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Hamplova nechuť hrát za Třebíč 
Třinecký útočník nyní oblékající dres Ústí projevoval nechuť hrát 
za Třebíč, a tak se s ním vedení Horácké Slavie rozloučilo. 
Znojemský debakl v Písku 
Poslední tým prvoligové tabulky na domácím ledě rozdrtil 
znojemské Orli 9:1. Po 1. třetině byl přitom výsledek 1:1.  
Nemohoucnost Chomutova a Ústí 
Největší favorité soutěže překvapivě několikrát ztratili body. 
 

 

Dragounovy 4 body    
Písecký útočník Michal Dragoun nasbíral proti Ústí nad Labem 4 
body. Dal hattrick (3. gól v nájezdech) a přidal asistenci. 
Malinský a dotazník 
Obránce Třebíče odpovídal během listopadu na dotazy čtenářů 
hstrebic.cz. Jeho odpovědi byly velmi dlouhé a upřímné. 
Rebel roznesl nováčka 
Havlíčkův Brod stále drží první příčku v počtu branek. K tomuto 
prvenství Rebelu výrazně pomohla výhra 8:1 nad Litoměřicemi. 
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Foto čísla 
Hráči Třebíče oslavují vítězství nad Vrchlabím (dne 18. 2. 2010) 

 

Citát čísla 
„Hlavní myšlenkou akce je 
vyprodat stadion.“
  
Odvážný cíl vyřkl obchodní a 
marketingový ředitel Horácké 
Slavie Daniel Šlapák pro derby s 
Jihlavou. Pomoci překonat divácký 
rekord Dukly by mohly vánoční 
dárky pro návštěvníky stadionu. 
 

Předmluva 
 Základní část 1. ligy vrcholí. 
Jak bylo všeobecně předpovídáno, každý 
může porazit každého, což se promítlo i 
na tabulce. Kadaň, Třebíč, Vrchlabí, 
Znojmo, Tábor, možná Benátky nad 
Jizerou budou bojovat o jedno postupové 
místečko, které jim zaručí jisté předkolo 
play-off, až do posledního kola. 
Důležitý boj bude následovat již zítra 
(15.12.2010), kdy se koná derby mezi 
znojemskými Orli a Horáky z Vysočiny. 
Tento vyhecovaný mač může napovědět, 
zda li bude Horácká Slavia, respektive 
Znojmo mít ještě šanci proklouznout na 
vytouženou příčku. Napínavý bude i 
souboj o první místo v tabulce po 30 
kolech, do kterého se může zapojit až 
pětice celků. Pravděpodobně ale vítězem 
základní části (rozuměj po 30 kolech) 
bude některý severočeský tým. 

V aktuálním vydání najdete 
malé změny: poněkud upravenou 
grafiku, nebo třeba profil legendy 
z některého prvoligového klubu. 
Novinkou je i Kviz, kde si můžete 
otestovat své znalosti. Celkově tak 
obsahuje v pořadí čtvrtý magazín 29 
stran! Do dnešního čísla jsme také 
připravili novou podrubriku, 
PLUS/MINUS. Ta zhodnocuje 
v krátkosti nejlepší a nejhorší výkony 
měsíce. Dále je v ní obsaženo to, co se 
nevešlo do článku Milníky měsíce. 
Doufáme, že se Vám tento krátký 
přehled i celé vydání bude líbit. 
 Příjemné čtení, veselé Vánoce a 
šťastný nový rok přeje  
                              HSfan a Ady 
 
Na závěr přidáme kontakty, na které 
můžete klást různé dotazy, psát dopisy 
či připomínky atd.  
HSfan: Marek.Hedbavny@seznam.cz
Ady:    vadlejsek@seznam.cz
 

mailto:Marek.Hedbavny@seznam.cz
mailto:vadlejsek@seznam.cz


 

Nejvyšší návštěvnost (doma) 
1.Ústí nad Labem 2408 
2.Jihlava 2245 
3.Chomutov 1461 
4.Třebíč 1439 
5.Litoměřice 1431 
 

Největší úspěšnost zákroků 
1.Pavel Francouz TRE 94.51 
2.Tomáš Závorka KAD 94.19 
3.Vladislav Koutský VRC 93.78 
4.Dominik Furch BER 93.50 
5.Milan Řehoř JIH 93.12 
 
Nejnižší průměr obdržených branek na 

zápas 
1.Tomáš Závorka KAD 1.79 
2.Pavel Francouz TRE  1.86 
3.Vladislav Koutský VRC 2.03 
4.Miroslav Hanuljak KLH 2.16 
5.Štefan Žigárdy VRC 2.17 
 

Nejčastější asistenti 
1.Lukáš Král CHR 21 
2.Miroslav Třetina HB 20 
3.Vojtěch Němec HB 20 
4.Daniel Hodek JIH 20 
5.Tomáš Čachotský JIH 17 
 
Nejproduktivnější obránci 

1.Jaroslav Nedvěd BER 18 
2.Marian Morava HB 14 
3.Roatislav Malena JIH 14 
4.Kamil Černý TAB 13 
5.Petr Šenkeřík HB 13 
6.Lukáš Pulpán KLH 13 
7.Lukáš Chmelíř HK 13 
8.David Havíř KLH 13 
9.Petr Chaloupka VRC 12 
10.Milan Vobořil LIT 11 
 

Nejlepší kanonýři 
1.Oldřich Bakus JIH 17 
2.Jaroslav Roubík HK 16 
3.Miroslav Třetina HB 14 
4.Tomáš Urban BNJ 14 
5.Filip Seman KLH 14 

Top 10 kan. bod. 
1.Miroslav Třetina HB 34 
2.Oldřich Bakus JIH 33 
3.Vojtěch Němec HB 31 
4.Daniel Hodek JIH 30 
5.Jaroslav Roubík HK 28 
6.Tomáš Čachotský JIH 28 
7.Lukáš Král CHR 27 
8.Václav Meidl HB 26 
9.Tomáš Urban BNJ 23 
10.Ladislav Boušek KAD 23 

V Chomutově se rozehrává Štěpán Hřebejk 
 
Poměrně známý hokejista patřící Karlovým Varům 
bude nastupovat do konce roku v ambiciózním KLH. 
Ač Hřebejk zatím v žádné extraligové sezóně 
nenasbíral více jak 15 bodů, objevil se 13krát 
v reprezentačním dresu, kde ovšem již body hojně 
sbíral (3+3). Na severu Čech stihl prozatím 28letý 
útočník odehrát 3 zápasy (1+1). 

Statistiky
 Nejlepší bilance +/- 

1.Filip Seman KLH 17 
2.Marek Sikora KLH 14 
3.Petr Šenkeřík 14 
4.David Havíř KLH 13 
5.Daniel Hodek JIH 12 
 

Nejtrestanější 
hokejisté 

1.Lukáš Pulpán KLH 77 
2.Martin Dudáš TRE 74 
3.Jakub Trefný KLH 70 
4.Jan Horáček TAB 69 
5.Petr Kanko UNL 65 
 

Nejproduktivnější 
junioři 

1.Petr Šenkeřík HB 13 
2.Tomáš Rachůnek ZN 9 
3.Jakub Orsava ZN 8 

Na Hané hostuje zkušený Tesařík 
 
Po vleklé krizi zmítané olomouckými hokejisty muselo 
vedení zareagovat a posílit defenzivní linii. Volba 
padla na Radima Tesaříka, pro české fanoušky 
známého zejména z dresu Vsetína, jemuž se povedlo 
se Slovanem Bratislava v uplynulé sezóně obsadit 2. 
místo ve slovenské nejvyšší soutěži. V letošní sezóně 
se znovu vrátil na Valašsko, kde prožil svá nejlepší 
léta. Ve 2. lize nastřádal v 5 zápasech 2 body (1+1).  

 

Jaroslav Mareš ukončil aktivní kariéru 
 
Jihlavský útočník, jenž patřil k oblíbencům fanoušků i 
spoluhráčů, oznámil 11. listopadu konec kariéry. 
Centra jihlavské Dukly postihla borelióza, která by 
negativně ovlivňovala jeho výkony na ledě. Mareše 
navíc často postihovala zranění menšího, čí většího 
typu. Naplno se tak bude věnovat práci v rodinné 
firmě. Náš magazín přeje úspěšný budoucí život. 



 

měli čísla 19 a 18, vzal jsem si číslo 17. 
Mohl byste mne vysvětlit, když existuje 
spolupráce s Třincem, proč jsou třinečtí 
hráči v Třebíči? 
Chceme mít v mužstvu převahu našich hráčů, 
aby hráli. Tudíž jsme si vybrali jen některé 
hráče, kteří se nedostali do kádru Třince. Měli 
jsme právo první volby a ostatní hráče dal 
Třinec do jiných klubů, jako je např. právě 
Třebíč. 
Jak moc se podle vás změnil hokej za těch 
20 let? 
Řekl bych, že je silovější, tvrdší, dynamičtější. 
Je to ale přirozený vývoj. Například tréninky 
před 20 lety a dnes se nedají vůbec srovnat. 
Jaké máte rád pokrmy? 
Jsem doslova všežravec. V jídle se opravdu 
nešetřím. Nejraději mám pečenou kachnu, 
bramborový knedlík a zelí. Strašně rád obírám 
kosti z vepřového i drůbeže. 
Jaký máte vztah s mladými kluky v kabině? 
Mohli by to být vaše děti, cítíte to tak? 
Vztah máme bezproblémový. Jako správná 
mladší generace samozřejmě někdy odmlouvá. 
Snažím se je přesvědčit, že jim chci poradit, 
když jim něco vytýkám, ale je to běh na dlouhou 
trať. S rodinou to nejde úplně srovnávat. V 
mnohém je to podobné, ale ne stejné. Je rozdíl 
vychovávat a radit od malička, než radit už 
skoro dospělým klukům. 

