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UPŘEDMLUVA 
 

„Tak a prvoligová sezóna 

UFOTO ČÍSLA 
Střídačka? Ne, trestná lavice!  

Toto foto vzniklo při čtvrtfinálové sérii mezi Havlíčkovým Brodem a 
Chomutovem. 2011/2012 je za námi. Přinesla 

stejně jako ty předchozí několik 
vzrušujících okamžiků, které si 
společně s magazínem o 1. lize 
můžete znovu připomenout a třeba 
se dozvědět i nějaké nové 
informace o svých oblíbených 
hráčích či týmech.  
 Myslím si, že je hodně 
zajímavý statistický přehled 
letošního ročníku, jenž je doplněn 
o údaje z let dávno minulých. Víte, 
kolik bodů nastřádal v 1. lize 
během výluky NHL Václav Prospal? 
To a mnoho dalších zajímavých 
číselných údajů se můžete 
dozvědět v sedmém čísle 
elektronického občasníku.  

 

Všechny připomínky, dotazy a názory, 
prosím, posílejte na email:  Interesantní může být i 

udílení trofejí, ale zde jde 
především jen o názor magazínu o 
1. lize. Určitě hodně lidí s naší 
nominací nebude souhlasit,  ale 
najdou se jistě i tací, kteří nám 
přitakají. Subjektivní názor je 
prostě subjektivní názor. Totéž 
platí i o unikatním žebříčku sta 
nejlepších hráčů letošní sezóny, 
který opanoval jeden nadějný 
mladíček. Kdopak asi? 

Obsah 
2............. Úvod Marek.Hedbavny@seznam.cz

 Jinak znovu připomínám, 
pokud budete mít nějakou 
připomínku nebo dotaz, či pokud 
nás budete chtít v něčem 
poopravit, neváhejte a napište na 
uvedenou e-mailovou adresu. Rádi 
se do dalších čísel poučíme. 
Děkujeme.“  
 

S přáním příjemného čtení  
HSfan a Ady 

  

CITÁT ČÍSLA 
"Pro mě zápasy za Chomutov 

znamenají to, že když mi trenér 
řekne, abych skočil do 

mantinelu, tak se neptám proč, 
ale kde.“ 

Tato slova Jaroslava Hafenrichtera 
vyřknutá pro piratskesrdce.cz 

nejlépe dokumentují odhodlanost 
Chomutova postoupit do extraligy. 

  PLUS 

   

 MINUS 

    

Libor Kašík 
Mladý olomoucký brankář pokračoval ve skvělých výkonech i v play-
off. Navíc si v Chomutově vytvořil vlastní „fanclub“.  

Zdeněk Jurásek 
Hodonínský kanonýr v baráži předčil všechny druholigové i 
prvoligové protihráče. V osmi zápasech nasázel jedenáct branek! 

Martin Hosták 
Hradecký patriot a odchovanec tamějšího klubu se nově ujal trenérského kormidla. 
Podle mého názoru nemohli Východočeši udělat lepší krok. 

David Pavlíček 
Písecký mladíček poskytl našemu magazínu exkluzivní rozhovor. Za to mu patří dík. 
 

Přestupová politika Slovanu 
Vítěz základní části vsadil při finálové sérii na výpomoc od 
extraligových hráčů. Tato taktika už byla od počátku hodně 
kritizována, a nakonec se to Lvům vymstilo. Proč sahat do 
fungujícího týmu? Snad se vedení Slovanu pro příště poučí. 

Václav Varaďa 
Jeho výkony v Ústí nad Labem neměly s hokejem naprosto nic společného. Odklouzal 
pět zápasů, v nichž připomínal spíše chodící mrtvolu než hokejistu. Velké zklamání… 

Bude se hrát extraliga v patnácti týmech? 
Mladá Boleslav sice v baráži neuspěla a logicky by měla spadnout do 1. ligy, ale 
situace ohledně působení BK v druhé nejvyšší soutěži je stále nejasná. V zimě si 
totiž APK odsouhlasilo, že se letos z extraligy sestupovat nebude. Kde tedy bude 
Mladá Boleslav hrát příští sezónu? 
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RYCHLÉ ZPRÁVY 

Novým hradeckým trenérem podle očekávání Martin Hosták 
Po neuspokojivých výkonech A-mužstva Hradce Králové se 
vedení východočeského klubu odhodlalo k změnám na 
trenérskách pozicích. U družstva mužů skončil Jiří Mička a 
jeho asistent pan Slabý, naopak kormidla se chopil známý 
hokejový spolukomentátor a bývalý vynikající útočník Martin 
Hosták, který si za své asistenty vybral svého kolegu z Buly 
Davida Pospíšila (jednání s tímto bývalým hokejistou ale ještě 
probíhají) a také Pavla Táborského, hodně impulsivního kouče. 
„Proč jsem přijal nabídku Hradce Králové? Rozhodly dvě 
zásadní věci. Jednak se cítím být Hradečák a není mi jedno, 
jaký hokej v Hradci je. A pak také to, že už mi chyběl ten 
každodenní ruch hokejové kabiny, kde člověk může být u toho, 
když něco vzniká. Každý, kdo hokej někdy hrál a pak třeba i 
trénoval, ten pocit určitě zná,“ řekl pro idnes.cz bývalý trenér 
Chrudimi, který komentování podle jeho vlastních slov hodně 
omezí. 
 Z Hradce Králové odešel znechucený Petr Dědek 
Bývalý boss Vrchlabí zažil další hokejové zklamání. Na jaře 
odešel z Vrchlabí kvůli nedostatečné podpoře od města a zamířil 
do Hradce Králové, kde však vydržel jen jeden rok. Po tahanicích 
okolo firmy ABD (více o celé složité kauze například ZDE) totiž 
znechunen situací opustil hokejovou scénu a raději bude 
investovat do golfových turnajů. Hradec Králové tak přišel o 
významného sponzora a také o muže, který má velmi dobré 
kontakty, a klub tak možná přijde i o několik potencionálních 
sponzorů. "Rezignoval jsem na funkci místopředsedy 
představenstva, jedním z hlavních důvodů byl právě spor města 
s firmou ABD," řekl pro idnes.cz sám Dědek. "Připadá mi to jako 
v Kocourkově. Tady jsem definitivně skončil,“ doplnil v rozhovoru 
s Petrem Záleským. „Ke sporu s firmou ABD došlo ze dne na den 
a já to stále považuju za naprosto nepřipravenou a hrozně 
ukvapenou věc," dodal. 
 

Hradec Králové již nepočítá s Ondřejem Poživilem,  
Martinem Záhorovským nebo Jánem Bendíkem.  

Východočeský klub se vzdal služeb Ondřeje Poživila. Tento 
hráč má potencionál stát se jednou z hvězd soutěže, letos mu 
to ale vinou zranění nebylo přáno. Bohužel pro něj už druhou 
šanci v Hradci Králové nejspíše nedostane. Podle mého názoru 
udělalo vedení Východočechů chybu, protože lepší náhradu 
sežene jen stěží. To odchod Martina Záhorovského už tak 
velkou ztrátou není. Určitě patřil k těm lépe placeným hráčům 
týmu, ale jeho výkony byly nemastné neslané. Nedařilo se ani 
Jánu Bendíkovi, jehož odchod se dal očekávat. 

http://hradec.idnes.cz/hokejiste-dostali-vypoved-z-hradeckeho-stadionu-f6z-/hradec-zpravy.aspx?c=A120418_164735_hradec-zpravy_kvi


 

UV Ústí nad Labem začíná doba temna. Škrty v rozpočtu i 
sestavě odnesl mimo jiné dlouholetý manažer Robert Kysela a 

trenér týmu Petr Rosol 
Slovan s extraligovým rozpočtem ani letos vytoužený cíl nesplnil a 
ročník 2012/2013 tak pro něj bude znovu jen prvoligový. 
Tentokráte ale došlo sponzorům i vedení klubu trpělivost a 
rozhodlo se kapitolu s názvem „Boj o extraligu“ uzavřít. Padesáti 
milionový rozpočet se pro letošek sníží zhruba o polovinu. Tyto 
škrty odnesl i trenér Petr Rosol, jehož plat už si Severočeši 
nemohou dovolit. Jeho pozici pravděpodobně zaujme jeho 
dosavadní asistent pan Milan Skrbek, hovoří se i o Jaromíru 
Šindelovi. Skončí také Robert Kysela (foto), dosavadní generální 
manažer klubu. „Vyprší mi smlouva a vzhledem k poklesu ambicí 
jsme se dohodli, že půjdu jinam,“ řekl pro idnes.cz. „Rozpočet by 
měl být na úrovni Jihlavy, Olomouce, Hradce Králové. Do letoška 
jsme ho měli nadstandardní, dvojnásobný než tyhle kluby. Ambice 
Ústí by měly zůstat někde do 4. místa. S rozpočtem chceme jít o 
polovinu dolů, dostat ho na sumu kolem 25 milionů korun. Ještě 
není připravený, pracujeme na něm. Někteří hráči mají platné 
smlouvy, neumím říct, jestli budou ochotní slevit, jestli je 
dokážeme prodat nebo jestli si je budeme muset nechat. Úspory 
děláme, aby se Ústečtí Lvi stabilizovali. Nějaká položka v rozpočtu 
musí být na splátkové kalendáře, na staré dluhy vůči hráčům a 
dodavatelům výstroje a služeb. Chceme je smazat do konce roku,“ 
prozradil v rozhovoru s Petrem Bílkem. 

Dukla podepsala nové smlouvy s dvěma klíčovými hráči: 
 Danielem Hodkem a Tomášem Ficencem 

Jihlavská Dukla k velké úlevě jejich fanoušků oznámila, že Daniel 
Hodek, nejlepší ligový kanonýr, a Tomáš Ficenc, kapitán týmu, 
budou pokračovat na Vysočině i nadále. Oba podepsali nové 
jednoroční kontrakty. Zejména kvalitních obránců není nikdy 
dost, ale Jihlava už minimálně jednoho má, bez ohledu na to, jak 
dopadne jednání o prodloužení hostování Tomáše Kolafy. Tomáš 
Ficenc po loňské rozpačité sezóně nabyl díky účasti ve finále 
ELH 2011 sebevědomí a možná trochu překvapivě byl společně se 
zmíněným Kolafou a ještě s Jiřím Dobrovolným jedním 
z nejlepších beků nejen svého týmu, ale i celé soutěže.  

Martin Filip si střihne ještě jednu prvoligovou sezónu… 
pokračuje v jihlavské Dukle 

O jednom z nejlepších hráčů letošního play-off jsme měli v tomto 
číslo připravený (a už hotový) článek, ale jeho vydání zatím 
odložíme, protože Martin Filip bude v 1. lize nastupovat i v příštím 
ročníku. Bude určitě hodně zajímavé sledovat jeho následující 
hokejovou budoucnost, protože se klidně může stát, že jeho 
geniální záblesky z letošního play-off byly jen náhodné a Martin 
Filip v příští sezóně vyhoří. Jenže pravděpodobnější je, že hráč 
s bohatými extraligovými zkušenostmi bude pokračovat ve 
skvělých výkonech a nasbírá kolem třiceti bodů. 



 

UOLOMOUC: Petr Haluza se pokusí prosadit do kádru 
brněnské Komety, nejisté je i pokračování Jiřího Dopity a 

Jana Mikela 
Letošní nejproduktivnější hráč Mory Petr Haluza se po 
individuálně nejpovedenější sezóně své kariéry pokusí prosadit 
do sestavy týmu pod vedením Zdeňka Venery. 28letý útočník 
hrál za Kometu již v letošním play-off, ale moc šancí nedostal. 
Pokud se do kádru neprobojuje, velmi pravděpodobně se vrátí 
zpět do Olomouce. U Haluzy je tedy situace jasná: buď Brno, 
nebo Mora. To okolnosti působení Jiřího Dopity a Jana Mikela 
jsou prozatím nejisté. Oba dva hráči už přece jen mají nějaký 
věk a jejich tělo už velmi často podléhá zraněním. Uvidíme, zda 
tyto dva veteráni najdou zbytky sil a budou mít chuť 
absolvovat náročnou přípravu i v létě 2012. 

HAVLÍČKŮV BROD: Na Vysočinu se vrací Jan Soldán a 
Martin Ondráček 

Novými posilami Rebelu se stalo duo bývalých hráčů Havlíčkova 
Brodu Soldán-Ondráček. „Oba kluci přicházejí formou hostování 
ze Slavie Praha na jeden rok,“ řekl pro oficiální klubové stránky 
generální manažer HC Rebel Augustin Žák. „Už jsem řekl, že 
chceme kluky, kteří budou mít opravdový zájem v Brodě hrát. A 
to tihle dva naprosto splňují,“ dodal. Oba dva hráči letos hráli 
paradoxně jen baráž. Obránce Jan Soldán (foto) v dresu 
Berouna, útočník Martin Ondráček hájil barvy Mostu. 

Litoměřice se staly partnerským týmem pražské Sparty 
 Po mediální přestřelce na trase Litoměřice-Ústí nad Labem 
sháněli funkcionáři Stadionu jiný partnerský tým. Nakonec se 
Litoměřice domluvily na spolupráci se slavným českým klubem pod 
názvem HC Sparta Praha. "Sparta nehledá farmu, jak to ostatní 
extraligové týmy trochu hanlivě nazývají. My potřebujeme 
rovnocenného partnera, se kterým se budeme navzájem 
obohacovat," řekl po podpisu smlouvy Petr Bříza (foto), 
exreprezentační brankář a dnes šéf představenstva Sparty, pro 
idnes.cz. "Slibujeme si od toho zkvalitnění kádru, tím pádem 
bychom se v příštím roce chtěli probojovat poprvé do play-off, 
které nám dvakrát po sobě uteklo o bod," řekl zase předseda 
představenstva HC Stadion  Jaromír Tvrzník. "Chceme, aby tady 
naši kluci dostali vojnu, těžký dril. Abychom je pak nemuseli 
dotrénovávat," prozradil zase plány Sparty tehdejší hlavní 
trenér Josef Jandač (dnes HC Lev).  
 Sparťané tak nadobro ukončují spolupráci s Berounem. 
"Smlouva končí, byli jsme velmi nespokojeni, nový majitel 
ztěžoval život našim lidem, samé komplikace," netajil se Petr 
Bříza v rozhovoru s Petrem Bílkem. 
 Uvidíme, kdo za Litoměřice v příští sezóně naskočí. Mohl 
by to být například Vojtěch Sedláček, Dušan Žovinec, Jan 
Veselý, Jiří Kučný, Patrik Husák, Šimon Antončík, Daniel 
Sobotka a mnozí další. To je slušná porce nadaných mladíků, že? 



 

UŠagát, Orct, Francouz, Alinč… Jsou známy jména prvních 
„odpadlíků“ ze sestavy Slovanu 

Razantní čistku v Ústí nad Labem už odnesli hráči, 
kterým letos končila smlouvu. Jmenovitě se jedná o 
velezkušeného Miloslava Gureně (foto),  spasitele Lvů 
z loňského play-off Lukáše Handlovského, kapitána Jana 
Kloboučka (ukončil kariéru, posléze nahradil Roberta Kyselu ve 
funkci generálního manažera), letošního Mistra ČR Martina 
Šagáta (setrval v Pardubicích) a o brankářské duo Orct-
Francouz. Vedení klubu by se také velmi rádo zbavilo služeb 
spolehlivého obránce Davida Pojkara, ex-kladenského Marka 
Čurilly, velkého talenta Robina Hanzla, šikovného mladíčka 
Ondřeje Havlíčka a zkušeného zadáka Lukáše Poživila. Navíc se 
do Plzně vrací trio Jakub Lev-Dominik Boháč-Dan Růžička. O 
setrvání nejproduktivnějšího hráče soutěže Jaroslava Roubíka 
není stále jasno. Slovan by ho sice chtěl v kádru udržet jako 
základní stavební pilíř celé organizace, ale důležité je, aby byl 
zájem oboustranný, což je nejasné. Aleš Kmoníček, generální 
manažer Hradce Králové, se při odpovědi zda vede jednání 
s bývalým kapitánem klubu jen potutelně usmíval. Vrátí se do 
klubu, odkud před play-off 2011 na sever Čech odcházel? 

Rozpočet klubu se má snížit podle slov Roberta Kysely, 
odcházejícího generálního manažera, jehož posledním úkolem ve 
funkci je provedení rozsáhlé čistky, na polovinu, výdaje na 
hráčské platy pak dokonce až na jednu třetinu. Příležitost tedy 
dostanou hráči, kteří letos hráli v Litoměřicích nebo Třebíči. 
Jedná se o Jana Kloze, Ondřeje Smetanu, Ondřeje Holomka a 
třebíčské duo Brož-Laš. Všichni jsou to kvalitní hráči, ale při vší 
úctě k nim kvalit odcházejících mužů zatím nedosahují. Slovan 
by ale i nadále měl patřit k favoritům soutěže. 

 
 Chomutovští junioři a mladší dorostenci Mistry ČR 

Pirátům se pomalu vyplácí velké investice do mládeže 
(vybudování hokejové akademie, nakupování hráčů- Deveri, 
Bartejs…). Letos se vložené peníze vrátily v podobě dvou titulů 
v NOEN extralize juniorů a v nejvyšší soutěži mladších 
dorostenců. „Tento velký úspěch je úspěchem kolektivu, to 
především. Pochopitelně v závěru základní části a během play-off 
se vypracovaly osobnosti – Strmeň, Bartejs, Opalek, celá první 
formace Hrabák, Hanták, Deveri nebo Marek Račuk. Musím ale 
zdůraznit, že tenhle tým je bez hvězd, kluci ale mají potenciál. 
Jsem přesvědčený, že si řeknou o své místo v seniorském 
hokeji,“ řekl v rozhovoru s Davidem Matulou úspěšný trenér 
Jaroslav Beck (foto). „Všichni tady v klubu v čele s Jardou Liškou 
jsme chtěli ukázat, že si akademii zasloužíme a že jsme tam 
právem. Říkalo se totiž, že si akademii Chomutov koupil a 
takovéto řeči o penězích a koupení si něčeho mě vždycky dokáží 
zdravě naštvat,“ dodal pro oficiální klubové stránky zkušený 
kouč. 



 

UVladimír Říha posílil Hradec Králové 
Hradecký klub do svých řad ulovil dalšího nadprůměrného 

prvoligového hráče. Tentokráte se jedná o ex-jihlavského 
Vladimíra Říhu, který loňský ročník zahájil ve Znojmě, odkud se na 
závěr sezóny stěhoval do Berouna. Rovněž vypomáhal i Mladé 
Boleslavi.  

V Hradci Králové podepsal 32letý útočník dvouletou 
smlouvu. „Od Vladimíra Říhy si hodně slibujeme. Jedná se o 
produktivní levé křídlo, kterých na trhu moc není," konstatoval pro 
oficiální klubové stránky Aleš Kmoníček, generální manažer klubu 
HC VCES Hradec Králové. Mezi Říhova maxima patří dvacet 
vstřelených branek a 33 získaných bodů z ročníku 2010/2011, 
v němž oblékal barvy Orlů. 

Michal Pšurný v Olomouci skončil 
Třetí nejproduktivnější Kohout letošního ročníku Michal Pšurný 
(foto) se stejně jako jeho bratr Roman (ten ale hrál extraligu za 
České Budějovice) stěhuje. Zatím neznámo kam. Jeho odchod je 
hodně překvapující, neboť v základní části získal 32 kanadských 
bodů. V play-off ale vyhořel, i to možná sehrálo v rozhodování 
olomouckého managamentu výraznou roli. Možná třeba ale Michal 
Pšurný v Olomouci zůstat nechtěl a smlouvu z vlastní vůle 
neprodloužil. Ať tak či onak, Mora ztrácí spolehlivého sběrače 
bodů. Společně s Michalem Pšurným skončilo na Hané i duo 
talentovaných hokejistů Radim Haas-Patrik Vrána.  

Jan Klobouček ukončil kariéru, přesedlal na manažerský post 
Kapitán Ústeckých Lvů Jan Klobouček, jehož manželkou je Andrea 
Vránová-Kloboučková, II. Vicemiiss z roku 2001, letos zažil hodně 
rozporuplnou sezónu. Sbíral body jak na běžícím páse, vyhrál 
mistrovský titul s Pardubicemi, kterým v play-off vypomáhal, ale 
hlavní cíl zůstal nesplněný. Jeho Slovan totiž v cestě za extraligou 
ztroskotal hned ve finále proti rivalům z Chomutova. „Samozřejmě 
bych byl radši, kdybychom s Ústím vyhráli první ligu, ale je to pro 
mě trochu náplast za neúspěšné finále s Chomutovem,“ řekl 
Klobouček pro ustecky.denik.cz. „Je to můj první a zároveň 
poslední titul. Rozhodl jsem se ukončit kariéru a jsem rád, že jsem 
ji zakončil vítězným zápasem,“ dodal v rozhovoru s Pavlem 
Přibylem. Klobouček však v ústecké organzizaci zůstane. 
Pochopitelně ne však jako hráč, nýbrž jako nový generální manažer 
týmu po Robertu Kyselovi. Kariéru ukončil i David Pazourek. 

Do Třebíče se vrací Rostislav Malena 
Velkou posilu získala do svých řad Horácká Slavia. Ta dokázala 
z jihlavské Dukly zlákat Rostislava Malenu, velezkušeného 
obránce, jenž byl hokejově vychován právě v Třebíči, které v 18 
letech dokonce pomohl k postupu do 1. ligy. Nyní bude 34letý 
zadák se zkušenostmi z Komety Brno nebo Zlína usilovat o to, aby 
se jeho mateřský celek počtvrté v řadě probojoval do 
vyřazovacích bojů. 



 
STATISTIKY 

 

PLAY-OFF 

TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů 
  
1. Jaroslav Roubík (UNL) 19 bodů 1.  Jan Alinč (UNL)  14 asistencí 
2. Jan Alinč (UNL)  16  2. Jaroslav Roubík (UNL) 9 
3. David Hruška (CHO)  15 3. David Hruška (CHO)  9 
4. Milan Kraft (CHO)  13 4. Jakub Grof (CHO)  9 

TOP 3 cizinci (bodování)5. Jakub Grof (CHO)  13 
6. Sacha Treille (UNL)  12 
7. Martin Šagát (UNL)  12 
8. Petr Jíra (CHO)  12 
9. Richard Diviš (CHO)  11 
10. Štěpán Hřebejk (CHO) 11 
11. Lukáš Pulpán (CHO)  11 
12. Rok Pajić (UNL)  11 
13. Petr Haluza (OLO)  10 
14. Radim Kucharczyk (OLO)  9 
15. Nikola Gajovský (CHO)  9 

TOP  7 kan. bodování obránci 
 
1. Jakub Grof (CHO)  13 bodů 
2. Lukáš Pulpán (CHO)  11  
3. Jiří Zeman (UNL)  8 
4. Petr Hořava (UNL)  7 
5. Michal Nedbálek (OLO) 6 
6. Rostislav Malena (JIH) 6 
7. Jan Klobouček (UNL) 6 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Jaroslav Roubík (UNL) 10 gólů 
2. Richard Diviš (CHO)  8 
3. Sacha Treille (UNL)  7 
4. Štěpán Hřebejk (CHO) 7 
5. David Hruška (CHO)  6 
6. Rok Pajić (UNL)  6 
7. Lukáš Pulpán (CHO)  6 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Lukáš Pulpán (CHO)  6 gólů 
2. Jakub Grof (CHO)  4  
3. Petr Hořava (UNL)  3 
 

5. Milan Kraft (CHO)  9  
 6. Petr Jíra (CHO)  9 
1. Sacha Treille (UNL)  12  7. Lukáš Handlovský (UNL) 8 
2. Martin Šagát (UNL)  12  
3. Rok Pajić (UNL)  11 

TOP 3 asistentů (obránci)  
 TOP 3 gólmani (počet výher)

1. Jakub Grof (CHO)  9 asistencí 
 

 
2. Jiří Zeman (UNL)  7  1. Milan Řehoř (CHO)  12 
3. Jakub Bartoň (OLO)  6 2. Vladislav Koutský (UNL) 7 
 3. Libor Kašík (OLO)  5 

 TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 
TOP 3 gólmani (čistá konta)  

 1. Jiří Zeman (UNL)  13 + bodů 
1. Jakub Čech (HK)  2 2. Jan Klobouček (UNL) 10  
2. Libor Kašík (OLO)  2 3. Jan Alinč (UNL)  9 
3. Milan Řehoř (CHO)  2 4. David Ludvík (UNL)  9 
 5. Jaroslav Roubík (UNL) 8 Úspěšnost zákroků (min. 5 záp.)

6. Martin Šagát (UNL)  8 
 

 
7. Petr Hořava (UNL)  8 1. Jakub Čech (HK) 94,56% 
8. Jeff Jillson (CHO)  8 2. Zdeněk Orct (UNL)  94,06 
9. Sacha Treille (UNL)  7 3. Filip Novotný (JIH) 93,60 
10. Daniel Boháč (UNL) 6 4. Libor Kašík (OLO) 93,44 
 5. Milan Řehoř (CHO) 93,38 

  TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
 Průměr gólů na zápas (mininimálně  

5 zápasů)1. Jan Klobouček (UNL) 53 TM  
 2. Jakub Bartoň (OLO)  52  
1. Jakub Čech (HK)  1,84 3. Ladislav Rytnauer (HB) 36 
2. Zdeněk Orct (UNL)  1,86 4. Radim Kucharczyk (OLO) 35 
3. Libor Kašík (OLO)  2,12 5. Ondřej Fiala (CHO)  33 
  

Nejhorší +/- Nejvíce odchytaných minut 
  
1. Tomáš Čachotský (JIH) 8 - bodů 1. Milan Řehoř (CHO)  1053 
2. Tomáš Ficenc (JIH)  8 2. Vladislav Koutský (UNL) 609 
3. Martin Sobotka (TRE) 8 3. Libor Kašík (OLO)  594 
4. Adam Lapšanský (CHO) 6  
5. Roman Maliník (JIH) 6  



 
STATISTIKY 

 

PLAY-OUT 

TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů 
  
1. Bohumil Slavíček (MOS) 13 bodů 1.  Bohumil Slavíček (MOS) 9 asistencí 
2. Karel Plášek (ŠUM)  11  2. Ladislav Slížek (LIT) 9 
3. Martin Heinisch (MOS) 11 3. Zdeněk Tauš (MOS)  7 
4. Michal Velecký (ŠUM) 10 4. Stanislav Mikšovic (KAD) 7 

TOP 3 cizinci (bodování)5. Zdeněk Tauš (MOS)  10 
6. Stanislav Mikšovic (KAD) 10 
7. Ladislav Slížek (LIT) 10 
8. Tomáš Sedlák (ŠUM) 9 
9. Jiří Ferebauer (PIS) 8 
10. Daniel Vrdlovec (ŠUM) 8 
11. Jakub Suja (PIS)  8 
12. Robin Malý (BER)  8 
13. Miroslav Forman (BER) 7 
14. Jakub Hulva (ŠUM) 7 
15. Josef Slavík (PIS)  7 

TOP  7 kan. bodování obránci 
 
1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 9 bodů 
2. Robin Malý (BER)  8 
3. Aleš Holík (ŠUM)  7 
4. Martin Parýzek (MOS) 5 
5. Ondřej Martinka (LIT) 4 
6. Martin Szakal (KAD) 4 
7. Ondřej Holomek (LIT) 4 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Karel Plášek (ŠUM)  7 gólů 
2. Martin Heinisch (MOS) 6 
3. Bohumil Slavíček (MOS) 4 
4. Michal Velecký (ŠUM) 4 
5. Jiří Ferebauer (PIS) 4 
6. Tomáš Brunec (ŠUM) 4 
7. Petr Horčička (LIT)  4 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Martin Szakal (KAD)  3 góly 
1. Ondřej Holomek (LIT) 3  
1. Ondřej Martinka (LIT) 3 
 

5. Tomáš Sedlák (ŠUM) 7  
 6. Robin Malý (BER)  7 
1. Jakub Suja (PIS)  8 7. Michal Velecký (ŠUM) 6 
2. Vladimír Novák (KAD) 4  
3. Tomáš Klíma (MOS)  3 

TOP 3 asistentů (obránci)  
 TOP 3 gólmani (počet výher)

1. Tomáš Sedlák (ŠUM) 7 asistencí 
 

 
2. Robin Malý (BER)  7 1. Marek Benda (MOS)  4 
3. Aleš Holík (ŠUM)  5 2. Petr Přikryl (LIT)  3 
 3. Vojtěch Sedláček (PIS) 3 

 TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 
TOP 3 gólmani (čistá konta)  

 1. Robin Malý (BER)  7 + bodů 
Nikdo čisté konto v play-out 
neudržel 

2. Ladislav Boušek (KAD) 7  
3. Karel Ton (KAD)  7 

 4. Stanislav Mikšovic (KAD) 5 
Úspěšnost zákroků (min. 4 záp.)5. Lukáš Špelda (BER)  5  

 6. Adam Schusser (MOS) 5 
1. Marek Benda (MOS)       92.20% 7. Bohumil Slavíček (MOS) 4 
2. Petr Přikryl (LIT)        91.33 8. Martin Heinisch (MOS) 4 
3. Vojtěch Sedláček (PIS)  91.01 9. Pavel Klhůfek (BER)  4 
4. Kamil Jarina (KAD)         90.34 10. Lukáš Žalčík (BER)  4 
5. Robert Slipčenko (BER)  90.15  
  TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
 Průměr gólů na zápas (min. 4  

 záp.)1. Martin Dudáš (LIT)  64 TM  
 2. David Švagrovský (BER) 38  
1. Kamil Jarina (KAD)     2,80 3. Stanislav Mikšovic (KAD) 36 
2. Petr Přikryl (LIT)  2,98 4. Lukáš Martinec (MOS) 28 
3. Marek Benda (MOS)        3,14 5. Jan Látal (MOS)  24 
  

Nejhorší +/- Nejvíce odchytaných minut 
  
1. Martin Havran (PIS)  7 - bodů 1. Tomáš Štůrala (ŠUM) 485 
2. Jakub Hulva (ŠUM)  6 2. Kamil Jarina (KAD)     364 
3. Tomáš Sedlák (ŠUM) 5 3. Marek Benda (MOS)        325 
4. Petr Přindiš (MOS)  5  
5. Kamil Charousek (MOS) 5  



 TIPY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY 
1) V Hradci Králové se po neúspěšné sezóně změnili trenéři. Odvolané duo Mička-Slabý nahradila 
dvojice Hosták-Táborský. Rozhovor s hokejovým komentátorem Martinem Hostákem přinesl server 
idnes.cz. Dozvíte se tam mimo jiné, zda v pořadu Buly setrvá i nadále a mnoho dalších užitečných 
věcí. Přečíst ZDE 
 
2) Stejný web přinesl i názor několika zainteresovaných na téma posilování prvoligových finalistů 
hráči z ELH. Co o tomto v poslední době velmi diskutovaném tématu soudí například ústecký 
kanonýr Jaroslav Roubík? Článek čtěte zde 
 
3) Libor Kult, redaktor hokej.cz, přinesl rozhovor se sportovním manažerem Slovanu Jaromírem 
Šindelem. Co bylo podle něj klíčovým momentem finálové série? To a mnohem více se dozvíte po 
kliknutí na tento odkaz 
 
4) Horácká Slavia byla po letošní sezóně zapsána do Guinessovy knihy rekordů. Proč? V závěru 
soutěže totiž sehrála tři vítězné zápasy během 50,5 hodin. V článku najdete několik dalších 
podrobností. ZDE 
 
5) Velký rozhovor s trenérem Petrem Fialou přinesly oficiální klubové stránky Mory. Co soudí o 
výkonech Jiřího Dopity? Byla pro něj letošní sezóna úspěšná? To a mnohem více zde 
 
6) Vedení Havlíčkova Broda se rozhodlo po letech změnit logo klubu. Vytvořit nové logo můžete i 
Vy. Více ZDE. Jeden z fanoušků konkurenční Dukly už jeden návrh poslal (viz. foto dole). 
 
