
skvělé výkony mladého brankáře a povolalo 
ho do svého kádru. Opačným směrem 
putoval talentovaný Francouz. V prvním kole 
pracovitý brankář příležitost nedostal, v  

 Hlavním strůjcem 
skvělého začátku borce 
s maskou je zápasová 
vytíženost, kterou v Třebíči 
nepostrádal. Doufejme, že se 
mu v Ústí bude dařit, ač bude 
chytat jen každý druhý zápas.  
„Utkání se mi pomalinku 
proměňují v běžnější součást 
života, i když si je stále užívám. 
Už to není takový svátek jako v 
minulých letech, kdy jsem šel 
do brány třeba jen jednou za 
měsíc. Vpravuji se do jiného 
rytmu a přístupu. Postupně se 
vše snažím doladit, 

ale člověk se učí celý 
život,“ vypráví pro 
hokej.cz o druhé šanci, 
kterou mu poskytla 
Horácká Slavia.  
Hráč se širokým 
úsměvem, jehož motiv si 
vybral i na svou masku 
v podobě měsíčku, má 
zatím výborné statistiky, 
na to, že na Vysočině 
chytal za prostupnou 
obranou, jsou čísla jako 
91,95% úspěšnosti 
zákroků  a 2,94 gólů/zápas 
velmi dobrá. 

Radek Fiala 
brankář 

9.2.1986 
číslo 81 
178 cm 
75 kg 

hůl levá 
Statistiky 2010/2011 
12Z, 2.94 B/Z, 91.95% 

Bývalé kluby 
Litvínov, Most, Třebíč, 

Roudnice, Beroun 

 

derby proti Chomutovu se postavil do 
brány Slovanu 40-letý Orct. Zítra (15.11.) 
by mohl dostat usměvavý Fiala šanci. Lvi 
čeká doma Znojmo. Přitom hokejista se 
zkušenostmi z Litvínova nedávno uvažoval 
o konci kariéry, jak sdělil v rozhovoru pro 
hokej.cz  Liboru Kultovi. „Před sezonou, 
než jsem odešel z Litvínova do Ústí, jsem 
si s touhle myšlenkou pohrával, protože 
taťka má firmu v realitách, ale teď bych 
takhle uvažoval pouze v krajním případě.“



 

Tomáš Vondráček  
(bývalý spoluhráč) 

„Radek je velice dobrý 
gólman, ale hlavně je hrozně 
skromný a velký dříč. Jsem 
velmi rád, že vedle něj sedím 
v kabině, protože se od něho 
mohu hodně naučit.“ 

Pavel Míča  
(bývalý brankářský kolega) 

„Je to fajn kluk. Ať už v 
osobním nebo hokejovém 
životě. Má to v hlavě 
srovnané, je rozumný, hodný 
a přátelský. Do hokeje dává 
vše. Na trénincích maká 
jako šroub, všechno dělá 
naplno a nikdy nic 
nevypustí.“  

Řekli o Radku Fialovi 
 

Lukáš Sláma 
(bývalý spoluhráč) 

„Už u nás působil, body se 
s ním dělají dobře. Máme 
štěstí, že ho tu máme, 
mnohokrát nás podržel.Je 
to výborný gólman.“ 

Malý dotazník  
Hokejový idol: Dřív, když jsem byl malý, byl mým hokejovým 
idolem Petr Bříza, pokud se gólmanů týká. Musím ale říct, 
že od doby, kdy jsem měl možnost působit v Ústí s 
Dušanem Salfickým, tak právě on je stoprocentně mým 
vzorem a když ho mohu někde vidět, tak toho vždycky 
využiji. Jako své vzory bych jmenoval asi tyhle dva. 
Nejoblíbenější jídlo a pití: Rád mám kofolu, nebo Plzeň. Z 
jídel těžko říct. Docela rád mám italská jídla. 
 

 

Statistiky kariéry
Sezóna   Klub                                 Z   Min  OG  Zás Prům.    % SO
1999-00  HC Ytong Brno - dor. (E)             2    59   3   38 3,05  92,7  0 
2000-01  HC Ytong Brno - dor. (E)            35  1912 141  912 4,42  86,6  2 
2001-02  HC Olomouc - dor.(E)                44  2545 128 1271 3,02  90,9  3 
2002-03  HC Krokodýli Brno - jun.(E)         18   931  64  381 4,12  85,6  0 
         HC Krokodýli Brno - dor.(E)         22  1290  62  754 2,88  92,4  3 
2003-04  HC Chemopetrol - jun.(E)            47  2573 116 1204 2,71  91,2  3 
         HC Chemopetrol - jun.(E,p-o)         2   117   6   59 3,08  90,8  0 
2004-05  HC Chemopetrol (E)                   7   363  18  214 2,98  92,2  0 
         HC Chemopetrol (E,p-o)               2    24   1   10 2,50  90,9  0 
         HC Chemopetrol - jun.(E)            29  1662  83  914 3,00  91,7  3 
2005-06  HC Chemopetrol (E)                  29  1645  67  898 2,44  93,1  2 
         HC Chemopetrol - jun.(E)             8   478  23  254 2,89  91,7  1 
2006-07  HC Chemopetrol (E)                   8   248  19  130 4,60  87,2  0 
         HC Most (2.liga)                     2   121   9    - 4,46     -  0 
2007-08  HC Chemopetrol (E)                   1    32   3   16 5,63  84,2  0 
         HC Most (1.liga)                    14   731  51  401 4,19  88,7  1 
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)       7   380  10  154 1,58  93,9  0 
         SK HS Třebíč (1.liga)                6   372  24  200 3,87  89,3  0 
         HC Roudnice (2.liga)                 7   396  33    - 5,00     -  0 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)   1    45   1   14 1,33  93,3  0 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)      1    28   0   11 0,00 100,0  0 
2009/10  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)       3   147   2   74 0,82  97,4  0 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)        4   224  18  133 4,82  88,1  0 
         HC Most (2.liga)                     1    59   5    - 5,08     -  0 
 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  48  2340 108 1279 2,77  92,2  2 
 
Reprezentace: 
2001-02  Česko (U16)                  3   180   6   63 2,00  91,3  0 
2003-04  Česko (U18)                  3   120   6   54 3,00  90,0  0 
2004-05  Česko (U20)                  3   190   8   88 2,53  91,7  0 
2005-06  Česko (U20)                  7   337  15  157 2,67  91,3  0 



 

 

Autor: Ady...  
Názor se nemusí 
shodovat s tezí 
HSfana. 