To znamená, že komunikuji s 
kluby o hráčích. Nejčastěji s 
Třincem a Technikou Brno, 
což jsou kluby, s kterými 
spolupracujeme především. 
Nyní se samozřejmě daří 
někomu více a druhému 
méně. Sezóna je však dlouhá 
a já věřím, že forma bude 
gradovat později. O 
budoucnosti je opravdu 
předčasné mluvit. 
Pracujete na tréninku 
naplno? 
Věřím přísloví: „Těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti“. 
Snažím se i na tréninku jít 
naplno, protože jsem 
přesvědčen, že se mi to vrátí. 
S kým vycházíte v kabině 
nejlépe? 
Neřekl bych, že se dá 
jednoduše říct, s kým 
vycházím nejlíp. S každým 
spoluhráčem se snažím najít 
něco, v čem bychom si mohli 
rozumět, měli k sobě blíž a 
důvěřovali si. 
Proč nosíte na drese číslo 
17? 
Co se týče čísla 17, tak to 
byla shoda náhod. Když jsem 
přišel do Znojma, tak číslo, 
které jsem chtěl, bylo 
obsazené. Protože chtěl 
tehdy trenér Barda 
vytvořit útok Haman - P. 
Kaňkovský – Poukar, a 
kluci 

Plánujete, do kdy budete hrát 
hokej? 
Konec kariéry neplánuji 
dopředu, rozhodovat se budu 
až podle několika aspektů 
(zdraví, chuť hrát a prospěch 
pro mužstvo). 
Jak to vidíte tuto sezonu s 
ambicemi týmu a jeho úrovní 
v dalších letech? 
O ambicích týmu v dalších 
letech je předčasné mluvit. 
Letošní tým má určitě na to se 
probojovat do play-off. To je i 
cíl mužstva. 
Dokážete si představit, že 
byste odsud odešel? Co Vás 
tu vlastně drží? 
Úplně bych si to uvědomoval, 
až ten okamžik nastane. Do té 
doby si ho nechci vůbec do 
hlavy dávat. Drží mě tady 
spousta věcí, především hokej 
a fanoušci, kteří dávají najevo, 
jak mají hokej rádi. 
Chtěl bych se zeptat, co 
obnáší vaše funkce 
sportovního manažera a jak 
jste zatím spokojený s 
výkony všech týmu Orlů? Co 
plánujete s klubem na příští 
sezonu, jestli to vůbec jde už 
teď plánovat? 
Teď v probíhající sezoně je 
mým hlavním úkolem - 
zjednodušeně řečeno - zajistit 
hráče do utkání. 

40letý útočník odpovídal na dotazy čtenářů serveru hcorli.cz 
někdy velmi vtipně, pak vážně, bylo patrné, že si odpovědi 
dlouho promýšlí. Inu, správný kapitán.  
Víme, že je v dnešním čísle už asi přeorlováno, ale doufám, 
že Vás tento off-line rozhovor bude bavit.  

 



 

Autor: Ady 

Čurilla s Divišem
mají být posily, 
které by měly 
pomoci Ústí 
k postupu do 
extraligy. Jenže 
Čurilla s Divišem 
hráli vloni za 
spodní celky v  
tabulce (Kladno), 
přes které se 
chtějí Lvi 
prokousat do 
nejvyšší soutěže. 
Zatímco Chomutov 
před sezónou 
nakupoval 
čerstvého mistra 
z Pardubic Davida 
Havíře nebo třeba 
nejproduktivnější 
obránce uplynulé 
sezóny extraligy 
Jana Bendu, 
Slovan se 
spokojil jen 
s odpadlíky 
z extraligy. 
 



 

Pavel Janků

Marek Čurilla 
Před sezónou si snad každý myslel, že Slovan neudělal 
dobrý tah, když šáhl po tomhle útočníkovi. Jeho 
statistiky z minule sezóny opravdu nepřesvědčily, 
přesvědčte se sami, za Kladno z 27 zápasů vytěžil 4 
body a ve Vrchlabí 6 zápasů a dva body. Marek ale 
ukazuje, že Slovan rozhodně chybu neuděl, je nejlepší 
střelec týmu a dokonce si vysloužil pozvánku do 
extraligové Slávie. 

Milan Mikulík 
Bodově nevyniká, vlastně žádný hráč Slovanu nemá víc 
jak bod na zápas, kanadskému bodování vévodí mladý 
Hanzl, ale to je jen základní část, až v play-off se 
ukáže jak na tom teprve je, proto je v žebříčku místo 
něj zkušený borec Milan Mikulík, on právě v play off 
patří k těm klíčovým a je také vyhlášený specialista 
na nájezdy a ty jsou v play-off hodně důležité. 

Největší ofenzivní hvězdy 
 

Pavel Janků 
Sice už nemá takové statistiky jako před několika 
lety, ale když má puk na hokejce, soupeři musí 
vyhlásit pohotovost. V této sezóně se roztrhla 
lajna, která dala dohromady 116 let a to je ohromná 
porce zkušeností, samozřejmě mam na mysli formaci 
Janků-Alinč-Pazourek, ale famózního veterána to 
nijak výrazně neovlivnilo a pro tým je stále 
neuvěřitelně platný. 

Zlatopramen aréna 
pojme 6500 diváků 
a patří k těm 
lepším arénám, co 
může 1. liga 
nabídnout. 
Vstupné není 
drahé, 60 korun 
najde v kapse 
každý. 

Stadion 

Podle mě má Ústí po 
Jihlavě nejlepší 
fanoušky. Téměř každý 
zápas přesáhne 
návštěvnost 2 000 
fanoušků, na Chomutov 
přišlo 3542 diváků, to je 
téměř o tisíc lidí více, 
než v Chomutově na Ústí. 
Zde hokej táhne, a kdyby 
tu byla extraliga, 
návštěvnost by jistě 
přesahovala metu 3 000 
fanoušků. 

Fanoušci 

Diviš, Čurilla, Ludvík, 
Rod - copak to jsou posily 
adepta na extraligu? Navíc tým 
opustili lídři, jako byli 
bratři Pšurní, kteří zamířili 
do českobudějovického 
Mountfieldu, nebo Jan Heřman, 
jenž odešel posílit řady 
Plzně, či Michal Dragoun, 
který se stal posilou nováčka 
soutěže píseckého KOMTERMU. 
    4. 4. skončila Ústí 
sezóna a 24. 4. Hlásili první 
posilu, stal se jí Miloslav 
Gureň z Litvínova, jenž tu už 
odehrál celé loňské play-off. 
Téměř po měsíci hlásil Slovan 
další „várku“ nových hráčů. 
Tomáš Rod, Petr Hořava, duo 
kladenských Čurilla s Divišem, 
Francouz a brněnský Ludvík. 
Fanouškům udělalo radost 
zejména to, že do Slovanu 
přichází kvalitní brankář 
nosící jméno Pavel Francouz. 
Po měsíci se k týmu připojil i 
sparťanský obránce Vojta… Na 
led šel Slovan s další 
akvizicí, která se zdála být 
nejvýraznější, stal se jí Petr 
Kanko z Třince, který má 
zkušenosti i z NHL… Do začátku 
ligy přišli do průmyslového 
města ještě dva hráči a oba do 
obrany, plzeňský Boháč a 
budějovický Poživil… Dva dny 
před zahájením nové sezóny 
ještě poslalo Ústí do 
Litoměřic na měsíční hostování 
Jana Kloze. 
 

Sestava v posledním zápase
 

Orct  
 

Němeček-Pojkar  
Klobouček-Zeman  
Poživil-Hořava  

 
Sklenička-Hovorka-Čurilla  

Diviš-Janků-Mikulík 
 Ludvík-Šagát-Pajič  
Hampl-Kloz-Hanzl 

Handlovský 



 

Soupiska 
# post  jméno   narozen      věk    výška  váha  hůl  
81 B Radek FIALA   9.2.1986  24 let 182 cm 78 kg  L  
3  B Pavel FRANCOUZ  3.6.1990  20 let 182 cm 70 kg  L  
7  B Zdeněk ORCT   28.4.1970  40 let 185 cm 85 kg  L  
72 B Dušan SALFICKÝ  28.3.1972  38 let 185 cm 85 kg  P  
13 O Dominik BOHÁČ   18.2.1990  20 let 185 cm 90 kg  L  
4  O Jiří GULA   7.8.1989  21 let 189 cm 95 kg  P  
27 O Miloslav GUREŇ  24.9.1976  34 let 188 cm 95 kg  L  
82 O Ondřej HOLOMEK  9.8.1990  20 let 183 cm 80 kg  L  
44 O Petr HOŘAVA   22.7.1985  25 let 182 cm 83 kg  L  
23 O Jan KLOBOUČEK   24.2.1973  37 let 191 cm 95 kg  L 
80 O Roman NĚMEČEK   10.1.1980  30 let 185 cm 95 kg  P  
51 O David POJKAR   4.6.1981  29 let 182 cm 91 kg  L  
12 O Lukáš POŽIVIL   12.9.1982  28 let 182 cm 91 kg  P  
2  O Jiří ZEMAN   12.2.1982  28 let 177 cm 80 kg  L  
38 U Jan ALINČ   27.5.1972  38 let 188 cm 84 kg  L  
14 U Marek ČURILLA   21.6.1986  24 let 179 cm 79 kg  L  
9  U Richard DIVIŠ   5.6.1985  25 let 185 cm 85 kg  P  
42 U Zbyněk HAMPL   22.3.1988 22 let 187 cm 90 kg  L  
52 U Lukáš HANDLOVSKÝ  3.8.1986  24 let 182 cm 84 kg  P  
78 U Robin HANZL   10.1.1989  21 let 184 cm 78 kg  L  
24 U Ondřej HAVLÍČEK  18.6.1991  19 let 180 cm 79 kg  L  
93 U Marek HOVORKA   8.10.1984  26 let 177 cm 83 kg  P  
10 U Pavel JANKŮ   28.4.1969  41 let 177 cm 84 kg  L  
28 U Petr KANKO   7.2.1984  26 let 180 cm 89 kg  L  
35 U Jan KLOZ   7.3.1987  23 let 174 cm 69 kg  L  
87 U David LUDVÍK   26.7.1981  29 let 180 cm 84 kg  P  
88 U Juraj MAJDAN   20.8.1991  19 let 176 cm 83 kg  L  
15 U Milan MIKULÍK   10.11.1980  30 let 181 cm 81 kg  L  
76 U Rok PAJIČ   26.9.1985  25 let 176 cm 83 kg  P  
25 U David PAZOUREK  1.12.1973  37 let 176 cm 80 kg  L  
24 U Tomáš ROD   26.4.1988  22 let 182 cm 90 kg  L  
26 U Zbyněk SKLENIČKA  15.12.1981  28 let 196 cm 106 kg L  
45 U Martin ŠAGÁT   11.11.1984  26 let 194 cm 95 kg  P   
průměr: 27 let 183 cm 85 kg   