7) Velký posezónní rozhovor zveřejnily i klubové stránky Hradce Králové. Obětí diktafonu se stal 
generální manažer klubu Aleš Kmoníček. Kdo ho zklamal, a kdo ho naopak potěšil? Čtěte zde 
 

http://hokej.idnes.cz/martin-hostak-rozhovor-s-novym-koucem-hradce-fac-/hok_1liga.aspx?c=A120419_1765954_hok_1liga_elv
http://hokej.idnes.cz/finale-prvni-hokejove-ligy-usti-nad-labem-chomutov-fwv-/hok_1liga.aspx?c=A120412_090324_hok_1liga_par
http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&webid=416&id=56826
http://www.hokej.cz/index.php?view=clanek&lng=CZ&webid=416&id=56826
http://www.hstrebic.cz/clanek.asp?id=Horacka-Slavia-Trebic-zapsana-do-ceske-Guinnessovy-knihy-rekordu-4204
http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Trener-Fiala-ve-velkem-rozhovoru-K-uspesne-sezone-chybelo-finale-ostudu-jsme-ale-neudelali-1170
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Havlickobrodsti-Rebelove-se-rozhodli-zmenit-logo-Jak-by-podle-vas-melo-vypadat-1311
http://www.hchk.cz/clanek.asp?id=Ales-Kmonicek-Udelali-jsme-kus-prace-snad-se-nam-bude-dychat-lepe-3315


VIDEOTÉKA  
Dnes již zlidovělé Tak určitě v podání havlíčkobrodských hokejistů. 

Pobavit se můžete zde 

 
  

VIDEO Z POSTUPOVÝCH OSLAV MŮŽETE SHLÉDNOUT PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ 
ZDE 

http://www.youtube.com/watch?v=b-Yh2z-Z09Y&list=UUb3lB30aBhSVW8fV7FZZqXA&index=2&feature=plcp
http://tn.nova.cz/zpravy/kratka-videa/video-uz-jsme-tam-rvali-hokejiste-chomutova-po-postupu-do-extraligy.html


 

UMilníky měsíce 
 

Sestava měsíce Hráč měsíce 
Milan Řehoř, Chomutov Sacha Treille, Ústí nad Labem Chomutovská jednička vytlačila na tribuna 

či na střídačku Tomáše Dubu z HC Lev. To 
už o něčem svědčí. 

 
 

 
 

Jakub Grof, Chomutov, 4+9 
Muž klíčových okamžiků. V play-off se 
blýskl dvěma góly v prodloužení, ten druhý 
byl dokonce v sedmém rozhodujícím 
finálovém duelu. 

Lukáš Pulpán, Chomutov, 6+5 
Ofenzivní obránce se po dlouhém zranění 
vrátil do skvělé formy, která ve 
vyřazovacích bojích ještě gradovala. Pulpán 
dal soupeřovým brankářům hned šest gólů. 
 Karel Plášek, Šumperk, 7+4 

Útok složený z nejlepšího hráče play-out a 
nejproduktivnějšího muže baráže logicky doplňuje podle 
našeho magazínu nejlepší forvard prvoligového play-off. 
Není jím nikdo jiný než francouzský bojovník Sacha 
Treille. O tomto hráči toho bylo v tomto čísle napsáno 
dost. Nutno ale podotknout, že za jeho skvělými výkony 
stojí veterán J an Alinč. Ti dva společně s třineckým 
Zbyňkem Hamplem tvořili skvělý a hodně nebezpečný útok. 

Podle magazínu o 1. lize to byl vůbec 
nejlepší hráč play-out. Defenzivní útočník 
se nebývale rozstřílel a stal se nejlepším 
kanonýrem skupiny O baráž. 

Zdeněk Jurásek, Hodonín, 11+9 
Opora Hodonína vyhrála s náskokem osmi 
bodů kanadské bodování baráže. Ale ani to 
jeho týmu nepomohlo k postupu. 

Zápas měsíce Překvapení měsíce
Chomutov 7:6pp. Ústí n/L 

(3. finálový zápas) 

 
Stav finálové série: 1:1. Počet 
diváků: 5 250 (vyprodáno). Skóre: 
7:6pp. Poměr střel: 47 ku 39. 
Z těchto údajů vám musí být jasné, 
že diváci shlédli napínavý a útočný 
hokej. Ústí nad Labem 
v atraktivním utkání sice už v 15. 
minutě vedlo 0:3, ale ještě do 
konce periody bylo vyrovnáno. V 55. 
minutě se Chomutov poprvé dostal 
do vedení, ale hned o minutu 
později vyrovnal Sacha Treille. 
Zápas, který dospěl až do 
prodloužení, rozhodl povedenou 
střelou chomutovský veterán David 
Havíř. Chomutov tak mohl slavit… 

 Zklamání měsíce 
MILAN ŘEHOŘ VÁCLAV VARAĎA 

  
V základní části mísil výborné výkony 
s těmi podprůměrnými. Nebylo divu, že 
byl dokonce poslán do partnerské 
Kadaně, aby se mohl udržovat 
v brankářském rytmu. Jedničku 
v pirátském celku tedy dělal Miroslav 
Hanuljak, ke kterému později přibyl 
Tomáš Duba hostující z KHL. Milan 
Řehoř, letní posila z Dukly Jihlava, tedy 
po svém návratu z Kadaně rozhodně 
neměl lehkou pozici. Ale výbornými 
výkony na tréninku i v zápasech si 

Přišel jako velká posila. Až do letošního play-
off měl totiž pověst hráče, který nic 
neodklouže a pro svůj tým se rozdá. Jenže to 
co Václav Varaďa, mimo jiné dvojnásobný 
Mistr světa a hráč s 537 starty v zámořské 
NHL, předváděl v letošních vyřazovacích 
bojích nemělo s hrou v play-off naprosto nic 
společného. Už z rozhovorů bylo jasně 
patrné, že loňská opora Ocelářů není ve 
Slovanu moc spokojená. A pohled na jeho 
"hru" vás v tomto přesvědčení musel jen 
umocnit. Václav Varaďa nic nepředvedl, snad 

nakonec vybudoval pověst 
nejspolehlivějšího chomutovského 
gólmana a v play-off už byl týmovou 
jedničkou. A byl oporou Severočechů. 

kromě dvou ušmudlaných tref. Na ledě se 
ploužil jak na veřejném bruslení. Naštěstí 
Varaďa, oficiálně z rodinných důvodů, Slovan 
po semifinále opustil.  

 



 

USESTAVY MĚSÍCE 
(VYHLAŠOVÁNY V MILNÍCÍCH MĚSÍCE) 

Pozn.: Hráč měsíce označen modrou barvou, u hráčů nejsou zohledněny posty 

14. září až 14. října 
DOMINIK HALMOŠI 

    
   JAN KLOBOUČEK  JAROSLAV KOMA 
  
 TOMÁŠ NOUZA  VOJTĚCH NĚMEC  VÍT BUDÍNSKÝ 

15. října až 14. listopadu 
LIBOR KAŠÍK 

    
   ALEŠ HOLÍK  JAROSLAV NEDVĚD 
  
 JAROSLAV ROUBÍK DANIEL HODEK   DAVID ŠVAGROVSKÝ 

15. listopadu až 16. prosince 
JAKUB ČECH 

    
   JAN KLOBOUČEK  JAKUB BARTOŇ 
  
  DAVID HRUŠKA    MILAN KRAFT      LUKÁŠ KRÁL 

34.-39. kolo 
MIROSLAV HANULJAK 

    
   JAKUB GROF   JAKUB BARTOŇ 
  
  LUKÁŠ HAVEL   LUKÁŠ KRÁL   MICHAL TVRDÍK  

40.-52. kolo 
ŠIMON HRUBEC 

    
   ALEŠ HOLÍK  TOMÁŠ KOLAFA 
  
  MAREK LAŠ   MAREK LOSKOT  ADAM ČERVENKA  

Play-off/out/baráž 
MILAN ŘEHOŘ 

    
      JAKUB GROF  LUKÁŠ PULPÁN 
  
     KAREL PLÁŠEK ZDENĚK JURÁSEK   SACHA TREILLE 



 

FORVARD 

Jiří Kadlec je hokejistou, kterých není v 1. 
lize mnoho. I přesto, že je mu už 40 let, 
si na tréninku ještě přidává. V zápasech 
pak řádí jako za mlada. Vždyť letos 
nasázel soupeřových brankářům úchvatných 
22 branek. Duklu Jihlava pak během 11 
minut potupil hattrickem. Tento hráč stále 
umí. Není ale jasné, zda své herní kvality 
bude i nadále předvádět v 1. lize, vrátil se 
totiž domů, do druholigového Kolína. Do 
Hradce má však vyřízeny střídavé starty. 
 

Autor: HSfan 
foto: Stanislav Souček 

zdroj: Bohuslav Stehno (idnes.cz), hokej.cz, Sanny 
Muharem, Michal Trávníček, Jiří Koros 

JIŘÍ KADLEC 
DĚDEK VÁLÍ 



 Jiří Kadlec j

 

e velkým 
kolínským patriotem. S 
místním klubem je spjatý tak 

kam Kadlecovy hokejové 
kroky mířily. Příchod Kadlece 
byl nakonec posledním 
kamínkem do vítězné mozaiky 

jako nikdo jiný, byť už je to 
jedenáct sezón, co hrál 
zkušený útočník za Kozly 
naposledy. Jenže už letos 
přes hlavu dres svého 
milovaného klubu znovu 
přetáhne, přijal totiž jejich 
nabídku. Bude tedy jednak 
hráčem, ale i funkcionářem 
klubu. Druhá nejvyšší soutěž 
však o osobu Jiřího Kadlece 
nepřijde. Jak je to možné? 
Bojovnému forvardu, velkému 
dříči a poctivému pracantovi 
byly totiž do Hradce na 
ročník 2012/2013 vyřízeny 
střídavé starty. Pojďme ale 
přiblížit Jiřího Kadlece jako 
takového. 
 Tento hokejista je, jak 
již bylo zmíněno, kolínským 
patriotem. Nepřekvapí tedy, 
že v tomto klubu začínal svojí 
bohatou kariérou. Ve 
středočeském městě hrál 
nepřetržitě (odskočil si jen 
na vojnu do Mělníku) až do 
sezóny 2000/2001. Drobný 
hokejista patřil mezi elitní 
druholigové hráče, ale vábení 
z bohatších a ambicióznějších 
klubů vyslyšel až ve výše 
zmíněném ročníku s 
datováním 2000/2001. Při 
pohledu na mapu České 
republiky nešokuje, že když 
už odejde z kolínského 
hokejového klubu, nebude 
chtít odejít z regionu. Když k 
tomu připočtete fakt, že 
Mladá Boleslav tehdy 
vehementně zbrojila na 
postup do 1. ligy, je jasné, 

Hráčské info 
10.8.1971 

170cm 
84kg 

útočník 
hůl levá 

58Z, 22G, 10A, 48TM, +2 +/- 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM 
1999-00  SC Kolín (2.liga)                      36  23  20  43   36 
         SC Kolín (2.liga, p-o)                  5   4   6  10    8 
2000-01  SC Kolín (2.liga)                      36  23  37  60   26 
         SC Kolín (2.liga, p-o)                  5   6   5  11    0 
2001-02  BK Mladá Boleslav (2.liga)             34  21  19  40   26 
         BK Mladá Boleslav (2.liga, p-o)         6   1   1   2    2 
         BK Mladá Boleslav (baráž o 1.ligu)      8   5   2   7    0 
2002-03  BK Mladá Boleslav (1.liga)             40   8  10  18    4 
         BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o)         5   0   2   2    0 
2003-04  BK Mladá Boleslav (1.liga)             39   5  12  17   46 
2004-05  BK Mladá Boleslav (1.liga)             52  16  19  35   42 
         BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o)         7   2   1   3   26 
2005-06  BK Mladá Boleslav (1.liga)             47  15  11  26   42 
         BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o)        11   2   3   5    6 
2006-07  BK Mladá Boleslav (1.liga)             50  14  12  26   50 
         BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o)         5   0   2   2    0 
2007-08  HC VCES Hradec Králové (1.liga)        44   9  20  29   22 
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)   11   2   8  10    6 
2008-09  HC VCES Hradec Králové (1.liga)        45  20  26  46   64 
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)   16   5   8  13   22 
2009-10  HC VCES Hradec Králové (1.liga)        43  17  17  34   24 
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)   12   6   6  12   12 
2010-11  HC VCES Hradec Králové (1.liga)        44   8  20  28   60 
U         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)    9   4   1   5    4 
 
Celkem   za Hradec Králové - 4 sezóny          224  71 106 177  214 

 



a Mladá Boleslav i s přispěním technicky 
zručného útočníka mohla slavit 
vytoužený postup do druhé nejvyšší 

 
soutěže. I dnes považuje tento hokejový 
moment za největší úspěch své dlouhé 
kariéry. Až ve 30 letech tedy poznal Jiří 
Kadlec tempo profesionální soutěže. 
"Zase mi to vydrží delší dobu. Jak říká 
Koudy (pozn.: Martin Koudelka). já začal 
hrát ve věku, kdy jiní končí a to je prý 
moje velká výhoda," nedělal si těžkou 
hlavu hradecký matador, jenž po postupu 
musel udělat klíčové rozhodnutí- buď 
práce, nebo hokej. Očividně zvítězil 
nejrychlejší kolektivní sport. "V roce 
2001 jsem přišel do Boleslavi, která 
hrála 2. ligu, to jsem ještě chodil do 
zaměstnání. Říkal jsem si, že se chýlí 
konec kariéry a je to možnost zahrát si 
v jiném městě než v Kolíně. Postup do 
první ligy byl bonus. Potom přišel 
požadavek - buď práce, nebo hokej. 
Manželka byla tím rozhodujícím hlasem. 
Když viděla, jak se nemůžu rozhodnout, 
zkrátka řekla, ať jdu a zkusím si 
profesionální soutěž. Že bych si pak 
ještě dalších deset let vyčítal, že jsem 
do toho nešel," prozradil čtenářům 
idnes.cz.  
         Mladá Boleslav tak může poděkovat 
manželce Jiřího Kadlece, protože ta  

zachránila kariéru jednoho velkého hokejisty, 
který se posléze stal miláčkem publika ve 
městě automobilky Škoda. „Obliba u 
fanoušků? Určitě to těšilo. Lhal bych, 
kdybych tvrdil něco jiného." Věhlasu u 
příznivců BK se nejde divit, v Mladé Boleslavi 
totiž výborný bruslař strávil od postupu do 1. 
ligy ještě dalších šest sezón, odehrál za ni 
305 zápasů a nasbíral 183 bodů. "Je to velká 
porce odehraných utkání. A na jaké nejvíc 
vzpomínám? Tak rychle si asi nevzpomenu, 
protože těch utkání bylo opravdu mnoho. 
Určitě byl dobrý zápas doma v baráži o 
postup s Pískem, když jsme vyhráli 3:1 a já 
sám dal dva góly, ale jinak si rychle 
nevzpomenu, bylo jich moc. Jinak jsem rád, 
že tady v Mladé Boleslavi svoje místečko 
mám," netajil se v interview s Jiřím Korosem. 



Fanoušky pak byl dokonce zvolen desátým 
nejlepším hráčem mladoboleslavské 
historie. "Je moc příjemné, že mi 

 
fanouškové poslali hlas a vzpomněli si na 
mě, za to jim děkuji." V sezóně 
2004/2005, která byla ve městě 
automobilů jeho gólově i bodově 
nejpovedenější (16+19), byl dokonce 
kapitánem svého týmu. Po ročníku 
2006/2007 však Jiří Kadlec Mladou 
Boleslav nadobro opustil. Jeho novým 
zaměstnavatelem se stal Hradec Králové, 
odkud to měl do srdečního Kolína také 
docela blízko. „V Boleslavi se po sezoně 
změnil trenér a s ním se tvořil i nový kádr. 
Asi šlo o to, aby se kádr omladil. Přišel 
Richard Král a starších hráčů už bylo asi 
dost,“ řekl křídelní útočník pro hokej.cz, 
jenž po odchodu z bruslařského klubu 
necítil žádnou hořkost. "Na Boleslav 
vzpomínám jen v tom nejlepším, já přišel 
ještě do druhé ligy a postupovali jsme, 
takže ty vzpomínky jsou jen kladné," sdělil  
 

pro bkboleslav.cz. "Co mi dal boleslavský 
hokej? To je jasné, zahrál jsem si s řadou 
výborných a kvalitních hokejistů díky 
tomu, jak se posilovalo s ambicemi na 
postup. Z tohoto hlediska musím být 
spokojen. Za působení v bruslařském klubu 
jsem opravdu rád." 
 Jiří Kadlec ale není typem hráče, 
který by se utápěl v sentimentu a ve 
vzpomínkám na sezóny dávno minulé. Nové 
angažmá v Hradci Králové bral už od 
začátku jako novou výzvu, navíc od 
trenérů dostal dostatek prostoru na ledě, 
aby mohl ukázat své technické kousky. 
„Rozhodně si v Hradci nestěžuji. Na konci 
sezony loňské jsem už moc příležitostí 
nedostával. V Hradci hraju v první lajně, 
oslabení, přesilovky, herně jsem opravdu 
spokojený,“ komentoval během své první 
sezóny v novém působišti své pocity z 
hradecké štace v rozhovoru s Michalem 
Trávníčkem. Nejenže byl spokojený 
Kadlec, ale jeho působení v Hradci Králové 
kvitovali i fanoušci. Není divu, protože 
Kadlec se vypracoval v jednoho z klíčových 
hráčů týmu, spolu se svými spoluhráči z  



 

 

elitní formace Patrikem Fořtem a Jaroslavem 
Roubíkem táhl východočeský tým. V sezóně 
2008/2009 pak přepsal všechny své 
individuální prvoligové rekordy, když se mu 
podařilo nastřílet dvacet branek, k nimž přidal 
ještě dalších 26 asistencí. Jiří Kadlec v týmu 
"přežil" i ikonu Východočechů Jaroslava 
Roubíka, který v roce 2011 vyslyšel vábení 
ústeckého Slovanu. Kapitánské céčko po 
odcházejícím forvardovi však nezdědil, 
přednost dostal Martin Koudelka. "Byla to 
volba trenérů a já si myslím, že správná. Koudy 
je v kabině vůdčí osobnost a to céčko má 
oprávněně," říkal jako vždy skromně hradecký 
matador, který čas od času dá opravdu 
výstavní gól a mohl by tak kandidovat třeba i na 
Zlatou helmu. "Někdy je ale lepší dát hnusnej 
gól, než nemít nic a pokoušet se o ten krásnej," 
netajil se 170 centimetrů vysoký kanonýr v 
interview pro MF Dnes.  
 I letos předváděl šikovný veterán 
výborné výkony. Dával jeden gól za druhým, po  
 

skončení základní části svítilo na jeho 
kontě hned devatenáct čárek označujících 
přesný zářez. Na čtyřicetiletého muže 
skvělá bilance. Ale u Kadlece věk nehraje 
roli, je to jen číslo v jeho občanském 
průkazu. "Tréninkový kemp je pro nás s 
Martinem Koudelkou ovšem dost obtížný, 
ale my si to děláme ještě těžší. Dokonce si 
ještě přidáváme. Něco navrch si dáváme 
při posilování břicha. Určitě navíc ale 
neběháme. Běžci jsme totiž nikdy nebyli," 
prozradil v rozhovoru s Bohuslavem 
Stehnem. "Já a Martin už známe naše těla. 
Někdy přitvrdíme a když už je toho dost, 
umíme trochu zvolnit. Je to sranda. Žádné 
úlevy nemáme, to ani nepřichází v úvahu. 
Asi bychom je ani sami nechtěli," dodal 
pro idnes.cz hokejista, který letos odehrál 
svůj pětistý prvoligový zápas. "Vůbec jsem 
o tom nevěděl, ale je to pěkné kulaté 
číslo," netajil se v interview pro čtenáře 
MF Dnes. "Nepřemýšlel jsem nad tím a ani 
to nejde. Ale když jsem začínal v 
Boleslavi, řekl jsem, že dokud si nezahraju 
se svými syny, tak neskončím. Oba hrají za 
můj rodný Kolín. Jednomu je osmnáct, 
takže tam už  
 



by to šlo. Druhý ročník 1998, takže tam mám 
ještě chvíli čas," nepřipouští si ještě konec 
kariéry technický hokejista. "Těžko říct na 

 
kterou sezónu vzpomínám nejraději, protože 
každý ročník je něčím výjimečný. Hokej mě 
baví, najdou se tam i nepovedené zápasy, kdy 
je člověk otrávenej, ale chuť mám pořád. 
Kdyby to šlo, hokej hraju nepřetržitě bez 
letních přestávek," řekl ve velkém rozhovoru 
s Bohuslavem Stehnem. "Únava po sezóně mně 
ani nějak nepřijde, protože jsem až do třiceti 
chodil do práce. Ve druhé lize jsem byl zvyklý 
v šest ráno bejt v práci a ve dvě z ní odejít. 
Teprve navečer se trénovalo. Ta dřina profi 
hokejisty oproti zaměstnání je jak říkám 
bavendo." 
 Pojďme zpět k hokeji, konkrétně do 
vyřazovacích bojů letošního prvoligového 
ročníku. A určitě je o čem psát. Ve 
čtvrtfinále play-off proti Jihlavě se totiž 
"dědek" ve službách Východočechů blýskl 
hattrickem, který stihl za pouhých jedenáct 
minut! "Bylo to opravdu bleskové. Jedenáct 
minut, nevím o rychlejším hattricku. Napadlo  

Jiří Kadlec má ještě jednu nesplněnou metu. Ve sbírce mu 
totiž chybí statistika ze zápasu v nejvyšší soutěži. "Nemám 
extraligový start, ale to už asi nevyjde. V tom jsem 
střízlivější." 

to tam hrozně rychle. Viděl jsem čtyři 
čepice, napadaly ke střídačce. Potěší to 
člověka samozřejmě vždy. Ať je mladý 
nebo starší," říkal pro hchk.cz šťastně 
oblíbenec hradeckých příznivců. „Konečně 
došla koncovka na toho správného hráče. 
Ne, teď vážně. Je to otázka štěstí, jak mi 
to přijde a jak to tam spadne. Někdy mám 
deset tutovek a nedám ani jednu, jindy mi 
tam spadne všechno. K tomu se člověk 
musí občas i hezky namotat,“ sdělil hráč, 
jenž se na ledě prohání s číslem 46 v 
rozhovoru se Sanny Muharemem. Jiří 
Kadlec pak vytáhl ze svého repertoáru i 
staronovou oslavu. Před domácím publikem 
si zavesloval. „To bylo letos poprvé. Na 
tuto oslavu gólu už jsem si léta 
nevzpomněl. Něco muselo přijít. Na 
kotrmelec už jsem se necítil, tak jsem si 
aspoň zavesloval,“ smál se čtyřicetiletý 
veterán v rozhovoru pro oficiální stránky 
východočeského klubu. Jenže dobrá 
nálada Jiřího Kadlece brzy přešla, protože 
tím, kdo zvítězil ve čtvrtfinálové sérii, 
nebyl Hradec Králové, ale jeho soupeř- 
jihlavská Dukla. 



 

Jak se na konci března ukázalo, bylo to asi 
jeho poslední play-off v prvoligové kariéře. 
Na jaře bylo totiž definitivně oznámeno, že 
se bojovný forvard vrátí do klubu svého 
srdce. Do Hradce Králové ovšem bude mít 
vyřízeny střídavé starty, takže fanoušci 
Východočechů nemusí zas tolik smutnit. O 
poctivém forvardovi se do hloubky v 
rozhovoru se Sanny Muharemem rozhovořil 
generální manažer klubu pan Aleš Kmoníček. 
"Jiří Kadlec je velká výjimka mezi hokejisty s 
podobným věkem. Když se podíváte na jeho 
přístup k tréninku a přípravě jako takové, tak 
vám bude zcela jasné, že mu ta fyzička 
vydrží ještě delší dobu. Sezóna mu vyšla z 
pozice levého křídla dobře, protože těch gólů 
dal hodně a byl pro nás platným článkem. 
Trochu mu uškodilo, a to také sám přiznal, že 
odešel Luděk Brož, jelikož to byla dvojice,  

která si spolu rozuměla. Potom 
Jirka trochu lítal sestavou a 
vzhledem k tomu, že se jedná o 
zkušeného hráče, mohli jsme 
ho použít variabilně tam, kam 
jsme potřebovali.Teď je 
trochu škoda, že  
přičichnul k práci funkcionáře 
ve svém rodném Kolíně. Dostal 
tam nabídku, která z jeho 
pohledu nešla odmítnout. Já to 
respektuji a plně chápu. Je to 
jeho budoucnost. Rozhodl se, 
že se bude věnovat hlavně 
funkcionářské práci s tím, že 
bude hrát druhou ligu v Kolíně. 
K nám bude v případě potřeby 
chodit na střídavé starty. U 
Jiřího Kadlece se ta situace už 
tímhle způsobem vyvrbila. Nyní 
jednáme s Kolínem o 
kompenzaci," prozradil v 
interview pro oficiální stránky. 
 Končit s hokejem Kadlec 
ještě pár let rozhodně nehodlá, 
leda že by jeho nejlepší 
kamarád byl pořádný hokejový 
analfabet. "Skončím, až mi 
nejlepší kamarád řekne ´Už na 
to nemáš, ukonči to´.“ 
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Průběh play-out: Skupina play-out byla 
hodně vyrovnaná, nejhorší celek získal 12 
bodů, nejlepší pak jen o dva více. Baník Most 
se dostal před startem baráže do výborné 
formy a v 9 zápasech získal 13 bodů. Další 
účastník prolínací soutěže Beroun nastřádal 
o bodík méně. Šumperk zaznamenal třináct 
bodů, Písek čtrnáct, Litoměřice třináct, 
Kadaň rovněž třináct. Vítězem play-out se 
tak stal Písek, který se zároveň umístil i na 
9. místě celé soutěže. 
Hráč play-out: Karel Plášek hrál po celý 
ročník v neskutečné formě. Jeho výkony 
gradovaly v závěru sez=ony. Šumperský 
bojovník zaznamenal sedm branek. 
Klíčový moment play-out: Klíčovým 
momentem byl fakt, že o účastnících baráže 
bylo téměř jasno už po skončení základní 
části. Medvědi sice měli šanci na vyhnutí se 
prolínací soutěže, ale ta šance byla spíše jen 
teoretická. 
 SKUPINA PLAY-OUT 

BARÁŽ O 1. LIGU 

TABULKA 
 
1. IHC KOMTERM Písek   61Z  140:178  84 bodů 
2. SK Kadaň     61   168:175  83  
3. HC Stadion Litoměřice  60  161:192  83  
4. Salith Šumperk    61  201:219  82  
5. HC Berounští Medvědi   60  161:198 69  
6. HC Most     61  145:259  51 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ SKUPINY PLAY-OUT 
1. Slavíček Bohumil HC Most   9Z   4G 9A   13B 
2. Plášek Karel  Salith Šumperk  9      7   4     11 
3. Heinisch Martin HC Most   9      6   5     11 
4. Velecký Michal Salith Šumperk  9     4   6     10 
5. Tauš Zdeněk  HC Most   9      3   7     10 
6. Mikšovic Stanislav SK Kadaň   9     3   7     10 
7. Slížek Ladislav HC Stadion Litoměřice  7      1   9     10 
8. Sedlák Tomáš Salith Šumperk  9      2   7      9 
9. Ferebauer Jiří IHC KOMTERM Písek  9      4   4      8 
10. Vrdlovec Daniel Salith Šumperk  9      3   5      8 

Průběh baráže: Už od prvních zápasů bylo 
jasné, že prvoligové týmy jsou jasnými 
favority. Hodonín, který později přišel o dva 
body z důvodu neoprávněného startu Davida 
Skočovského, ani Havířov však nedali svoji 
kůži lacino. Baráž nakonec nabídla drama až 
do posledního kola. Most však Klášterec nad 
Ohří porazil vysoko 8:1 a 1. ligu stejně jako 
další prvoligista z Berouna uhájil. 