HC Stadion Litoměřice 
 

Nováček vtrhl do ligy jako uragán a 
když se to skloubí s novou halou, vyjde 
z toho něco fantastického. Proto není 

divu že v Litoměřicích jsou namlsaní po 
hokeji, Kalich aréna byla už vyprodaná 

a to v zápase s Ústím. Jejich domácí 
průměr činí kolem 1600 fans. Až do 15. 
Kola byla Kalich aréna nedobytná, pak 

to ovšem prolomila Olomouc. 

HC Hradec Králové 
 

Na Hradec chodí pravidelně přes tisíc 
diváků, jejich fanklub pořádá i výjezdy, 
až přijde play off, tak by měli začít lidé 

chodit ve větším počtu. 
 

HC Rebel Havlíčkův Brod 
 

Vedení udělalo před sezónou tah, který se 
logicky nelíbil „ kotelníkům“ Brodu, 

přesunul totiž kotel na jiné místo, než býval 
dříve. Proto není divu, že fanoušci 

protestovali. Poklona, ale patří za to, že ven 
povzbuzovat tým jezdili! Pak přišlo to, na co 
se každý „Broďák“ těší, derby s Duklou, do 

Kotliny si našlo cestu 3950 diváků, což je 
zatím letošní rekord ligy! 

 

KLH Chomutov 
 

Mají nejvyšší cíle, ale takový klub jako 
je Chomutov, by měl mít lepší 

návštěvnost, na „normální“ zápasy 
chodí pouhých 1300 lidí a když už 

konečně přijde na řadu derby s Ústím, 
dorazí „pouhých“ 2678 diváků, to je 

skoro o tisíc lidí méně, než na 
Chomutov v Ústí, kde přišlo 3542 

diváků. 

HC Olomouc 
 

Do Olomouce si lidé cestu zatím moc 
nenachází, průměr domácích návštěv 

klesl až lehce pod tisíc diváků a to je na 
tým, který vloni hrál semifinále málo! 

Vypadá to, že hráči návštěvu vnímají, a  
proto se jim tak nedaří. 

 

HC Berounští Medvědi 
P 

Průměr na domácí utkání je něco kolem 
šesti-set, na to, že se Berounu letos 

náramně daří, by se dala čekat 
návštěvnost o trochu vyšší, ale základna 

fanoušků je pořád stejná a kotel mají 
Medvědi také obstojný. 

 

HC Slovan Ústečtí Lvi 
 

Fanoušci Ústí patří k nejlepším v lize, 
návštěva téměř pokaždé přesáhne 2000. 

Na derby s Chomutovem přišlo do 
Zlatopramen arény 3542 lidí, proto bych 

viděl v extralize raději tento klub. 
 

HC Dukla Jihlava 
 

Fanoušci Dukly jsou fantastičtí, proto 
považuji zápas Jihlava – Havlíčkův 

Brod za nejlepší zápas sezóny. Rivalita 
mezi těmito kluby je obrovská. Jihlava 

je druhá v domácí návštěvnosti, hned za 
Ústím. Jihlavští kotelníci pořádají 

výjezdy téměř kamkoliv. 
 



 

 

IHC Písek 
 

Když se minulou sezónu postupovalo, na stadion 
chodilo kolem 2600 fanoušků, asi každý písecký 
„fanda“  si přál, aby se  k tomuhle číslu aspoň 
trochu přiblížili i letos. Jenže vedení udělalo 

z místa, kde byl vždycky kotel, V.I.P. a domácí 
sektor poslal tam, kde byli vždy hosté, proto není 

divu, že to většina ,, kotelníků ´´ bojkotovala. 
Před zápasem s Táborem se písecký kotel 

rozhodl, že kotel bude vedle V.I.P. zóny. Písecký 
domácí průměr činí 972, což je třeba lepší, než 

v Olomouci, která vloni byla třetí. 

HC Benátky nad Jizerou 
 

Benátky jsou sice malé městečko, ale to 
neomlouvá jejich návštěvnost, když na 
takový tým jako je Ústí přijde jen 351 
diváků, to je potom smutné. Podle mě 

jednoznačně nejhorší fans v lize. 
 

HC Tábor 
 

Do Tábora si letos nachází cestu 
průměrně 900 diváků, ale ti co přijdou, 

jsou skvělí. Tábor má výborný kotel, 
který dokáže udělat dobrou kulisu. 

Všichni fanoušci se těšili, až si udělají 
výjezd do Písku, k jejich radosti, jim dva 

autobusy zaplatila starostka města a 
hromada lidí jela ještě auty. Tak není 
divu, že jich v Písku bylo kolem 200. 

HC Orli Znojmo 
 

Znojmo svojí základnu fanoušků určitě 
má, o tom není pochyb, když Znojmo 

hrálo v Třebíči, přijela snad 300stovka 
znojemských fans. Doma chodí cca 
1300 fanoušků, až přijde play off, 

návštěvnost by se měla vyhoupnout až 
ke dvoum tisícům. Znojemské fans 

řadím mezi ty lepší v 1. Lize. 
 

HC Chrudim 
 

Do Chrudimi chodí průměrně kolem 
pětistovky diváků, ale vůbec to není 

znát, kotel o cca 30-40 lidí umí udělat 
výbornou kulisu. 

 

HC Vrchlabí 
 

Na to, že je Vrchlabí menší město, tak 
lidé chodí a kotel je taky skvělý. Navíc 
vrchlabští pokaždé vypraví minimálně 
auto k zápasům ven, v Písku rozhodně 

nejste za chvilku, ale „Vrchlabákům“ to 
rozhodně nevadí. 