V posledním přípravném 
utkání Slovan porazil 
Litvínov na jeho ledě, 
takže na ligu byli 
dostatečně připraveni. 
Po prvním vyhraném 
zápasu nad Táborem, 
čekalo na ústecké Lvi 
derby s Chomutovem, 
drama před 3542 diváky 
ovládli ústečtí, když 
jedenáct sekund před 
koncem prodloužení 
trefil dva bodíky 
tvrdou ranou Petr 
Hořava. Slovanu se 
letos doma ale jinak 
vůbec nedaří, ani 
venku to ovšem není 
žádná sláva. Slovan 
rozdal body takovým 
soupeřům, jako jsou 
Písek, Litoměřice, 
Tábor nebo Chrudim.  
Doma naopak nedokázal 
zvládnout zápas s Hradcem, 
Olomoucí a s mnoha dalšími 
týmy. Klub se však i přes 
nevýrazné výkony, drží na 
druhé pozici, pouhý bod za 
Chomutovem, jenže na záda jim 
„dýchá“ hned několik celků, 
například Jihlava, Rebelové a 
další… O to víc překvapila 
slova Marka Čurilli po 
prohraném zápase doma 
s Olomoucí. „Osobně se mi v 
současné době daří a jsem 
přesvědčen, že pokud 
využijeme týmový potencionál, 
do baráže najisto postoupíme. 
Jsou tu skvělí útočníci i 
obránci“, řekl. No nevím, zda 
li hráči jako Diviš nebo 
Čurilla mají být tahouny za 
extraligou, když na straně  
„pirátů“ jsou taková jména, 
jako je Duda, Kraft nebo 
David Hruška. V čem má ale 
Ústí navrch než její hlavní 
soupeř, jsou brankáři 
Hanuljak je sice dobrý 
gólman, to platí i o 
Hylákovi, ale Ústí má 
výborného Pavla Francouze, 
který teď nabral výbornou 
formu v Třebíči. To ovšem 
není zdaleka všechno, Slovan 
může využít ještě trojici 
brankářů, miláčka publika 
Dušana Salfického, oblíbeného 

Dojde letos Ústí  
s nepříliš hvězdným týmem 
až do extraligy, nebo 
vypadnou stejně jako 
v ročníku 2009/2010 ve 
finále s úhlavním rivalem 
z Chomutova, či překvapí 
a do finále nedokráčí? 

Fialu a nestárnoucího 
Zdeňka Orcta. Tady je 
veliká síla Slovanu, 
no nechme se 
překvapit, jak to 
letos dopadne, jen 
upozorňuji, počítat 
se musí i s Duklou!  

David Pojkar 
V Ústí už začíná pátou sezónu a stále patří 
k nejlepším bekům v týmu. Extraliga pro něj 
není žádná neznámá, už překonal třístovku 
startů v ELH, letos pomáhá i Litvínovu, kdyby 
se postoupilo, David by nejspíše zůstal. 
Momentálně má 29letý zadák na svém kontě 8 
bodů, které stihl nasbírat během 21 utkáních. 

Pavel Francouz 
Před sezónou přišel do Slovanu z extraligové 
Plzně, kde moc nechytal. Mladí brankáři 
potřebují chytat a proto je v žebříčku. Vede 
si famózně, momentálně se rozchytává 
v Třebíči, kde má úspěšnost pod dvě branky na 
zápas. Je to hvězda 1. ligy. 
 

Roman Němeček
Písecký odchovanec už má skoro tři-sta startů 
v extralize a určitě by na ní stále měl. 
Roman je jeden z nejlepších obránců ligy, což 
potvrdil loňskou sezónu, kdy byl 
nejproduktivnější bek celé soutěže. Letos 29 
bodů (6+23) z uplynulého ročníku asi 
nezopakuje, ale na 20 bodů by dosáhnout mohl. 

 

Největší defenzivní hvězdy 

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

Hlavním koučem je mladý Petr 
Novák, na kterého v Třebíči 
s láskou vzpomínají (ironie). 

Asistentem v Rebelu je Jaroslav 
Benák. Pro tyto dva muže musí 

být radost trénovat tento 
ofenzivně laděný tým. Zapracovat 

se ovšem musí na defenzivě. 

Beroun 
 

Parta Richarda Žemličky (obr.) to 
dokázala! Splnila si předsezónní 
cíl a zajistila si postup do play-off! 

Po dvacátém sedmém kole 
okukují Medvědi čtvrté místo 

s jednobodovou ztrátou na třetí 
Duklu. Richard Žemlička si 
zaslouží smeknout klobouk! 

SK Kadaň 
 

Hlavním trenérem Kadaně je 
Mikuláš Antonik. Kadaňští si 

nemůžou stěžovat, jsou ve středu 
tabulky, takže jejich předsezónní 
úkoly se zatím daří plnit. Asistent 

trenéra je Jiří Rech. 
 

HC Slovan Ústečtí Lvi 
 

Ambiciózní tým musí mít také 
ambiciózního trenéra, a tím bez 
pochyby Petr Rosol je. V Ústí je 
navíc i kvalitní asistent v podobě 
Milana Skrbka. I když ústečtí fans 
poslední dobou volají po odchodu 

trenérů, podle mě má Ústí 
nejlepšího trenéra v lize. 

HC Olomouc 
 

 V Moře je hlavní trenér Petr 
Fiala, ale asistent Tomajko má 
kádru také co říci, tady slabina 

Mory rozhodně nebude, ač před 
nedávnem byla na tyto dva 

lodivody velká kritika. 
 

Hradec Králové 
 

Jirkové Mička a Slabý dokáží tým 
vždy výborně připravit. Jiří Mička 
je hlavní trenér a Jiří Slabý jeho 

asistent, prý si rozumějí i 
v osobním životě. 

 

KLH Chomutov 
 

Tady je možná slabina KLH, která 
se může projevit 

v předpovídaném finále s Ústí, 
s nímž to vždy bývá taktický boj a 
rozhodují i trenéři. Uvidíme, jestli 
Milan Kašpárek (na obr.) dovede 

tým do extraligy. 
 

HC Dukla Jihlava 
 

Tady problém Dukly rozhodně 
není. Zkušená dvojice trenérů si 

umí vydobýt veliký respekt, a to je 
potřeba. Hlavním trenérem 

Jihlavy je Petr Vlk, asistenta mu 
potom dělá Patrik Augusta. 

 

 



 

Písek 
 
 

Kdybych tento článek psal před měsícem, 
figurovalo by tady jiné jméno, ale Písek se 
stal druhým týmem, jenž vyměnil trenéra. 
Místo Rudolfa Suchánka, který dovedl tým 
do 1. ligy, přišel charismatický kouč Alois 

Chlustina (obr.), a hned přinesl ovoce. 
Jeho první zápas byl neskutečný, doma 
tehdy nemožný Písek přehrál Ústí 5:4 po 

nájezdech. 

Chrudim 
 

V Třebíči od této sezóny velmi 
neoblíbený kouč, díky aféře okolo 

startů Lukáše Nahodila. Pavla Rohlíka 
(obr.) nemají rádi ani chrudimští 

fanoušci, nebo se to dobrými výsledky 
obrátilo a je to zase miláček tribun? 

Hrajícím asistentem je Tomáš Blažek. 
 

Benátky 
 

Milan Černý už působil v mnoha 
prvoligových týmech, ať už je to Kadaň 
nebo nyní Benátky. Zkušenosti má, ale 

ještě je to relativně mladý trenér. 
Trénovat takový tým bez diváků je 

hodně těžké, ale „pendlíři“ z Liberce, 
se starají o to, aby se tu 1. liga hrála i 

v následujícím ročníku. 
 

Litoměřice 
 

Daniel Tvrzník loni s týmem 
postoupil, letos se musí smířit 
jen s pozicí asistenta trenéra, 

jelikož Litoměřice přivedly 
zkušeného Setikovského (obr. 

dole), tato dvojice je u fanoušků 
Stadionu velmi oblíbená. 

Znojmo 
 

Karel Soudek se na jaře tohoto 
roku vrátil do Znojma, kde už 
působil jako hráč, Orlům se 
zatím pod jeho trénováním 
vůbec nevede, ale on zatím 
zůstává, vydrží na trenérské 

lavici do konce sezóny? 

Tábor 
 

Tábor před sezónou získal kouče, 
o kterém se ani ve snu táborkým 
fanouškům nemohlo zdát. Stal se 

jím totiž zkušený, extraligou 
ostřílený borec Vladimír Kýhos 

(obr.), a to je pro tým, který dluží 
ještě hráčům peníze, opravdu 

velká pocta. 
 

Třebíč 
 

Třebíč se stala prvním klubem v 1. lize, který 
odvolal trenéra. O několik týdnů později se 

k tomuto kroku odhodlal i Písek. Přibývajícím 
časem odsuzovaného Mejzlíka nahradila Třebíč 
vlastním zdrojem, sportovním manažerem klubu 

Kamilem Pokorným (obr. dole). Nejdříve si 
fanoušci nebyli jistí, zda je to správná volba, ale 
teď už si jistí být mohou, pod Pokorným prohráli 

jen dva zápasy v základní hrací době a oba 
poměrem 1:2, a to Pokorný odkoučoval již 

dvanáct zápasů. Asistentem je bývalý třebíčský 
útočník Radek Novák. 

Vrchlabí 
 

Josef Řeháček (obr.) už toho 
prošel tolik, že už ho nemůže 

nic překvapit. S podceňovaným 
Vrchlabím může letos dojít 

hodně daleko… 
 



 

Přesuny do 1. ligy 
Dominik Halmoši  PLZ-CHR  
Zbyněk Hampl TRI-UNL 
Pavel Zdráhal PÍS 
Robert Kántor SVK-KLH 
Štěpán Hřebejk KV-KLH 
Roman Maliník VÍT-JIH 
Lukáš Kucsera VÍT-JIH 

Karel Kubát Litvínov-Litoměřice 
Jan Kaltenböck DEC-LIT 
Radek Meidl PRO-OLO 
 
 
 

Jiří Ondráček ZLN-OLO 
Jakub Kania TRI-TRE 
Milan Dóczy TRI-TRE 
Ondřej Šedivý VÍT-OLO 
Werner Hartmann FM-TAB 
Lukáš Handlovský MB-UNL 
Radim Tesařík VSE-OLO 

Zklamání měsíce 
HC Dukla Jihlava 

Z prvního místa v tabulce spadla 
Dukla „až“ na 3. příčku. Jihlava 
z 9 zápasů dokázala v normální 
hrací době vyhrát jen dva. Až na 
nájezdy si HCD poradila 
s Litoměřicemi. Jeden bodík pak 
vydřeli hráči z Vysočiny s letos 
trápící se mi Benátkami. Horáci 
pak přenechali všechny tři body 
Ústí, Chomutovu, Táboru, 
Olomouci a Chrudimi. Dukla má 
přesto na 1. místo ztrátu jen 5 
bodů, díky krizi svých 
konkurentů. 