KANADSKÉ BODOVÁNÍ BARÁŽE O 1. LIGU 
1 Jurásek Zdeněk  SHK Hodonín  8Z  11G 9A   20B 
2 Rehuš Branislav  SHK Hodonín  8Z  6G  6A   12B 
3 Peš Petr   SHK Hodonín  7Z  3G  9A   12B 
4 Švagrovský David  HC Beroun  8Z  4G  7A   11B 
5 Pechanec Antonín  HC AZ Havířov  8Z  6G  4A   10B 
6 Hašek Jiří    HC Beroun  8Z  5G  5A   10B 
7 Nedvěd Jaroslav   HC Beroun  7Z  3G  7A   10B 
8 Hlavačka Martin   SHK Hodonín  6Z  2G  8A   10B 

Hráč baráže: Zdeněk Jurásek podával 
neskutečné výkony. Jasně opanoval kanadské 
bodování. V osmi zápasech nasázel 
neuvěřitelných jedenáct branek. Tento hráč 
by se v 1. lize určitě neztratil. 

9 Slavíček Bohumil  HC Most  8Z  7G  2A    9B 
10 Divíšek Jan  HC Most  8Z  6G  3A    9B 

TABULKA  
(po kliknutí na jméno klubu se objeví interní bodování na serveru hokej.cz) 

1 HC Berounští MedvědiKlíčový moment baráže: Klíčovým 
momentem byla zřejmě vyšší kvalita na 
straně prvoligových týmů. Profesionální týmy 
prostě přehrály ty poloprofesionální. To se 
dá pochopit.  

  8 6 0 0 0 2  28:20   18  
2 HC Most    8 5 0 0 0 3  31:19  15  
3 HC AZ Havířov 2010  8 4 1 0 0 3  31:21   14  
4 SHK Hodonín   8 2 1 0 0 5  32:40   8  
5 HC Klášterec nad Ohří  8 1 0 0 2 5  20:42   5 

http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=40&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=39&ids=1115
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=500&ids=1115
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TOP 10 

 

Play-out bylo nakonec méně 
dramatické než hovořily první 
předpoklady. Skupina "O baráž" 
se dokonce ani nedohrála. Z 
těchto důvodů tak bylo sestavení 
TOP 10 hráčů hodně obtížné. 
Nakonec vznikl jakýs takýs 
žebříček. 

TOP 10: 
NEJLEPŠÍ HRÁČI PLAY-OUT 



 

 

 

  8. STANISLAV MIKŠOVIC 
Ú, 37 LET, SK KADAŇ 

 

 

Stanislav Mikšovic strávil převážnou 
část své kariéry v Chomutově, před 
sezónou 2010/2011 však poprvé 
změnil dres, ne však zaměstnavatele. 
Přijal totiž nabídku Kadaně, kde se 
chtěl hokejem hlavně bavit. V 
loňském ročníku získal tento tvůrce 
hry 33 bodů, letos pak o čtyři méně. 
V play-out se blýskl třemi brankami a 
sedmi asistencemi.   

9. TOMÁŠ SEDLÁK 
10. ZDENĚK TAUŠ 

O, 28 LET, SALITH ŠUMPERK 
Ú, 28 LET, HC MOST  

     Tomáš Sedlák si rád zaútočí, jinak to 
snad ani v sestavě Šumperka nejde. 
Šternberský rodák má za sebou 
úspěšné angažmá ve druhé nejvyšší 
slovenské soutěži (24 zápasů, 31 
bodů) a zkusil si i tempo slovenské 
extraligy, kde oblékal barvy Nitry. V 
letošní základní části dal na obránce 
skvělých deset branek, v play-out pak 
v 9 zápasech nastřádal devět bodů. 

Možná nejznámější persóna v 
mosteckém dresu byla loni klíčovou 
postavou Baníku v cestě za postupem. 
Ve druhé nejvyšší soutěži se však 
nedařilo jak ex-chomutovskému 
útočníkovi, tak ani jeho týmu. V play-
out už ale Most zabral, zlepšené 
týmové výkony pak vynesly 179 
centimetrovému útočníkovi deset 
kanadských bodů (3+7). 

   5. MAREK BENDA 
B, 22 LET, HC MOST 

     
Marek Benda, nejlepší hokejista 
Mostu v letošní sezóně, podával po 
celý ročník konstantní výkony. Nebýt 
jeho, byla by ztráta Baníku po 
základní části ještě daleko 
znatelnější. I ve skupině "O baráž" se 
Bendovi dařilo. Ze šesti 
absolvovaných zápasů odjel čtyřikrát 
jako vítěz. Jeho statistika zákroků 
převyšovala 92 procentní úspěšnost. 

6. MICHAL VELECKÝ 
7. ALEŠ HOLÍK 

Ú, 24 LET, SALITH ŠUMPERK 
O, 33 LET, SALITH ŠUMPERK  

 To Michal Velecký, byť je o devět let 
mladší než jeho spoluhráč Holík, má v 
1. lize přece jen větší jméno. Svoji 
dobrou pověst si budoval převážně 
působením v Havířově. Vloni z 
prvoligové scény zmizel, když 
následoval Draky do 2. ligy. Tam 

Kdo moc nesleduje 2. ligu a viděl 
statistiky obránců po letošní sezóně, 
asi se hodně divil, co dělá na druhém 
místě bodování obránců "jakýsi" Aleš 
Holík. Kdo však má třetí nejvyšší 
soutěž trochu zmapovanou, tak věděl, 
že tento obránce je hodně šikovný. 
Ale byl určitě překvapen, jak moc se 
šumperské ikoně dařilo. V play-out 

šikovný hokejista zářil a ve 34 
zápasech nastřílel úžasných 32 gólů. 
V letošním play-out dal čtyři. 

pomohl týmu sedmi získanými body. 



 

  V základní části 
nedostával moc prostoru a 
nemohl tak naplno předvést 
svůj potencionál. V play-out 

 

však hráč, jenž loni v dresu 
Českých Budějovic vsítil 
premiérovou branku v 
nejvyšší soutěži, dokázal, 
že při vyšším ice-timu se 
klidně může stát jedním z 
klíčových hráčů IHC.  Ex-
třebíčský hokejista v play-
out získal celkem osm bodů.  

4. JIŘÍ FEREBAUER  Zajímavé je, že si 
23letý hokejista ještě 
nikdy nezahrál celou sérii v 
play-off. Jiří určitě doufá, 
že další sezóna to změní.  

 
Ú, 23 LET 

 IHC KOMTERM PÍSEK 

  Martin Heinisch je 
zajímavým hokejistou. Je 
natolik dobrý, že je ho pro 1. 
ligu škoda. Ale není zase tak 
kvalitní, aby si vysloužil 
trvalé místo v naší nejvyšší 
soutěži. Vesměs tedy jeho 
kariéra probíhala v tomto 
duchu: několik startů za 
Litvínov převážně ve čtvrté 
pětce + pár utkání v 1. lize. V 
posledních dvou letech však 
za Chemiky odehrál jen 10 
zápasů, převážnou část 
sezóny tak strávil v 1. lize. 
Konkrétně v Litoměřicích a v 
závěru ročníku i v Mostě (v 
play-out měl bilanci 6+5). 

1. KAREL PLÁŠEK

 

3. MARTIN HEINISCH 
 

Ú, 38 LET 
Ú, 27 LET 

SALITH ŠUMPERK HC MOST 
 
 Nejzvučnější předsezónní posila nováčka soutěže 
předváděla svoji tradiční hru po celou sezónu, byť se na 
startu soutěže musela vyrovnávat s následky zranění. Je 
neskutečné, že i v jeho pokročilém věku na ledě nechává 
všechny své síly a jeho neutuchající bojovnost je příkladem 
mladším spoluhráčům.  

 A do trojice hráč z 
úderné formace Tauš-
Slavíček-Heinisch. Bohumil 
Slavíček je z této trojice 
nejmladší a pobyt v lajně s 
takto zkušenými hráči mu 
jistě hodně prospěl. Jméno 
Slavíček není v Baníku 
obsazeno jen na hráčské 
soupisce, ale i v managamentu 
klubu (jeho otec je 
sportovním manažerem týmu).  

 Karel Plášek hrál letos opravdu v neskutečné formě, 
redaktoři šumperského Deníku ho dokonce zvolili nejlepším 
hráčem sezóny. Není divu...  
 Jedna ze znojemských legend navíc kromě výborné 
defenzivy přidala i pěknou řádku bodů, v základní části jich 
bylo 31 (13+18), v play-out pak z devíti zápasů jedenáct (lepší 
už byl jen mostecký Slavíček), z nichž sedm získal za 
přesnou trefu (nejlepší kanonýr skupiny "O baráž").  Drobný forvard 

vydržel v severočeském klubu 
celou sezónu, a to se 

 Po skončení soutěže se pak dohodl velký srdcař s 
vedením Draků na prodloužení spolupráce o další rok. Tato 

U2. BOHUMIL SLAVÍČEK 
zpráva pochopitelně vyvolala velké nadšení. Vždyť Karel 
Plášek je klíčovým forvardem svého týmu. V příští sezóně 
bude stoprocentně chtít s Draky zaútočit na play-off. 

Ú, 20 LET 
ŠUMPERK 

projevilo na jeho bodovém 
příspěvku. V play-out měl 
skvostnou bilanci 4+9.  



 

  

4:0 

  

Průběh série: Vítěz základní části prokázal svoji kvalitu 
hned v prvním zápase a prokazoval ji až do čtvrtého 
posledního klání. Slovan ukázal, že když hrají jeho hráči na 
100 procent, tak nemá Třebíč moc velkou šanci uspět. 
Značný věkový a kvalitativní rozdíl se promítl hned v 
prvním utkání, v němž Severočeši bez větších problémů 
svého soka přehráli poměrem 5:0. V dalším zápase byla 
Třebíč oproti prvnímu duelu aktivnější, ale ani to ji 
nestačilo na lepší výsledek než 2:8 ve prospěch Lvů. Po 
tomto zápase se navíc Třebíči rozrostla marodka o 
nejproduktivnějšího hráče týmu Davida Dolníčka, 
nejlepšího obránce Jakuba Kanii a také o Davida Rangla, 
jenž byl se sedmnácti body nejčastěji bodujícím bekem 
týmu z Vysočiny. Třebíč sice bojovala, ale ani v domácích 
zápasech si na svou stranu vítězství nepřipsala. Po 
výsledcích 5:0, 8:2, 3:1 a 5:1 si tak Slovan zajistil postup. 

4:1 
Průběh série: V prvním zápase byl aktivnější favorit 
(45:24 na střely), ale výborný Jaroslav Suchan dlouho 
držel Piráty na uzdě. Nakonec ale přece jen Chomutov 
prokázal svoje kvality a první mač urval na svou stranu 
výsledkem 3:1. Druhý zápas byl o něco vyrovnanější. Rebel 
dokonce sahal po vítězství, jenže na konci zápasu 
neproměnil trestné střílení Petr Polodna a šlo se tak do 
prodloužení za stavu 2:2. V něm zužitkoval svoji pumelici 
Jakub Grof a série se tak stěhovala do Havlíčkova Brodu 
za skóre 2:0. Další utkání bylo hrubě ovlivněno rozhodčími, 
kteří uznali dvě neregulérní branky Rebelu. Viz.: zde. 
Havlíčkův Brod tak třetí zápas překvapivě zvládl (4:2). 
Dobře nakročeno měl Rebel i do dalšího zápasu, ale 
neudržel vedení 2:0 a prohrál poměrem 3:5. V domácím 
zápase už si Piráti postup nenechali utéct a kononádou ve 
třetí třetině zvítězili vysoko 11:2.  
Hráč série:

Hráč série: Jaroslav Roubík uplatnil své bohaté 
zkušenosti. Dal pět branek a na další dvě přihrál. 

 Obránce Jakub Grof byl střelcem klíčové 
branky v prodloužení. V pěti zápasech měl bilanci 3+4. 
Klíčový moment série:

Klíčový moment série: Třebíč vedla ve 2. zápase 1:0, ale 
nakonec prohrála 8:2. To byl jeden ze zlomů celé série. 

 Kdyby v prodloužení druhého 
zápasu vsítil místo Chomutova branku Havlíčkův Brod, 
mohla tato čtvrtfinálová série vypadat úplně jinak.  
 ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 

4:3 4:3 
   

Průběh série: Benátky nad Jizerou už měly splněno, 
postup by se rovnal historickému úspěchu a velkému 
překvapení. Jenže v tomto středočeském městě se málem 
přepisovala historie, protože série dospěla až do sedmého 
klání! V něm sice Kohouti očekávaný postup ztvrdili, ale 
Pojizeřané si zaslouží za své výkony velký respekt. 
Nedařilo se sice nejproduktivnějšímu hráči Lukáši Královi, 
ale jeho pozici lídra mužstva dokonale zastoupil liberecký 
talent Tomáš Vošvrda, který výbornými zákroky potvrdil, 
že je to brankář extraligové úrovně. První skalp Olomouce 
si Benátky připsaly už ve druhém zápase, doma však 
nedokázaly ani jednou svého soka přehrát a za stavu 3:1 se 
stěhovala série do Olomouce. Zdálo se, že si Mora postup 
pohlídá, ale Středočeši sérii dokázali senzačním způsobem 
vyrovnat. I přes maximální snahu v posledním zápase však 
Benátkám skončila sezóna "už" po čtvrtfinále. 

Průběh série: Toto byla série, která neměla favorita. 
Hradec Králové i Jihlava si totiž před sezónou stanovili 
stejné cíle - postup do semifinále. Tuto metu ale mohl 
splnit jen jeden z této dvojice. A byla to Dukla, kdo se 
radoval z postupu do dalšího kola play-off. Na domácím 
ledě totiž Jihlava panovala, a vzhledem k lepšímu umístění 
po základní části měla v rozhodujícím sedmém zápase 
výhodu na své straně. Možná i proto byli uspěšnější Horáci. 
Všechny, možná až na ten poslední, zápasy byly vyrovnané 
a o vítězi často rozhodovala disciplinovanost - v tomto 
aspektu byl Hradec Králové daleko za Duklou a jeho hráči 
často mířili za katr. Po výsledcích 2:1, 2:1pp., 0:1, 2:4, 5:3, 
0:3 a 3:0 Dukla v napínavé sérii zvítězila poměrem 4:3 na 
zápasy. 
Hráč série: Martin Filip, hradecký odchovanec a tehdejší 
trenér mládeže v tomto klubu, řídil přesilovky, v nichž 
vstřelil tři góly. Na další tři přihrál a pomohl tak výraznou 
měrou vyřadit svůj mateřský klub, který ho v létě odmítl.  

Hráč série: Tomáš Vošvrda držel akcie Benátek nad vodou, 
nakonec ale musel před Hanáky sklonit hlavu.  
UKlíčový moment série:U

4. zápase na domácím ledě zvítězit, je nakonec stálo 
vytoužený postup. Velká škoda pro tento provinční celek. 
 

 To, že Benátky nedokázaly ve 3. a UKlíčový moment série:U

v prodloužení druhého zápasu skóroval Hradec Králové. 
Třeba by nakonec postoupil on, ale možná také ne... 
 

 Kdo ví, jak by série dopadla, kdyby 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 

http://piratichomutov.cz/clanek.asp?id=Dve-chybne-uznane-branky-Pirati-si-stezuji-na-patecni-vykon-hlavnich-rozhodcich-3884


 

  

4:1 4:3 
Průběh série:

  

 Série byla vyrovnanější než by se dalo 
předpokládat. Poměr zápasů sice vypadá jednoznačně, ale 
rozhodovalo štěstí. Jihlava předváděla skvělý hokej. 
Všichni hráli na hranici svých možností, i proto Slovan 
musel hodně bojovat o to, aby se mu podařilo postoupit do 
finále. Hned v prvním utkání dokázala Dukla svého soka 
překonat (2:4), Druhý zápas Lvi ovládli, série se tak 
stěhovala do Jihlavy za nadějného stavu 1:1. V domácím 
prostředí Dukla neslevila, ba naopak. Ve třetím utkání 
série dlouho vedla, ale nakonec prohrála po nájezdech. 
Čtvrtý a pátý zápas si už Ústí nad Labem pohlídalo. 

Průběh série: Chomutov si před sérií nepřipouštěl, že by 
pro ně Olomouc měla být nějakým velkým protivníkem. 
První zápas toto tvrzení jen potvrdil. Hanáci podali špatný 
výkon a podlehli Pirátům vysoko 7:3. Jenže další zápasy už 
tak jednoznačným výsledkem neskončily. Až v prodloužení 
druhého utkání si totiž Severočeši vydřeli druhý bod. Ve 
třetím klání, tentokráte již na Hané, Olomouc svému 
soupeři dlouho vzdorovala, ale díky dvěma slepeným gólům 
ze 32. minuty nakonec podlehla 0:3. Jenže pak se děly 
věci. Kohouti roztáhli křídla a třikrát v řadě svého soupeře 
dokázali porazit (2:0, 2:3, 2:1sn., po pátém zápase série 
byl odvolán chomutovský trenér Václav Sýkora.). V 
sedmém rozhodujícím klání však už neměli Moravané dost 
sil a sezóna pro ně skončila v semifinále vyřazovací části. 
Sezóna to však byla úspěšná. 

Hráč série: Rok Pajić získal v této čtvrtfinálové sérii 
"jen" čtyři body, ale i tak byl klíčovým mužem této série. 
Šikovný Slovinec totiž dvakrát povedenou stahovačkou v 
samostatných nájezdech překonal jihlavského brankáře a 
hlavně díky němu vyhrál Slovan v této skvělé sérii. Hráč série: Libor Kašík přiváděl Piráty k šílenství. Hlavně 

díky němu nakonec série dospěla až do sedmého klání.  Klíčový moment série: Aleš Padělek a Tomáš Čachotský 
platí za jedny nejlepší exekutory samostatných nájezdů v 
celé lize. V obou zápasech, o jejichž osudu musely 
rozhodnout samostatné nájezdy, však Padělek, ani 
Čachotský Vladislava Koutského nedokázali překonat.  

Klíčový moment série: Kvalita na straně Chomutova. Rozdíl 
v platovém ohodnocení prostě někde musel být vidět, 
chomutovští matadoři nakonec své zkušenosti v klíčovém 
utkání série zužitkovali a bojovného soka zdolali. 
  SEMIFINÁLE SEMIFINÁLE 

3:4 3:4 
Průběh série:

Průběh série: Jedinou sérií v níž zvítězil po základní části 
hůře postavený tým byla ta nejsledovanější, tedy ta 
finálová. První zápas napínávého soupeření mezi dvěma 
velkými rivaly ovládlo Ústí nad Labem, které svého soka 
přehrálo vysoko 7:3. Pak ale přišly dvě vítězství Pirátů po 
prodloužení. Autory vítězných gólů byli Richard Diviš, 
respektive David Havíř. Slovan se ale nevzdával a sérii 
otočil na 3:2. Chomutov si však gólovou smrští ve třetí 
třetině šestého utkání vynutil sedmý rozhodující zápas, 
který dospěl až do prodloužení. V něm zásluhou povedené 
rány Jakuba Grofa slavili postup do baráže svěřenci Jiřího 
Doležala.  

 Chomutov byl v baráži lepším týmem a 
zaslouženě postoupil. Na straně Mladé Boleslavi stálo 
štěstí a výborně chytající Jaroslav Hübl. I díky těmto 
dvěma faktorům došla série až do sedmého rozhodujícího 
klání. O prvním zápase se více můžete dozvědět v klíčovém 
momentu série. Druhé klání jasně ovládl bruslařský klub 
z Mladé Boleslavi (6:2). Na domácím ledě před natěšeným 
publikem se však Severočeši znovu ujali vedení, ve čtvrtém 
zápase si ovšem mečbol nevybojovali (prohra na nájezdy). 
Narozdíl od následujícího pátého zápasu. Jenže tuto 
výhodu před domácím publikem nedokázali Krušnohorci 
využít a rozhodnutí tak přineslo až sedmé klání, v němž 
byli úspěšnější chomutovští hokejisté. 

Hráč série: Sacha Treille, hráč poraženého Slovanu, byl 
v prvních čtyřech utkáních společně s Janem Alinčem 
nejlepším hráčem Lvů. Ale ani jeho výkony evidentně Lvům 
nepomohly k mistrovskému titulu. 

Hráč série: Milan Řehoř sice chytal fantasticky, ale Milan 
Kraft byl autorem několika důležitých branek. Kapitán 
pirátské lodi vyhrál i kanadské bodování celé baráže (5+4). 
Klíčový moment série:

Klíčový moment série: Zranění Jana Alinče. Zkušený 
forvard chyběl v posledních třech zápasech finále a možná 
i díky absenci 39letého forvarda se zkušenostmi 

 Hned v prvním zápase se lámal 
chleba. Ještě v 53. minutě vedli Středočeši 2:0, jenže 
třemi góly během čtyř minut Piráti utkání senzačně 
otočili. Kdyby Mladá Boleslav vedla po prvním klání 1:0 na 

z Olympjiských her 1994 se vítězem 1. ligy stal Chomutov, 
a ne Ústí nad Labem. 
 
 

zápasy, možná by se celá série vyvíjela zcela jiným 
směrem. 
 
 FINÁLE BARÁŽ 



TOP 15 

 

foto: Miroslav Rosendorf, Jan Čech, 
Zbyněk Zápotočný, Martin Pavlík 

TOP 15: 
NEJLEPŠÍ HRÁČI PLAY-OFF 



 

 

 

   

   

15. JIŘÍ DOBROVOLNÝ  
O, 32 LET, JIHLAVA 

 
Trenér Petr Vlk musí byt nadšený, že 
může využívat služeb tohoto hráče. 
Jihlavský obránce se pro Duklu 
rozdá, bojuje, padá do střel, sráží se 
se soupeři. Hokej ho musí bolet, ale 
když pomůže týmu k vítězství, rány 
se brzy zahojí. V letošním play-off 
nebyl moc produktivní, ale zato byl 
nejspolehlivějším článkem defenzivy 
týmu z Vysočiny. 

13. FILIP NOVOTNÝ  
B, 20 LET, JIHLAVA 

 

 

14. ROK PAJIĆ  

Filip Novotný chytil parádní formu a 
byl hlavní oporou Dukly v semifinálové 
sérii s pozdějším Vicemistrem 
soutěže Ústím nad Labem, Právě on 
držel akcie Horáků ve třetím 
zlomovém utkání série nad vodou, ale 
bohužel pro něj i pro jeho mateřský 
celek, zvítězili Lvi po samostatných 
nájezdech. Novotný se ale nemusí 
vůbec za nic stydět.  

Ú, 26 LET, ÚSTÍ N/L 
 
Slovinský útočník se v play-off 
dostal do výborné formy. Technický 
šikula byl ústřední postavou 
semifinálové série s Duklou Jihlava. 
Byl to totiž on, kdo zařídil Slovanu 
dvě výhry. Rok Pajić totiž rozhodl 
oba zápasy, ve kterých diváci viděli 
samostatné nájezdy. Filipa 
Novotného překonal dvakrát (v obou 
případech povedenou stahovačkou). 

10. DAVID HRUŠKA 
Ú, 35 LET, CHOMUTOV 

 
Čekalo se od něj určitě více než 
pouhých šest branek. I pro jeho 
nízkou produktivitu (v semifinále 
nedal ani jeden gól!) se na něj snášela 
kritika ze všech stran, ale v pravou 
chvíli, rozuměj v sedmém 
rozhodujícím finálovém utkání, se 
probudil z letargie a gólem a zlatou 
nahrávkou pomohl Pirátům do baráže.  

12. JAKUB ORSAVA 
11. PETR HALUZA 

Ú, 21 LET, CHOMUTOV 
Ú, 28 LET, OLOMOUC 

  
Byl to on, kdo dal vítěznou branku v 
sedmém utkání semifinálové série 
proti Olomouci. Posila z extraligového 
Třince a člen širšího reprezentačního 
kádru tehdy vnesl na hokejky 
Severočechů tolik toužebný klid. Ve 

Olomoucký kanonýr letos prožil 
nejlepší ročník kariéry. Zazářil v 
základní části v barvách Olomouce, 
dařilo se mu i v play-off a pro závěr 
sezóny posílil brněnskou Kometu. V 
extralize plnil roli hráče ze čtvrté 
formace, na Hané byl však klíčovým 
forvardem týmu, který došel až do 
sedmého zápasu semifinálové série. 

finále se Slovanem se zase blýskl 
čtyřmi góly v sedmi zápasech. Jeho 
příchod Pirátům hodně pomohl. 



 

 

 

 
 

  

   

7. LUKÁŠ PULPÁN 
O, 26 LET, CHOMUTOV 

 
Chomutovský šikula podával slušné 
výkony, ale plzeňský odchovanec na 
sebe upoutal pozornost něčím jiným 
než výkonem na ledě. Ve čtvrtém 
utkání finálové série totiž hitem 
vyřadil ze hry Jana Alinče, který se 
už do hry nevrátil. Faul (ke shlédnutí 
ZDE) ofenzivního zadáka, jenž v play-
off nasbíral 11 bodů, byl "oceněn" 
dvouzápasovým distancem.  

 

9. JAN ALINČ 
Ú, 39 LET, ÚSTÍ N/L 

 
Jan Alinč byl nejdůležitějším hráčem 
Slovanu ve finálové sérii s 
Chomutovem. Jenže bohužel pro něj i 
pro Lvy odehrál jen první čtyři 
utkání, další tři vynechal kvůli 
zranění. Byl to jeden z klíčových 
momentů celého finále. Zkušený 
harcovník ale i tak stihl ve čtyřech 
duelech proti Pirátům nasbírat 10 
bodů (1. utkání série: 1+4). 

8. RICHARD DIVIŠ 
Ú, 26 LET, CHOMUTOV 

 
Richard Diviš byl jedním z velkých 
překvapení play-off. Téměř celou 
základní část odehrál na farmě v 
Kadani, kde podával výborné výkony a 
vysloužil si pozvánku do Chomutova. 
Začal na tribuně, ale když dostal 
šanci v pátém duelu čtvrtfinále, 
blýskl se hattrickem a ze základní 
sestavy už nevypadnul. Ve finále se 
pak trefil hned třikrát. 

 

6. MARTIN FILIP  
Ú, 40 LET, JIHLAVA 

 
Tento hokejista šokoval hokejovou 
veřejnost. Ve 40 letech hrál na dvou 
frontách: v prvoligové Jihlavě a ve 
Vrchlabí, které letos bohužel hrálo 
jen krajský přebor. V obou týmech 
byl hvězdou a nahlas si řekl o 
prvoligové angažmá pro příští sezónu. 
Nakonec se dohodl na smlouvě 
s Duklou Jihlava. Tentokráte však 
určitě za korunu hrát nebude. 

4. MILAN ŘEHOŘ 
B, 26 LET, CHOMUTOV 

 
Další překvapení vyřazovacích bojů. 
Po rozpačité základní části dostal 
ex-jihlavský gólman šanci v play-off, 
kterou chytil za pačesy a odehrál 
celkem 17 utkání. Na lavičku, 
popřípadě tribunu, tak musel 
usednout hvězdný Tomáš Duba, který 
se měl stát chomutovským 
spasitelem. Jeho roli ovšem zastoupil 
(hodně nečekaně) právě Milan Řehoř. 