 

SK Horácká Slavia Třebíč 
 

Tady smekám klobouk, i když pár 
příznivců Jihlavy naráželo na slabou 

návštěvnost Třebíče, já mám jiný názor. 
Proti Brodu přišlo sice málo lidí, ovšem 
proti Znojmu si našlo cestu do hlediště 

2670 platících diváků. Třebíčští fans své 
mužstvo podporují ,i když teď se zrovna 

tolik nedaří, proto smekám klobouk. 
 

SK Kadaň 
 

Kadaňská návštěvnost spíše připomíná 
návštěvu druholigových týmů, přes tisíc 

diváků přišlo na Chomutov, proto 
průměr domácích zápasů není tak 
strašný ( 837 ). Na druhou stranu 
musím říci, že kadaňský kotel umí 

udělat výbornou atmosféru. 
 



 

Milan Dóczy (TRI) -Chomutov 
Lukáš Klíma (KV)- Kadaň 
Jan Horáček (SVK)- Tábor 
Jan Kloz (LIT)- Ústí 
Lukáš Rindoš (LV)- Litoměřice 
Jan Bojer (LV)- Litoměřice 

Přesuny do 1.ligy 
Jan Fadrný (GER) -Písek 
Radek Fiala (TRE) -Ústí 
Pavel Francouz (UNL) -Třebíč 
Filip Šindelář (VIT) -Třebíč 
Kamil Jarina (KAD) -Chomutov 
Alexandr Hylák (KLH) -Kadaň 

Petr Mocek (VRC) -Chrudim 
Marek Zukal (CHR) -Vrchlabí 
David Všetečka (KAD) -Písek 
Jakub Bauer (KAD) -Písek 
Vladimír Novák (PIS) -Kadaň 
Jakub Vojta (LIT) -Písek 

Zklamání měsíce 
HC Slovan Ústečtí Lvi 
Ambiciózní Ústí nad Labem 

prožilo krizi, která ještě v menším 
provedení trvá. Lvi odešli ve 3 
zápasech poraženi, prohráli na 
ledě slabé Třebíče, prohráli i 

s Berounem, kam se ale 
v poslední době pro tři body již 
nejezdí. Všechny body ztratil 

Slovan doma proti Hradci. 
V posledních 3 kolech vyhráli Lvi 

jen po prodloužení či po 
nájezdech. Celkově tedy Ústí 

získalo jen 14 bodů z 24 
možných.  

Překvapení měsíce 
Vojtěch Němec 

Havlíčkobrodský útočník nasbíral 
v 9 zápasech 13 bodů (5+8). 

Celkově má na kontě 22 bodů z 18 
odehraných kol. Je tak velmi 

pravděpodobně, že 24letý forvard 
překoná své bodové maximum 
z uplynulé sezóny, které čítá 29 
bodů. Bodově nejhojnější utkání 
zažil 175cm vysoký Němec proti 

Benátkám nad Jizerou a 
Chomutovu. V obou zápasech 

dokázal vstřelit 2 branky, k nimž 
přidal jednu asistenci.  

Zápas měsíce 
Chomutov 4:5p Ústí 

Podruhé v řadě je vyhlášeno naším 
magazínem severočeské derby jako 
zápas kola. Nejde jinak. Utkání sice 
navštívilo jen 2678 diváků, ale mač 
měl grády. Hned v první minutě se 

ujal vedení Slovan. Ve 22. minutě už 
ale vedlo KLH 2:1. Dvě minuty před 

koncem 3. třetiny se Pajič radoval 
z vedení 4:3. Jenže piráti vyrovnali 

24 sekund před závěrem třetí 
dvacetiminutovky. Prodloužení 
rozhodl Lukáš Poživil a Slovan 

stejným výsledkem jako v 1. derby 
zvítězil nad rivalem z Chomutova. 

 Nestárnoucí jihlavský kapitán suverénně vede 
kanadské bodování celé 1.ligy. Právě během tohoto 
měsíce si udělal velký náskok. 35letý Bakus ukazuje, že 
když je zdravý, tak je nejlepším hráčem soutěže. Ne 
Radek Duda, ale on. Dokud hokejista s číslem 14 na 
dresu neukončí kariéru, může být Dukla klidná. Ale co 
pak? Dokáže Jihlava najít kvalitní náhradu? Nechme 
toho, Oldřich může hrát klidně ještě 5 let. 

Hráč měsíce 
Oldřich Bakus 

 

 
V brance zářil v tomto období Tomáš Závorka, 
hájící barvy Kadaně. Obráncem měsíce se stal podle 
magazínu Jaroslav Nedvěd (3+5), produktivní 
Medvěd. Jeho partnerem v sestavě by mohl být 
Rostislav Malena (0+6), spolehlivý zadák Dukly. 
Útok je složený z forvardů působících na Vysočině. 
Havlíčkobrodský Rebel zastupuje  
Miroslav Třetina (2+7) a Vojtěch Němec (5+8). 
Duklu pak hráč kola Oldřich Bakus (7+8). 

Sestava měsíce 
 



 

Ladislav Slížek 
Byl součástí postupového 
týmu. Kapitán, který po 
trénincích ještě pracuje 
(jezdí s autoškolou), podává 
podivuhodné výkony, je 
nejproduktivnějším hráčem 
týmu. 

Martin Heinisch 
Přišel na hostování z Ústí 
nad Labem, ale odchod nebere 
vůbec zle, naopak, dostává se 
více do hry a boduje. 

Největší ofenzivní hvězdy
 

Jaroslav Hašek 
Největší letní posila 
potvrdila vysoká očekávání. 
Nováčka z Litoměřic táhne. 
Problémem je ale jeho 28 
trestných minut. 

 

Fanoušci 
Chlouba 
litoměřického 
hokeje, na nováčka 
kotel nemá obdoby. 
Litoměřice žijí 
hokejem a lepší 
fanoušky má snad 
jen Ústí, Jihlava a 
Znojmo. 