Překvapení měsíce 
SK Horácká Slavia Třebíč 

Výměna trenérů na Horácku 
evidentně místnímu týmu prospěla. 
Ze spodních příček tabulky se 
Třebíč zvedla na momentální 
devátou příčku a stále má reálnou 
šanci probojovat se do osmičky 
nejlepších týmů. Třebíč dokázala 
v tomto období porazit 
nebezpečnou Kadaň, silný Rebel, 
letos vynikající Beroun, souseda 
v tabulce Vrchlabí a ambiciózního 
nováčka z Litoměřic. Bod pak 
Horáci vydřeli s favority soutěže, 
Ústím a Chomutovem. 

Zápas měsíce 
Chrudim 7:6sn Benátky 

Boj o spodní příčky tabulky přinesl 
velmi napínavou bitvu, které 
rozhodně nechyběly branky. Skóre 
otevřel hned v 1. minutě benátecký 
Urban. Ve 14. minutě chrudimský 
brankář Halmoši vystřídal, místo 
v brankovišti přepustil 
Landsmanovi, který ovšem dalším 
přídělům gólů nezabránil. Ještě 4 
minuty před koncem 3. třetiny 
držely Benátky vedení 6:4, jenže 
dvěma góly Orlic v 57. minutě o 
drahocenné tři body přišly. 
V nájezdech pak vyhrála Chrudim. 

Pavel Francouz dal v Třebíči velmi rychle 
zapomenout na Radka Fialu, který kouzlil 
v brankovišti před ním. S příchodem talentovaného 
brankáře se dokázala Horácká Slavia zvednout. Má 
tak reálnou šanci probojovat se do první osmičky. 

Hráč měsíce 
Pavel Francouz 

 

V brance čaroval v tomto období hráč měsíce Pavel 
Francouz. Výborné výkony předváděl táborský Kamil 
Černý (4+4), momentálně nejlepší kanonýr mezi obránci. 
Parťáka by mu mohl dělat jeho spoluhráč, zkušený  
Jan Horáček (1+4), který na jihu Čech jen hostuje. 
V útoku už je složení pestřejší. Zkušenosti by této formaci 
dodával chrudimský lídr Lukáš Král (4+7). Důraz by 
přidal benátecký Tomáš Urban (3+7) a klid v zakončení 
lídr kanadského bodování Miroslav Třetina (5+5). 

  

 

Sestava měsíce 
 

 



 

Junioři v našem žebříčku jsou hráči 
narození v roce 1991 a později. 
Nezahrnuli jsme hráče se střídavými 
starty či s minimálním množstvím 
zápasů, nebo ty, kteří pravděpodobně 
v ELH odehrají 26 utkání. 
 



 

Michael Polcar 

Tomáš  
Vondráček 

12. 7. 1991 
179cm, 82kg 

obránce 

16. 2. 1991 
188cm, 90kg 

útočník

 5. Tomáš Vondráček 
Třebíč 

V Třebíči roste nová 
generace, po Nahodilově ta 
Vondráčkova, v níž figuruje 
krom nadějného forvarda i 
Dočekal a bratři Kadelové. 
Vondráček se dokázal 
prosadit do juniorské 
reprezentace i z Ligy juniorů, 
což je jistě úctyhodný počin. 

19. 3. 1991 
189cm, 85kg 

útočník

 7. Michal Hlinka 
Havlíčkův Brod 

Hlinka sice smluvně patří 
extraligovým Vítkovicím, 
ale na Vysočině stihl 
doposud odehrát 13 utkání, 
jež okořenil 4 góly. Jeho 
výkony zaregistrovali 
trenéři reprezentace do 
dvaceti let a nominovali ho 
do užší nominace na MSJ.   

24. 9. 1991 
178cm, 72kg 

obránce 

 6. Aleš Sova 
Havlíčkův Brod 

Nadějný obránce hostující 
v Havlíčkově Brodě 
z partnerské Komety Brno 
figuroval v širší nominaci na 
vrcholný juniorský turnaj. 
Sovi si už odbyl premiéru za 
svůj kmenový klub ve dvou 
zápasech, na letošní start 
v Brně ale stále čeká. 

8. 3. 1991 
173cm, 71kg 

útočník 

 8. Michael Polcar 
Jihlava 

Jihlavský forvard moc 
šancí v nabitém kádru 
Dukly nedostává. V tomto 
ročníku stihl odehrát jen 
jedenáct utkání, v nichž si 
připsal jen jeden bod. Jeho 
čas asi přijde až později. 
Polcar nastupuje alespoň 
za juniory (28Z, 9G, 8A). 

12. 6. 1992 
182cm, 70kg 

obránce

 

 

 

9. Zdeněk Čáp 
Hradec Králové 

Velmi talentovaný bek má 
velkou šanci, umístit se 
příští rok v tomto žebříčku 
mezi prvními třemi. 
V nominaci na MSJ letos 
chybí, ale příští rok by již 
za juniorskou reprezentaci 
na turnaji naskočit mohl.  
Za Hradec nastoupil i loni. 

 

 

10. Martin Pláněk 
Znojmo 

V poslední době velmi 
vytěžovaný bek se 
dokonce objevil v užší 
nominaci na MSJ, ačkoli 
jeho -9 bodů v kolence +/- 
je zarážející. V této 
statistice je nejhorší 
z celého týmu, ačkoli již 
dokázal vstřelit jeden gól.  



 

9. 12. 1991 
177cm, 82kg 

útočník 

1.Petr Šenkeřík 
Ač je Šenkeřík obránce, je nejproduktivnějším juniorem 
vůbec. Na svém kontě má 6 branek (2. nejlepší mezi 
obránci), 7 asistencí (16.). Jeho bilance tedy celkem čítá 13 
bodů, což ho řadí na 5. pozici mezi beky. Talentovaný zadák 
ale vévodí (u obránců) ve statistice +/- se 14 plusovými 
body.  V Rebelu hraje v obranné dvojici s dalším mladíkem, 
Michalem Kempným, s kterým bydlí i na jednom pokoji. Před 
nimi nastupuje úderná formace ve složení Třetina-Němec-
Meidl. Není tedy divu, že se mu v individuálních statistikách 
tak daří. Milovník pokeru patřil na juniorské obdobě Euro 
hockey tour k nejlepším hráčům národního výběru. Dokonce 
byl vyhlášen nejlepším hráčem českého týmu v zápase proti 
Finům. Zlínský rodák si svými výkony navíc vysloužil 
pozvánku na tři zápasy do extraligového Brna, kde svému 
jménu ostudu neudělal. Vedení Zlína si asi rve vlasy, jelikož 
ofenzivní bek patřil donedávna právě mateřskému týmu. 
Jenže 19letý hráč se zkušenostmi ze zámořských 
mládežnických soutěží se nedohodl na adekvátní smlouvě a 
zamířil právě do „modrobílého pekla“. Šenkeřík jistě neměl 
z odchodu ze Zlína radost, ale jak sám prozradil, chce se 
hokejem živit, takže si nemůže vybírat, kde by chtěl hrát. Pro 
hokej prý udělá vše, co je v jeho silách. A to je správně. 

13. 3. 1991 
183cm, 85kg 

obránce 
hůl levá 
číslo 3 

 

26. 2. 1991 
183cm, 88kg 

útočník 
 

 2. Tomáš Rachůnek 
Znojmo 

Velký kamarád Zdeňka Okála, o 
němž je v dnešním čísle článek, se 
vrátil do České republiky po 
dvouroční anabázi v americké OHL. 
Tato fyzicky náročná soutěž mu 
jistě dodala nové zkušenosti, které 
jistě využívá v letošní sezóně 
v dresu Orlů. Rachůnka čeká zářná 
budoucnost, má totiž hokejový um 
v genech. Možná, jako jeho 
slavnější bratři Karel a Ivan, 
oblékne dres seniorské 
reprezentace. Nyní se ovšem musí 
soustředit na znojemské angažmá. 

 3. Adam Havlík 
Znojmo 

Znojemský talent v loňské 
sezóně předváděl na svůj věk 
výborné výkony. Vstřelil totiž 11 
branek (3. nejlepší střelec 
klubu), k nimž přidal ještě 8 
asistencí. Svoje počiny 
v letošním ročníku ale asi 
trochu překvapivě nezopakuje. 
V 25 zápasech dokázal 
prostřelit soupeřova gólmana 
jen třikrát, asistoval pak jen 
čtyřikrát. Za jeho nízkou 
produktivitou jistě stojí mizerné 
výsledky jihomoravského klubu.   

14. 1. 1991 
173cm, 65kg 

útočník 

 4. Adam Zeman 
Jihlava 

Trochu překvapivě nebyla 
tato naděje Jihlavy v širší 
nominaci na juniorský 
šampionát. Ale aspoň 
nebude chybět Dukle 
v povánočních zápasech. 
Svoji premiéru si Zeman 
odbyl za klub z Vysočiny již 
před dvěma lety, opravdový 
průlom ale zažil „až“ loni, kdy 
zastupoval Oldřicha Bakuse 
v 1. útoku, což se projevilo i 
na jeho statistikách ( 22Z, 
4G, 5A). 