 

5. JAROSLAV ROUBÍK 
Ú, 34 LET, ÚSTÍ N/L 

 
Jaroslav Roubík sice vyhrál kanadské 
bodování základní části a následně i 
play-off (10+9), ale tento ročník 
nemůže hodnotit kladně. Do Slovanu 
přišel s jasným cílem- vybojovat pro 
Lvy extraligu. A tento úkol se jeho 
týmu nepodařil. Zůstane produktivní 
forvard i po plánované čistce v kádru 
Severočechů? 

http://www.youtube.com/watch?v=CNQfkxwmXl4


 

  

3. LIBOR KAŠÍK 
B, 20 LET, OLOMOUC 

 
Olomoucký brankář začal podle očekávání jako brankář 
číslo 2. Přednost dostal zkušenější Štefan Žigárdy. 
Jenže ten v prvních dvou zápasech čtvrtfinále 
nepřesvědčil a příležitosti se chopil zlínský talent. 
Žigárdy pak ještě svého kolegu z brány vytlačil, ale v 
semifinále už byl Kašík krom prvního utkání 
neotřesitelnou jedničkou. Hlavně díky němu dospěla 
série s Chomutovem až do sedmého zápasu. "Na play-off 
vzpomínám v dobrém. Přineslo mi nové zkušenosti, jen 
škoda, že nevyšel ten sedmý zápas," řekl Kašík.  

 

1. SACHA TREILLE 
Ú, 24 LET, ÚSTÍ N/L 

 
 Francouzský reprezentant sice nebyl součástí 
mistrovského celku, ale tuto trofej si rozhodně zaslouží. 
Žádná jiná extraligová posila nezahrála ve Slovanu ani v 
Chomutově tak dobře jako bratr slavnějšího Yoricka. Statný 
útočník nic nevypustil, bojoval jako l(L)ev, žádný puk pro něj 
nebyl ztracený. Přesně takhle by se mělo hrát v play-off.  

2. JAKUB GROF  Treille sice neodehrál ani jeden zápas v semifinále, 
ale zato ve finále byl společně s Janem Alinčem nejlepším 
forvardem Severočechů. Byl to hlavně on, kdo se zasloužil o 
první vítězství ve finálové sérii. Celkem v sedmi zápasech 
proti Chomutovu nastřádal devět bodů, které získal součtem 
šesti branek a tří asistencí. Ve čtvrtfinále proti Horácké 
Slavii bodoval třikrát (1+2). Celkem tedy v jedenácti 
zápasech vyřazovací části nastřádal 12 bodů, což byl šestý 
nejlepší výsledek letošního play-off.  

O, 30 LET, CHOMUTOV 
 
Jeho hra nebyla žádná sláva, v semifinálové sérii 
dokonce bodoval jen jednou, což je na beka s jeho 
ofenzivními kvalitami hodně slabé. Druhé místo v tomto 
žebříčku si však zasloužil díky tomu, že byl strůjcem 
dvou klíčových okamžiků. Ještě ve čtvrtfinálové sérii s 
Havlíčkovým Brodem rozhodl Jakub Grof druhé utkání, 
když v prodloužení svoji typicky tvrdou ranou rozvlnil síť 

 Za jeho dobrými výkony určitě stojí fakt, že 
angažmá v 1. lize nebral vůbec ve zlém. „Ústí má velmi dobrý 

za soupeřovým brankářem. Byl to asi rozhodující moment 
celé série. Ve finále to byl rovněz on, kdo byl strůjcem 
zlatého gólu. Prostě muž důležitých okamžiků. 

tým. Jsou tu skvělí fanoušci, stadion. Cítím se tu velmi 
dobře,“ řekl před časem pro hcusti.cz velký talent 
francouzského hokeje.  
 



 

VÍTĚZ 1. LIGY 

foto: Jan Pidrman, Miroslav 
Rosendorf 

PIRÁTÍ PLAVBA ZA 
POSTUPEM 



 

38let. Tak dlouho trval Chomutovu 
návrat mezi elitu. Od té doby, co se 
Severočeši rozloučili s nejvyšší soutěží, 
zažili Piráti dobré i zlé časy. Ještě v roce 
1997 hrál Chomutov jen 2. ligu, z náruče 
třetí nejvyšší soutěže ho vysvobodila až 
koupě licence od Ústí nad Labem. Pak ale 
přišly daleko lepší časy. Už v roce 2001 se 
Krušnohorci snažili otevřít extraligové 
brány, ale v baráži nestačili na Karlovy 
Vary. I o devět let později, tentokráte  
v souboji s Mladou Boleslaví, měla baráž 
šťastnější konec pro chomutovského 
soupeře. Letos už se ale naplnilo známé 
rčení: do třetice všeho nejlepšího… 
Chomutov totiž v sedmizápasové bitvě 
vybojoval v duelu s bruslařským klubem 
vytouženou extraligu! Cesta do nejvyšší 
soutěže však byla hodně trnitá. Popišme si 
nyní ve stručnosti plavbu Pirátů za 
vysněným postupem. 

 
Předsezónní přípravy 

Už na jaře se začal lámat chleba. Začaly 
totiž rozsáhlé změny. Od otevření nového 
moderního stadionu, čistce v sestavě, až 
po příchod uznávaného trenéra Václava 
Sýkory, který si do kádru přivedl taková 
jména jako Jeffa Jillsona, Bretta Palina,  

Zdeňka Ondřeje, Karla Hromase, Petra 
Macháčka, Jaroslava Mrázka nebo třeba 
Milana Řehoře, který se nakonec přes 
počáteční nedůvěru stal hrdinou Pirátů. 
Vybojovat nejvyšší soutěž nedokázala 
velká jména (Lundell, Chábera), ale mladý 
brankář, jenž přišel z Jihlavy, to 
zvládnul.  
 

Základní část 
Už od prvních kol bylo zřejmé, že je 
něco špatně. Zkušení chomutovští 
hokejisté se nebývale trápili v koncovce 
a tým s novým názvem, logem i dresy 
několikrát překvapivě prohrál. Všichni 
ovšem moc dobře věděli, že sezóna pro 
Chomutov začíná až v play-off, takže si 
nikdo s rozpačitými výsledky nedělal zas 
tak těžkou hlavu a věřil, že vyřazovací 
boje přinesou Pirátům více radosti. 

Milan Řehoř zažil hodně zvláštní sezónu. Byl dokonce poslán do 
Kadaně, ale v play-off chytl šanci za pačesy a díky výborným 

výkonům si vybojoval post jedničky. 

Jakub Orsava je jedním z několika extraligových hráčů, který si 
zahrál prvoligové play-off. 



 

UPLAY-OFF 
Až do čtvrtého semifinálového duelu 
s Olomoucí šlo vše podle plánu. 
Havlíčkův Brod vyřazen poměrem 4:1, 
série s Morou se zdála za stavu 3:0 pro 
Severočechy již rozhodnutá. Jenže 
pak přišly dvě nečekané porážky 
v řadě, které vyústily v šokující 
vyhazov Václava Sýkory, kterého 
nahradil nezkušený Jiří Doležal. 
Riskantní krok chomutovského vedení 
málokdo pochopil, ale až na konci dubna 
se ukázalo, že risk je zisk. Olomouc 
byla nakonec nejtěsnějším možným 
výsledkem udolána a nastalo tak 
očekávané finále mezi dvěma 
severočeskými rivaly. Po vyhazovu 
trenéra Sýkory a bídných výsledcích 
týmu byl za favorita považován Slovan. 
Jenže Piráti si věřili a díky bojovnému 
výkonu a spolehlivě chytajícímu 
Řehořovi nakonec sedmý klíčový zápas 
zvládli lépe právě oni. Hrdinou série se 
stal střelec zlatého gólu Jakub Grof. 
 

Baráž 
Reprezentant Jan Kovář má pověst štístka. Už potřetí nastoupil do 
prvoligového finále (2x za Piráty, 1x za Lvy) a pokaždé mohl slavit. 

Hlavní cíl, postup do extraligy, si však 
Chomutov musel vybojovat v baráži.  

Chomutov byl v této minisoutěži, která 
nahrává celkům z nejvyšší soutěže, 
daleko lepším celkem než Středočeši, 
ale extraligový sen se málem rozplynul, 
protože s velkou zásluhou štěstí na 
hokejkách Mladé Boleslavi dospěla 
série až do sedmého zápasu, jenž se 
hrál na ledě bruslařského klubu. 
Severočeská mise ve stylu PROTI 
VŠEM se však nakonec vydařila. 
Krušnohorci zvítězili 4:2 a získali tak 
právo zahrát si nejvyšší soutěž. Naopak 
Mladá Boleslav po několika bídných 
extraligových letech spadla a sezónu 
2012/2013 tak stráví v 1. lize. 
 

Ohlasy 
„Pocity? Jen ty nejlepší, je to 
neskutečný. Potvrdilo se naše motto. 
Věřit, věřit až do konce a povedlo se 
to. Vážně neskutečný pocit,“ řekl 
kapitán Mistrů 1. ligy Milan Kraft. 

Tomáš Duba, ověnčený výbornou pověstí, přišel do Chomutova z KHL 
jako spasitel. Přednost v play-off a v baráži ale dostal ex-jihlavský 

Milan Řehoř. 



 

„Nikdy jsem si neřekl, že je to 
konec, že už to dál nepůjde. Šli jsme 
opravdu zápas od zápasu - tím tohle 
mužstvo dokázalo vyhrát tři 
sedmizápasové série. To jen 
dokazuje tu neskutečnou sílu, kterou 
tenhle tým měl,“ dodal Kraft 
v rozhovoru s Lucií Štěrbovou. 
 
„Patnáct let jsem na tuhle chvíli 
čekal a už to vypadalo, že se mi to 
ani nepovede. Nakonec se tenhle tým 
ale krásně stmelil a ubojovali jsme 
to. Prostě nádhera,“ sdělil pro 
piratichomutov.cz nadšený Petr Jíra, 
srdcař týmu, který si pamatuje ještě 
druholigovou éru chomutovského klubu, 
a jeden z mála odchovanců klubu 
v současném kádru Jiřího Doležala.  
 
„Čím to, že jsme zvládli tři 
sedmizápasové série? Prostě jsme to 
chtěli, chtěli jsme víc než soupeři. 
Povedlo se nám postoupit a asi 
největší kámen spadl ze srdce 
Jardovi Veverkovi (šéfovi klubu), 
který posledních pár let pracuje tak, 
aby se postoupilo. Už na to byl čas, 
dalo se do toho hodně peněz, je nový 
zimák, v klubu výborná mládež. 
Chomutov už si to prostě asi  

Generální manažer klubu Ing. Jaroslav Veverka a legenda klubu pan 
Miroslav Klůc. Číslo osm, které oblékal pan Klůc, už nikdo nikdy 

v chomutovském týmu neoblékne. Bylo totiž slavnostně vyřazeno ze sady 
dostupných čísel. Naposledy s osmičkou nastoupil Lukáš Endál. 

zasloužil,“ řekl v rozhovoru pro isport.cz 
zkušený zadák David Havíř. 
  
"Vyhraná baráž se s extraligovými tituly 
nedá srovnat. Tohle řadím ještě výš. Projít 
skrze play off první ligy není jednoduché. A 
když jsme baráž v Boleslavi začínali, tak 
jsme určitě nebyli favorité. Ve všech 
zápasech jsme ale předvedli kvalitní výkony a 
extraligu si plně zasloužíme," řekl pro ČTK 
kanonýr David Hruška. "Kluci tady drží 
pohromadě. Je to neskutečné, s takovou 
partou jsem se ještě nesetkal. Spadl mi 
kámen ze srdce, konečně jsme to dokázali. 
Moc lidí nám před sezonou nevěřilo a ani 
samotná sezona se nevyvíjela moc dobře,“ 
dodal druhý nejproduktivnější Pirát sezóny.  David Hruška má pověst neomylného kanonýra. Už dvakrát se 

totiž stal nejlepším extraligovým střelcem. 
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MIROSLAV HANUJLAK MILAN ŘEHOŘ
GÓLMAN 

Gólman, kterého si Chomutov vytáhl 
před třemi lety z partnerské Kadaně, 
byl v základní části týmovou 
jedničkou. Rodák z Litvínova přitom 
málem hokej hrát nemusel. „Začínal 
jsem docela pozdě, asi když mi bylo 
10 let. Kamarád ze třídy hrál hokej, 
tak jsem se jednou rozhodl jít s ním 
na trénink.“ 

 TOMÁŠ DUBA 
GÓLMAN GÓLMAN 

  
27letý brankář, který byl ve 
vyřazovacích bojích velkou oporou 
svého týmu, zažil velmi kuriózní 
debut v extralize. Stalo se to v dresu 
Třince, kdy po skončení prodloužení 
přijel tehdy celý zápas chytající 
Martin Vojtek ke střídačce a z 
legrace řekl, že je unavený. Trenéři 
ale Vojtka nepochopili… 

Brankář z KHL v Chomutově dělal jen 
dvojku, nebo trojku. Přišel jako 
spasitel, ale podával velmi 
nevyrovnané výkony a v zápase 
s Třebíčí, v němž dostal gól z půlky 
hřiště, se navíc zranil a do formy 
z HC Lev se už nedostal. Boj o post 
jedničky pro play-off sice prohrál, 
Duba ale nezahořkl a postup si užil. 

JAN STRMEŇ JARNO LAITINEN
GÓLMAN 

 
Nadějný gólman letos odchytal jen 
pět minut (v zápase s Duklou Jihlava), 
během nichž musel pokrýt celkem 
šest střel. To v juniorce se 
pochopitelně Jan Strmeň musel 
zapotit daleko více. Právě Strmeň byl 
klíčovým hráčem chomutovské 
juniorky, která letos slavila 
premiérový titul. 

 LUKÁŠ PULPÁN 
GÓLMAN OBRÁNCE 

  
Finský gólman letos zažil hodně 
náročnou sezónu. Nejdříve bojoval o 
post v brankovišti Komety, poté 
zamířil do Havlíčkova Brodu (tam  
podával výborné výkony), odkud si ho 
vytáhli Piráti, kde nakonec odehrál 
jen dva zápasy, po nichž se vrátil do 
rodné vlasti, konkrétně do druhé 
nejvyšší soutěže (3 odehrané klání),  

Spíše než obránce připomíná tento 
postavou malý, ale výkony velký 
hokejista forvarda. Hodně rád si 
zaútočí, ale nezapomíná ani na 
defenzivu. Je škoda, že se Pulpán 
dlouhodobě zranil a v základní části 
vynechal celkem 21 utkání. I tak ale 
s 26 body vyhrál klubové bodování 
obránců.  

JAKUB GROF BRETT PALIN
OBRÁNCE 

 
Juniorský Mistr světa letos vsítil jen 
tři branky, což je na jeho poměry 
slabý výsledek. Vždyť tento tvořivý 
zadák už dokázal v druhé nejvyšší 
soutěži dvakrát nasázet hned 
jedenáct branek. V play-off se však 
střelecky probral a trefil se hned 
čtyřikrát, z toho dva góly byly 
v prodloužení (včetně toho zlatého). 

 JEFF JILLSON 
OBRÁNCE OBRÁNCE 

  
Řízný kanadský zadák je přesně to, 
co v 1. lize doposud chybělo. Brett 
Palin představuje prototyp typického 
zámořského hráče, který hraje 
tvrdě, ale zároveň to umí i s holí. 
Leccos mohl odkoukat i od 
momentálně nejlepšího obránce světa 
Shea Webera, s kterým se potkal 
v jednom týmu v Kelowna Rockets. 

31letý obránce z amerického Nort 
Smithfieldu, jenž vystudoval 
michicaganskou univerzitu, má stejně 
jako většina jeho chomutovských 
spoluhráčů zkušeností na rozdávání. 
Urostlý zadák má na svém kontě i 
několik zápasů v play-off NHL. 
S Pardubicemi, odkud k Pirátům 
odcházel, pak slavil extraligový titul. 

JAROSLAV MRÁZEK DAVID HAVÍŘ
OBRÁNCE 

 
Další kvalitním hokejistou, kterého 
hokejově odchovaly jižní Čechy, je 
právě Jaroslav Mrázek, bezmála 
stokilový obránce. Bývalý 
mládežnický reprezentant, jenž byl 
draftován New York Islanders, letos 
odehrál všech 52 zápasů základní 
části, v nichž posbíral solidních 
jedenáct bodů. 

 JAN RUTTA 
OBRÁNCE OBRÁNCE 

  
37letý veterán, který letos v rámci 
výpomoci Plzni a později i Pardubicím 
zaokrouhlil počet svých startů 
v nejvyšší soutěži na rovných 600 
(185 bodů), předváděl parádní výkony 
zejména v play-off, a to ať už 

21letý odchovanec Písku má na svém 
kontě na čtyři desítky startů 
v mládežnických reprezentacích 
v různých věkových kategorií. Svůj 
talent naplno prokázal již letos, kdy 
se dokázal prosadit do nabité sestavy 

v kmenovém Chomutově nebo 
v Pardubicích. Blýskl se i gólem 
v prodloužení ve třetím finálovém mači. 

Chomutova. Celkově (i s play-off) 
letos odehrál v 1. lize 58 utkání, 
v nichž se mu povedlo získat 11 bodů. 
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PETR MACHÁČEK TOMÁŠ BARTEJS
OBRÁNCE 

 
Rodáka z Českých Budějovic a 
odchovance tamního klubu letos 
trápila zranění kvůli kterým zmeškal 
hned 23 prvoligových zápasů. 26letý 
obránce zažil už v ročníku 
2004/2005 jeden z vrcholů kariéry, 
v jedné obranné dvojici hrál totiž 
s Radkem Martínkem. Do Chomutova 
přišel před sezónou z Mladé Boleslavi. 

 ALEŠ PAVLAS 
OBRÁNCE OBRÁNCE 

  
Tomáš Bartejs, odchovanec Horácké 
Slavie, je dalším talentem 
z chomutovské akademie. 19letý 
obránce letos dostal mezi seniory 
nečekaně dost příležitostí. Zahrál si i 
finále 1. ligy a baráž. Za A-mužstvo 
se dokonce už i trefil, paradoxně 
svoji první branku vsítil mateřské 
Třebíči. 

Havlíčkobrodský odchovanec, který 
se vyznačuje poctivou hrou, má na 
svém kontě ve 30 letech 136 
extraligových startů, převážně 
v dresu Kladna. Nyní bude mít šanci 
přidat další. Zejména v baráži na 
tohoto hráče, jehož v posledních 
letech trápila zranění, trenér Jiří 
Doležal hodně sázel.   

DANIEL OPÁLEK MARTIN MAZANEC
OBRÁNCE 

 
Dalším hráčem, kterého zlákala do 
svých řad prestižní chomutovská 
hokejová akademie, je právě tento 
obránce, jenž loni oblékal barvy 
Znojma, s jehož juniorskou slavil 
mistrovský titul. Letos toto 
významné mládežnické ocenění 
obhájil, tentokráte ale v barvách 
Chomutova.  

 JAKUB JEŘÁBEK 
OBRÁNCE OBRÁNCE 

  
Stejně jako jeho spoluhráči Jan 
Rutta a Nikola Gajovský i Martin 
Mazanec, tvrdý a nebojácný bek, 
pochází z jihočeského Písku. 22letý 
zadák debutoval v barvách 
Chomutova již v ročníku 2007/2008, 
ale zatím se do jeho kádru stabilně 
neprobojoval. Letos za Piráty 
nastoupil jen jednou. 

V loňském ročníku odehrál 4 zápasy 
za národní tým dospělých. Letos se 
nevešel do kádru Chomutova a po 
čtyřech zápasech v dresu Pirátů byl 
poslán do partnerské Kadaně. Mimoto 
odehrál i tři desítky zápasů za 
kmenovou Plzeň. Nejvíce na sebe ale 
upozornil tím, že podal insolvenci na 
Slovan, který mu dlužil prémie. 

MILAN KRAFT DAVID HRUŠKA
ÚTOČNÍK 

 
Kapitán juniorských Mistrů světa 
z roku 2000 a nejlepší útočník téhož 
turnaje hrál v jedné formaci mimo 
jiné s Mariem Lemieuxem, Jaromírem 
Jágrem nebo Alexejem Morozovem. 
Kvůli častým zraněním se však před 
třemi lety musel uchýlit do 
chomutovského azylu, kde letos 
opanoval kanadské bodování.  

 MILAN PROCHÁZKA 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Vyhlášený kanonýr, jehož 
nepředchází dobrá pověst. Hrál 
automaty, několikrát byl obviněn 
z krádeže, řídil opilý… V posledních 
letech ale zmoudřel, což se projevilo 
i na jeho výkonech. V základní části 
se trefil hned sedmadvacetkrát, 
čekalo se od něj ale minimálně třicet. 
Ale tři góly sem, tři góly tam… 

Útočník, jenž se proslavil díky play-
off 2009, kdy byl jednou z hlavních 
osobností mistrovské Energie, byl 
prvním odchovancem znojemského 
hokeje, který si zahrál extraligu 
ledního hokeje (v barvách Pardubic). 
Na Milana Procházku se ale v poslední 
době lepí smůla v podobě zranění. 
Letos odehrál jen 7 zápasů play-off.  

NIKOLA GAJOVSKÝ FILIP SEMAN
ÚTOČNÍK 

 
25letý útočník zažil letos dva 
bratrovražedné souboje. Ve finále 1. 
ligy se utkal jeho Chomutov s Ústím 
nad Labem, kde působí jeho kamarád 
Daniel Boháč, s kterým se potkal 
ještě v  Mladé Boleslavi. V baráži se 
pak Piráti postavili zmíněnému 
bruslařskému klubu s Nouzou 
v sestavě, dalším jeho kamarádem. 

 MAREK SIKORA 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Filip Seman, jehož starší bratr Daniel 
hraje v extraligovém Třinci, je 
odchovancem havířovského hokeje. Po 
krachu tamějšího klubu zamířil do 
Kadaně, v níž zaujal i představitele 
Chomutova, ve kterém už za dvě 

Hokejové dvojče Filipa Semana, 
Jejich kariéry jsou téměř totožné. 
Marek Sikora ale narozdíl od svého 
kamaráda tempo nejvyšší soutěže 
ještě neokusil (Seman odehrál 19 
utkání za Vítkovice). Urostlý útočník 

sezóny nasázel téměř třicet branek. 
Zda se šikovný útočník probojuje do 
extraligového kádru je otázkou. 

se letos z branky radoval 
šestnáctkrát, což je velmi dobrá 
bilance. 
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ŠTĚPÁN HŘEBEJK

 

 ZDENĚK ONDŘEJ
ÚTOČNÍK 

 
Strakonický rodák s několika 
reprezentačními starty sice měří jen 
174 centimetrů, ale na ledě si dovolí 
hitovat i daleko statnější soupeře. 
Stejně jako jeho nynější spoluhráč 
Petr Macháček v ročníku okořeněném 
výlukou (2004/2005) nastupoval 
v jednom útoku s  velkými hvězdami- 
Václavem Prospalem a Radkem Dvořákem. 

 JAROSLAV HAFENRICHTER 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Zdeněk Ondřej praktikuje podobný 
styl jako Štěpán Hřebejk. Jeho 
doménou je bojovnost a výborná 
defenziva. 31letý forvard s bohatými 
extraligovými zkušenostmi je jako 
spousta jeho chomutovských 
spoluhráčů z jihočeského regionu. 
Důrazný Zdeněk Ondřej konkrétně 
z Jindřichova Hradce. 

Jaroslav Hafenrichter je společně 
s Petrem Jírou jediným odchovancem 
klubu, který za Piráty letos 
nastupoval stabilně. I proto je mezi 
fanoušky Severočechů hodně oblíben. 
Navíc jeho styl se musí divákům líbit, 
hýří pohybem, hraje tvrdě, nebojí se 
shodit rukavice (viz. letošní bitka 
s Lukášem Havlem).  

PETR JÍRA DWIGHT HELMINEN
ÚTOČNÍK 

 
Hrající klubová legenda. Drobný 
útočník patří k absolutní prvoligové 
elitě. Letos se však 33letý forvard 
zranil a v základní části odehrál jen 
24 zápasů. Návrat do výborné formy 
měl však technicky zručný útočník 
velmi rychlý, protože se ještě do 
konce základní části stal jednou 
z ústředních opor mateřského celku. 

 LUKÁŠ ENDÁL 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Výborně bruslící hráč se skvělou 
technikou hole na letošní rok nebude 
vzpomínat vůbec v dobrém. Do 
Chomutova přišel hráč se 
zkušenostmi z NHL jako největší 
letní posila, ale zasáhla vyšší moc. 
Helminen nakonec po 24 zápasech 
Chomutov z rodinných důvodů opustil 
a uchýlil se do zámořské ECHL. 

Lukáš Endál patří k nejlepším 
prvoligovým hráčům už několik let. 
Ještě za svého působení v Havlíčkově 
Brodě naháněl strach všem 
protihráčům. Letos ale tohoto 
známého provokatéra na dlouhou 
dobu vyřadilo ze hry zranění, i kvůli 
tomu opustil pražskou Slavii a zamířil 
do prvoligového Chomutova. 

KAREL HROMAS JAN HEŘMAN
ÚTOČNÍK 

 
Odchovanec Berouna se účastnil čtyř 
mládežnických Mistrovství světa, 
medaili má však jen jednu (bronzovou 
z MS hráčů do 18 let z roku 2004). 
Hráč, jenž byl draftovaný Chicagem 
Blackhawks (dříve než Ryan Callahan, 
Kris Versteeg, Michail Grabovskij, 
Roman Polák nebo Chris Campoli) 
přišel do Chomutova v létě ze Sparty,  

 JAROSLAV KŮS 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Před třemi sezónami řádil v Ústí nad 
Labem, odkud si ho vytáhla 
extraligová Plzeň. Tam se ale 28letý 
forvard natrvalo neprosadil a 
výborný bruslař tak zamířil na roční 
hostování do Chomutova. Ve velké 
konkurenci se ale dravý hokejista 
výrazněji neprosadil a jeho další 
budoucnost u Pirátů je hodně nejistá. 

22letý klubový odchovanec měl 
v loňském ročníku dobrou formu a 
vybojoval si stabilní místo v A-
mužstvu Chomutova. Jenže letos se 
Kůsovi moc nedařilo a téměř celý 
ročník odehrál na farmě v Kadani. 
Tam se hodně dlouho trápil. Až ke 
konci sezóny začal pravidelně sbírat 
body. 

RICHARD DIVIŠ ONDŘEJ FIALA
ÚTOČNÍK 

 
Hokejový univerzál zažil pohádkový 
konec ročníku. Už to vypadalo, že 
bude muset s Kadaní odehrát 10 
nezáživných zápasů v play-out, jenže 
v poslední možný přestupový den si 
ho stáhl Chomutov. Piráti asi netušili, 
jaký trumf do svého kádru získali. 
Richard Diviš totiž v play-off nasázel 
skvělých osm branek! 

 ADAM LAPŠANSKÝ 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Hráč, jenž má na svém kontě dva 
starty v barvách Spartaku Moskva 
(0+1) v nejprestižnější evropské lize 
pod zkratkou KHL, se narozdíl od 
Richarda Diviše nestal v play-off 
hvězdou, byť v Kadani byl Fiala 

Mladý slovenský útočník, jenž 
v minulé sezóně ve slovenské 
extralize skóroval hned 
jednadvacetkrát, strávil převážnou 
část letošního ročníku na Spartě. 
V Chomutově však odehrál téměř celé 

nejlepším hráčem svého týmu. 24letý 
útočník ale v barvách Pirátů 
rozhodně nezklamal. 

play-off a devět zápasů základní 
části. Odchovanec Spišské Nové Vsi 
se blýskl především gólem z buly. 



h 
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 MARTIN DAVÍDEK
ÚTOČNÍK 

 
Do Chomutova přicházel s pověstí 
jednoho z nejobávanějších kanonýrů 
slovenské nejvyšší slovenské soutěže. 
Jenže 32letý hokejista se 
zkušenostmi ze zámoří nebo ze 
Švédska zklamal. Po 19 zápasech 
v barvách Chomutova a partnerské 
Kadaně, v nichž nedal ani jeden gól, 
se vrátil na Slovensko. 

 FILIP HANTÁK 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Také Martin Davídek letos zklamal. 
Stejně jako Jabrockému se ani ex-
olomouckému Davídkovi nepodařilo 
vstřelit ani jednu branku. Po 14 
utkáních se uchýlil do německého 
azylu, konkrétně do Landshutu 
hrajícího druhou nejvyšší německou 
soutěž. Kdepak asi bude opavský 
odchovanec hrát příští rok? 

Odchovanec pražské Sparty letos za 
Piráty odehrál jen jedno utkání, 
zbytek tohoto ročníku strávil 
v chomutovské juniorce, které 
šestnácti body v základní části a 
dvěma góly v play-off pomohl 
k mistrovskému titulu. Zda někdy 
dostane pravidelnější šanci i v áčku je 
ale v nedohlednu. 