Stadion
Litoměřice mají 
nejnovější stadion 
v republice. 
Kalich arena pojme 
1800 diváků a 
letos už byla 
dokonce jednou 
vyprodaná. 
 

Stačilo málo a klub, z krásného města, tuto 
soutěž vůbec nemusel hrát. Teprve 7. května 
tzn. 15 dní po úspěšné baráži, měli 
litoměřičtí příznivci jistotu, že se tu 1. 
Liga hrát bude. Skromný klub, který nakonec 
našel sponzory na „utáhnutí“ 1. ligy, si 
vůbec nevede špatně, není divu, poněvadž 
v Litoměřicích mají na nováčka velice slušné 
hráče, výborné zázemí a fantastické diváky. 
          Přitom uplynulou sezónu nezačal 
Stadion vůbec dobře, první zápas prohrál na 
svém ledě se Sokolovem 8:6 a fanoušci 
litoměřického klubu si asi jen ve snu 
představovali, že poslední zápas bude pro 
mnohé jedním z nejšťastnějších momentů 
v životě. Po základní části skončil Stadion 
na čtvrtém místě a čekala ho čtvrtfinálová 
série s Klatovy, s kterými se jim v sezóně 
vůbec nedařilo, z dvanácti možných bodů 
získal pouze dva. V hlavách hráčů tedy 
panovala nespokojenost, ale i touha proti 
Klatovům konečně uspět. První zápas se stal 
na litoměřickém ledě poměrně jednoznačnou 
záležitostí 

Sestava z posledního zápasu
 

Volke  
Kubát - Stříteský  
Macek - Kříž O.  

Vobořil - Martinka  
Brož  

Šinágl - Kříž P. - Bojer  
Tvrzník - Rod - Slížek  

Doležal - Přeučil - Hašek  
Heinisch - Novák - Hlusička 

 
 
 
 

          Nováček soutěže, který ještě 
do Mistrovství světa v ledním hokeji 
nevěděl, jestli bude tuto soutěž 
hrát, se ukazuje ve výborném světle 
a patří mezi jedno z největších 
překvapení soutěže a velkou měrou se 
na tom podílí výborní fanoušci 
STADIONU, kteří chodí do jedné 
z nejhezčích hal v celé soutěži! 

 

 



 

Litoměřice už po několikáté 
ukázali své srdíčko a v 54. 
minutě 

Matěj Střiteský
Je mu sice teprve 20 let, ale 
minulý rok už si připsal 29 
extraligových startů za Litvínov a 
dokazuje, že z něho jednou bude 
výborný obránce. 
 

Největší defenzivní hvězdy
 

Jakub Evan
Další velice zvučné jméno 
v litoměřické defenzivě, bek se 
zkušenostmi z ELH. Své nesporné 
kvality zatím litoměřickým divákům 
ukazuje v plné kráse. 

Milan Vobořil
Vloni válčil ve finále proti 
Chomutovu za Ústí, teď je o pár 
kilometrů dál, v zahradě Čech. 
Patří mezi nejlepší obránce 
Stadionu a je velmi produktivní. 

Slavní odchovanci 
Chlouba litoměřického hokeje. Ať je to 
oblíbený Přikryl(obr.3), chytající 
v Plzni, který se dokonce letos měl 
objevit i na krátký čas v litoměřickém 
dresu, díky výpadku formy, ale nakonec 
z toho sešlo díky jeho zranění. Mezi 
nejslavnější odchovance patří 
trojnásobný mistr světa, olympijský 
vítěz, řeč je samozřejmě o Milanu 
Hniličkovi(obr.1). Mezi slavné 
odchovance patří i Martin Škoula, který 
momentálně krouží v ruské KHL. Radek 
Hamr(obr.2) se ve světě také neztratil, 
vždyť je vítěz švédské Elitserien a 
mistr Světa. Kreps(obr.4),Toman,Birner  
to jsou další známí odchovanci 
litoměřického hokeje. 

  

 
Město 

Litoměřice jsou město na 
soutoku Labe a Ohře v 
severních Čechách (Ústecký 
kraj). Královským městem se 
staly v rozmezí let 1219 a 
1228. Historické jádro 
města je již od r. 1950 
městskou památkovou 
rezervací, v níž je 
zahrnuto celkem 44 ulic a 9 
náměstí. Ve městě sídlí 
biskupství litoměřické 
diecéze. 

 

Spolupráce 
Stadion má jednu velikou výhodu, spolupracuje se 
dvěma kluby najednou. Jednak se Slovanem a jednak 
s extraligovým Litvínovem. Spolupráce se Slavií 
byla zrušena, protože trenér Slavie Růžička si 
představoval spolupráci jinak. Z Ústí do kádru 
Litoměřic už před sezonou přišli: Brož, Vobořil, P. 
Přeučil, bratři Křížové, Wegert a Heinisch. Během 
sezony se tu představil miláček publika Jan Kloz, 
příchozivší na měsíční hostování. 22.10. pak přišel 
z téhož klubu Tomáš Rod. Litvínov poslal do 
Litoměřic dvojici Bojer-Rindoš (střídavé starty). 