 Autor: Ady, HSfan 

Začátek hokejového příběhu 
tohoto hokejisty se začal psát 
ve městě s nejstarším kamenným 
mostem v České republice. Vloni 
svému mateřskému týmu dokonce 
pomáhal vybojovat 1. ligu, a 
když se to konečně povedlo, 
slíbil, že zůstane, ale… 



 

 
sezóně se vrátil zpátky 
tam, kde si odbyl premiéru 
a vstřelil první 
extraligový gól. Jenže 
v dresu Mountfieldu se 
neprosadil (odehrál pouze 
6 zápasů) a tak se 
stěhoval na farmu do 
Tábora, kde mu to vůbec 
nesedlo, 

řádila, když se podílela 
na dvou ze čtyř branek. 
Celkem si Rod připsal za 
Boleslav 42 zápasů (4+3), 
mimo jiné pomáhal i 
prvoligovému Vrchlabí, 
kde si v 18 zápasech 
připsal 7 bodů, za 2 góly 
a 5 asistencí. Po své 
premiérové extraligové  

Rodák z Písku bojoval 
za své město až do 
patnácti let, poté si 
ho všiml Mountfield a 
tak se stal pevným 
členem mládežnických 
celků Českých 
Budějovic. Po čtyřech 
letech v juniorských 
týmech jihočeského 
klubu zatoužil po 
seniorském hokeji, 
jenže v extraligovém 
Mountfieldu byla 
v témže roce velká 
konkurence  
(HC skončilo po 
základní části 
první). Tomáš tedy 
zamířil do Mladé 
Boleslavi, tehdy 
hrající 1. ligu, 
ovšem s cílem 
postoupit mezi elitu. 
Během své první 
seniorské štace 
stačil odehrát pár 
zápasů i v tehdy 
druholigových 
Benátkách, k tomu 
vypomáhal boleslavské 
juniorce. V sezóně 
2007/2008 si celkově 
připsal 71 zápasů a 
nasbíral v nich 42 
bodů, za 14 gólů a 28 
asistencí. Cíl se 
povedl, Tomáš Rod 
postoupil s Boleslaví 
do extraligy a svými 
výkony si dokonce 
řekl o místo 
v sestavě i 
v extraligové sezóně… 
   Svou premiéru 
v nejvyšší soutěži si 
ale připsal až v 11. 
kole, proti týmu, kde 
strávil čtyři sezóny 
a kde se nevešel do 
„A“ týmu. Ano, bylo 
to v Českých 
Budějovicích. 
Premiéra to byla ke 
všemu vítězná, pro 
Roda navíc gólová. 
Čtvrtá lajna ve 
složení Gajovský-Rod–
Boháč (Gajovský je 
rovněž odchovancem 
Písku) v utkání  

Statistiky 
Sezóna   Klub                                     Z  G  A   B  TM
2002-03  IHC Písek - dor. (LJ)                    -  4  -   -   - 
         IHC Písek - 9.tř.                       25 45 23  68  42 
2003-04  HC České Budějovice - dor. (E)          52  7 11  18  40 
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)       2  0  0   0   0 
2004-05  HC České Budějovice - dor. (E)          47 20 21  41  80 
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       1  0  0   0   0 
2005-06  HC České Budějovice - jun. (E)          47 11  6  17  10 
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       6  2  1   3  12 
2006-07  HC České Budějovice - jun. (E)          44 25 26  51  67 
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       3  0  1   1   0 
2007-08  BK Mladá Boleslav (1.liga)              37  4 11  15   8 
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)           1  1  0   1   0 
         BK Mladá Boleslav (E,baráž)              5  0  0   0   2 
         HC Benátky nad Jizerou (2.liga,p-o)      7  1  3   4   2 
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga,baráž)    2  1  1   2   0 
         BK Mladá Boleslav - jun. (E)            15  7 11  18  34 
         BK Mladá Boleslav - jun. (E,p-out)       4  0  2   2  14 
2008-09  BK Mladá Boleslav (E)                   35  3  2   5  12 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)              5  0  1   1   0 
         BK Mladá Boleslav (E,baráž)              2  1  0   1   0 
         HC Vrchlabí (1.liga)                    17  2  5   7  20 
         HC Vrchlabí (1.liga,p-o)                 1  0  0   0   6 
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                        6  0  1   1   0 
         Hockey Club Tábor (1.liga)              16  0  1   1  12 
         Horácká Slavia Třebíč (1.liga)          17  3  4   7  49 
 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                      53  4  4   8  14 
 
Reprezentace: 
2005-06  Česko "18"                               7  2  1   3   0 
2006-07  Česko "20"                               8  0  0   0   2 
2007-08  Česko "20"                               7  3  0   3   8 
 



 

 

 

 

odehrál tam 16 zápasů a 
připsal si pouhý bod za 
1 asistenci. Moc se 
neprosazoval asi proto, 
že hrál převážně čtvrtou 
lajnu. Tábor s ním 
přestal počítat… Rod byl 
pochopitelně hodně 
skleslý, poněvadž tohle 
trápení po své 
premiérové sezóně 
v extralize rozhodně 
nečekal. Na nový klub 
nemusel ovšem čekat 
dlouho, jelikož o jeho 
služby projevila zájem 
Horácká Slavia. Tomáš 
neváhal a na nabídku 
kývl, udělal dobře, 
protože prostředí 
v Třebíči mu vyloženě 
sedlo. V základní části 
si připsal v 17 zápasech 
6 bodů (3+3). Horáci 
skončili po základní 
části pátí, což bylo nad 
jejich očekávání, ale už 
před play off bylo 
zřejmé, že si Rod sezónu 
prodlouží, poněvadž se 
rozhodl, že až skončí 
sezóna Třebíči, pomůže 
vybojovat 1. ligu pro 
mateřské IHC. V play-off 
se mu velmi dařilo, tým 
na něm stál, jenže ve 
druhém čtvrtfinálovém 
zápase v Hradci přišlo 
nešťastné zranění. 
Odnesly to vazy. Třebíči 
už pochopitelně 
v dalších bojích 
nepomohl. V play-off si 
tak stihl zahrát jen 7 
zápasů (2+4). Naštěstí 
Písek došel do finále i 
bez něj, které si Tomáš 
už ujít nenechal a hned 
v prvním utkání za IHC 
si připsal branku, ta 
k vítězství ovšem 
nevedla. Nakonec však 
Tomáš svému srdečnímu 
klubu pomohl k postupu, 
i díky jeho šesti gólům 
a jedné asistenci 
v devíti zápasech. 
Radost Tomáše byla 
obrovská a do světa 
prohlásil, že příští 
sezónu bude hájit barvy  

Písku. Jenže Tomášovy výkony se zalíbily 
jednomu z největších kandidátů na postup 
do ELH. Rod se tak nakonec rozhodl, že 
odejde do ambiciózního Ústí… Písečtí 
fanoušci byli samozřejmě z tohoto 
rozhodnutí zklamaní, ale na druhou 
stranu Tomáše chápali…  
V nabité sestavě Ústí se ale Rod 
neudržel, po 7 zápasech (0+2) odešel do 
Litoměřic, kde hraje převážně ve třetí 
lajně. Celkem odehrál 16 zápasů (3+2).  
Byla chyba, že 22letý hráč odešel do 
Ústí, nebo se mu tento krok vyplatí?   
 

Hráčské info 
26. 4. 1988 

182cm, 90kg 
útočník 
číslo 23 
hůl levá 

21Z,3G,4A,7B, +/- -10,10TM 

 

 

Matěj Stříteský (spoluhráč)
Na takové otázky je pro mě hodně těžké 
odpovědět. Já asi nejsem ten pravý, který 
by měl někoho posuzovat... Povahou je ale 
Tomáš super kluk, na ledě maká a po 
hokejové stránce je dobrý. 

nejmenovaný zdroj
Podle mě je Tomáš asi nejlepší levé křídlo v 
1. lize. Pan Šindel (pozn. red. manažer Ústí 
nad Labem) moc dobře věděl, proč si ho bere 
do Ústí. Jinak je strašně pracovitý a hodný 
kluk :-) 

 

Řekli o něm 
 

Martin Volke (spoluhráč)
Je těžké o něm něco říct. Já ho zase až tak 
pořádně neznám. Ale je to poctivý bojovný 
kluk. V kabině je klidný, pohodový a 
nekonfliktní. Určitě není nikterak zlý ani 
zákeřný. Je to prostě férový kluk. 



 

Autor: HSfan 

Druhou sezónu už působí znojemská 
orlí letka v 1. lize.  V té minulé se 
Znojmu moc nedařilo, letos je na tom 
jihomoravský celek ovšem ještě hůře. 
Přesto v play-off, pokud tam postoupí, 
můžou Orli doletět daleko.  



 

 

 
Luboš Horčička 

Jiří David 
Jeden z nejzkušenějších obránců v defenzivě 
Orlů. Davida si jistě nejvíce pamatujete 
z modrobílého dresu Komety, kde patřil 
k pilířům zadních řad ambiciózního celku. 
S Brnem do extraligy ale nepřešel. 

Největší defenzivní hvězdy 
Luboš Horčička 

Velká jistota Znojma. Dnes již 31letý 
Horčička působil v 1. lize jen ve špičkových 
mužstvech, ať už to byla brněnská Kometa, 
severočeský Chomutov nebo krátce i Ústí. Své 
zkušenosti teď využívá na jihu Moravy. 
Bohužel se v úvodu zranil, vynechal i velké 
derby s Třebíčí. Statistiky si každoročně 
drží velmi vysoko, stejně jako letos.

Lubomír Štach 
Momentálně nejproduktivnější bek znojemské 
orlí letky. Teprve 24letý zadák nasbíral 
během 26 utkání 9 bodů, z nichž jsou dva za 
přesné střely do soupeřovy sítě. Štach 
prošel v kariéře i severoamerickými týmy, 
kde jistě získal cenné zkušenosti. 

Město
Znojmo je město v 
Jihomoravském kraji na 
levém břehu řeky Dyje, 55 
km jihozápadně od Brna. V 
roce 2010 zde žilo téměř 
35 tisíc obyvatel a je 
druhým největším městem 
Jihomoravského kraje. 
Město je známé především 
vínem a okurkami.

 Když se podíváte na 
tabulku 1. ligy, marně 
budete hledat Znojmo mezi 
první trojkou, jak 
předpovídal tento magazín 
před sezónou. Před 
zahájením prvoligového 
ročníku měl jihomoravský 
klub velkou fazónu. 
V přípravě totiž Orli 
poráželi jednoho soupeře 
za druhým, ať to bylo 
prvoligové mužstvo, nebo 
extraligové. V Tipsport 
Cupu klopýtla znojemská 
orlí letka jen proti 
konkurenční Třebíči, ve 
finále pak podlehla 
Strakově Plzni. Vše 
nasvědčovalo tomu, že klub 
s Orlem ve znaku zažije 
parádní rok. Jenže 
výsledkově skvělá příprava 
nemusí vždy znamenat, že 
budou výkony pokračovat i 
v ostrých zápasech. Znojmo 
tuto otřepanou frázi 
zažívá na vlastní kůži. 
Mezi fanoušky na 
diskuzních fórech dokonce 
kolují fámy o nedostatku 
finančních prostředků. 
Této tezi nahrává i to, že 
v poslední době hrál 
znojemský tým jen na tři 
pětky. Dokonce na zápas 
proti Chrudimi byl jako 
náhradní brankář nominován 
Jaroslav Kameš, 41letý 
gólman. Záhadná je i 
situace okolo ukončení 

Fanoušci 
Jsou nadprůměrní, zejména na 
derby se umí parádně 
připravit. Na řadové zápasy 
sice domácí návštěvnost tak 
slavná není, ale fanouškovská 
základna je i díky extralize 
ve Znojmě početná. Dle 
přiložené fotky je zřejmé, že 
kotel Znojma je pěkně zbarvený 
a disponuje mnoha bubny.   