DANKO DEVERI MAREK RAČUK
ÚTOČNÍK 

 
Čtvrtý nejproduktivnější hráč 
juniorské NOEN extraligy a vítěz 
klubového bodování Chomutova 
stejně jako Hanták odehrál za A-
mužstvo Pirátů jen jedno klání, zato 
ale dostal výraznější šanci ve 
farmářské Kadani, kde odehrál čtyři 
zápasy, v nichž se mu podařilo hned 
dvakrát rozvlnit síť. 

 JAKUB ORSAVA 
ÚTOČNÍK ÚTOČNÍK 

  
Statný útočník měřící 193 
centimetrů a vážící 93 kilogramů byl 
druhým nejproduktivnějším 
chomutovským juniorem. Krom startů 
v NOEN extralize se objevil 
jedenáctkrát i v 1. lize (1 utkání za 
Piráty, zbytek za Kadaň). Do statistik 
se však zapsal jen jednou, díky 
asistenci v play-out. 

Šumperský odchovanec letos odehrál 
pět zápasů za národní tým dospělých. 
Nominaci na Euro Hockey Tour si 
vysloužil díky výborným výkonům 
v kmenovém Třinci. Čtyřikrát se  
letos objevil i v barvách Hradce 
Králové, pro play-off však posílil 
bohatý Chomutov, kterému pomohl 
k titulu pěti góly v play-off. 

DOMINIK PACOVSKÝ TOMÁŠ RACHŮNEK
ÚTOČNÍK 

 
21letý útočník letos zažil průlomovou 
sezónu. Hráč se zkušenostmi ze 
zámořské WHL se totiž prosadil do 
kádru mateřské Sparty. A rozhodně 
nebyl jen do počtu, ba naopak patřil 
k nejlepším forvardům mužstva. Na 
vítězství Prezidentského poháru se 
podílel 27 body. Pro play-off posílil 
na čtyři utkání Chomutov (2+0). 

 VÁCLAV SÝKORA 
ÚTOČNÍK HLAVNÍ TRENÉR (1.) 

  
Nejmladší z bratského klanu 
Rachůnků Tomáš zažil stejně jako 
Dominik Pacovský průlomový ročník. 
Začátek letošní sezóny ho zastihl 
v obrovské formě a loňský účastník 
Mistrovství světa juniorů patřil 
k tahounům mužstva. Pak ale zvolnil a 
nakonec dal „jen“ deset branek. Za 
Chomutov odehrál 4 utkání (0+0). 

Příchodem Václava Sýkory nabrala 
chomutovská organizace úplně jiných 
rozměrů. Tento trenér totiž patří 
k absolutní evropské špičce ve svém 
oboru. Václav Sýkora dostal na 
postup do ELH limit dvou sezón, ale 
vedení klubu slib nedodrželo a 
v semifinále tohoto respektovaného 
kouče překvapivě odvolalo. 

JAN VOTRUBA PETR ŠVEHLA
ASISTENT TRENÉRA (1.) 

 
Pravá ruka Václava Sýkory. Na 
diskuzích se spekuluje, že právě tohoto 
muže neměli hráči Chomutova moc rádi. 
Kde je ale pravda, to se oficiálně 
nedozvíme. Votruba musel s aktivním 
sportem skončit v 28 letech po vážném 
zranění kyčle. Další ránou pro něho byla 
vážná autonehoda, po níž musel na rok 
do invalidního důchodu. 

 LEO GUDAS 
KONDIČNÍ TRENÉR ASISTENT TRENÉRA (2.), 

SPORTOVNÍ MANAŽER  
Bývalý úspěšný zápasník má na 
starost zejména obratnostní a 
koordinační tréninky chomutovských 
hokejových nadějí a také fyzickou 
připravenost hráčů „A“ mužstva. 
Mezi jeho největší úspěchy patří 

 
Účastník Olympijských her v roce 1992 a 
trojnásobný československý šampión 
ukončil svoji kariéru v sezóně 
2002/2003. Tehdy oblékal barvy 
Berouna. V minulé sezóně dělal asistenta 
v Mladé Boleslavi. Po jeho vyhazovu 
zamířil do Mostu, kterému pomohl 
k postupu. Letos se stal sportovním 
manažerem a trenérem Chomutova.  

účast na olympijských hrách a také 
zlatá medaile z mistrovství Evropy 
(jediný Čech, co to dokázal). 
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JIŘÍ DOLEŽAL

 

 STANISLAV MIKŠOVIC
HLAVNÍ TRENÉR (2.) 

 
Po odvolání Václava Sýkory nebylo na 
trhu moc trenérů, nakonec se tedy 
Chomutov dohodl s Jiřím Doležalem, 
s kterým se Leo Gudas, nový 
sportovní manažer Pirátů, moc dobře 
zná z reprezentace i ze Sparty. 
Doležal zahájil letošní ročník 
v Berouně, odkud byl ale po bídných 
výsledních odvolán. 

 MICHAL PODOLKA 
ASISTENT TRENÉRA (2.) TRENÉR BRANKÁŘŮ 

  
Rodák z Mostu, jenž byl draftován 
Detroitem Red Wings, se nikdy 
nedokázal natrvalo prosadit na post 
jedničky (ať už v Litvínově nebo 
v Chomutově) a ve 30 letech ukončil 
kariéru. Nyní má na starost společně 
s Vlastimilem Kováčem chomutovské 
brankáře. Šéftrenéra jim dělá 
uznávaný Josef Bruk. 

Ikona chomutovského klubu působí již 
dva roky v Kadani. Člen zastupitelstva 
města Chomutov poté, co jeho Kadani 
skončila sezóna, obdržel od vedení 
svého srdečního klubu nabídku na post 
asistenta trenéra. Mikšovic 
samozřejmě neotálel a Pirátům v těžké 
situaci pomohl. Zastával post 
prostředníka mezi kabinou a trenérem. 

 Ing. Jaroslav Veverka

Další členové managamentu: 
Mgr. Jaroslav Liška, ředitel sportovního úseku mládeže  
Martin Pašek, sportovní sekretář  
Ivana Kiliánová, ekonomka 
Bc. Jan Pivko, obchod a marketing  
Jakub Novák, marketing a ticketing 
Lucie Tenková, účetní 

Monika Nešetřilová, asistentka 
Roman Lauko, vedoucí mužstva 
Pavel Mošna, kustod, masér  
MUDr. Petr Šizling lékař  
Pavel Wildumetz, fyzioterapeut, masér  
Libor Dudek, videotrenér 

 MILAN KAŠPÁREK
GENERÁLNÍ MANAŽER 

 
Jaroslav Veverka mladší (je mu teprve 26 
let a už šéfuje takto významnému klubu) 
je synem majitele klubu Jaroslava 
Veverky staršího, který vlastní 
společnost NOEN. "Posadit vlastního 
syna do takovéto pozice a myslet si, že na 
to nemá, tak jediným řešením je vodit ho 
za ruku a dělat vše za něj. A to mi věřte, 
že na to nemám čas"  řekl bohatý otec 
pro idnes.cz. 

 DAVID DINDA 
ASISTENT GENERÁLNÍHO 

MANAŽERA 
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ 

ŘEDITEL 
  
Svoji práci dělá na výbornou. 
Chomutov připomíná svým stylem klub 
NHL. Výborná propagace týmu, 
skvělé marketingové kampaně (ta 
letošní ve stylu VĚŘÍM naprosto 
zdecimovala tu trochu trapnou 
ústeckou), maskot Picaroon… Na tom 
všem má zásluhu tento mladý muž. 

Ač asistent generálního manažera, 
má poměrně velkou moc. Bývalý 
trenér mládežnických i seniorských 
týmů Chomutova, Karlových Varů a 
také Jindřichova Hradce (s kterým 
postoupil do 1. ligy) vloni nakrátko 
usedl na trenérskou židli A-mužstva 
Chomutova, ale neuspěl. 
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UKONEČNÉ POŘADÍ PRVOLIGOVÉHO 
ROČNÍKU 2011/2012 

 

1. CHOMUTOV 
 
2. ÚSTÍ N/L 
-------------------- 
3. OLOMOUC PŘEDSEZÓNNÍ TIP HSFANA 

 

 1. CHOMUTOV     0 
2. ÚSTÍ NAD LABEM    0 

4. JIHLAVA 3. HRADEC KRÁLOVÉ   -2 
4. JIHLAVA     0 

------------------------ 5. HAVLÍČKŮV BROD   -2 
6. OLOMOUC    +3 5. HRADEC KRÁLOVÉ 7. KADAŇ     -3 

6. BENÁTKY NAD JIZEROU 8. TŘEBÍČ      0 
9. PÍSEK      0 

7. HAVLÍČKŮV BROD 10. BEROUN    -3 
11. BENÁTKY N/J   +5 8. TŘEBÍČ 12. ŠUMPERK     0 

------------------------ 13. LITOMĚŘICE    +2 
14. MOST      0 

9. PÍSEK 
PŘEDSEZÓNNÍ TIP ADYHO10(12). KADAŇ  

 
11(10). LITOMĚŘICE 1. ÚSTÍ NAD LABEM                 -1 

2. CHOMUTOV     +1 
12(11). ŠUMPERK 3. HAVLÍČKŮV BROD    -4 

4. JIHLAVA      0 ------------------------ 5. OLOMOUC     +2 
13. BEROUN  6. HRADEC KRÁLOVÉ    +1 

7. KADAŇ      -3 
14. MOST 8. PÍSEK      -1 

9. TŘEBÍČ      +1 
Oficiálně byly neodehrané zápasy skupiny O baráž 
kontumovány ve prospěch domácích týmů, magazín o 1. 

10. BENÁTKY N/J    +4 
11. MOST      -3 

lize však upřednostňuje výkony na ledě, ne rozhodnutí u 
zeleného stolu. Toto pořadí tedy vychází jen z 
odehraných utkání, nezapočítáváme tedy body získané 
kontumačně (pořadí po kontumacích v závorce). 

12. BEROUN     -1 
13. LITOMĚŘICE     +2 
14. ŠUMPERK     +2 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Milan Kraft  56b 

2. David Hruška 55b 
3. Milan Procházka 36b 
4. Nikola Gajovský 34b 

5. Filip Seman 29b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Lukáš Pulpán 26b 
2. Jakub Grof 26b 
3. Brett Palin 18b 

 
TOP 3 střelci 

1. David Hruška 27g 
2. Milan Kraft 23g 

3. Milan Procházka 16g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Milan Kraft  33a 

2. David Hruška 28a 
3. Jakub Grof 23a 

 
TOP 3 +/- 

1. Milan Kraft  +33 
2. Jakub Grof +24 

3. David Hruška +22 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Štěpán Hřebejk 107TM 

2. Jaroslav Hafenrichter 86TM 
3. Brett Palin 79TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Miroslav Hanuljak 92,23 

2. Jarno Laitinen 91,89 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Miroslav Hanuljak 1,99 

2. Milan Řehoř 2,74 
 

Čistá konta 
Milan Řehoř 3 

   Miroslav Hanuljak 2 
Tomáš Duba 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

19,85% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
2273 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1- 

ZÁPAS ROKU 
Mladá Boleslav vs. Piráti 2:4 (7. baráž) 

 
Jaký jiný zápas než ten postupový? Nebyl to 
určitě nejpohlednější a nejpovedenější zápas 
Pirátů v letošní sezóně, ale na tento moment 
čekalo celé město dlouhých 38 let. A právě 
26. dubna se tisícovky chomutovských 
fanoušků dočkaly velkého snu- tradiční 
hokejový celek hned v první sezóně nové 
klubové éry vybojoval nejvyšší soutěž. O 
vysněnou metu však musel svést dlouhou 
bitvu. V sedmém zápase Chomutov svého 
soupeře jasně přehrál a zvítězil 4:2. 

KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ: 1. MÍSTO 
předsezónní tip: 1. místo 

 
Základní část i následné play-off bylo 
rozpačité (proto dostali Severočeši na 
vysvědčení jedna minus). Chomutov 
zbytečně ztrácel body a jeho 
konkurent z Ústí nad Labem předváděl 
lepší a efektivnější hokej. Jenže Piráti 
překonali všechny krizové momenty (tři 
série musely rozhodnout až sedmé 
zápasy) a ve stylu marketingové 
kampaně VĚŘÍM dopluli až do 
extraligy, kde určitě ostudu neudělají. 
Mají totiž kvalitní mládež, parádní 
stadion a konkurenceschopný tým. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. David Hruška 15b 
2. Milan Kraft   13b 
3. Jakub Grof  13b 
 
Nejlepší střelec 
Richard Diviš   8G 
 
Nejlepší +/- 
Jeff Jillson  +8 
 
Nejproduktivnější bek 
Jakub Grof  13b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Milan Řehoř musí být oporou 

A byl! Sice ne v základní části, během níž byla 
předsezónní posila z Jihlavy dokonce poslána do 
farmářské Kadaně, ale v play-off a v baráži byl jedním 
z nejdůležitějších mužů Václava Sýkory, respektive 
Jiřího Doležala. Zachytá si jako jednička i v extralize? 

PIRÁTI 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
DAVID HRUŠKA 

 
 
UPicaroon:U Častokrát byl nejlepším mužem zápasu. I když se nedařilo 
hráčům, návštěvníci utkání se vždy alespoň pobavili při pohledu na 
skotačiny nového chomutovského maskota. 
 
Rekordní výhra: Nejvyšší vítězství po návratu Chomutova do 1. ligy si 
Piráti připsali ve 31. kole letošního ročníku druhé nejvyšší soutěže. Do 
Mostu, kam přijela početná skupina chomutovských fanoušků, jeli 
Piráti jako jasný favorit, ale to, co se dělo na ledě, nikdo neočekával 
ani v nejtajnějších snech. Chomutovu se dařilo vše na co šáhl a ze 67 
střel hned čtrnáct skončilo za bezmocným Bendou, respektive 
Lusinšem, který mosteckou oporu vystřídal ve 14. minutě po šesti 
vstřelených brankách. Z hráčů se blýskl zejména ex-tučňák Milan 
Kraft, jenž k jednomu vstřelenému gólu přidal šest asistencí. 

 
Kontroverzní hokejista již nehraje automaty a 
dluhy už ho zřejmě také netrápí, takže se 
může soustředit jen na hokej. A to mu 
prospívá, nastřílel totiž 27 gólů. Čekalo se ale, 
že by mu nemělo dělat problém pokořit 
třicetibrankovou hranici. Bývalý reprezentační 
útočník letos nedosáhl ani na hattrick (ten 
přišel až v baráži), zato se mu podařilo ve 
čtrnácti zápasech nasbírat dva a více bodů. V 
zápase proti Mostu se pak blýskl pěti 
získanými body (2+3). 

 
Postup: Copak taky jiného, že? Majitel klubu pan Veverka do klubu 
vložil za poslední tři čtyři roky hodně peněz, nyní konečně vynaložené 
úsilí přineslo sladké plody. Piráti se stali tvůrci malého zázraku, 
všichni totiž moc dobře vědí, že baráž hrála do karet Mladé Boleslavi. 
 
 
 
Pocta panu Klůcovi: Až v roce 2012 konečně napadlo vedení klubu 
vyřadit číslo legendárního útočníka Miroslava Klůce. Toto ale trvalo. Překvapení sezóny 

TOMÁŠ BARTEJS 
A co se naopak nepovedlo? 

 
Příchod Tomáše Duby: Do Chomutova konečně přišel brankář 
evropské třídy. Začátek prvoligového angažmá se mu ale vůbec 
nepovedl, v utkání proti Třebíči se zranil a od té doby za Chomutov 
nastupoval již sporadicky. Přednost dostal ex-jihlavský Milan Řehoř. 
Tomáš Duba, s největší pravděpodobností nejlépe placený hráč této 
soutěže, tak Chomutovu na ledě moc nepomohl. Brankář se 
zkušenostmi z finské SM-Ligy však nezahořkl a i nadále prožíval se 
svým novým týmem všechny slasti i strasti. Zůstane v kádru Pirátů i 
pro následující sezónu, nebo zůstane v HC Lev?  

 
Prosadit se v tak mladém věku do sestavy 
ambiciózního Chomutova? Velmi těžký úkol. Ale 
třebíčský odchovanec Tomáš Bartejs to 
dokázal a dokonce se mu podařilo vstřelit i 
branku. A hádejte, komu pak ji dal... Ano, 
mateřské Třebíči! Nakonec odehrál 18 utkání, 
v nichž se mu podařilo získat čtyři body.  

 
Mizerná koncovka: V základní části se Piráti potýkali s chabou 
koncovkou. Byť má hodně chomutovských útočníků zkušeností na 
rozdávání, v zakončení působili hodně nervózně. I díky střelecké 
impotenci Chomutova nakonec Piráti skončili po 52 kolech až za 
spolufavoritem soutěže Ústím nad Labem. 
 Hráč play-off a baráže 

MILAN ŘEHOŘ  

Tento muž se vydrápal z hluboké propasti až na 
samotný vrchol. Nepovedlo se mu několik 
zápasů a přednost dostával jeho kolega 
Miroslav Hanuljak. Aby toho nebylo málo, 
sehnalo vedení klubu i hvězdného Tomáše Dubu. 
Jenže Řehoř v play-off a baráži nečekaně ožil. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Jaroslav Roubík  58b 

2. Martin Šagát 48b 
3. Jan Klobouček 40b 
4. Daniel Boháč 39b 
5. Tomáš Rod 37b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Jan Klobouček 40b 

2. Jiří Zeman 22b 
3. Miloslav Gureň 17b 

 
TOP 3 střelci 

1. Jaroslav Roubík  26g 
2. Daniel Boháč 23g 

3. Lukáš Handlovský 18g 
 

TOP 3 nahrávači 
1. Martin Šagát 35a 

2. Jaroslav Roubík 32a 
3. Jan Klobouček 30a 

 
TOP 3 +/- 

1. Jan Klobouček +44 
2. Martin Šagát +37 
3. Jiří Zeman +34 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Jan Klobouček 87TM 
2. Zbyněk Sklenička 76TM 
3. Lukáš Handlovský 50TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Pavel Francouz 93,87 
2. Zdeněk Orct 92,91 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Pavel Francouz 1,77 
2. Zdeněk Orct 1,79 

 
Čistá konta 

Pavel Francouz 3 
Zdeněk Orct 2 

 
Úspěšnost přesilovek 

21,08% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
2099 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2- 

ZÁPAS ROKU 
Ústí nad Labem vs. Chomutov 3:2sn. (17. 

kolo) 
 

Prestižní derby bylo už po 11 minutách hry 
v režii hostujících Pirátů, kteří v tu chvíli 
vedli už 2:0. Jenže utkání, hrané v parádní 
atmosféře (4 085 diváků), zdramatizoval ve 
33. minutě bojovný Miroslav Třetina. Stejný 
hráč pak v samotném závěru (58. minuta) 
ostře sledovaného mače poslal derby do 
prodloužení, v němž se nerozhodlo a jely se 
nájezdy. V nich rozhodl Jan Alinč, i když ten 
si na ně nevěří a raději se jim vyhýbá. 

2. MÍSTO 
předsezónní tip: 2. místo 

 
Slovan rok co rok hlásil atak na postup 
do nejvyšší soutěže. Ale to se možná 
v příští sezóně změní. Jakto? Sponzory 
totiž už nebaví sypat obrovské peníze 
do týmu, který se plácá v 1. lize. Není 
se čemu divit, že do dalšího ročníku 
půjde Slovan dle slov Jana Dragomira, 
předsedy představenstva, s daleko 
nižším rozpočtem. Tato sezóna tedy 
možná byla na dlouhou dobu poslední, 
ve které Ústí nad Labem vyhrálo 
základní část. Ale třeba to nebude tak 
horké… 

 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jaroslav Roubík  19b 
2. Jan Alinč   16b 
3. Sacha Treille  12b 
 
Nejlepší střelec 
Jaroslav Roubík  10G 
 
Nejlepší +/- 
Jiří Zeman  +13 
 
Nejproduktivnější bek 
Jiří Zeman  8b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Jaroslav Roubík 

Před sezónou náš magazín předpovídal, že Jaroslav 
Roubík získá okolo 45 bodů. Produktivní forvard naše 
očekávání dokonce překonal a získal ještě o dalších 
třináct bodů více. Tato bilance mu zaručila post 
nejproduktivnějšího hráče soutěže. V play-off rovněž 
vyhrál ligové bodování. Roubík byl tedy hlavní oporou 
týmu, ale ani to nepomohlo Slovanu do extraligy. 

SLOVAN 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
JAROSLAV ROUBÍK 

 
 
UZákladní část:U Slovan letos základní části doslova kraloval. Je 
pochopitelné, že bodovat ve všech 52 zápasech prostě nejde, ale Lvi 
se této metě hodně přiblížili. Jen ze sedmi zápasů odjeli Severočeši 
s prázdnou, ve 37 pak vydolovali všechny tři body. Konečná bilance 
Slovanu tedy činila 124 získaných bodů. Celkově Ústečtí opanovali 
základní část s náskokem dvanácti bodů na druhé Piráty. 
 
Skóre: Ústí nad Labem letos v 52 kolech základní části nasázelo 225 
branek (4,32 gólů na zápas) a inkasovalo celkem jen  105x (2, 02 G/Z). 
V obou ohledech byli Severočeši s přehledem nejlepší v soutěži. 

 
Jaroslav Roubík letos jen potvrdil, že je 
právem označován za jednoho z nejlepších 
prvoligových hráčů. Svoji pověst si odchovanec 
pražské Sparty nejprve budoval v Berouně, a 
pak v Chomutově (to se o něm málo ví). Nejlepší 
ročníky své kariéry ale prožil v Hradci Králové. 
Nyní však bojuje za Ústecké Lvy. Ale ať už byl 
kdekoli, tak sbíral jeden bod za druhým. Teď 
se podržte. V osmi z devíti posledních sezón 
totiž překročil hranici čtyřiceti bodů. Co k 
tomu dodat? 

 
Skvělá ofenziva: Hned deset hráčů Slovanu letos pokořilo hranici 
třiceti bodů. Stejný počet hokejistů pak nastřílel deset a více branek. 
To je skvělá bilance ústecké ofenzivy. 
 
10. až 26. kolo: V tomto období Slovan pokaždé vydoloval minimálně 
jeden bod. Hned čtrnáctkrát zvítězili už po základní hrací době. 
Tehdy si Ústečtí v tabulce vytvořili velký nedostižný náskok, 

A co se naopak nepovedlo? Překvapení sezóny  
JAKUB LEV Neúspěch v play-off: Samozřejmě tato sezóna nemůže být 

hodnocena kladně (byť byla základní část pro Slovan jedna 
z nejlepších v historii), když se Severočeši nedokázali probojovat do 
baráže, natož pak do nejvyšší soutěže. 
 
Václav Varaďa: Přišel jako hráč s pověstí velkého bojovníka, který je 
typickým hráčem pro play-off. Jenže třinecký útočník byl očividně 
v Ústí nad Labem za trest, na ledě se ploužil a nakonec se po 
semifinálové sérii raději vrátil domů. 
 
„Posilování“ o hráče z ELH: Tak toto se opravdu nepovedlo. Slovan ve 
finále proti Pirátům využil služeb několika hráčů z ELH (k těm 
nejznámějším patří vítkovický kanonýr Jan Káňa, již zmíněný Václav 
Varaďa, slávistický mladíček Tomáš Hertl nebo třeba reprezentant 
Jakub Krejčík), ale tito hráči spíše uškodili, než že by pomohli (čest 
výjimkám- Hertl, Krejčík, Treille). Navíc hráči, kteří odehráli za Lvy 
celou sezónu, určitě toto „posilování“ neviděli rádi. Myslím si, že 
Severočeši měli raději dát přednost svým kmenovým hráčům. 

Je vidět, že vedle kvalitních spoluhráčů může 
body jak na běžícím páse sbírat donedávna 
ještě junior. Jakub Lev se ale nemalou měrou 
podílel na hře celé pětky a jeho odměnou bylo 
patnáct vstřelených branek, k nimž přidal ještě 
osmnáct gólových asistencí. Svoji dobrou 
formu ze Slovanu si přenesl i do extraligové 
Plzně (18 zápasů, tři góly + tři asistence). 

Hráč play-off 
SACHA TREILLE 

O výborné formě tohoto cizince v letošním 
play-off toho bylo napsáno už dost. 
Komplimenty se na jeho adresu jen hemží, i 
proto si od magazínu odnesl Cenu Radka Šípa, 
obdobu zámořské Conn Smythe Trophy, 
udělovanou pro nejlepšího hráče play-off. 

foto: Miroslav Rosendorf 



 

ROZBOR UStatistiky 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Petr Haluza  42b 

2. Radim Kucharczyk 40b 
3. Michal Pšurný 32b 
4. Jakub Bartoň 31b 

5. Jiří Řípa 31b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Jakub Bartoň 31b 
2. Jiří Ondrušek 14b 

3. Alexandr Lhotský 12b 
 

TOP 3 střelci 
1. Petr Haluza  22g 

2. Radim Kucharczyk 18g 
3. Jakub Bartoň 12g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Michal Pšurný 25a 
2. Jiří Řípa 25a 

3. Radim Kucharczyk 22a 
 

TOP 3 +/- 
1. Petr Haluza  +26 

2. Jiří Řípa +24 
3. Jiří Ondrušek +24 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Petr Haluza  72TM 
2. Alexandr Lhotský 67TM 

3. Jiří Řípa 63TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Libor Kašík 94,47 

2. Štefan Žigárdy 92,18 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Libor Kašík 1,89 

2. Štefan Žigárdy 2,51 
 

Čistá konta 
Libor Kašík 4 

Štefan Žigárdy 2 
 

Úspěšnost přesilovek 
13,30% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1085 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1- 

ZÁPAS ROKU 
Olomouc vs. Chomutov 2:1sn. (6. 

semifinále) 
 
Zápas jako řemen. Olomouc se v tomto 
utkání. které sledovalo přes 4100 diváků, 
pokusila vyrovnat semifinálovou sérii. 
Nejenže se pokusila, ale ona jí dokonce 
vyrovnala! Ještě v 56. minutě však Piráti vedli 
1:0, jenže to by nesměl Roman Rác v závěru 
zápasu skórovat. V napínavých nájezdech, ve 
kterých rozhodla až pátá série, pak efektní 
kličkou poslal Moru na sever Čech Kolouch. 

3. MÍSTO 
předsezónní tip: 6. místo 

 
Po rozsáhlé obměně kádru zářila 
Olomouc dříve, než by se dalo čekat. 
Nové akvizice v čele s nadějným 
gólmanem Kašíkem dokázaly 
plnohodnotně nahradit odcházející 
veterány a dotáhly Moru k výbornému 
umístění. Nechybělo moc a Kohouti 
mohli dokonce hrát i finále. Podobné 
zázraky (v tomto případě otočení série 
proti favorizovanému Chomutovu z 0:3 
na 4:3) se však dějí jen jednou za 
deset let. A tentokráte se bohužel pro 
Olomouc zázrak nekonal. 

 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Petr Haluza   10b 
2. Radim Kucharczyk  9b 
3. Matěj Pekr   7b 
 
Nejlepší střelec 
Petr Haluza  6G 
 
Nejlepší +/- 
Oldřich Horák  +5 
 
Nejproduktivnější bek 
Michal Nedbálek  6b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Jiří Dopita 

Po herní stránce to z několika důvodů (častá zranění, 
věk) už prostě nebylo ono, ale v kabině si stále odvedl 
své. Pořád je to pan Hokejista. Byť naskočil jen 
zhruba do poloviny soutěžních zápasů, na úspěchu 
Olomouce měl značný podíl. V play-off pak prokázal, že 
v této části sezóny je prostě nezastavitelný.   

OLOMOUC 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
JAKUB BARTOŇ 

 
 
UGólmanský tandem:U Libor Kašík a jeho zkušenější kolega Štefan 
Žigárdy vytvořili nejlepší brankářskou dvojici této sezóny. Je možné, 
že vůbec nejlepší gólmanské duo celé prvoligové novodobé historie. 
Oba dva předváděli skvělé výkony. Libor Kašík opanoval nejdůležitější 
brankářské statistiky. Žigárdy byl zase i nadále tím brankářem, jako v 
minulých letech. To znamená, že byl oporou svého týmu. 
 
6. - 39. kolo: Ze 34 zápasů v tomto rozmezí vydolovala Mora 24 
vítězství. Právě tehdy položila Olomouc základ k třetímu místu po 
základní části. Přitom ještě dva měsíce před startem základní části 
jsem tento tým osobně považoval za kandidáta na cenu pro 
nejnemilejší překvapení sezóny. Jenže poté přišly posily, které se 
osvědčily na výbornou, a Olomouc se zařadila mezi špičku soutěže. 

Obránci bývají velmi často nedocenění, i proto 
se na těchto řádcích budeme věnovat Jakubu 
Bartoňovi a ne Petru Haluzovi, který rovněž 
jako dlouhovlasý zadák zažil velmi povedenou 
sezónu. Bartoň dokonce zvítězil v anketě o 
hráče měsíce a vysloužil si tak přípravek na 
růst vlasů od firmy Alpecin. No, myslím si, že 
Bartoň tuto cenu bez dlouhého přemýšlení 
přenechal svým spoluhráčům. Třeba Jiří Dopita 
by měl určitě z takovéhoto daru radost. 