a Stadion před zraky 
necelé pětistovky 
diváků (Litoměřice 
hráli minulou sezónu 
v Lovosicích) 
převálcoval Klatovy 
4:1. Série se tedy 
stěhovala do Klatov a 
jak je známo, 
klatovští fans umí 
udělat bouřlivou 
atmosféru. Klatovy 
mimo jiné 
s brankářem, který 
teď chytá v Táboře a 
v Plzni Dominikem 
Halmošim, vyhráli 
2:0. Série se opět 
stěhovala na 
lovosický led a 
očekávala se výhra 
„domácích“, jenže 
katastrofální druhá 
třetina, kterou 
Litoměřice prohráli 
3:0, je stála draho,  

 zápas rozhodl 
v prodloužení 
klatovský Hobl. 
Klatovy měli tedy 
vše ve svých 
rukách a sérii 
hranou na tři 
vítězná utkání 
chtěly ukončit na 
svém ledě. 
S litoměřickými 
nadějemi to 
vypadalo hodně 
zle, ve třetí 
minutě prohrávali 
už 2:0, jenže 
Stadion ukázal 
svou vnitřní sílu 
a stav dokázal 
brzy vyrovnat a 
na samostatné 
nájezdy ukázal 
své pevné nervy 
ex-ústecký Mrázek 
a Stadion se mohl 

radovat, téměř 
osmistovka fanoušků 
Klatov ztichla. 
Rozhodnou se tedy 
muselo v Lovosicích. 
Stadion musel zase 
dotahovat, když se 
ve 28. minutě trefil 
Fiala, plamínek 
naděje povážlivě 
zhasínal, jenže 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/1219
http://cs.wikipedia.org/wiki/1228
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskupstv%C3%AD
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dokázal Hořčička vyrovnat. Ani ne o 
minutu později poslal domácí do 
vedení Tvrzník, a když se do 
prázdné brány trefil Mrázek, vše 
bylo jasné, Stadion postupuje po 
velkém dramatu do semifinále 2. 
Ligy skupiny západ. 
          V semifinále čekal 
Litoměřice Klášterec, který skončil 
po základní části druhý, hned za 
Řisuty, které překvapivě vypadli už 
ve čtvrtfinále. První zápas na ledě 
Klášterce rozhodovaly nájezdy, 
v nichž byli úspěšní hosté. Ve 
druhém zápase viděli diváci pouze 
jedinou branku, když se téměř 
v polovině utkání trefil Jan Kloz. 
Ani v Klášterci se diváci nedočkali 
mnoha gólů, v základní hrací době 
viděli pouhé dvě branky a 
rozhodovat muselo znovu 
prodloužení, v němž se trefil znovu 
Kloz a Stadion mohl slavit postup

 

 

 

a Most rozsekal v poměru 5:1. 
Zápas v Lovosicích vyhrál 
Stadion 5:4. Sérii mohli 
ukončit v Mostě, kde 
Litoměřice letos ještě 
neprohrály, napínavé utkání 
museli rozhodovat samostatné 
nájezdy a v těch byli 
úspěšnější domácí. Rozhodnout 
se tedy muselo v Lovosicích. 
Skoro tisíc diváků se vítěze 
po šedesáti minutách nedočkali 
a jak už bývá v zápase 
s Litoměřicemi zvykem, 
rozhodovat musel přesčas. Když 
se v sedmdesáté minutě trefil 
Kloz, vše bylo jasné, Stadion 
postoupil do kvalifikace o 1. 
Ligu. 
          První zápas čekal 
Litoměřice na „svém“ ledě 
s Pískem, který si šel od 
prvního kola až po kvalifikaci 
za svým cílem a čekala se 
tvrdá odplata (v minulé sezóně 
totiž Stadion porazil Písek 
překvapivě hned v prvním kole 
play off). Na rozdíl od 
Litoměřic měl Písek první 
zápas za sebou, když na 
domácím ledě porazil Valmez 
4:0. Zápas pro „domácí“ nemohl 
začít lépe, hned ve třetí 
minutě se jelo trestné 
střílení a chopil se ho kdo 
jiný, než nejproduktivnější 
hráč Litoměřic v play off, 
Honza Kloz a s přehledem 
zakončil. Stadion vedl 1:0.  

Kloz a Stadion mohl 
slavit postup do 
finále. 
   V něm na Litoměřice 
čekalo další derby, 
tentokrát s ambiciózním 
a nabitým Mostem. První 
zápas před domácím 
publikem Stadion 
nezvládl, v divoké 
přestřelce podlehl 6:4. 
Most byl samozřejmě 
nabuzený a doma se 
čekala výhra HC, ale 
Stadion už po 
několikáté ukázal srdce 

Soupiska 
# post  jméno          narozen     věk  výška  váha hůl  
2  B Petr Přikryl     17.2.1978  32 let 180 cm 81 kg L  
2  B Vojtěch Sklíba   10.9.1990  20 let 176 cm 70 kg L  
1  B Martin Volke     17.1.1982  28 let 183 cm 90 kg L  
27 B Jan Wegert       19.12.1989 20 let 178 cm 78 kg L  
89 O Vladimír Brož    9.9.1990   20 let 188 cm 85 kg L  
18 O Jakub Evan       25.2.1984  26 let 183 cm 85 kg L  
4  O Tomáš Hillmich   18.11.1986 23 let 191 cm 96 kg P  
13 O Vladimír Kolbaba 13.3.1984  26 let 175 cm 80 kg P  
28 O Ondřej Kříž      22.10.1974 36 let 178 cm 90 kg P  
16 O Petr Macek       31.3.1974  36 let 183 cm 98 kg P  
61 O Ondřej Martinka  3.5.1987   23 let 192 cm 86 kg P  
6  O David Mizera     14.11.1988 21 let 186 cm 85 kg L   
11 O Matěj Stříteský  20.9.1990  20 let 180 cm 80 kg P  
59 O Milan Vobořil    6.7.1977   33 let 185 cm 90 kg L  
8  U Jan Bojer        25.6.1989  21 let 180 cm 80 kg P  
29 U Tomáš Doležal    29.9.1990  20 let 174 cm 72 kg L  
49 U Jaroslav Hašek   13.12.1977 32 let 183 cm 88 kg L   
62 U Martin Heinisch  6.4.1985   25 let 189 cm 87 kg L  
93 U Jakub Hlusička   1.7.1988   22 let 179 cm 86 kg L  
48 U Petr Horčička    22.5.1976  34 let 183 cm 87 kg L  
91 U Kurt Kauschitz   1.12.1989  20 let 189 cm 87 kg L  
12 U Pavel Kříž       13.1.1983  27 let 183 cm 80 kg L  
85 U Martin Novák     2.11.1988  21 let 177 cm 82 kg L  
41 U Petr Přeučil     21.1.1983  27 let 187 cm 85 kg L  
20 U Lukáš Rindoš     23.8.1987  23 let 183 cm 75 kg L  
23 U Tomáš Rod        26.4.1988  22 let 182 cm 90 kg L  
26 U Ladislav Slížek  17.10.1976 34 let 179 cm 82 kg P  
9  U Petr Šinágl      18.2.1982  28 let 180 cm 78 kg L  
94 U Martin Šrámek    3.8.1989   21 let 176 cm 77 kg L  
22 U Martin Tvrzník   26.6.1980  30 let 179 cm 79 kg P  
průměr: 26 let 182 cm 84 kg   