 

Stadion
Znojemská arena má 
extraligové parametry. 
Každého návštěvníka zaujme 
televizní kostka 
s opakovanými záběry, i 
průhledná stěna, jenž dodává 
zimnímu stadionu originální 
vzhled. Kapacita stadionu je 
5500 diváků, vyprodáno zde 
asi v této sezóně nebude.

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj


 

„pomohla“ zejména série 7 zápasů bez získaného 
bodu. Byť valná většina těchto utkání skončila 
rozdílem 1-2 gólů, Orli by měli takové soupeře 
jako Tábor porážet. Největší zklamání na 
tvářích příznivců jihomoravského manšaftu se 
ale objevilo po zápase s posledním Pískem, od 
něhož Znojmo dostalo devět branek. Ačkoli se 
Orli v poslední době zlepšili, do osmičky se 

Soupiska 
#   post           jméno               narozen   věk  výška          váha     hůl
29 B Peter Hamerlík  2.1.1982 28 let 187 cm 90 kg  L 
1  B Luboš Horčička  21.5.1979    31 let 181 cm 82 kg  L 
90 B Ondřej Kacetl   15.10.1990   20 let 182 cm 67 kg  L  
   B Michael Panec   28.12.1989   20 let 188 cm 70 kg  L 
59 B Martin Vojtek   4.5.1975     35 let 181 cm 94 kg  L 
5  O Jiří David  27.3.1980    30 let 190 cm 91 kg  L 
21 O Jan Dresler  12.3.1983    27 let 183 cm 102 kg L  
   O Tomáš Frolo  26.1.1982    28 let 187 cm 94 kg  L 
35 O Tomáš Klimeš  14.3.1979    31 let 178 cm 83 kg  L 
43 O Tomáš Kolafa  7.2.1984     26 let 185 cm 82 kg  P 
89 O Jan Lattner  17.12.1989   20 let 184 cm 85 kg  L 
9  O Martin Pláněk  12.7.1991    19 let 179 cm 82 kg  P 
8  O František Pospíšil 26.2.1990    20 let 183 cm 80 kg  L 
7  O David Rangl  23.3.1988    22 let 183 cm 96 kg  P 
31 O Jakub Stehlík  29.10.1990   20 let 191 cm 88 kg  P 
26 O Lubomír Štach  28.5.1986    24 let 174 cm 82 kg  L 
41 U David Bartoš  11.10.1991   19 let 184 cm 71 kg  P 
30 U Jiří Beroun  18.4.1980    30 let 182 cm 87 kg  L 
21 U Jan Česnek  25.4.1990    20 let 186 cm 79 kg  L 
17 U Radek Haman  22.12.1969   40 let 184 cm 95 kg  L 
88 U Adam Havlík  14.1.1991    19 let 173 cm 65 kg  L 
18 U Jan Heřman  16.2.1984    26 let 176 cm 84 kg  L 
22 U Tomáš Hradecký  30.5.1978    32 let 185 cm 90 kg  L 
77 U Erik Hrňa  25.6.1988    22 let 178 cm 77 kg  L 
96 U Richard Jarůšek 8.8.1991     19 let 189 cm 89 kg  L 
14 U Tomáš Komínek  1.1.1991     19 let 178 cm 78 kg  P 
39 U Jakub Orsava  27.2.1991    19 let 182 cm 82 kg  P 
40 U Karel Plášek  16.10.1973   37 let 180 cm 83 kg  L 
20 U Martin Podešva  16.12.1988   21 let 173 cm 68 kg  L 
10 U Tomáš Rachůnek  26.2.1991    19 let 183 cm 88 kg  L 
11 U Vladimír Říha  6.4.1980     30 let 183 cm 79 kg  P 
19 U Aleš Staněk  8.7.1982     28 let 175 cm 78 kg  L 
51 U Jan Trojan  30.11.1990   20 let 190 cm 80 kg  P 
27 U Tomáš Vyletelka 4.7.1989     21 let 183 cm 80 kg  L  
průměr:25 let 182 cm 83 kg  Radek Haman 

hostování třineckých hráčů 
(L.Mičulka, T.Vrba, J.Kania) 
z důvodu závažného porušení 
smlouvy. Má odchod nadějných 
hokejistů spojitost 
s ekonomickou stránkou klubu? 
Možná… Pravda bude ale asi 
někde jinde, ale to není 
v tuto chvíli až tolik 
podstatné. Mnohem důležitější 
je současné umístění 
v tabulce týmu z města 
okurek. Momentálně naleznete 
Orly na velmi bídné 11. 
pozici. K tomuto umístění 

 
Karel Plášek 

Karel Plášek
Měl být hlavním tahounem znojemské 
ofenzivy, jenže po devíti zápasech 
v jihomoravském městě ho vedení Orlů 
poslalo na měsíční hostování do Písku, kde 
ukázal svoje nesporné kvality. Nyní je ale 
Plášek zpět, naštěstí pro znojemské fans. 

Radek Haman 
I přesto, že jeho hlavní schopnosti jsou 
v defenzivě, zaujímá 40letý pracovitý 
centr čelní příčky v bodování Orlů. 
Inteligentní hokejista, jenž vystudoval 
gymnázium, posbíral v 26 kolech 16 bodů 
(7+9). Zřejmě zažije bodově potentní rok.  

Největší ofenzivní hvězdy 
Tomáš Hradecký

Loňský nejproduktivnější Orel pokračuje 
s bodovou nadílkou i v letošním ročníku. 
32letý útočník totiž prozatím rozvlnil síť 
soupeřů čtyřikrát. Navíc do svého bodového 
konta uložil 6 asistencí. 32 bodů ze 
sezóny 2009-2010 nezopakuje, ale kanadský 
příspěvek bude jistě výrazný. 

http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2011&kategorie=MUZ&typ=strucna
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=392&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=213&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=204&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=203&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=393&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=216&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=394&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=396&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=12&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=230&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=183&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=184&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=186&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=381&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=185&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=152&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=195&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=71&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=358&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=23&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=175&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=395&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=27&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=377&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=252&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=367&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=376&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=16&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=378&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=384&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=134&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=212&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=198&sezona=2011
http://hcorli.cz/hrac.asp?id=218&sezona=2011


 

Sestava z posledního zápasu
 

Horčička  
 

David-Rangl  
Štach-Stehlík  
Kolafa-Lattner  

 
Říha-Haman-Trojan  

Hrňa-Beroun-Podešva  
Rachůnek-Staněk-Vyletelka  

Havlík-Jarůšek-Bartoš  
Komínek 

Mladé pušky ze Slezska
 David Rangl

Elitní obránce Orlů je jak jinak než 
kmenovým hráčem Třince. Zkušenosti 
se seniorským hokejem nastřádal loni 
v dresu Havířova a Šumperka. 
Předloni pak absolvoval sezónu 
v Porubě. Evidentně nosí smůlu, 
všechny týmy následně sestoupily. 

Martin Podešva
Dravý útočník má za sebou už 
několik startů za Třinec. Jen 173cm 
vysoký útočník patří k nejlepším 
třineckým mladíkům, hájících barvy 
Znojma. Jeho přínos ukazuje i 
tabulka +/-, kde má 2 kladné body. 

Jakub Orsava
Hráč s tváří dítěte je s 5 brankami 
elitní slezský střelec působící na 
jihu Moravy. Jeho předností je 
jistě i zahnutá hůl na pravou 
stranu. Kvalitních praváků je totiž 
v současné době málo. I přes svůj 
nízký věk (19) nastřádal již 20 
extraligových klání (0+3).

nejspíše nedostanou.  
Nakonec to asi dopadne tak, 

že znojemští fanoušci budou 
vzpomínat na minulou sezónu spíš 
kladně, přestože ta nedopadla také 
bůhvíjak slavně. Jenže s letošními 
výkony vypadá jako nebe a dudy. 
Přitom kádr se zdá opticky lepší 
než v ročníku 2009/2010. Třinečtí 
mladíci se znojemskými veterány 
totiž vytváří zajímavý mix, 
alespoň na papíře. Není divu, že 
kotelníci žádají hlavu trenéra 
Soudka, jehož náš magazín 
v průvodci sezónou mylně tipoval 
na nejlepšího trenéra nadcházející 
sezóny. Toto ocenění letos asi 
opravdu nezíská. Každou chvíli už 
může od vedení na Soudkovu adresu 
přijít výpověď. Otázkou ale 
zůstává, zda by nový trenér 
dokázal Orly pozvednout do vyšších 
pater tabulky, tak jako to 
s Horáckou Slávií dokázal Kamil 
Pokorný.  

Snová příprava Znojma
 
           Znojmo 2:1 Sparta  

     Znojmo 3:1 HC Mountfield 
 Znojmo 5:1 Pardubice 

        Znojmo 2:1sn Mladá Boleslav 
           Znojmo 2:3pp Plzeň 

 
Znojmo dokázalo v Tipsport Cupu divy. 
Orli přitom tento turnaj vůbec nemuseli 
hrát. Do letní přípravné soutěže se 
kvalifikovala orlí letka jen díky 
jihlavskému nezájmu zúčastnit se. Ačkoliv 
se jihomoravskému klubu v Tipsport Cupu 
vždy dařilo, takový úspěch asi nikdo 
neočekával.

Adam Havlík 

    I přese všechny potíže 
Orlů, ať už mám na mysli 
finanční nebo čistě herní, si 
myslím, že v play-off by mohli 
Orli doletět daleko, pokud 
ovšem nenarazí na Chomutov, což 
je při současné konstelaci 
vysoce pravděpodobné.  
 