 
Životní formy: Zkušení zadáci Jakub Bartoň, Jiří Ondrušek, útočníci 
Petr Haluza a Jiří Řípa letos předváděli možná nejlepší hokej ve svých 
kariérách. I proto Olomouc překvapila a skončila na třetím místě 
soutěže.  

Překvapení sezónyA co se naopak nepovedlo?  
 JIŘÍ ONDRUŠEK 
Návštěvnost: Co trápí Olomouc nejvíce je jistě nízká návštěvnost. 
Nato, že v Moře jakožto ve velkém městě je široká základna 
potencionálních fandů a letos předváděla Olomouc skvělé výkony, 
chodilo až moc málo diváků. Návštěvnost okolo 1000 diváků na zápas 
se dá omluvit tím, že v zimních měsících byl pobyt na chladném zimáku 
vhodný jen pro profesionální otužilce nebo pro fanatické fanoušky. 
 
Zimní stadion: Už se plánuje rozsáhlá rekonstrukce, nebo stavba 
zcela nové arény, ale kdo ví, jak to vlastně vše dopadne. Pokud k 
úpravám na zchátralém stadionu nedojde, nebylo by se čemu divit, 
kdyby jednou spadl sám.  Tvrdý zadák, jenž se nebojí shodit rukavice, se 

vyšvihl z lehce nadprůměrného prvoligového 
beka až mezi absolutní prvoligovou elitu. Jeho 
výkony našly odezvu i v extralize a Ondruškovy 
služby rádi využili ve Vítkovicích. Tam s jeho 
výkony panovala velká spokojenost. Kdo ví, 
třeba tam v příští sezóně bude hrát nastálo... 

 
40. - 50. kolo: Závěr sezóny se Olomouci hrubě nepovedl. 
Nechybělo moc a Dukla se málem protlačila na třetí místo, které se 
přitom v 39. kole jevilo dost utopisticky. Za těchto jedenáct kol 
získali Kohouti tři body jen ze zápasu s Havlíčkovým Brodem. Důležité 
pro Olomouc ale bylo, že se zavčas z krize dostala a třetí místo uhájila. 

Hráč play-off 
LIBOR KAŠÍK 

Zprvu se pravidelně střídal se svým 
vyrovnaným kolegou Štefanem Žigárdym, ale v 
semifinále s Chomutovem už byl neotřesitelnou 
jedničkou Kohoutů. A byl to právě nadějný 
zlínský gólman, kdo měl největší podíl na tom, 
že Olomouc dotáhla sérii až do sedmého klání. 



 

ROZBOR UStatistiky 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Daniel Hodek 51b 

2. Tomáš Čachotský 41b 
3. Michal Jeslínek 32b 
4. Tomáš Kolafa 32b 

5. Radek Hubáček 30b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Tomáš Kolafa 32b 
2. Tomáš Ficenc 19b 

3. Jiří Dobrovolný 14b 
 

TOP 3 střelci 
1. Daniel Hodek 31g 

2. Tomáš Čachotský 17g 
3. Michal Jeslínek 17g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Tomáš Čachotský 24a 
2. Tomáš Kolafa 22a 
3. Daniel Hodek 20a 

 
TOP 3 +/- 

1. Daniel Hodek +14 
2. Tomáš Kolafa +12 
3. Aleš Padělek  +12 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Tomáš Kolafa 66TM 
2. Rostislav Malena 66TM 
3. Kriss Grundmanis 59TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Filip Novotný 92,81 
2. Dominik Halmoši 92,12 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Filip Novotný 2,24 
2. Dominik Halmoši 2,41 

 
Čistá konta 

Dominik Halmoši 5 
   Filip Novotný 3 
 

Úspěšnost přesilovek 
17,50% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1696 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

ZÁPAS ROKU 
Jihlava vs. Ústí n/L 2:3sn. (3. 

čtvrtfinále) 
 
V tomto utkání sice Jihlava prohrála, ale 
hrála skvěle. Obránci podali perfektní výkon 
a hráči Slovanu si nevěděli rady jak na ně. 
Když si nějakou šanci přece jen vypracovali, 
vylámali si zuby na skvěle chytajícím 
Novotném. Zápas, jenž se odehrál před 
parádní kulisou, musely rozhodnout až 
samostatné nájezdy, v nichž stahovačkou 
zařídil vítězství Lvů Slovinec Rok Pajić.   

 

4. MÍSTO 
předsezónní tip: 4. místo 

 
Dukla letos předváděla vesměs výborný 
hokej, ale nevyvarovala se jedné velké 
krize. Tehdy se na hráče Jihlavy 
snášela kritika ze všech stran, 
návštěvnost při dvou zápasech klesla i 
pod jeden tisíc. V závěru ročníku se 
však Dukla do své bývalé formy přece 
jen dostala. V play-off pak její výkony 
gradovaly a tým z Vysočiny se 
probojoval až do semifinále, kde byli 
jihlavští hokejisté rovnocennými 
soupeři Slovanu. Sezóna lze tedy 
hodnotit slůvkem chvalitebně. 

 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Martin Filip   7b 
2. Adam Zeman  6b 
3. Daniel Hodek  6b 
 
Nejlepší střelec 
Martin Filip  4G 
 
Nejlepší +/- 
Rostislav Malena +4 
 
Nejproduktivnější bek 
Rostislav Malena 6b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Petr Domin se musí zlepšit 

Co se týče získaných bodů, tak Petr Domin nezažil moc 
povedený ročník, ale pro tým byl užitečný. Určitě má 
ale na víc, bohužel ho v jeho dobře rozjeté kariéře 
před několika lety (ještě když hrál za Chomutov) 
zastavilo vážné zranění po hrubém faulu bývalého 
hráče NHL Roberta Schnabela. 

JIHLAVA 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
DANIEL HODEK 

 
 

UPlay-off:U Postup přes Hradec Králové do semifinále byl považován 
jako splnění předsezónního cíle. V semifinále proti Slovanu pak Dukla 
podala fantastický výkon a byla svému soupeři vyrovnaným 
protivníkem. Byť Jihlava Lvy nevyřadila, zaslouží si absolutorium.  
 
Vyrovnání se se ztrátou Oldřicha Bakuse: Až do letošní sezóny 
platila jedna známá prvoligová rovnice: Oldřich Bakus = HC Dukla. V 
letošní sezóně se ale ukázalo, že i bez jedné z klubových legend 
dokáže hrát Jihlava výborný hokej. Absence prvotřídního centra byla 
pochopitelně hodně znát, ale nové akvizice ho dokázaly velmi dobře 
nahradit.  

 
Pro tým je bezpochyby daleko užitečnější 
šikula Tomáš Čachotský (bylo by to vůči němu 
nespravedlivé nezmínit ho na tomto místě), ale 
Daniel Hodek letos zažil parádní sezónu a díky 
31 vstřeleným brankám si vysloužil korunu pro 
Krále střelců. A možná právě tato disciplína je 
nejprestižnější, protože diváci chodí na hokej 
hlavně kvůli gólům. Fanoušci Dukly tak rádi 
přimhouří oči nad tím, že se občas tento 
veterán nevrátí pomoci obráncům, nebo že 
tento hokejista občas krouží po ledě jako 
baletka. 

 
Start soutěže: Jihlava se na čelních příčkách tabulky držela již od 
samotného úvodu. Po šesti kolech byla dokonce druhá. Výborné výkony 
prakticky pokračovaly až do 7. prosince, kdy se cosi neočekávaně 
zvrtlo a Jihlava mohla na umístění na stupních vítězů zapomenout, i 
když se třetímu místu v samotném závěru druhé nejvyšší soutěže 
hodně přiblížila. 

A co se naopak nepovedlo? 
 Překvapení sezóny
30. - 39. kolo: Dukla tehdy hrála hodně tragicky. Sérii příšerných 
výsledků odstartovala prohra s Litoměřicemi. Možná nejhorší výkon 
pak Jihlava podala v derby proti Třebíči (2:5). Kdežto Horácká Slavia 
nechala na ledě všechny své síly. Dukla prestižní zápas takřka 
odklouzala. Když pak Jihlava utrpěla osmigólový debakl i proti Rebelu, 
sáhlo vedení ke změně- pakoval se Tomáš Karpov. Jenže ani pokuty 
nepomohly k lepším výkonům a Dukla mimo jiné podlehla na domácím 
ledě marnému Mostu. Tomuto zápasu přihlíželo 1256 naštvaných 
diváků. Nebylo tedy divu, že na zápas proti Berounu, kdy konečně 
Jihlava chytla formu, přišlo jen 957 návštěvníků.  

 
MARTIN FILIP 

 Z krajského přeboru do nejúspěšnějšího klubu 
československé historie a být jednou z hvězd 
tohoto týmu? Takřka nereálné, ale Martin Filip 
je výjimkou potvrzující pravidlo. Tento zkušený 
matador, o jehož kariéře si můžete přečíst 
v příštím ročníku magazínu o 1. lize, rozdával 
šikovné pasy a sbíral asistence jako na běžícím 
páse. A to se opravdu nečekalo. 

Derby zápasy: Jihlava letos sehrála osm zápasů s příchutí derby, ale 
jen dvě dokázala vyhrát. Této špatné bilanci se nemusíte tolik divit, 
protože zatímco Havlíčkův Brod i Třebíč bojovali, nechali na ledě 
všechny své síly, kvalitativně lepší Dukla vypadala unaveně a vůbec se 
jí nedařilo. Hodně fanoušků Jihlavy bylo po těchto nejprestižnějších 
zápasech ročníku hodně rozladěných, včetně komentátora 
PromoTeamu, kterému v přímém přenosu ruply nervy. Není se ale moc 
čemu divit. Komupak by se výkony Jihlavy v těchto zápasech líbily? Hráč play-off 

FILIP NOVOTNÝ 
 

Ano, Martin Filip byl sice klíčovým hráčem 
čtvrtfinálové série, ale v semifinále už 
nastoupil jen do dvou zápasů. Přednost tedy 
dostane jihlavský brankář Filip Novotný. 
Tomuto gólmanovi se zpočátku moc nevěřilo, 
ale všem pochybovačům na diskusním fóru 
Dukly muselo po jeho výkonech sklapnout.  



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Michal Tvrdík  46b 
2. Patrik Moskal 43b 
3. Vít Budínský 35b 

4. Martin Koudelka 32b 
5. Jiří Kadlec 29b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Jiří Hendrich 13b 
2. Václav Čížek 12b 

3. Michal Vágner 11b 
 

TOP 3 střelci 
1. Patrik Moskal 22g 

2. Jiří Kadlec 19g 
3. Michal Tvrdík  18g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Michal Tvrdík  28a 
2. Martin Koudelka 22a 

3. Patrik Moskal 21a 
 

TOP 3 +/- 
1. Ondřej Poživil  +17 

2. Martin Koudelka +13 
3. Michal Tvrdík  +11 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Lukáš Havel 76TM 
2. Michal Vágner 46TM 
3. Jiří Hendrich 44TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Jakub Čech 91,56 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Jakub Čech 2,67 

 
Čistá konta 

Jakub Čech 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
19,48% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1063 
 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 3- 

ZÁPAS ROKU 
Hradec Králové vs. Chomutov 8:2 (45. 

kolo) 
 
Chomutov měl před tímto zápasem skvělou 
sérii, když v posledních 12 zápasech hned 
jedenáctkrát vyhrál. Zato Hradec se utápěl 
ve vleklé krizi. Jenže všechny papírové 
předpoklady šly stranou. Východočeši si 
uvědomili, že na ledě musí nechat všechno, 
aby se dostavil kýžený úspěch. Hradci v 
tomto zápase vycházelo naprosto vše a díky 
efektivní střelbě svého soupeře rozmetal.  

5. MÍSTO 
předsezónní tip: 3. místo 

 
Hradec Králové sice do sezóny 
nevstupoval s cílem bojovat o samotnou 
špici tabulky, ale podle angažování 
nových posil se zvučnými jmény 
(Tvrdík, Vágner, Čížek, Kubeš, Poživil, 
Karlíček, Brož) se dalo předpokládat, 
že Hradec Králové se zařadí mezi 
nejlepší týmy soutěže. Jenže 
Východočeši se hodně trápili, navíc se 
museli potýkat s často zaplněnou 
marodkou. Neúčast v semifinále lze 
brát s ohledem na kvalitu týmu jako 
zklamání, proto známka 3-. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jiří Kadlec   3b 
2. Michal Tvrdík   3b 
3. Martin Koudelka 3b 
 
Nejlepší střelec 
Jiří Kadlec  3G 
 
Nejlepší +/- 
Lukáš Havel  +3 
 
Nejproduktivnější bek 
David Roupec   2b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Michalu Tvrdíkovi se musí dařit 

V této sezóně byl Michal Tvrdík pod velkým tlakem. 
Přišel totiž jako náhrada za ikonu klubu Jaroslava 
Roubíka. Ex-pardubický kanonýr měl sice slabší 
začátek, ale v závěru sezóny se mu dařilo a byl 
klíčovým hráčem týmu. Tvrdík tedy svůj úkol splnil. 
Vysloužil si pochvalu i od generálního manažera klubu. 

HRADEC K. 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
MICHAL TVRDÍK 

 
 
UDebakl Chomutova:U Vzhledem k tomu, že jel Chomutov do Hradce 
Králové, čekal se vyrovnaný duel. Ale samotné utkání všechna 
očekávání fanoušků východočeského týmu daleko překonalo. Hradec 
Králové totiž Chomutov rozstřílel poměrem 8:2. Východočechům se 
dařilo vše na co šáhli, na výhře měl velký podíl Patrik Moskal, který 
dva góly dal a na další přihrál. 
 
Start soutěže: Hradec Králové vlétl do soutěže ve výborném tempu, 
po prvních pěti kolech neměl na svém kontě ani jednu porážku. Tehdy 
se zdálo, že Východočeši naplní předpoklady a usadí se na čelních 
příčkách tabulky. Jenže poté už se Hradec víceméně trápil a byl 
vůbec rád, že na poslední chvíli přeskočil Benátky nad Jizerou a 
obsadil pátou příčku.  

V první polovině sezóny táhl Východočechy 
Patrik Moskal, ve druhé pak právě největší 
předsezónní posila Michal Tvrdík. „Michal 
bezezbytku splnil vše, na čem jsme se domluvili 
a s čím jsem ho sem přivedl. Byl velkým lídrem 
na hřišti. Prokázal, že je kvalitní hokejista. Je i 
produktivní, což jsem velmi rád, jelikož 
panovaly určité obavy. Naplnil všechna moje 
očekávaní a doufám, že i fanoušků,“ zhodnotil 
výkony nejproduktivnějšího hráče týmu 
generální manažer klubu Aleš Kmoníček. 

 
Starší dorost: Co se nepovedlo mužům, zdařilo se u starších 
dorostenců. Ti totiž ve čtvrtfinále extraligy této věkové kategorie 
porazili Zlín a zajistili si postup do semifinále, což se rovná velkému 
úspěchu. 

A co se naopak nepovedlo? 
 Překvapení sezóny
Neangažování Martina Filipa: Před sezónou měl trenér Hradce 
Králové Jiří Mička (po sezóně byl odvolán) na výběr. Angažovat 
Martina Filipa, nebo jeho služeb nevyužít a dát prostor jiným 
centrům. Rozhodl se pro druhou variantu, která se tehdy možná zdála 
logičtější. Až čtvrtfinále play-off ale ukázalo, jakou chybu 
kritizovaný kouč udělal. Filip byl totiž klíčovým hráčem Dukly a hráče 
z klubu, kde trénoval mládež, poslal skvělými výkony na dovolenou.  
 
10. až 23. kolo: Z těchto čtrnácti zápasů vydolovali Východočeši tři 
tříbodové výhry, k nimž přidali ještě jedno vítězství po prodloužení. 
To je na tým, který měl před sezónou logicky velké ambice, hodně 
málo.  
 
Návštěvnost: Vloni fanoušci stávkovali, že má klub malé ambice. Po 
příchodu majetného podnikatele Petra Dědka a jeho pravé ruky Aleše 
Kmoníčka nastala nová éra tohoto klubu. Diváky ale ani to 
nepřesvědčilo, aby si našli cestu do ochozů v hojnějším počtu (průměr 
návštěvnosti domácích zápasů jen 1063 osob na utkání). 
 

  
JAN BERGER 

Jmenovec slavného fotbalisty s prořízlou pusou 
je ještě mladý a dal se tak od něj očekávat 
hokejový průlom. A ten také letos nastal. 
22letý forvard se letos na týmové produktivitě 
podílel sedmnácti body. Osm vstřelených 
branek z jeho hole pokořilo všechna 
předsezónní očekávání.  

Hráč play-off 
JAKUB ČECH 

Hradecký brankář byl ústřední postavou 
domácích zápasů Východočechů. Dvakrát v 
této sérii udržel čisté konto, což už je v play-
off známkou vysoké kvality. Bohužel pro něj 
nedokázali útočníci Hradce využít jeho formy 
k urvání této série na svou stranu. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Lukáš Král  57b 

2. Josef Skořepa 38b 
3. Vít Jonák 23b 

4. Tomáš Klimt 23b 
5. Jan Jaroměřský 23b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Jan Jaroměřský 23b 
2. Tomáš Mrkvička 15b 

3. Michal Pavlů 13b 
 

TOP 3 střelci 
1. Lukáš Král  20g 

2. Josef Skořepa 18g 
3. Vít Jonák 13g 

 
TOP 3 nahrávači 
1. Lukáš Král  37a 

2. Josef Skořepa 20a 
3. Jan Jaroměřský 17a 

 
TOP 3 +/- 

1. Petr Kica  +13 
2. Josef Skořepa +6 

3. Tomáš Mrkvička +5 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Lukáš Král 66TM 

2. Michal Pavlů 48TM 
3. Jaroslav Vlach 43TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Tomáš Vošvrda 92,22 
2. Jiří Stejskal 91,80 

3. Robin Blažíček 90,80 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Tomáš Vošvrda 2,45 
2. Jiří Stejskal 2,82 

3. Robin Blažíček 3,14 
 

Čistá konta 
Tomáš Vošvrda 2 

   Robin Blažíček 2 
Jiří Stejskal 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

14,49% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
369 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 1- 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve Statistiky PO

ZÁPAS ROKU 
BNJ vs. Olomouc 5:3 (6. čtvrtfinále) 

 
Zápas, který byl šestým duelem 
čtvrtfinálové série (v tu dobu vedla Mora 3:2 
na zápasy a jela si do Benátek pro postup), 
měl administrativní předehru, která vyústila 
v neúčast Ondřeje Vitáska. Tento moment 
tým zdravě nakopl a už po 16 minutách vedly 
Benátky 4:0. Pak se sice Olomouc vrátila do 
hry, ale s vývojem zápasu už nemohla nic 
udělat. Pojizeřané tak odvrátili mečbol. 
Nakonec to ale nic platné stejně nebylo. 

6. MÍSTO 
předsezónní tip: 11. místo 

 
Benátky nad Jizerou překvapily snad 
všechny. Z Chrudimi příchozivší Lukáš 
Král dokázal nahradit odcházející 
oporu Tomáše Urbana, a to bylo 
klíčové. Navíc s přispěním obrozeného 
kanonýra Skořepy, objevu sezónu Jana 
Jaroměřského, spolehlivých výkonů 
brankářů a za pomoci libereckých 
mladíků nakonec Pojizeřané bez větších 
potíží postoupili do play-off, kde 
dlouho trápili favorizovanou Olomouc. 
Tato sezóna tak lze hodnotit slůvkem 
VÝBORNÁ, byť s malým minusem. 

 

 
skutečnosti   

 Nejproduktivnější hráči 
Vytipovat si správné hráče z Liberce 1. Tomáš Liška   5b 

Evidentně byly Benátky v tomto aspektu úspěšné, když 
se jim podařilo postoupit do play-off. Pojizeřané si 
sice nemohou moc diktovat podmínky, ale nemusí také 
šáhnout po každém libereckém odpadlíkovi. Navíc ono 
těch hráčů Liberce v sestavě Benátek stejně nebylo 
zas tolik.  

2. Josef Skořepa  4b 
3. Vít Jonák   4b 
 
Nejlepší střelec 
Tomáš Liška  3G 
 
Nejlepší +/- 
Jiří Říha   +3 
 
Nejproduktivnější bek 
Jan Jaroměřský  2b 
 

BENÁTKY 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
LUKÁŠ KRÁL 

 
 
UPříchod Lukáše Krále: U Před sezónou čekalo vedení Benátek nad 
Jizerou těžké rozhodování. Koho angažovat jako náhradu za 
odcházejícího Tomáše Urbana? Nakonec měli Pojizeřané šťastnou 
ruku a vsadili na hvězdu Chrudimi Lukáše Krále. Ten podával možná 
ještě lepší výkony než nynější útočník Bílých Tygrů. Chyběl mu totiž 
jen jeden bod na vítězství v kanadském bodování.     
 
1. polovina soutěže: Benátky nad Jizerou mohou vděčit účasti v play-
off především své formě z 1. části tohoto ročníku. Po sedmnácti 
kolech odjeli Pojizeřané s prázdnou jen dvakrát, a to proti 
favorizovanému Hradci Králové a Ústí nad Labem. Po 25. kole se ale 
něco zvrtlo.  

 
Pochvala za pochvalou směřovala na adresu 
tohoto hokejisty, jenž krom hokeje chodí bez 
úlev do civilního zaměstnání. Lukáš Král byl 
vždy, co se týče schopností, prvoligovým 
hokejistou, ale právě časově náročná práce mu 
znemožňovala hrát ve druhé nejvyšší soutěži. 
Až nyní zjišťuje, že se dá hokej se 
zaměstnáním skloubit. A je dobře, že hraje 1. 
ligu. Bez jeho bezchybného vedení puku, 
přesných pasů a výborného přehledu by 
Benátky nad Jizerou určitě nezažily tak skvělou 
sezónu. 

 
Play-off: Benátky nad Jizerou byly Olomouci důstojným soupeřem. 
Zejména díky výkonům Tomáše Vošvrdy se Pojizeřanům podařilo hned 
třikrát zvítězit. Kdyby Lukáš Král neztratil ve vyřazovacích bojích 
výbornou formu ze základní části, mohla se měnit historie... 
 

A co se naopak nepovedlo? 
 Překvapení sezóny
Pasivní skóre: Benátky měly ze všech postupujících týmů do play-off 
nejhorší skóre. Nastřílely jen 130 branek (11. v celé soutěži), naopak 
inkasovaly hned 153x (2. nejhorší ze všech týmů z vyřazovacích bojů). 
Vzhledem k výbornému startu do soutěže ale i takováto bilance 
stačila na postup mezi osm vyvolených. 

 
JAN JAROMĚŘSKÝ 

 
Návštěvnost: Tradiční problém tohoto klubu. Benátky nad Jizerou 
jsou sice malé město (7 000 obyvatel), ale přece jen by na zápasy 
mužů mohlo chodit více diváků než 369, což je sezónní průměr 
Pojizeřanů. Těžko se ale v následujících letech tato statistika zlepší. 
zvláště když ve městě působí extraligový volejbalový tým.  

23letý zadák sice už loni v Chrudimi podával 
dobré výkony, ale až letos se prosadil mezi 
nejlepší prvoligové beky. Získal 23 bodů, tedy o 
patnáct více než v loňském ročníku. 

 
2. polovina soutěže: O několik řádků výše jsem už zmínil, že po 25. 
kole se "cosi" zvrtlo. Ve zbývajících 28 kolech totiž za tři body 
vyhrály Benátky jen v sedmi zápasech (a to ještě dvakrát s 
beznadějně posledním Mostem). I přes tuto chabou sérii nakonec 
Benátky nad Jizerou s náskokem šesti bodů udržely pozici zaručující 
play-off.  

„Daří se 
mi, protože jsem dostal důvěru. Chodím na 
přesilovky i oslabení. Na ledě jsem ještě o něco 
víc než v minulé sezoně, kdy jsem si nemohl 
absolutně na nic stěžovat," řekl o důvodech 
svého bodového procitnutí pro hokej.cz. 

Hráč play-off 
 TOMÁŠ VOŠVRDA 

Vloni kandidoval tento podsaditý brankář na 
Nováčka roku v Tipsport Extralize (tehdy 
vlastně ještě v O2 Extralize) a byl jedničkou 
Liberce v play-off. Letos ale dostal příležitost 
Marek Pinc a Vošvrda zamířil do Benátek, 
kterým chtěl v prvoligových vyřazovacích 
bojích pomoci k historickému úspěchu. Chytal 
skvěle, ale i tak nakonec Benátky padly. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Vojtěch Němec  43b 
2. Milan Kostourek 37b 

3. Jan Semorád 34b 
4. Petr Polodna 34b 

5. Marian Morava 25b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Marian Morava 25b 
2. Tomáš Protivný 11b 

3. Jan Pavlík 11b 
 

TOP 3 střelci 
1. Jan Semorád 17g 

2. Milan Kostourek 15g 
3. Vojtěch Němec 14g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Vojtěch Němec  29a 
2. Marian Morava 23a 
3. Milan Kostourek 22a 

 
TOP 3 +/- 

1. Vojtěch Němec  +20 
2. Marian Morava +11 
3. Lukáš Nahodil  +7 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Marian Morava 154TM 
2. Vojtěch Němec  66TM 
3. Milan Kostourek 60TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Jaroslav Suchan 91,88 
2. Stanislav Neruda 91,30 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Jaroslav Suchan 2,90 
2. Stanislav Neruda 3,31 

 
Čistá konta 

Stanislav Neruda 2 
Jaroslav Suchan 1 

 
Úspěšnost přesilovek 

16,35% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
1245 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

ZÁPAS ROKU 
HC Rebel vs. Dukla Jihlava 8:0 (34. kolo) 

 
Když už Rebel skončil na sedmém místě, tak 
alespoň drtivá výhra nad Jihlavou zahřeje u 
srdce. Rebel nedal svému soupeři sebemenší 
šanci, už po první třetině totiž vedl 5:0. 
Ostudný výkon Dukly pokračoval i v dalších 
dvou periodách, konečné skóre se zastavilo 
až na poměru 8:0 pro domácí tým. Vedení 
Jihlavy po tomto chabém výkonu rozdalo 
pokuty a padáka pro Tomáše Karpova, který 
poté odešel do Hradce Králové. 

7. MÍSTO 
předsezónní tip: 5. místo 

 
Před sezónou se klub netajil, že by 
chtěl zopakovat semifinálovou účast z 
předešlého ročníku. Jenže vedení klubu 
udělalo několik osudových chyb. 
Nejprve vsadilo na Milana Kostourka, 
který se měl ujmout role lídra týmu. 
Jenže Kostourek dal pouhých patnáct 
branek, což je hluboko za očekávání. 
Vyhazov trenéra Petra Nováka byl pak 
ještě daleko horším krokem. Konečné 
sedmé místo je velkým zklamáním, i 
kvalita hry vůbec neodpovídala výši 
klubového rozpočtu. 

 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Petr Polodna  7b 
2. Ladislav Rytnauer  4b 
3. Jan Semorád  3b 
 
Nejlepší střelec 
Ladislav Rytnauer 3G 
 
Nejlepší +/- 
Jan Wasserbauer +1 
 
Nejproduktivnější bek 
Radim Ostrčil   3b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Zlepšení defenzivy 

Vloni Rebel v obraně hodně hořel. Ale ani letos k 
nějakému rapidnímu zlepšení nedošlo. Po odchodu 
Jaroslava Komy ztratil Rebel jediného elitního beka, 
kterého měl. Havlíčkův Brod byl v počtu inkasovaných 
gólů pátým nejhorším týmem soutěže. 

REBEL 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
VOJTĚCH NĚMEC 

 
 

UDebakl nad Jihlavou:U Byla to sice slabá náplast na hodně špatnou 
sezónu, ale i tak vítězství Rebelu ve 34. kole v domácí Kotlině nad 
Duklou zahřálo u srdce. A nebylo to ledajaké vítězství, Havlíčkův Brod 
totiž rozmetal svého největšího rivala neuvěřitelným poměrem 8:0! O 
osm branek se postaralo celkem sedm hráčů. Už po první třetině vedl 
severněji položený celek 5:0.  
 
Vojtěch Němec: Velmi těžko hledat pozitiva v letošní sezóně 
Havlíčkova Brodu. Nezbývá tak nic jiného, než vyzdvihnout 
jednotlivce. Tím nejlepším byl bezkonkurenčně Vojtěch Němec. Tento 
šikula byl třikrát zvolen fanoušky Rebelu hráčem měsíce. Všechny tři 
triumfy přidal za sebou a oslavil tak "zlatý" hattrick. I když se Rebelu 
nedařilo, na Vojtěcha Němce se dalo takřka vždy spolehnout. Své 
umění pak prokázal i v extraligové Kometě a vysloužil si v extralize 
velmi dobré renomé. 