http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


 

povedla a čekalo se na první 
ligový zápas, ten Stadion sice 
prohrál, ale nyní si vede velmi 
dobře a to i díky se spolupráci 
se Slovanem a Litvínovem, doma 
našel HC až v přemožitele 15. 
kole, byla jím Olomouc, ale doma 
dokázal porazit takové celky 
jako je Ústí nebo Hradec 
Králové. 

 

utkáním českých i světových 
hvězd. Příprava se Stadionu  když se ale ve 30. 

minutě trefil hostující 
Hovora a  v 54. minutě 
Bláha, všichni na 
stadionu ztichli, kromě 
početného kotle 
hostujících fans. Druhý 
zápas v kvalifikaci 
Stadion zvládl a 
v prodloužení porazil 
Valašské Meziříčí 1:0. 
Další zápas se konal na 
ledě Písku, kdy domácí 
už měli postup do druhé 
nejvyšší české soutěže 
jasný. Na utkání se to 
také projevilo, domácí 
hráli na půl plynu a 
Stadion vyhrál v poměru 
4:2. O druhé postupové 
místo si to tedy rozdal 
Stadion s Valmezem na 
lovosickém ledě a i díky 
povedenému zápasu třetí 
litoměřické lajny, se 
mohl lovosický stadion 
otřásat v základech, 
Litoměřice vyhráli 3:1 a 
postoupili do 1. Ligy. 
Přes jaro se rozhodlo o 
tom, že se tu 1. Liga 
hrát bude, ale Stadion 
už v nově postavené 
aréně měl skromné cíle. 
Do přípravy na ledě 
naskočilo několik 
zvučných posil, v čele 
s Jaroslavem Haškem 
z Chomutova nebo Petrem 
Šináglem z Berouna. 
Postupem času se 
vykrystalizoval velice 
silný tým. Už v minulé 
sezóně spolupracoval 
Stadion se Slovanem a 
čekalo se, že bude 
spolupráce probíhat i 
nadále. 7.8. byla 
slavnostně otevřena 
Kalich arena  



 

kde si připsal 5 bodů za 1 gól a 4 
asistence. Podstatnou část sezóny 
strávil v lajně s kapitánem Bláhou a 
dalším zkušeným hráčem, Radkem 
Hovorou. Základní část se povedla i 
samotnému týmu, když skončili 
třetí za svými rivaly Táborem a 
Milevskem. Vše nasvědčovalo 
tomu, že Písek může dojít hodně 
daleko,  z 1.ligy přišly na play-off i 
posily… Písek dostal patnácté 
Litoměřice a nic nenasvědčovalo 
tomu, že vypadnou hned v prvním 
kole, jenže opak se stal pravdou a 
ani Slavíkovi se nedařilo, do svých 
statistik si připsal pouze dvě trestné 
minuty… 
    Do sezony 2009/2010 šel tým 
IHC se silným sponzorem 
KOMTERM a s několika posilami, 
vyztužit brankoviště přišel Pipek, 
do obrany přišla zvučná jména  

Josef Slavík 
útočník 
5.1.1987 
190 cm 
93 kg 

hůl levá 
číslo 11 

 
Statistiky této sezóny 

13Z, 0G, 2A, -2 +/-, 20TM 
 

Bývalé kluby 
V. Meziříčí, Pelhřimov, Jihlava 

zápas odkroužil 
v Pelhřimově a zbytek 
sezóny strávil znovu 
v Písku, v 15 zápach si 
připsal celkem 9 bodů, za 4 
góly a 5 asistencí. Celkem 
tedy za sezónu 2007/2008 
odehrál pouze 24 zápasů. 
          V Písku se mu natolik 
zalíbilo, že se rozhodl, 
zůstat a pomoci týmu 
vybojovat 1.ligu. Tým vedle 
kapitána Bláhy měl velké 
ambice, ale na tuto sezónu 
Písku nevzpomíná nikdo v 
dobrém. Základní část se 
Slavíkovi velmi vydařila, 
v 37 zápasech si připsal 32 
bodů, povedl se mu hlavně 
zápas doma s Mělníkem,  

Od roku 2002 až po rok 
2007 strávil v mládežnických 
celkách Českých Budějovic. V 
ročníku 2006/2007 si odkroužil 
první tři starty mezi seniory, 
bylo to ve 2.lize právě za Písek 
a hned si připsal dva body za 
gól a asistenci. 
          Jeho úspěšnou  sezónu 
nemohla přehlednout jihlavská 
Dukla a sezónu 2007/2008 
začínal právě tam. Rozdíl mezi 
juniorským hokejem a 1. ligou 
je znatelný a na Slavíkovi to 
bylo znát, odehrál ,,pouze“ 6 
zápasů (1+1) a stěhoval se zpět 
do 2. ligy. V té vystřídal tři 
kluby, dva zápasy odehrál ve 
Velkém Meziřičí (0+1), jeden  

 

V loňské sezoně se od Písku čekal postup, a tak 
vedení přilákalo ostřílené borce, kteří v minulosti 
v téměř každé sezoně ve 2. lize měli bod na zápas: 
Petr Šulčík, Tomáš Květoň, později přišli i Josef 
Rezek, Josef Urbanec nebo třeba písecký patriot 
Milan Kořánek. Svoji roli potvrdili, takže se čekalo 
že obstojí tyto ,,hvězdy“ i v 1.lize, ovšem nestalo se 
tak, ani jeden hráč nezůstal (u Květoně to bylo díky 
práci, nechtěl se jí vzdát), ale nepříliš viditelný 
hráč, který hrával především čtvrtou lajnu, zůstal! 