 

       Nový muž v sestavě Berouna tráví na ledě hodně 
času, takže je samozřejmě velmi produktivní. Bezmála 
stokilový forvard stihl ve 26 zápasech nasbírat 19 
bodů (10+9). 33letý útočník se zkušenostmi 
z extraligového Třince vydatnou měrou pomáhá 
Berounu k současným výborným výkonům. Vloni 
trávil tento 188cm vysoký veterán prvoligovou sezónu 
v moravském Šumperku, kterému pomáhal 
k záchraně.  Když bylo zřejmé, že se mu Draky v 1. lize 
udržet nepovede, odešel na závěr ročníku na 
Slovensko. Nyní hraje ovšem ve středočeském 
Berouně, a mohl tak odpovídat na dotazy čtenářů 
medvedi.cz 

 
Během kariéry jste prošel mnoha kluby, proč raději nezůstanete 
na jednom místě? 
Rád poznávám nová města, lidi a celkově prostředí. Samozřejmě 
nebudu zastírat, že bych pohrdnul nabídkou třeba z Vítkovic, kde 
bydlím, to se ale nestalo. Navíc získám nové kontakty, které třeba 
někdy využiji. 
Kde byli nejlepší fanoušci, pod kterými jste hrál? 
Nejlíp jsem se cítil v Třinci ještě v době, kdy tam hráli R.Král, 
V.Pletka, M.Zadina atd. Chodilo hodně diváků a byl opravdu rachot. 
Navíc jsme i díky tomu dělali radost sázkařům, kteří si tipovali naše 
první třetiny, které jsme běžně vyhrávali 3-4:0.  
Máte hodně hokejové příjmení, pomohlo vám někdy?  
Příjmení, které mám, je hodně sportovní a jsem za něj rád. Jestli mě 
pomáhalo nevím, ale asi se dobře pamatuje díky Dominikovi. 
Máte nějakou metu, které byste chtěl v letošní sezóně 
dosáhnout? 
Dal jsem si za cíl, že pokud dám 20 gólů, udělám si po sezóně 
radost a koupím si nějaký dárek. 
Rostou vám vlasy, nebo si je holíte? Nosíte paruku? :) 
Holím si hlavu zhruba 3x v týdnu (a nejen ji) :-). Paruku nosím, jen 
když chodím do banky mimo otevírací dobu :-) 
Jaký máte názor na trenéra Žemličku? 

Určitě by vám pomohla bouřlivější atmosféra, že? 
Určitě by nám bouřlivější atmosféra pomohla. Zatím jsme 
museli změnit strategii a zkoušíme soupeře uspat. Zatím to 
funguje. 
Cítíte se v Berouně dobře? Poznal jste už nějaká zajímavá 
místa? Nebo odjíždíte po tréninku či zápase hned do 
Prahy? 
V Berouně se cítím zatím moc dobře. Byl jsem se kouknout na 
medvědy nahoře nad poliklinikou, prošel jsem si samozřejmě 
náměstí, pak nedaleký Karlštejn. Bydlím v Praze, takže 
většinou opravdu jedu tam. 
Jakou máte v kabině přezdívku? 
Kluci v šatně, vlastně jeden z nich - Robin Malý - mi říká 
"šukáté". Ostatní se pomalu přidávají, takže to budu muset 
pomalu řešit. :-) 
Máte nějaký rituál před zápasem? 
Piji těsně před zápasem panáka Slivovice, jinak nic zvláštního 
neprovozuji :-) 

Jako hráč samozřejmě víme všichni, jaký byl. Asi také proto visí jeho 
dres na Spartě u stropu haly. Jako trenér se podle mého neustále 
učí a pracuje na tom, aby také mohl někdy trénovat nejvyšší soutěž, 
popřípadě zahraniční klub, což je pro něj určitě dobrá motivace. To, 
že tu trénují dva bývalí výborní hráči, bylo pro mě příjemnější a 
jednodušší při rozhodování o tom, zda hrát 400km od domova, a 
určitě i díky tomu jsem v Berouně. 



 

Autor: HSfan, Libor Kult 

Mladý zlínský útočník 
momentálně hostuje 
v prvoligové Třebíči, 
kde si místní fanoušci 
služby 20letého štírka 
nemohou vynachválit, 
jelikož má na svém 
kontě 10 bodů. O 
působení na Vysočině i 
o Americké štaci si 
popovídal s Liborem 
Kultem pro hokej.cz . 



 

 

z tribuny dívat, jak kluci hrají. Určitě považuji za lepší, že 
jsem mohl přijet do Třebíče a stabilně hrát první ligu, 
kde dostávám prostor, abych ukázal, co umím.“ 
Hráč s číslem 11 na dresu by se ale rád probojoval do 
dresu PSG již letos. Bude to mít ale nesmírně těžké. 
„Určitě chci už letos ukázat, že na extraligu mám. Rád 
bych zaujal zlínské trenéry už v této sezoně. Přál bych si 
naskočit alespoň na pár zápasů, ale poperu se o místo v 
sestavě případně příští rok, pokud by se to letos 
nepovedlo.“ Jeho vrstevníci, hrající rovněž v 1. lize, se do 
letošního ročníku extraligy již probojovali. Řeč je o Petru 
Šenkeříkovi a Tomáši Rachůnkovi, hájících barvy 
Havlíčkova Brodu, respektive Znojma. 
„Dostali šanci, což jim přeji. Doufám, že se v těch 
klubech chytí. Můžu jen přitakat, že na to mají. Snad i já 
se dočkám příležitosti a využiji ji. Naše kamarádství 
rozhodně nekončí tím, že hrají jinde. Přestože se 
rozutekli, na pivo se určitě někdy sejdeme.“

Rychlostně skvěle vybavený útočník 
s hokejovými geny patří k těm nejlepším 
hráčům, kteří se objevují v červeném 
třebíčském dresu. Není divu, ještě 
nedávno bojoval v juniorské reprezentaci 
proti P.K. Subbanovi, jenž dnes válí v NHL.  
Stále ještě 20letý forvard si popovídal 
s Liborem Kultem, redaktorem serveru 
hokej.cz .  

Okál, jenž působil uplynulé dva 
ročníky v týmu Medicine Hat, hrající WHL, 
odešel v létě zpět do rodné domoviny. 
V kádru Zlína se ale neudržel, posléze byl 
tedy poslán na hostování do Třebíče. Sám 
hráč, jak podotýká v rozhovoru, nezahořkl 
a 1. ligu bere jako zkušenost. „Rozhodně 
jsem to nebral nijak negativně. Pan 
Venera má ve Zlíně kvalitní mužstvo, pro 
mě v něm nebylo místo. Připadla by mi 
pozice šestnáctého sedmnáctého 
útočníka. V takovém případě by nemělo 
smysl chodit na tréninky nebo se 

 

 

Shaun Clouton (bývalý trenér) 
Rychle se adaptoval na 
severoamerický styl hokeje. U nás 
dostával hodně prostoru a dával góly. 
Hraje velmi energicky. Jeho velkou 
předností je rychlost, dostává se tak 
často do brejků. Je nebezpečný hráč. 

Peter Kocák (spoluhráč) 
Myslím si, že je hodně šikovný. Jeho 
předností je rychlost a určitě je dobrý i 
po technické stránce. Má to všecko 
ještě před sebou, je mladý, takže se 
může ještě zlepšovat. 

Řekli o něm 
 

nejmenovaný zdroj 
Nadprůměrné až výborné levé křídlo s 
neuvěřitelnou dynamikou v nohách a 
obrovským potenciálem. V soukromém 
životě je to pohodový kluk. 



 

střety, zvykl jsem si docela 
rychle. Navíc se domnívám, že 
jde o dobrou školu pro 
současnost.“ 
Okál se hře na širším ledě 
přizpůsobil velmi rychle, ačkoliv 
se musel během prvních utkání 
vyrovnávat s odlišným metrem 
rozhodčích. „Hned v prvním 
utkání jsem dostal 
desetiminutový trest za úder na 
hlavu,“ přiznává hokej.cz     
Uvidíme, zda se Okál probojuje 
do sestavy Zlína již letos.

na sílu. Víc se nahazují puky, 
chodí se do těla. Převažuje 
přímočarost do brány. V první 
lize je hra pomalejší, nelítá se 
tolik. Hráči se víc soustředí na 
taktiku, na akce.“ Trošku 
překvapivě sedí Okálovi tvrdý 
severoamerický styl, ač to 
podle jeho váhy zní 
překvapivě. „Sám sebe bych 
charakterizoval spíš jako 
průbojného hráče. Poradím si 
s oběma styly. V Kanadě jsem 
neměl problém s tvrdšími

 

Okálova šance vyrovnat se svým 
kolegům je zatím v nedohlednu. „Pan 
Venera mi řekl, že bude mé výkony 
sledovat. Od nich se pak bude vyvíjet, 
jestli naskočím nebo nenaskočím do 
extraligy třeba už v tomto ročníku,“ 
sděluje hokej.cz.  
Sám Okál se momentálně soustředí 
jen na angažmá v Třebíči, kde se 
20letému hokejistovi daří. 
„Celkem mi to lepí, i když jako týmu se 
nám zezačátku moc nedařilo, nedrželi 
jsme se v tabulce příliš nahoře. Myslím 
si však, že jsme nehráli špatný hokej, 
jen jsme neproměňovali šance. Třeba v 
Chomutově jsme promarnili šest nebo 
sedm nájezdů na brankáře, což je 
trestuhodné.“
Zlínský štírek mohl být ovšem 
spokojen s individuálními výkony. 
„Snažím se předvádět, co umím. 
Chodím na přesilovky, ale do oslabení 
se moc nehrnu, protože tam se góly 
spíš dostávají. Samozřejmě jsem mohl 
skórovat víckrát. Třeba v Chomutově 
jsem jel dvakrát na gólmana a nic z 
toho nebylo. Navíc ke konci jsem 
dostal na budku. Beru to však 
sportovně, k hokeji patří i tohle.“ 
Talentované křídlo bylo v období, kdy 
se Třebíči tolik nedařilo, nejlepší 
kanonýr klubu. „Vnímal jsem to jen 
jako malou náplast na naše postavení 
v tabulce. Není důležité, kolik kdo 
nasbírá bodů, ale jak to šlape týmu, 
což v našem případě tehdy nebylo 
vůbec ideální.“ 
Jak již bylo zmíněno, bezmála 180cm 
vysoký mladík strávil uplynulý ročník 
v Kanadě. Perspektivní hráč tak může 
srovnávat styly severoamerického a 
českého, respektive evropského 
hokeje. „V Kanadě se podle mého v 
juniorských soutěžích víc spoléhá