Pro hodně příznivců Rebelu je tento 
odchovanec České Lípy nejoblíbenějším 
hráčem. A proč? Je prostě nejlepší... Narozdíl 
od většiny spoluhráčů si drží vysoký standart a 
zápas co zápas hraje velmi dobře. I když už 
pro něj letos Rebel nebyl prioritou, tou je od 
letošní sezóny Kometa Brno, vždy odváděl pro 
svůj tým výborné výkony. I přes to, že odehrál 
jen 36 utkání, opanoval klubové bodování.  

 
Redakce hcrebel.cz: Redaktoři oficiálních stránek byli hodně aktivní 
a zásobovali své čtenáře zajímavými články. Palec nahoru! 

A co se naopak nepovedlo? Překvapení sezóny  
STANISLAV NERUDA Roman Vondráček: Profesionál by se měl umět chovat. Tento šikovný 

hokejista se již podruhé na dlouhou dobu vyřadil ze hry svou vlastní 
blbostí a lajdáctvím (při fotbálku v tělocvičně). Pokud si neuvědomí, 
že se hokejem živí a měl by mu odevzdávat vše, měl by si vyzkoušet 
práci v továrně, třeba by změnil svoje nezodpovědné chování.  
 
Vyhazov trenérů: Když se řekl HC Rebel Havlíčkův Brod, první jméno, 
který si každý prvoligový fanoušek vybavil, bylo Petr Novák. Tohoto 
dlouholetého trenéra se ale letos rozhodlo vedení uvolnit ze svých 
služeb, podle slov samotného Nováka na základě stížnosti od hráčů, 
dle slov manažera Žáka se prý projevila ponorková nemoc. Každopádně 
s příchodem Karla Dvořáka se hra Rebelu nezlepšila, ba spíše zhoršila. 
I přes neúspěšnou sezónu nakonec Karel Dvořák a jeho asistent Milan 
Chalupa u kormidla setrvají i pro následující ročník. Tato zpráva 
fanouškům Rebelu radost určitě neudělala. 

Vloni mu v Havlíčkově Brodě sdělili, že si má 
hledat nové angažmá. Poté, co v Třebíči 
dokázal, že na vrcholový hokej stále má, se 
vrátil zpět do Rebelu, aby své renomé napravil. 
A dařilo se mu až nad očekávání skvěle. Byly 
zápasy, v nichž Rebel zvítězil jen díky skvělým 
zákrokům tohoto matadora.   

 
Výsledky: Od finančně dobře zajištěného klubu se čekalo daleko více. 
Rebel bojoval až do posledních kol o holý postup do play-off. Mizérie! 

Hráč play-off  
PETR POLODNA 

Čtvrtfinále proti svému srdečnímu klubu 
(Piráti) se mu podařilo na výbornou. Po 
odehrání pěti zápasů, v nichž poctivý hokejista 
a velký dříč nasbíral sedm asistencí, se na fóru 
Chomutova objevilo několik příspěvků, že by 
tohoto pracanta viděli rádi zpět v jejich dresu. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. David Dolníček  40b 

2. Marek Laš 34b 
3. Martin Dočekal 25b 
4. Ondřej Havlíček 21b 

5. Vilém Burian 21b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. David Rangl 17b 
2. Jakub Kania 9b 

3. Vladimír Brož 9b 
 

TOP 3 střelci 
1. David Dolníček  17g 

2. Marek Laš 15g 
3. Vilém Burian 12g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. David Dolníček  23a 
2. Marek Laš 19a 

3. Martin Dočekal 15a 
 

TOP 3 +/- 
1. David Dolníček  +11 

2. Marek Laš +3 
3. Martin Dočekal +3 

 
TOP 3 drsňáci 

1. David Dolníček  61TM 
2. Marek Laš 52TM 

3. Martin Dočekal 52TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
Šimon Hrubec 93,34% 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

Šimon Hrubec 2,63 
 

Čistá konta 
Šimon Hrubec 5 

 
Úspěšnost přesilovek 

18,11% 
 

Průměrná domácí návštěvnost 
1473 

 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2- 

ZÁPAS ROKU 
Třebíč vs. Olomouc 5:3 (42. kolo) 

 
Horáci sice odehráli pohlednější duely, ale na 
těchto řádcích dostane prostor bitva ze 42. 
kola. A proč vlastně? Vysvětlení je 
jednoduché. Právě tento zápas totiž 
nastartoval spanilou jízdu HST až do play-
off. Po první třetině Třebíč prohrávala 0:3 a 
naštvaní diváci ve zvrat přestávali věřit. 
Jenže pak nastal zlom, který ovlivnil další 
průběh sezóny. Vyměněná Třebíč do zbytku 
zápasu vlétla a zápas otočila na konečných 
5:3. 

8. MÍSTO 
předsezónní tip: 8. místo 

 
Třebíč nebyla na začátku soutěže 
brána jako kandidát na play-off, ale 
magazín o 1. lize predikoval, že díky 
výborným výkonům Šimona Hrubce a 
bojovnému pojetí hry nakonec 
vyřazovací boje potřetí v řadě 
Horáckou Slavii neminou. Nakonec se 
účast v play-off vybojovala za vteřinu 
dvanáct, pevné nervy v nájezdech 
prokázal David Dolníček. Na 
fantastickou poslední čtvrtinu soutěže 
se na Horácku bude vzpomínat ještě 
hodně dlouho.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Martin Čech   2b 
2. Ondřej Látal  2b 
3. Tomáš Kaut   2b 
 
Nejlepší střelec 
Martin Čech  2G 
 
Nejlepší +/- 
Tomáš Vondráček -1 
 
Nejproduktivnější bek 
žádný obránce nebodoval 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Brankářský tandem Hrubec-Štefl 

Svatá to pravda. Martin Štefl sice z blíže 
nespecifikovaných důvodů kabinu Třebíče po první 
čtvrtině opustil, ale Šimon Hrubec doslova zářil. Nebýt 
Hrubce, play-off by se v Mann-Hummel Aréně nehrálo. 
Šimon Hrubec si od našeho magazínu vysloužil i všechny 
prestižní trofeje.  

TŘEBÍČ 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
ŠIMON HRUBEC 

 
 
U40.-52. kolo:U Poslední čtvrtina soutěže ročníku 2011/2012 se navždy 
zlatým písmem zapíše do dějin tradičního prvoligového klubu. Žádný 
jiný tým v posledních 13 kolech nezískal více bodů než provinční celek 
z Třebíče. Horáci prohráli jen dvakrát, v ostatních jedenácti 
zápasech se jim povedlo získat minimálně dva body. Zářil především 
Šimon Hrubec, jenž udržel tři nuly v řadě (Jihlava, Litoměřice, 
Beroun). Zásluhu na vzestupu Třebíče má ale celý tým. Ať už Marek 
Laš, jenž v poslední čtvrtině nasázel deset branek, nebo David 
Dolníček, který vítězným nájezdem poslal Horáky do play-off, tak i 
dalších 20 hráčů. Každý měl na výsledku nemalý podíl. 

  
Návštěvnost: I přes chabou výkonost Třebíče v prvních 39 kolech 
chodilo na Horáckou Slavii stále poměrně dost lidí. I když byla Třebíč 
téměř po celý ročník na chvostu tabulky, jen jednou klesla 
návštěvnost pod jeden tisíc. Průměrná návštěvnost činila 1473 diváků 
na zápas. Nejvíce fanoušků ledního hokeje přišlo na první domácí 
derby s Duklou Jihlava, konkrétně pak 4186. Svoji premiéru si tehdy 
odbyl Lukáš Havel, který za Třebíč odehrál ještě dalších 18 zápasů. 

David Dolníček zažil individuálně 
nejpovedenější sezónu v kariéře, Marek Laš 
držel vysoký standart svých výkonů, Lukáš 
Havel bavil diváky povedenými kličkami, Ondřej 
Havlíček svým bekhendem rozhodoval 
nájezdy... To vše je sice moc pěkné, ale Šimon 
Hrubec byl prostě nejlepší. O tom není sporu a 
všichni fanoušci HST to moc dobře ví. 

Překvapení sezóny
A co se naopak nepovedlo? 

 
MARTIN SOBOTKA 

 
1.-39. kolo: 39 zápasů, tak dlouho trvalo Třebíči než se rozjela a 
nastartovala spanilou jízdu do play-off. Největší mizérie Horácké 
Slavie byla především v 1. čtvrtině soutěže (jen jedna výhra za tři 
body). Poté sice přišla bodová série (vesměs brala Třebíč jen jeden 
bod po prohrách při samostatných nájezdech), ale pak až do 39. kola 
HST opět zabředla ve výsledkové krizi a už nikdo nevěřil, že by se 
Horáci ještě mohli vměstnat mezi osmičku. Jenže to by v bráně 
nesměl být geniální Šimon Hrubec (viz. Co se povedlo?). 
 
Zavření diskuzního fóra: V době, kdy vrcholila výsledková i herní 
krize klubu, jenž letos odehrál svoji 15. prvoligovou sezónu v řadě 
(více jich odehrál už jen Beroun), se rozhodlo vedení klubu uzavřít 
fórum na svých oficiálních stránkách. Hodně fanoušků bylo po tomto 
kroku pobouřeno a nastaly protesty proti klubovému vedení. Ty 
postupně ubíraly na tendenci díky zlepšeným výkonům hráčů na ledě. 
Otázkou zůstává, zda bude následující ročník po finanční stránce lépe 
zajištěn než ten letošní. Pokud ne, bude to pochopitelně velký 
problém.  

Přišel z juniorského týmu Liberce a moc se od 
něj nečekalo. Ať už proto, že se seniorským 
hokejem neměl žádné zkušenosti, a pak také 
díky své výšce (172cm). Ztracený syn 
třebíčské hokejové líhně ale dokázal, že výška 
není vše a povedlo se mu probojovat do 
základní sestavy Horácké Slavie. Podával 
spolehlivé výkony a nedělal zbytečné hrubky.  

Hráč play-off 
MARTIN ČECH 

Bojovný a snaživý forvard uplatnil ve 
vyřazovací části své bohaté (oproti většině 
jeho spoluhráčů) zkušenosti. Hýřil aktivitou a i 
přes to, že nehrál přesilové hry, se mu podařilo 
vsítit i dva góly. Ten první mu připravil Tomáš 
Vondráček, druhou trefu mu nabídl na zlatém 
podnose urostlý Martin Dočekal. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Tomáš Nouza  45b 

2. Zdeněk Šperger 19b 
3. Jan Eberle 17b 

4. Stanislav Polodna 16b 
5. Vojtěch Mrkvička 15b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Roman Němeček 10b 
2. David Všetečka 9b 

3. Josef Lukáč 8b 
 

TOP 3 střelci 
1. Tomáš Nouza  17g 

2. Zdeněk Šperger 8g 
3. Jan Eberle 8g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Tomáš Nouza  28a 
2. Stanislav Polodna 13a 
3. Zdeněk Šperger 11a 

 
TOP 3 +/- 

1. Jan Eberle +7 
2. Antonín Melka  +6 
3. Tomáš Nouza  +4 

 
TOP 3 drsňáci 

1. David Všetečka 70TM 
2. Zdeněk Šperger 48TM 
3. Stanislav Polodna 45TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

Vojtěch Sedláček 91,99 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
Vojtěch Sedláček 2,63 

 
Čistá konta 

Vojtěch Sedláček 2 
 

Úspěšnost přesilovek 
12,55 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

883 
 

 
 HODNOCENÍ SEZÓNY: 3 

ZÁPAS ROKU 
Písek vs. Ústí nad Labem 3:2 (40. kolo) 

 
Písečtí na ledě nechali srdce, nevynechali ani 
jeden jediný souboj o kotouč. Když k tomu 
připočtete fakt, že Slovan hrál opravdu 
špatně, tak je jasné, že zápas byl minimálně 
vyrovnaný. Šťastnější byli nakonec domácí 
Jihočeši, kteří svého soupeře po brankách 
Nouzy, Vráblíka a Mrkvičky porazili poměrem 
3:2. Hvězdou zápasu pak byl mladý brankář 
Písku Vojtěch Sedláček, který vychytal 
útočníkům Severočechů několik jasných 
tutovek. 

9. MÍSTO 
předsezónní tip: 9. místo 

 
Sezóna Písku se dá hodnotit velmi 
těžko. Byl blízko účasti v play-off, ale 
v závěru ročníku své naděje několika 
prohrami pohřbil. Co by ale fanoušci 
Písku za 9. místo ještě v době, kdy tým 
koučoval Milan Stárek, dali? Jenže 
když je úspěch tak blízko, a tým na něj 
nedosáhne, zavládne zklamání, zvláště 
když Jihočeši dle kvality soupisky na 
play-off určitě měli. Dojem ze sezóny 
pak Písek hodně zhoršil v play-out. 
Hráči byli bez chuti, dostávali 
výprasky. Měli by se nad tím zamyslet.  

 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jiří Ferebauer 8b 
2. Jakub Suja   8b 
3. Josef Slavík  7b 
 
Nejlepší střelec 
Jiří Ferebauer  4G 
 
Nejlepší +/- 
Jan Kanov  +1 
 
Nejproduktivnější bek 
Dušan Žovinec  4b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Bojovat srdcem 

V loňském ročníku se v Písku sešla parta žoldáků, která 
neměla k píseckému hokeji žádný vztah. Letos byla 
však parta v kabině o sto procent lepší, protože tým 
táhli odchovanci (Nouza, Všetečka, Němeček atd.) plus 
mladíci, kteří se chtěli ukázat manažerům z ELH. 

PÍSEK 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
TOMÁŠ NOUZA 

 
 
UPříchod Josefa Řeháčka:U Zdá se, že se konečně po dlouhých letech 
začně v Písku dělat práce koncepčně. Žádný jiný trenér není pro svůj 
tým tak důležitý, jako právě tento muž, jenž v průběhu sezóny 
nahradil údajně zdravotně indisponovaného (pravda bude ale asi někde 
jinde) Milana Stárka. Jeho přínos není jen v koučinku, ale hlavně v 
budování týmu a v nastolení pořádného režimu. Josef Řeháček vlil do 
fanoušků IHC velkou naději, že příští sezóna bude jednou z nejlepších 
v novodobé historii. 
 
Leden: Právě výborné výkony v tomto období dostaly Písek na příčky 
zaručující play-off. Tým okolo Tomáše Nouzy v devíti lednových 
zápasech zvítězil hned sedmkrát. Mimo jiné Písek porazil Benátky nad 
Jizerou, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Olomouc. 

 
Jeho přínos pro tým by se dal porovnat snad 
jen s třebíčským brankářem Šimonem 
Hrubcem. Nebýt tohoto šikovného hokejisty, 
mohl Písek klidně bojovat o holé přežití v 
baráži. Klubové bodování vyhrál o 26 bodů, 
proměňoval důležité samostatné nájezdy a 
pomáhal tak týmu k cenným bonusovým 
bodíkům, byl příkladem na ledě i mimo něj a 
hlavně se stal miláčkem zdejšího publika. 

 
Dvě výhry nad Ústím nad Labem: Slovan letos prohrál po základní 
hrací době jen sedmkrát, z toho dvakrát proti neoblíbenému 
Komtermu. Bylo vidět, že pokud je Písek v herní pohodě, dokáže 
porazit kohokoliv. Ale bohužel pro ně ne dlouhodobě.  

A co se naopak nepovedlo? Překvapení sezóny  
DAVID VŠETEČKA Prvních 17 kol: Začátek soutěže byl pro Písek úplně stejný jako 

závěr sezóny 2010/2011. Hvězdný kádr nedokázal střílet branky a 
prohrával. Jen dvakrát po prvních sedmnácti kolech vydolovali 
Jihočeši všechny tři body. Vypadalo to, že i tato sezóna bude mít 
hořkou příchuť. Naštěstí přišel spasitel Josef Řeháček. 
 
Odchod Romana Němečka: Písecký odchovanec se do svého 
mateřského klubu vrátil jako velká posila z Ústí nad Labem. Ofenzivní 
zadák sice podával rozpačité výkony, ale byl jedním z klíčových hráčů 
týmu. Jenže pak se ozvaly České Budějovice, které se tehdy potýkaly 
s rozsáhlou marodkou, aby jim Němeček na několik zápasů vypomohl. 
Jenže z několika zápasů se nakonec vyklubal celý zbytek sezóny. Pro 
Písek byl jeho odchod opravdu citelný. Ano, bránit odchodu 
prvoligového hráče do extraligy by se nemělo, ale v Písku by si pro 
příště měli ujasnit, že někdy je lepší říci NE. 

 
Před sezónou jsme o tomto píseckém 
odchovanci psali, že je hluboko za svým 
zenitem. Ale zkušený matador se zkušenostmi z 
extraligového Třince všechny překvapil. Už 
nechyboval tolik jako v loňské baráži a po 
odchodu Romana Němečka převzal vůdčí roli v 
defenzivě Písku. Všetečka prožil opravdové 
zmrtvýchvstání.  

 
Play-out: Některé zápasy skupiny O baráž vypadaly jako by je Písečtí 
totálně vypustili. Trochu si tak pošramotili renomé. 

Hráč play-out 
JIŘÍ FEREBAUER 

Mladý útočník by si možná zasloužil více 
prostoru na ledě. V play-out totiž bylo vidět, 
že pokud dostane příležitost, rozhodně 
nezklame. Českobudějovický mladík dokonce 
vyhrál s osmi kanadskými body interní bodování 
Komtermu. 



 

ROZBOR UStatistiky 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Jiří Charousek  39b 

2. Stanislav Mikšovic 29b 
3. Zdeněk Skořepa 27b 
4. Vladimír Novák 26b 

5. Jaroslav Kůs 21b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Tomáš Schmidt 18b 
2. Martin Szakal 14b 
3. Josef Révay 13b 

 
TOP 3 střelci 

1. Vladimír Novák 14g 
2. Jiří Charousek  13g 
3. Zdeněk Skořepa 12g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Jiří Charousek  22a 
2. Stanislav Mikšovic 19a 

3. Tomáš Schmidt 17a 
 

TOP 3 +/- 
1. Ondřej Malinský +8 

2. Stanislav Mikšovic +7 
3. Vladimír Novák +7 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Ondřej Malinský 89TM 
2. Martin Mazanec 81TM 
3. Tomáš Schmidt 53TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Kamil Jarina 93,28 
2. Tomáš Závorka 92,27 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Kamil Jarina 2,62 
2. Tomáš Závorka 2,65 

 
Čistá konta 

Tomáš Závorka 1 
    

Úspěšnost přesilovek 
13,92 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

339 
 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4 

ZÁPAS ROKU 
Kadaň vs. Olomouc 7:3 (40. kolo) 

 
Kadaň byla v tomto období asi v nejlepší 
formě v sezóně, navíc jejich soupiska byla 
tehdy prošpikována zajímavými jmény z 
Chomutova. Severočeši dokázali porazit 
Hradec Králové, Duklu nebo třeba Šumperk. 
Sportovní klub rozmetal i Olomouc, které 
nasázel sedm gólů. Zápas byl ale 
vyrovnanější, než by se podle konečného 
skóre (7:3) zdálo. Až do 44. minuty byl totiž 
stav 3:3, jenže Kadaň čtyřmi slepenými góly 
strhla utkání na svoji stranu.  

10. MÍSTO 
předsezónní tip: 7. místo 

 
Znovu se potvrdila známá poučka, že 
jména nejsou vše. Kadaň měla sice ve 
svém kádru několik bývalých 
prvoligových i extraligových top hráčů 
(Boušek, Mikšovic, Jarina, Eiselt, 
Malinský, Révay), ale jen málo z nich 
podalo výkon, který se od nich 
vzhledem k jejich zkušenostem a 
pověsti očekával. Nakonec tedy play-
off Kadani těsně uniklo, ale vzhledem k 
tomu, v jaké se letos Severočeši 
utápěli krizi, je desátá příčka celkem 
uspokojivá.  

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Stanislav Mikšovic  10b 
2. Jiří Charousek  7b 
3. Bronislav Andres  5b 
 
Nejlepší střelec 
Martin Szakal   3G 
 
Nejlepší +/- 
Ladislav Boušek +7 
 
Nejproduktivnější bek 
Martin Szakal  4b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Vladimír Novák musí navázat na předešlý ročník 

Slovenský útočník zažil loni famózní ročník. I letos 
patřil ke klíčovým hráčům Kadaně a potvrdil pověst 
bezchybného střelce. Ale ani jeho čtrnáct vstřelených 
branek nakonec Kadaň do play-off neposunulo. Kanonýr 
z povolání má před sebou slibnou budoucnost. 

KADAŇ 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
ONDŘEJ MALINSKÝ 

 
 

UVyhazov Mikuláše Antonika: U Kadaň se odhodlala k fanoušky tolik 
očekávanému kroku. Dosavadního kouče totiž nahradil v průběhu 
sezóny Radek Šíp, legendární forvard Chomutova. Pod vedením 
Antonika Kadaň dlouhodobě stagnovala, horší to tedy pod novým 
koučem už asi ani být nemůže. Radek Šíp hokeji rozumí, bude mít u 
svých svěřenců respekt, takže třeba právě on dokáže ze 
severočeského celku konečně vyždímat maximální potencionál. 
 
38. - 43. kolo: Těchto šest zápasů vlilo do fanoušků Kadaně naději, 
že se konečně výkony mužstva zlepší. Bohužel pro ně se série výher 
neprotáhla na delší období. Nicméně právě druhá polovina ledna byla 
jedním z mála pozitiv na letošním prvoligovém ročníku SK. Kadaň 
postupně zdolala Most (0:8), Hradec Králové (3:2), Olomouc (7:3), 
Beroun (4:7), Jihlavu (3:1) a Šumperk (4:1). V těchto kláních zářil 
především Zdeněk Skořepa, který do té doby hrál hodně špatně. 

 

Hokejový profesionál, kterých je v 1. lize málo. 
Je zarytý do hry, bojuje, a zároveň je i 
vstřícný vůči médiím. Rozhovory s tímto 
hokejistou mají šťávu a je radost s ním dělat 
interview, jelikož vám toho řekne až až. Ex-
sparťanský bek měl na svém kontě nejvíce 
plusových bodů (+8) z celého týmu. A právě 
tato statistika je u zadáků jedna z 
nejdůležitějších. 

 
Domácí zápasy: Stejně jako v loňském ročníku se Severočechům 
dařilo na vlastním ledě (26 zápasů/14 výher). 

A co se naopak nepovedlo? 
 Překvapení sezóny
Bonusové body: Kadaň letos sehrála hned osm zápasů o jejichž vítězi 
muselo rozhodnout až prodloužení nebo samostatné nájezdy. 
Sportovní klub v nich měl bilanci jedné výhry a sedmi proher. Když se 
podíváte na tabulku, zjistíte, že ztráta na osmou Třebíč činila pouhý 
bod. Kdyby měla Kadaň trochu více štěstí, tak mohla hrát play-off ona. 

 
JIŘÍ CHAROUSEK 

 
Výsledky všeobecně: Jeden z černých koní soutěže letos hodně 
zklamal. S kádrem, s kterým by se dalo hrát okolo pátého místa, 
předváděl severočeský klub ostudné výkony. Desáté místo po 52 
kolech je tak velkým zklamáním. 
 Jaképak překvapení, říkate si... Vždyť je to 

hráč, jenž v minulosti zářil v dresu Chomutovu 
a pravidelně sbíral více jak 30 bodů za sezónu. 
Jenže vtip je v tom, že Jiří Charousek vůbec 
letos 1. ligu ani neměl hrát! Nevešel se totiž do 
sestavy a Kadaň ho poslala do 2. ligy. Jenže po 
bídných výsledcích na startu soutěže ho 
povolala zpět a Charousek se jí za to odvděčil 
35 body. 

Výkony zkušených hráčů: Byť v rozhovorech s kadaňskými veterány 
slýcháte, že to v tomto farmářském klubu Chomutova neodkloužou, 
jejich výkony o tom vůbec nevypovídají. Trpělivost se "snahou" 
Václava Eiselta vypršela vedení hned v úvodu ročníku, další dobře 
placený hráč Zdeněk Skořepa se dostal do formy až okolo 40. kola, 
což už bylo hodně pozdě.  
 

Hráč play-out 
STANISLAV MIKŠOVIC 

Dlouholetý chomutovský útočník, jenž je 
členem zastupitelstva města Chomutova a 
navíc v play-off z pozice asistenta trenéra 
vypomáhal Pirátům, byl zdaleka 
nejproduktivnějším hráčem týmu. Získal 10 
bodů, v kolonce +/- pak měl slušných +5 bodů. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Marek Loskot  29b 
2. Jaroslav Hašek 29b 
3. Martin Novák 23b 
4. Ladislav Slížek 22b 
5. Martin Belay 22b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Václav Drábek 16b 

2. Ondřej Holomek 11b 
3. Ondřej Kříž 10b 

 
TOP 3 střelci 

1. Marek Loskot  14g 
2. Ladislav Gengel 13g 
3. Jaroslav Hašek 10g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Jaroslav Hašek 19a 
2. Marek Loskot  15a 
3. Martin Belay 15a 

 
TOP 3 +/- 

1. Martin Dudáš  +9 
2. Radan Lenc  +6 

3. Ondřej Holomek +6 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Martin Dudáš  78TM 

2. Ladislav Gengel 70TM 
3. Ondřej Martinka 59TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Petr Přikryl 92,06 
2. Dušan Salfický 89,76 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Petr Přikryl 3,05 
2. Dušan Salfický 3,52 

 
Čistá konta 

Petr Přikryl 3 
 

Úspěšnost přesilovek 
14,12% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1239 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 2- 

ZÁPAS ROKU 
Litoměřice vs. Písek 3:2 (47. kolo) 

 
V tomto zápase šlo o hodně. Boj o play-off 
vrcholil a zdálo se, že právě mezi těmito 
dvěma kluby se rozhodne o posledním 
postupujícím. Stadion sice nehrál moc dobře, 
neproměnil několik tutovek, a navíc ještě po 
dvou třetinách prohrával 0:2, ale Severočeši 
nakonec zabrali a ve třetí periodě vývoj 
zápasu otočili. Díky třem gólům v rozmezí 10 
minut vytěžily z tohoto zápasů všechny body 
právě Litoměřice, které tak mohly dál žít v 
naději na play-off. 

11. MÍSTO 
předsezónní tip: 13. místo 

 
Litoměřice dlouho bojovaly o postup do 
play-off. Vloni jim senzační účast ve 
vyřazovacích bojích unikla o šestnáct 
vteřin, letos o jeden jediný nájezd 
třebíčského Davida Dolníčka. V play-
out pak už asi Severočeši neměli moc 
velkou motivaci, ale nebýt dvou 
neodehraných zápasů, mohli zaútočit i 
na devátou příčku. Každopádně lze 
sezónu hodnotit úspěšně, protože se 
Stadion bez problémů vyhnul účasti v 
baráži. V příštím ročníku může být 
účast v play-off reálným cílem. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Ladislav Slížek  10b 
2. Petr Šinágl   7b 
3. Martin Tvrzník  6b 
 
Nejlepší střelec 
Petr Horčička   4G 
 
Nejlepší +/- 
Radan Lenc  +4 
 
Nejproduktivnější bek 
Ondřej Holomek 4b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Dušan Salfický musí mít chuť do hry 

Trochu náladový gólman s nevyrovnanými výkony 
zřejmě moc velkou chuť do hry neměl, jak jinak si 
vysvětlit fakt, že v 1. lize vyhořel a v extralize se mu 
poměrně dařilo... Salfického ale skvěle zastoupil Petr 
Přikryl. Po chybujícím gólmanovi se ve Stadionu nikomu 
nestýskalo, dokonce byli rádi, že už je pryč. 

STADION 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
PETR PŘIKRYL 

 
 
UZáchrana:U Skromný klub je pokaždé rád, když nemusí mít přehnané 
starosti se záchranou. I letos se vyhnul Stadion baráži bez větších 
komplikací. 
 
Mladíci: V Litoměřicích letos zažilo hned několik hokejistů svoji 
premiérovou sezónu mezi dospělými. Jedná se především o Martina 
Belaye (7+15), Kryštofa Kafana (8+7), a Radana Lence (7+7).  
 
Návštěvnost: Je vidět, že v provinčních klubech hokej táhne. 
Litoměřice nakonec měly sedmou nejvyšší návštěvnost v lize. Nově 
postavená Kalich Arena nabízí pro fanoušky prvotřídní komfort, 
vysokému počtu diváků v ochozech se tedy nedá moc divit. 

V Litoměřicích dbají na týmový výkon, není tak 
snadné vybrat hvězdu. Nikdo totiž nepodával 
až tak úchvatné výkony, aby byla tato volba 
jednoznačná. Dařilo se Slížkovi, Šináglovi, 
Haškovi, Loskotovi, Drábkovi, Martinkovi, ale 
náš magazín dal přednost Petru Přikrylovi, 
brankáři Stadionu. Ex-sparťanský gólman a 
odchovanec Litoměřic sice občas pustil laciný 
gól, ale vesměs podával dobré výkony. Inu, 
litoměřická brankářská škola je proslulá. Vždyť 
kromě Přikryla se zde učil gólmanskému umění i 
legendární Milan Hnilička. 