 



 

Suchánkových (jeden 
samozřejmě usedl na 
trenérské křeslo). Cíl byl 
jediný- postup! Sezona pro 
Písek začala dobře, po první 
čtvrtině nepoznal hořkost 
porážky a připsal si 30 bodů 
z 10 zápasů. Slavík většinu 
zápasů strávil ve třetí lajně po 
boku Suchánka a Míky. Poté 
ovšem přišla výsledková krize 
a musely přijít změny, odnesl 
to Hájek. Naopak přišla další 
konkurence do útoku: Milan 
Kořánek a Josef Rezek a 
obránci Tollinger s Dietzem. 
Po základní části skončili 
písečtí hokejisté s přehledem 
první a chystali se na play-off, 
i s dalšími posilami v útoku 
Urbancem, Kazatelem a 
dvojicí třebíčských Stejskalem 
a odchovancem Tomášem 
Rodem (druhý jmenovaný se 
zapojil do hry  až na finálovou 
sérii). Základní část se 
urputnému bojovníkovi, na 
jeho postavení v týmu, 
povedla, připsal si v 36 
zápasech 27 bodů. Útok Písku 
byl velmi silný, v play-off to 
odnesl v základní části velmi 
produktivní Rezek a také 
zkušený harcovník David 
Míka. Na hraně sestavy 
bojoval i Pepa Slavík,dokonce 

příčku a vedení se chystalo udělat změny, 
asi by jste z článku čekali, že to odnese 
Slavík, ale opak se stal pravdou,  tým 
opustily ,,druholigové“ hvězdy Šulčík 
s Bláhou. Slavík patří mezi nejlepší hráče 
týmu a je jediný, který hraje pravidelně 
z loňských útočníků (v týmu je ještě 
Karel Mošovský) a Slavík si svými 
výkony řekl o místo v první lajně se 
Zdeňkem Nedvědem a Karlem Pláškem, 
nyní však díky posilám, které do Písku 
přišly ,,pendluje“ mezi třetí a čtvrtou 
lajnou. V 18 zápasech si připsal 4 body 
za 2 góly a  2 asistence. Do statistik se 
vydatně zapsal i trestnými minutami, 
nasbíral jich rovných 20. 

 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                         Z  G  A  B  TM 
 
2001-02  IHC Písek - dor. (E)                        24  2  0  2  12 
         HC České Budějovice - dor. (E)               7  0  0  0   0 
2002-03  HC České Budějovice - jun. (E)               1  0  0  0   0 
         HC České Budějovice - dor. (E)              33  2  1  3  48 
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)           5  0  0  0   2 
2003-04  HC České Budějovice - jun. (E)               1  0  0  0   0 
         HC České Budějovice - dor. (E)              42 10 10 20 166 
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)           2  0  0  0   6 
2004-05  HC České Budějovice - jun. (E)              39  3  2  5  30 
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)           1  0  0  0   2  
2005-06  HC České Budějovice - jun. (E)              45  9  5 14  64   
         HC České Budějovice - jun. (E, p-o)          6  2  1  3  12 
2006-07  IHC Písek (2.liga)                           3  1  1  2   2 
         HC České Budějovice  - jun. (E)             42 21 21 42 111 
2007-08  HC Dukla Jihlava (1.liga)                    6  1  1  2   6 
         HHK Velké Meziříčí (2.liga)                  2  0  1  1   2 
         Spartak Pelhřimov (2.liga)                   1  0  0  0   0 
         IHC Písek (2.liga)                          11  4  5  9   2 
         IHC Písek (2.liga, p-o)                      4  0  0  0   6 
2008-09  IHC KOMTERM Písek (2.liga)                  37 13 19 32  56 
         IHC KOMTERM Písek (2.liga, p-o)              2  0  0  0   2 
2009-10  IHC KOMTERM Písek (2.liga)                  36 12 15 27   - 
         IHC KOMTERM Písek (2.liga, p-o)             10  2  2  4   - 

  v podobě ostříleného Davida 
Mazance nebo Roberta 
Procházky, ani útok se 
nenechal ,,zahanbit“, 
z postupového Tábora se 
vrátil miláček publika 
Tomáš Květoň, z Milevska 
přišel Petr Šulčík a dvojice  

 se nevešel do sestavy v prvním 
finálovém zápase a v kvalifikaci o 
1.ligu už vůbec nenastoupil. V play-
off si připsal 4 body v 10 zápasech a 
nikdo asi nepočítal s tím, že by mohl 
1. ligu hrát. Fanoušci chtěli vidět v 1. 
lize takové útočníky, jako jsou: 
Šulčík, Květoň, Bláha, Hovora, 
Kořánek, Novák, Mošovský atd. 
Do přípravy na 1. ligu nastoupilo pět 
hráčů ze zmiňovaných a nechyběl ani 
hráč s jedenáctkou na zádech. Do 
Písku postupně přicházeli Kudrna, 
Polodna, Stejskal, Ferebauer, 
Dragoun, Suja a  „druholigových“ 
útočníků zůstalo šest (Šulčík, Bláha, 
Ježek, Novák, Mošovský a i 
podceňovaný Slavík) .  Všichni 
fanoušci samozřejmě čekaly na 
výborné výkony a hlavně góly 
Šulčíka nebo Bláhy. Písek po 
devátém kole klesl až na patnáctou  



 