Hráčské info 
 

8.7.1990 
179cm, 76kg 

útočník 
číslo 11 
hůl levá 

25Z, 5G, 5A, 10B, +/- -1, 28TM 

 

P.K. Subban v souboji s Okálem 

Statistiky 
Sezóna   Klub                      Z   G   A   B   TM
2005-06  Zlín - dor. (E)          37   7   4  11   12 
         Zlín - dor. (E,p-o)       3   0   0   0    0 
2006-07  Zlín - dor. (E)          41  34  21  55   86 
         Zlín - dor. (E,p-o)       8   3   3   6   22 
2007-08  Zlín - jun. (E)          44  16  27  43  108 
         Zlín - jun. (E,p-o)       8   5   1   6   16 
2008-09  Medicine Hat Tigers WHL  64  17  30  47   52   
2009-10  Medicine Hat Tigers WHL  46  10  11  21   51  
 
 
Reprezentace:
2006-07  Česko U17                 3   1   0   1    2 
2007-08  Česko U18                13   7   7  14   12 
2008-09  Česko U20 - MS            5   3   2   5   18 
2009-10  Česko U20                 4   0   0   0   20 

http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/leagues/seasons/teams/0009982009.html
http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/leagues/seasons/teams/0009982010.html


 

Autor: HSfan, František Suchan

Tomáše Švihovce můžeme směle 
přirovnat k třebíčské ikoně Bouzkovi. 
Oba dva nejsou mezi mladou generací 
fanoušků známí, přitom jak Bouzek tak 
Švihovec udělali pro svůj mateřský klub 
velmi mnoho. Pojďme si zavzpomínat... 



 

tam jsem mu to musel podepsat, protože on to 
zkrátka jinak nemohl akceptovat,“ prozradil Karel 
Procházka pro Františka Suchana.  Švihovec 
věnoval stavbě celkem neuvěřitelných 3000 hodin. A 
za svou brigádu nedostal ani korunu. „Sám by se pro 
ostatní rozdal, ale když jsme mu jednou s Honzou 
Slabým pomohli složit uhlí nebo když mu moje žena 
umyla okna, nevěděl, jak by se odvděčil,“ zdůrazňuje 
Procházka skromnou Švihovcovu povahu. Po 
dostavění stadionu dojížděl na každý zápas 
píseckého klubu, kde otevíral dvířka na trestné lavici. 
Na konci života se věnoval chovu včel. Rána osudu 
ovšem přišla v podobě smrti milované manželky, 
s níž (smrtí) se Švihovec nikdy nevyrovnal. Dokonalý 
prototyp člověka zemřel 12. června 1987. 

První muž, jehož dres byl slavnostně vyvěšen na 
strop písecké haly, se narodil 14. ledna roku 
1900.  Jako dítě se věnoval různým sportům 
(krasobruslení, tenis, atletika), hokeji se naplno 
začal věnovat, když byl založen hokejový odbor 
SK Písek, kde se později staral o údržbu haly a 
nářadí. V klubu působil i jako hráč, na pozici 
útočníka. Svými góly výrazně pomohl Písku 
k zisku dvou titulů na mistrovstvích jižních Čech.  
Výrazným úspěchem byl i primát z mistrovství 
českého venkova.  

Jeho výkony zaregistrovalo i 
představenstvo LTC Praha, tehdy 
bezkonkurenčně nejlepšího týmu na území Čech. 
S tímto slavným klubem později Švihovec slavil 
4x titul na Spenglerově poháru.  Mezitím se 
objevila písecká legenda i v reprezentaci, jejíž 
dres oblékl jako vůbec první Jihočech! Během 
své mezinárodní kariéry stihl odehrát 28 utkání 
(účastnil se i otevíraní stadionu na Štvanici), 
v nichž dokázal vstřelit 4 góly.   

Švihovec, jako tehdy skoro každý 
sportovec, měl rád alkohol, za což si od 
spoluhráčů vysloužil přezdívku „lihovec“.  

V roce 1935 se tehdy 34letý forvard vrátil 
do rodného Písku, kterému pomohl v roce 1937 
k postupu do československé ligy (tehdy nejvyšší 
hokejová soutěž).  Pro jihočeský klub to byla 
první sezóna mezi elitou, zároveň ovšem také ta 
poslední, prozatím… Roku 1940 oslavil písecký 
patriot svůj tisící start mezi seniory.  

V soukromí patřil Švihovec ke ztělesnění 
slušného člověka. Za okupace se dokonce nebál 
ukrýt uprchlíky před gestapem. A když za ním 
pak po převratu v roce 1948 přišli komunisté s 
nabídkou vstupu do strany, hnal je z baráku. 
Švihovec byl Písečák tělem i duší, což dokazuje i 
pomoc při stavbě stadionu v jihočeském městě. 
Na staveništi byl vždy, kdy měl volno. Svoje 
zaujetí dokazuje i veselá příhoda. „To třeba 
přivezli materiál a my jsme zrovna hráli. On za 
mnou šel na trestnou lavici s dodacím listem, 
abych ho podepsal,“ vypráví Procházka. „Dostali 
jsme ale gól a já jsem se musel vrátit na led. 
Tomáš tedy oběhl celé hřiště až na střídačku a  



 

„Heatley je na návštěvě na 
americké střídačce, dostal od 
Kanaďana volnou vstupenku.“ 
„Nacentroval před bránu na 
Marleaua.“ 
„Hokejový mejdan pokračuje.“ 
„Hráč XY doslova obkroužil 
branku jako Gagarin zeměkouli a 
zakončil gólem.“ 
„Ručinský to má rád u pravého 
mantinelu.“ 
„Peter Barinka poslal slávistické 
obránce na housku s paštikou.“ 
„Francouzi se letos vrátili do 
skupiny A mistrovství světa a 
zatím si připadají jak na dvorcích 
Rolanda Garrose - dvakrát 0:6.“ 
„Až bude někdo Haškovi tesat 
sochu, musí ho vyobrazit 
v rozkleku!“ 
„Hubáček a Voráček. Tak něžná 
jména a tak krutý závěr.“ (při 
závěrečné bitce po kanadské 
prohře na MS 2010) 

hlášky Roberta Záruby 
 

 

Pavel Poulíček 
„Akce Sparty jsou efektivnější, 
byť bez gólového efektu.“ 
„Budeme hrát přesilovku, 
Čechmánek již spěchá na 
trestnou lavici.“  
„A góóól! 2:0, 3:0, tedy 4:0!“ 
„Národní reprezentace.“ 
„No a jaká doba dělila oba 
góly? Na hodinách je 3:28, 
rozdíl si spočítejte sami.“ 

„Tam jste viděli krásnou 
střelu Davida Výborného, ke 
které se nedostal.“ 
„A nyní si jde kapitán Pavel 
Patera pro vítěznou trofej!“ 
(proneseno asi čtyřikrát, než 
k tomu v reálu došlo.) 

„Je to zakázané... 
nedovolené... přes všechny 
čáry...icing...a puk jde 
zpátky před Hniličku.“ 

 Přeřeky komentátorů 
 

Václav Tittelbach 

 

http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Socha&action=edit&redlink=1


 

Kdy vznikl Stadion? 

Za každou správnou odpověď dva body. 

                                              10 otázek 
1. Kdo je kapitánem Berouna?       
a) Jiří Hašek 
b) Jaroslav Nedvěd 
c) Jan Besser 
d) Jiří Novotný 
2. Kdo je hl. trenérem Benátek? 
a) Luděk Škaloud 
b) Jan Slivka 
c) Antonín Nečas 
d) Milan Černý 
3. Za jaký tým hrál v NHL Milan Kraft? 
a) Phoenix Coyotes 
b) Ottawa Senators 
c) Pittsburgh Penguins 
d) New York Islanders 
4. Jaké národnosti je Jan Benda? 
a) Německé 
b) Rakouské 
c) Slovenské 
d) České 
5. Kde se narodil Rok Pajič? 
a) Ve Slovinsku 
b) Na Slovensku 
c) V Chorvatsku 
d) V Bělorusku 
 
 

Milan Kraft hrál i v NHL. Za 
koho? 

6. Který hráč neobléká dres Písku? 
a) Michal Dragoun 
b) Tomáš Klimt 
c) Jiří Kudrna 
d) Jakub Bauer 
7.  Za jaké týmy hraje dvojice Urbanů? 
a) Benátky a Vrchlabí 
b) Benátky a Tábor 
c) Vrchlabí a Tábor 
d) Tábor a Litoměřice 
8. Kolik let je Pavlovi Janků?  
a) 39 
b) 40 
c) 41 
d) 42 
9. Kdy byl založen Stadion Litoměřice? 
a) 1930 
b)1960 
c)1990 
d)2005 
10. Kterému klubu patří Petr Šenkeřík? 
a) PSG Zlín 
b)  Kometa Brno 
c)  Slavia Praha 
d) Vítkovice Steel 
 

 

Pokud jste dosáhl/a... jste... 
23-26 bodů Prezident klubu 
18-22 bodů Generální manažer 
14-17 bodů Hlavní trenér 
9-13   bodů Asistent trenéra 
5-8     bodů Trenér mládeže 
0-4     bodů Nosič vody 

Za každou správnou odpověď 1 bod 

Poznáš klub? 
1.indicie: založen v roce 1933 
2.indicie: jednatelem Hahn 
3.indicie: kl. barvy: červená, bílá 

     4.indicie: hraje zde Tomáš Hradecký 
     5.indicie: ve znaku Orel 

 

Poznáš hráče? 
1.indicie: nar. 1975 
2.indicie: hrál v Pardubicích 
3.indicie:  dnes hrající trenér 
4.indicie:  HC Chrudim 
5.indicie: křestním jménem Tomáš 

 Maximálně 10 bodů z obou tajenek. Za každou použitou indicii -1 bod. 

 

výsledky na poslední 
straně! 



 

Kdo je to?    Poznáš...?   10 otázek 
1. Tomáš Pácal  klub: HC Orli Znojmo 1. D 4. A 7. A 10. B 
2. Marek Trončinský  hráč: Tomáš Blažek  2. D 5. A 8. C 
3. Milan Procházka      3. C 6. B  9. C 

Vycházíme 14. ledna! 

IHC Písek 

 

TOP 10 útočných formací 

 

Team info: 
webové stránky 

 

HC Olomouc Martin Čech 
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