Chodíte volit? A tíhnete více k pravici, levici nebo 
středu? 
Volit chodím, jsem pravičák. 
Jaký byl váš nejoblíbenější a naopak neoblíbený 
předmět ve škole?  
Nejoblíbenější byl tělocvik a výtvarka, příliš jsem nemusel 
chemii... 
Co děláte ve volném čase? A jaká je vaše nejoblíbenější 
kniha? 
Volný čas trávím s rodinou... Mé oblíbené knihy jsou o 
financích a finančnictví. 
Váš nejoblíbenější klub v NHL? 
Calgary Flames. 
Vaše nejvydařenější utkání, na které vzpomínáte? 
První zápas semifinále s Ústím (2008/2009). 
(pozn. redakce: tehdy pomohl dvěma brankami k výhře) 
Na jakém stadionu se ti hraje nejlépe a na kterém 
naopak nejhůře? 
Nejlépe se mi hraje v domácím prostředí, takže v 
Chrudimi... nejhůře v Hradci...  
Které jméno je pro vás atraktivní v 1.lize? 
Taková atrakce ligy je Radek Duda. 
Sparta nebo Slavia? 
Ve fotbale Slavia.. 
Jaké pivo vám chutná a kolik jich tak obvykle 
zvládnete? 
Asi Gambrinus... Kolik jich zvládnu - jak kdy. 
Jak ještě hledáte motivaci a co byste chtěl dokázat? 
Nemám problém se motivovat - góly a vítězství je pro mě 
dostatečná motivace. Uspět s Chrudimí. 
Kde bydlíte a jaké máte auto? 
Ve Dvoře Králové. Mám Škodu.  

Co byste dělal,kdybyste nehrál hokej? Dovedete 
si to vůbec představit? Jakou školu jste 
vystudoval?  
Nikdy jsem o tom tak nepřemýšlel, vždy jsem 
chtěl hrát hokej... A mám za sebou SPŠS v Mostě. 
Co byste chtěl dělat po skončení kariéry? 
V budoucnu bych chtěl dělat ve finančním sektoru. 
Jaký je váš nejoblíbenější film? A herec? 
Asi Na samotě u lesa, ten mám rád. 
 

Jaké byly vaše první krůčky v hokeji, a kdo vás 
k němu přivedl? 
První krůčky byly na rybníku v Mostě a v první 
třídě byl nábor dětí do hokejové školy, tak jsem u 
toho zůstal. 
Hrál někdo z vaší rodiny hokej, nebo máš v 
rodině nějakého dalšího nástupce, co bude hrát 
hokej do budoucna? 
V rodině nikdo nehrál, ale mám rok a půl starého 
syna, tak doufám, že půjde v mých šlépějích. 
Jaký je zatím váš největší úspěch či zážitek v 
hokeji?  
Všechny semifinálové zápasy play-off  I.ligy byly 
zážitkem. 
Jaká je podle vás All-Stars lajna? 
Asi by tam byl Gretzky, Lemieux, P. Bure, 
Toužimský*, Židlický, v bráně Hašek.. 
*dotaz adresoval Zdeněk Toužimský (spoluhráč). 
 

Patrik Fořt přišel do Chrudimi během loňské 
sezóny. Účelem jeho příchodu z Hradce Králové 
bylo zachránění prvoligové příslušnosti Orlic. 
Tento 170cm vysoký forvard svůj úkol splnil. 
Chrudim se i díky příchodu 33- letého hráče 
udržela. Na záchranné misi přispěl 8 body 
(6+2). Zdá se, že letos se Chrudim také boji o 
udržení nevyhne, ačkoli Fořt hraje dobře. 
Během 10 kol nasbíral 4 body. Během října 
odpovídal fanouškům na hc-chrudim.cz . 



 

 
 
 
 
 
 

 Proč nemůže Vokoun do bordelu? 
Protože by všechno chytil. 
 
Proč hokejisté prdí potichu? 
Aby to nebylo zakázané uvolnění. 
 
Sotva se hokejista vrátí ze zápasu, manželka na něj 
spustí: „Taková ostuda! To ses před tím zápasem 
nemohl lépe umýt?!” 
„O čem to mluvíš?” diví se sportovec. 
„Jen nedělej andílka - já dobře vím, co se stalo! Ty 
si myslíš, že jde přehlédnout, že tě rozhodčí 
předčasně poslal do sprch?!” 
 
  „Slávistický útočník Sup se nečekaně uvolnil, ale 
trefil jen Břízu uprostřed branky!” křičí hokejový 
komentátor v televizi. 
   Jarda se v hospodě zlobí: „Tak proč už ten 
pitomý strom nepokáceli?!” 
 
V Pittsburghu si zavolá rozhořčený šéf místní 
policie jednoho mladého komisaře a spílá mu: „Jak 
tě mohlo napadnout říct tisku, že v souvislosti s 
útoky toho tajemného snipera podezříváš Maria 
Lemieuxe?!” 
Mladý komisař se nemíní vzdát: „Ale vždyť tomu 
všechno nasvědčuje! Ten hokejista Lemieux platí 
za obávaného střelce po celých Státech i v 
Kanadě!” 
 
  „Kapitánovi domácích už viditelně začíná 
docházet šťáva,” domnívají se v televizi během 
jednoho z vypjatých vyřazovacích utkání. 
   Hráčova babička se vzteká: „To není možné, 
vždyť jsem mu té malinovky dala s sebou dva 
litry!” 
 
 Hokejista oznámil svému důvěrnému příteli, že 
zamýšlí dát se na politickou dráhu. 
   „V hokeji jseš machr, to jo,” vymlouvá mu to 
opatrně dobrák. „Ale politika, to je úplně jinej 
soudek!” 
   „To zvládnu,” prohlásí sebevědomě borec. 
„Vždyť v Anglii mají ve sněmovně samé 
reprezentanty!” 
 
„Jak ten led mrazíte?!” křičí na správce stadionu 
trenér. „Vždyť se nám kluci začínají topit!” 
 
Pořadatelé v hledišti kárají zakrváceného 
fanouška: „Až příště budete chtít na hokeji chytat 
puk, vezměte si chrániče!” 

 

 



 

 

Zdeněk Okál 

 

TOP 10: junioři 

 

HC Orli Znojmo 

 

Team info: trenéři 

 

Radek Haman 

 

foto: www.fotokraus.cz, www.trebicskydenik.cz, weby prvoligových klubů, www.google.cz 

http://www.fotokraus.cz/
http://www.trebicskydenik.cz/
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