 
47. - 56. kolo: Závěr základní části a úvod play-out se Stadionu 
hodně povedl. I díky tomu mohly Litoměřice pomýšlet i na účast v 
play-off, a nebýt vítězství Třebíče v samostatných nájezdech, tak by 
se letošního prvoligové play-off místo Horácké Slavie účastnil 
Stadion. V těchto deseti zápasech vyhrály Litoměřice hned osmkrát. 

A co se naopak nepovedlo? 
 

Překvapení sezónyVýlevy do novin: Daniel Tvrzník hodně přestřelil. V rozhovoru pro 
idnes.cz obvinil Ústí nad Labem z přenechání vítězství Horácké Slavii. 
Ano, myslet si to klidně může, ale jako zástupce klubu by svůj názor 
neměl říkat veřejně. Rozhořčil tím vedení a fanoušky tehdy ještě 
partnerského Slovanu proti sobě i celému klubu.  

 
MARTIN BELAY 

 
Prvních sedmnáct kol: Litoměřicím chyběl k postupu jen jeden bod. 
Hodně tak Severočechy mrzí, jak bídně vstoupili do tohoto ročníku. V 
úvodu sezóny totiž výsledky nebyly vůbec dobré a po prvních 
sedmnácti kolech vyhrál Stadion za plný počet bodů jen třikrát. 
 

Na svou první seniorskou sezónu bude 
mladoboleslavský forvard pravděpodobně 
vzpomínat v dobrém. Vždyť přechod z 
juniorské extraligy do 1. ligy se obešel bez 
žádných velkých komplikací, jak to často bývá 
u jeho vrstevníků. 20letý Martin Belay si na 
svůj účet připsal 22 kanadských bodů (7+15).  

Dušan Salfický: Populární brankář přicházel do Litoměřic jako 
největší letní posila. Bohužel to vypadalo, že účastník ZOH 2006 nemá 
v 1. lize motivaci a podával otřesné výkony. Do formy se dostal až 
poté, co po něm šáhly extraligové Karlovy Vary. Naštěstí Litoměřice 
sehnaly nového brankáře, který navíc chytal daleko lépe než emotivní 
brankář. Jednalo se o místního odchovance Petra Přikryla. 
 

Hráč play-out 
LADISLAV SLÍŽEK 

Poctivý hokejista byl sice deprimován tím, že 
jeho Stadion na poslední chvíli přišel o vidinu 
vyřazovacích bojů, ale ve skupině "O baráž" 
podal výkon hodný profesionála. V sedmi 
zápasech se blýskl jedním gólem a devíti 
asistencemi. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Adam Červenka  38b 

2. Aleš Holík 38b 
3. Michal Velecký 37b 

4. Jakub Hulva 36b 
5. Marek Haas 32b 

 
TOP 3 KB mezi beky 

1. Aleš Holík 38b 
2. Tomáš Sedlák 25b 

3. Jiří Suchý 13b 
 

TOP 3 střelci 
1. Jakub Hulva 17g 

2. Adam Červenka  16g 
3. Aleš Holík 16g 

 
TOP 3 nahrávači 
1. Aleš Holík 26a 

2. Adam Červenka  22a 
3. Michal Velecký 21a 

 
TOP 3 +/- 

1. Petr Gewiese  +4 
2. Michal Hlinka  +3 

3. Jiří Suchý  +2 
 

TOP 3 drsňáci 
1. Aleš Holík 88TM 

2. Tomáš Sedlák 64TM 
3. Martin Novotný 50TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Tomáš Štůrala 92,71 
2. Roman Boška 92,05 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Tomáš Štůrala 91,75 
2. Roman Boška 88,81 

 
Čistá konta 

   Tomáš Štůrala 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
20,00 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

1333 
 

 HODNOCENÍ SEZÓNY: 2 

ZÁPAS ROKU 
Šumperk vs. Hradec Králové 6:5sn. (22. 

kolo) 
 

Před bouřlivou atmosférou, která donutila 
Draky ke stoprocentnímu výkonu, vidělo 1410 
diváků deset branek a několik samostatných 
nájezdů. Favorizovaný Hradec se ujal vedení 
v zápase a do druhé třetiny šli jeho hokejisté 
s dvoubrankovým náskokem. Jenže pak Draci 
vývoj zápasu otočili na 3:2. Další průběh 
přinesl přetahovanou o to, kdo se svému 
sokovi utrhne. Rozuzlení přinesly až nájezdy, 
v nichž rozhodl specialista Daniel Vrdlovec. 

12. MÍSTO 
předsezónní tip: 12. místo 

 
Šumperk si dal před ročníkem jasný 
cíl- konečně se zachránit. Hlavní úkol 
tedy Šumperští splnili, ale nechybělo 
moc a Draci se mohli vecpat do osmičky 
nejlepších týmů. Nakonec to nevyšlo, to 
je ale Severomoravanům poměrně 
jedno. Tato organizace chce jít 
postupnými krůčky: nejprve se 
zabydlet, stabilizovat sestavu, a třeba 
už v příští sezóně může být tým s 
ofenzivním pojetím hry považován za 
černého koně soutěže. Kvalitu v 
ofenzivě na to Šumperk rozhodně má. 

 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Karel Plášek   11b 
2. Michal Velecký  10b 
3. Tomáš Sedlák  9b 
 
Nejlepší střelec 
Karel Plášek   7G 
 
Nejlepší +/- 
Michal Velecký  +3 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Sedlák  9b 
 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Hráči musí navázat na předešlé prvoligové ročníky 

Marek Haas, Roman Meluzín, Tomáš Sedlák, Adam 
Červenka nebo Jakub Hulva už si dokázali vybudovat v 
1. lize statut nadprůměrných hokejistů. Ani přes roční 
druholigovou anabázi nic ze svého umu neztratili, 
čehož jsme byli svědkem v tomto ročníku. Klíč k 
úspěchu byl tedy naplněn a úspěch se dostavil.  

ŠUMPERK 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
ALEŠ HOLÍK 

 
 
UPěkná ofenzivní hra:U Šumperk dokázal letos v 52 zápasech základní 
části nastřílet famózních 165 branek. Toto vysoké číslo nakonec 
stačilo na čtvrté místo v lize. Šest Draků dokázalo překonat hranici 
třiceti bodů, hned deset jich dalo deset a více branek. Zajímavé ale 
je, že žádný stabilní hráč sestavy Radka Kučery neměl v základní 
části ve statistice plus/minus kladné číslo. 
 
Skvělí fanoušci: Hokej je v Šumperku opravdovým fenoménem. 
Návštěvnost sice není tak vysoká jako u některých prvoligových týmů, 
ale v čem jsou jasně nejlepší jsou výborné vztahy s hráči. Před 
Vánocemi dostal každý hokejista nebo člen realizačního týmu od 
fanclubu dárek, což je velmi pěkné gesto. Hráčům se ze Šumperka 
právě kvůli výborné podpoře od fanoušků nebude odcházet lehce. Oblíbenec šumperského publika zažil 

individuálně nejpovedenější ročník v kariéře. 
Čekalo se od něj, že může překonat 
dvacetibodovou hranici, ale konečná bilance 
tohoto zkušeného zadáka všechny šokovala. 
Aleš Holík, pro něhož to byla první celá sezóna 
v 1. lize, totiž získal 38 bodů! Kapitán týmu 
navíc v týmu setrvá i pro následující ročník. 

 
Záchrana: Vedení si před sezónou stanovilo jasný cíl- zlomit konečně 
své prokletí  (postup-sestup-postup-sestup...) a udržet 1. ligu v 
Šumperku minimálně na dva roky. Šumperk sice dlouho pomýšlel i na 
play-off, ale to by byla jen třešnička na dortu. Hlavní cíl byl splněn.  

A co se naopak nepovedlo? Překvapení sezóny  
ADAM ČERVENKA Defenziva: Byť se Draci mohli spoléhat na jednoho z nejlepších 

prvoligových brankářů - Tomáše Štůralu - inkasovali celkem 187 
branek, což byla po Mostu nejhorší bilance v celé soutěži (celkem 
šestkrát dostal Salith v základní části sedm nebo více branek). Až 
moc obránců je totiž v kádru Severočechů ofenzivně laděných, ale 
zdá se, že po příchodu Jiřího Suchého, pokud v týmu vydrží i nadále, 
se tento problém částečně vyřešil, což se prokázalo už i v závěru 
ročníku. 
 
Černý leden: Kde hledat příčiny neúčasti Šumperka v play-off? 
Jedním z důvodů je špatná forma v lednu. V tomto zimním měsící totiž 
Draci získali z devíti zápasů jen tři body! A takový výpadek se prostě 
neodpouští (no i když Třebíč dokázala, že ne vždy tato poučka platí). 

Pochopitelně se o něm vědělo, že je to výborný 
hokejista, pro něhož byla loňská druholigová 
anabáze jen ztráta času, ale až tak dobré 
statistiky od něj náš magazín neočekával. 
Zejména poslední čtvrtina základní části se mu 
povedla na výbornou a byl zařazen do sestavy 
měsíce. Nakonec vyhrál interní bodování 
Šumperka. Stačilo mu na to 38 bodů (16+22). 

 
Příchod Aleše Křetínského: Ex-hradecký kapitán přicházel do 
Šumperka jako jediná posila zadních řad. Svůj úkol ale nesplnil, nehrál 
zas tak špatně, ale od nejzkušenějšího beka se prostě čekalo daleko 
více. I proto dostal v průběhu sezóny od vedení Salithu padáka. 

Hráč play-out 
KAREL PLÁŠEK 

Defenzivní pracant byl podle našeho magazínu 
nejlepším hráčem play-out vůbec. Ex-
znojemský forvard ke své poctivé a bojovné 
hře přidal i sedm vstřelených branek. 
Oblíbenec hlučného šumperského publika 
podepsal s Draky novou jednoletou smlouvu. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. David Švagrovský  33b 
2. Jaroslav Nedvěd 22b 

3. Tomáš Rubeš 21b 
4. Michal Poletín 16b 

5. Jiří Hašek 16b 
 

TOP 3 KB mezi beky 
1. Jaroslav Nedvěd 22b  

2. Robin Malý 12b 
3. Lukáš Špelda 12b 

 
TOP 3 střelci 

1. David Švagrovský 15g 
2. David Jonáš 10g 
3. Daniel Přibyl 9g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. David Švagrovský  18a 
2. Jaroslav Nedvěd 14a 

3. Tomáš Rubeš 14a 
 

TOP 3 +/- 
1. Vladimír Říha  +1 
2. Dmitrij Jaškin  0 
3. David Jonáš  0 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Jaroslav Nedvěd 119TM 
2. Jiří Hašek 87TM 

3. Daniel Sobotka 67TM 
 

Nejvyšší úspěšnost zákroků 
1. Dominik Furch 92,20% 
2. RobertSlipčenko 91,97 

3. Daniel Kareš 91,64 
 

Nejnižší průměr branek na zápas 
1. Dominik Furch 2,50 
2. Daniel Kareš 3,17 

3. Robert Slipčenko 3,20 
 

Čistá konta 
   Dominik Furch 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
17,14% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

320 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4- 

ZÁPAS ROKU 
Beroun vs. Ústí nad Labem 3:2 (9. kolo) 

 
Medvědi odehráli utkání s velkým favoritem 
hodně nebojácně a dá se říci, že na ledě 
rozhodně nebyli horším týmem. V bráně 
čaroval skvělý Dominik Furch, který držel 
naděje Berouna nad vodou. Agresivně a 
disciplinovaně hrající Středočeši dvakrát 
šťastně vyrovnali, a poté vsítili i třetí gól, 
který přinesl klid na hokejky. Stav 3:2 se 
nakonec ukázal jako konečný. Beroun vyhrál 
zaslouženě, protože hráči Medvědů na ledě 
nechali všechny své síly. 

13. MÍSTO 
předsezónní tip: 10. místo 

 
Berounu se rozpadla kostra týmu a bylo 
to znát. Až v play-off se konečně 
Medvědi mohli spolehnout na výborného 
brankáře (Robert Slipčenko), 
produktivního Jaroslava Nedvěda a duo 
skvělých útočníků Švagrovský-Hašek. 
Devatenáctá prvoligová sezóna nakonec 
neskončila propadákem, ale rozhodně 
na ni budou chtít všichni zainteresovaní 
co nejrychleji zapomenout a poučit se 
z chyb. Dvacátá prvoligová sezóna 
v řadě je za dveřmi, jak jí asi 
Středočeši oslaví? 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Robin Malý   8b 
2. Miroslav Forman  7b 
3. Jiří Hašek   7b 
 
Nejlepší střelec 
Lukáš Žalčík   3G 
 
Nejlepší +/- 
Ro
 

bin Malý  +7 

Nejproduktivnější bek 
Robin Malý   8b 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Osa týmu Furch-Nedvěd-Hašek 

Na příkladu Berouna se moc dobře ukázalo, jak byla 
předpověď magazínu pravdivá. Gólman Dominik Furch 
se totiž v průběhu ročníku vrátil do Slavie a Jiří Hašek 
byl zase zraněný. Z osy týmu zůstal už jen Nedvěd, ale 
to bylo pro Beroun málo a proto musel do baráže. 

BEROUN 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
DAVID ŠVAGROVSKÝ 

 
 
U1. až 17. kolo:U Po úvodních kolech se zdálo, že by Beroun mohl 
zopakovat účast v play-off. V tomto rozmezí totiž vyhráli hned 
jedenáctkrát! Z toho jednou proti Slovanu Ústečtí Lvi. Navíc Medvědi 
dokázali sebrat bod i Chomutovu, s kterým padli až po samostatných 
nájezdech. Na těchto úspěších měl velký podíl zejména brankář 
Dominik Furch. Jenže toho si po zranění Miroslava Kopřivy vytáhla 
Slavia, v jejíž sestavě vydržel až do konce sezóny. Po odchodu 
brankářské jedničky se Beroun dostal do vleklé krize, viz. rámeček 
dole. 
 

V létě se připravoval na tuto sezónu v Rusku, 
trénoval v náročných podmínkách i pět hodin 
denně. Z důvodu, který je blíže specifikován v 
TOP 100, se nakonec ve východoevropské lize 
neobjevil a vrátil se tak do Berouna, kde využil 
své zkušenosti z Ruska a stal se hlavní hvězdou 
Medvědů. David Švagrovský letos zažil 
individuálně nejlepší sezónu (15+18), ale z 
hlediska týmového na ročník 2011/2012 určitě 
moc v lásce vzpomínat nebude. 

Bohatým brát, chudým dávat: Medvědům se letos dařilo v zápasech 
proti favoritům. Dvakrát porazili Ústecké Lvy, čtyři body pak 
vybojovali v zápasech proti Pirátům z Chomutova. Dvě výhry si Beroun 
připsal i proti Havlíčkově Brodu, skalp favorita si Medvědi připsali i v 
souboji s Duklou, Hradcem Králové a Olomoucí. Jenže zbytečné 
prohry s outsidery odsoudily Beroun k účasti v baráži.  
 
Úspěšná baráž: Hráči Medvědů se semkli a šli společně za jasně 
stanoveným cílem- za záchranou. Nakonec pro ně vše dobře dopadlo a 
v Berouně se nyní mohou těšit na jubilejní dvacátou prvoligovou sezónu 
v řadě. Překvapení sezóny 

DAVID JONÁŠ 
A co se naopak nepovedlo? 

 
Návštěvnost: Beroun měl letos vůbec nejhorší návštěvnost ze všech 
prvoligových týmů (průměr domácích návštěv jen 320 diváků). 
Spekuluje se sice, že hlasatelé hlásí méně fanoušků kvůli zdanění 
vstupenek, ale i tak je to prachbídná statistika. Ale ani v sezóně, kdy 
Beroun vyhrál základní část 1. ligy, se návštěvností Medvědi chlubit 
moc nemohli (1254). Důležité ale je, že ti, kdo si na hokej do Berouna 
svoji cestu najdou, jsou věrní a za všech okolností stojí za svým 
týmem. Vloni zazářil v druholigovém Benešově (30 

vstřelených branek), letos pak ve střeleckých 
hodech pokračoval i ve druhé nejvyšší soutěži. 
Ve 37 zápasech, které sbíral jak v barvách 
Havlíčkova Brodu, tak právě v dresu Berouna, 
nasázel 10 branek, což je solidní číslo. V 25 
letech už potřeboval zažít hokejový průlom. 
Nyní je otázkou, zda na své výkony naváže. 

 
Listopad, prosinec: V těchto dvou měsících vyhráli Medvědi po 
normální hrací době jen třikrát. To je pro tým, který do té doby 
aspiroval na účast v play-off, skutečně málo. Po těchto dvou 
zpackaných měsících, po nichž se ze sedla Berouna pakoval trenér Jiří 
Doležal, už berounské snahy nemířily k účasti v play-off, nýbrž k 
vyhnutí se baráži, což se i přes snahu všech zúčastněných nepodařilo. 

Hráč play-out a baráže 
ROBERT SLIPČENKO 

Gólman Slavie ve službách Berouna byl 
skutečnou oporou svého týmu. Nastoupil do 
jedenácti zápasů, z nichž hned osm dokázali 
Medvědi se Slipčenkem v zádech vyhrát. 
V baráži měl skvělou úspěšnost zákroků- 
konkrétně 93,64 procent. 



 

ROZBOR UStatistiky zákl. části 
 

UTOP 5 kan. bodování 
1. Tomáš Rohan  22b 

2. Bohumil Slavíček 20b 
3. Kamil Tvrdek 18b 

4. Martin Ondráček 16b 
5. Michal Vachovec 15b 

 
TOP 3 KB mezi beky 
1. Martin Rohan 10b 

2. Kamil Charousek 9b 
3. Jan Látal 8b 

 
TOP 3 střelci 

1. Martin Ondráček 11g 
2. Kamil Tvrdek 9g 
3. Tomáš Klíma 9g 

 
TOP 3 nahrávači 

1. Tomáš Rohan  18a 
2. Bohumil Slavíček 13a 

3. Kamil Tvrdek 9a 
 

TOP 3 +/- 
1. Michael Šulc  +3 

2. Jakub Luštinec  +1 
3. David Zucker  0 

 
TOP 3 drsňáci 

1. Petr Přindiš 86TM 
2. Lukáš Martinec 78TM 
3. Tomáš Rohan 76TM 

 
Nejvyšší úspěšnost zákroků 

1. Marek Benda 91,71 
2. Edgars Lusinš 88,60 

 
Nejnižší průměr branek na zápas 

1. Marek Benda 3,53 
2. Edgars Lusinš 4,37 

 
Čistá konta 

Marek Benda 1 
 

Úspěšnost přesilovek 
15,42% 

 
Průměrná domácí návštěvnost 

401 
 

HODNOCENÍ SEZÓNY: 4- 

ZÁPAS ROKU 
Jihlava vs. Most 2:3 (37. kolo) 

 
Dukla se v tomto období utápěla v obrovské 
krizi, která vyústila až v porážku s nejhorším 
týmem celé soutěže. Jihlava sice bojovala, 
ale potopily ji velké individuální chyby. Zato 
Most hrál disciplinovaně, důrazně a bojovně. 
Dukla sice hned v 1. minutě utkání skórovala 
zásluhou Jeslínka (vypadalo to, že Most utrpí 
další debakl), ale dobře hrající Baník stav 
otočil třemi góly ve svůj prospěch. Zápas 37. 
kola tedy nakonec skončil překvapivě 2:3 pro 
hosty ze severu Čech. 

14. MÍSTO 
předsezónní tip: 14. místo 

 
Do sezóny vstupoval Most s poměrně 
kvalitním kádrem, který mohl 
s přispěním štěstí bojovat i o postup do 
play-off. Jenže přišla krize a vedení se 
odhodlalo k velkým změnám, které 
nepřinesly kýžený účinek. Obměněný 
tým hrál ještě hůře než v úvodní 
čtvrtině soutěže a prohrával jedno 
utkání za druhým. Už v lednu bylo 
jasné, že se Baník baráži nevyhne. 
V prolínací soutěži nakonec Severočeši 
uplatnili své zkušenosti a 1. ligu po 
tuhém boji uhájili. 

Statistiky PO 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Bohumil Slavíček  13b 
2. Martin Heinisch  11b 
3. Zdeněk Tauš  10b 
 
Nejlepší střelec 
Martin Heinisch 6G 
 
Nejlepší +/- 
Adam Schusser +5 
 
Nejproduktivnější bek 
Martin Parýzek  5b 
 

MOST 

Foto: Miroslav Rosendorf 

Klíč k úspěchu (před sezónou) aneb jak to bylo ve 
skutečnosti 

 
Marek Benda 

Ano, předpověď vyšla bezezbytku. Karlovarský brankář 
ve službách Mostu byl jasně nejlepším hráčem týmu a 
hlavně díky němu si Baník neutrhl ještě větší ostudu. V 
baráži pak vydatně pomohl týmu k záchraně soutěže. 
Jednoznačně nejlepší Baníkovec letošní sezóny. 



 

UCo se povedlo? UHráč sezóny 
MAREK BENDA 

 
 
UBilance s Havlíčkovým Brodem:U Těžko hledat na zpackané sezóně 
nějaká výraznější pozitiva. HC Most si tak připsal jen několik dílčích 
úspěchů. Například zápasy s Rebelem se Severočechům nadmíru 
dařily, Baník totiž vyhrál tři ze čtyř těchto utkání. Teď jen zbývá 
posoudit, zda je to úspěch Mostu, nebo ostuda Havlíčkova Brodu. 
 
Zvládnutá baráž: Most nakonec prvoligovou příslušnost uhájil, ale 
fanoušci si museli vytrpět své. Rozhodovalo se totiž až v posledním 
zápase s Kláštercem nad Ohří. Baník musel bezpodmínečně vyhrát, což 
se nakonec Severočechům s přehledem podařilo (výhra 8:1). 

Je možná dobře, že se zranil. Minula ho tak 
totiž čistka největších hvězd. Vůbec bych se 
nedivil, kdyby se musel pakovat i on. Po 
příchodu Vladimíra Jeřábka se ale situace 
uklidnila a ex-jihlavský gólman měl tak klid na 
svoji práci, kterou odváděl velmi dobře a 
sezónu zakončil s 92% úspěšností zákroků. To 
je při pohledu na tabulku takřka neuvěřitelné. 

 
Marek Benda: Dokázal, že na 1. ligu stačí. V minulých sezónách dělal 
dvojku v Jihlavě, ale tento karlovarský brankář ukázal, že to byly 
zbytečně ztracené dva roky. Už před sezónou náš magazín uvedl, že 
bude klíčovým hráčem Mostu. Bohužel ho na pár zápasů ze hry 
vyřadilo zranění, po jehož doléčení se už Most nacházel na chvostu 
tabulky a Benda tak nemohl s nepříznivým umístěním nic dělat.  

Překvapení sezóny
A co se naopak nepovedlo? 

 
BOHUMIL SLAVÍČEK 

 
Přestupová politika: Přišla první výsledková krize (ovšem oproti těm 
následujícím nebyla zas tak hrozná) a vedení Mostu ztratilo trpělivost 
a rozhodlo se uvolnit ze svých služeb hráče, kteří přitom byli 
největšími hvězdami týmu. Z Mostu byl odejit velezkušený Jan Hranáč 
(ten se usídlil ve Znojmě) a nejproduktivnější útočníci týmu Lukáš 
Žejdl a Georg Mavrojanidis. Po jejich odchodu už Most nenašel žádnou 
adekvátní náhradu, přestože do svého kádru přivedl lotyšské 
reprezentanty nebo karlovarské mladíky. Pokud chcete hledat chybu 
Mostu v letošní sezóně, tak tou největší je bezesporu velká fluktuace 
hráčů. Odcházeli nadprůměrní, přicházeli průměrní. 
 O nějakých překvapeních se dá hovořit těžko. 

Těch nepříjemných bylo hned několik, ale na 
těchto řádcích bychom se rádi věnovali těm 
příjemnějším. Po dlouhém přemýšlení náš 
magazín zvolil Bohumila Slavíčka, jenž letos 
absolvoval první ročník mezi seniory. Všechny 
čistky prožil ve zdraví a Mostu se odvděčil 
sedmi brankami a třinácti asistencemi.  

Výsledky: Most byl jedním z nejhorších týmů v novodobé historii 1. 
ligy. Dostal památný výprask 3:14 od Chomutova, fanouškům ostatních 
týmů byl Baník pro smích. Severočeši v základní části vyhráli jen 
třináctkrát (včetně čtyř vítězství po prodloužení/samostatných 
nájezdech), tedy přesně jednu čtvrtinu všech zápasů. Většinu výher si 
přitom připsali hned na startu soutěže. Baník inkasoval v 52 zápasech 
neskutečných 224 branek. Co k tomu ještě dodat? 
 Hráč play-out a baráže 

BOHUMIL SLAVÍČEK 

V 17 zápasech play-out, respektive baráže, 
nastřádal úctyhodných dvaadvacet bodů. Autor 
sedmi barážových gólů byl společně 
s brankářem Markem Bendou hlavním tahounem 
severočeského týmu v cestě za záchranou 
druhé nejvyšší soutěže. 



 MOMENTY SEZÓNY 

TÉMATA 
 
* OTEVŘENÍ NOVÉHO STADIONU PIRÁTŮ 
* ZIMA NA OLOMOUCKÉM STADIONU 
* TŘEBÍČ VS. JIHLAVA 
* TŘETINA VS. ROZHODČÍ 
* ODLOŽENÍ ZÁPASU TŘEBÍČ-BENÁTKY N/J 
* PICAROON 
* KAUZA BRONISLAV ANDRES 
* VYHAZOVY TRENÉRŮ 
* ČLÁNEK PAVLA ŠÁCHY 
* DLUHY ÚSTÍ NAD LABEM 
* LITOMĚŘICE VS. ÚSTÍ N/L 
* VYHAZOV VÁCLAVA SÝKORY 



 "PŘÍPAD" ANDRES 
zdroj: idnes.cz, Artur Janoušek 

 Na začátku prosince vyšel na webu idnes.cz článek, jenž zbudil velkou kontroverzi. Redaktorům MF Dnes se totiž svěřil 
hokejový mecenáš a pražský podnikatel Josef Krejčí, který vlastní práva na Bronislava Andrese. Toho vykoupil ze sestupujícího 
Vrchlabí za 300 000 Kč. Očekával, že tato počáteční investice mu v budoucnu přinese slušný výdělek, protože Bronislav 
Andres patří mezi lepší prvoligové hráče. Jenže to by 23letý Bronislav Andres nesměl přestoupit do Mostu. Co se vlastně 
stalo? Hráčův agent Zdeněk Zíma totiž udělal chybu. Když předával HC Most přestupové lístky, nesepsal smlouvu. "Důvěřoval 
jsem, že i ústní dohoda platí," říkal Zíma. "Celý život se pohybuji v hokejovém prostředí, 12 let jsem hrál ligu a posledních asi 
17 let trénuji mládež v Litvínově. Dosud se ale nestalo, že by někdo zapřel dohodu, i když jen ústní," dodal pro Artura 
Janouška Zíma. Klub držel lístky, které mu zajišťovaly práva na Andrese, a tvářil se, že hráč je jeho. "Lístky jsou naše. Hráč 
má u nás platnou smlouvu," říkal Korol. "Ukažte mi někoho, kdo utratí 300 tisíc korun a někomu to jen tak dá," namítal Zíma. 
"Prostě mi ho ukradli," zlobil se Krejčí v rozhovoru pro Artura Janouška. To by ještě nebylo to nejhorší, vedení Mostu totiž 
hrozilo finančním postihem pro samotného Andrese, který chyběl na dvou trénincích. "Za říjen jsem dosud nedostal výplatu. 
Ze svého si musím platit sociální a zdravotní pojištění. Navíc mi vedení klubu hrozí, že mi strhnou pět tisíc korun za každý 
trénink, na který nepřijdu. Mluví o dvou. Jenže já na jednom byl a na druhý jsem kvůli nemoci měl omluvenku od lékaře," popsal 
hráč. Jednatel HC Most Valerij Korol tvrdil, že chyba je na straně hráče. "Sbalil si věci, výstroj a odešel. Netrénuje. Ukázal 
sice lístek od doktora, ale přitom byl vyfocený, jak trénuje v Kadani. Tím porušuje smlouvu," komentoval tehdy Korol. O 
Bronislava Andrese tehdy projevila zájem Kadaň, ale první nabídku Most odmítl. "Proč bychom ho pouštěli? On tady má 
smlouvu, my mu platili letní přípravu. Kdyby 20 hráčů řeklo: Pusť nás, s kým bychom hráli?" komentoval to Korol. "Cítím se jako 
rukojmí," říkal Andres. Toho nakonec z mosteckého vězení vysvobodila Kadaň, která se nakonec s Baníkem domluvila na jeho 
hostování. Andres pak v severočeském městě bodově pookřál, ale i tak je tato sezóna nejrozporuplnější v celé jeho dosavadní 
kariéře.  

Celý spor je však ještě mnohem složitější. Mostecké vedení totiž dostalo od Krejčího půjčku, ale nakonec se Baník 
tvářil, že to byl sponzorský dar. Nejlépe bude, když si článek na webu idnes.cz přečtěte sami. Zde je odkaz. Na čí straně je 
vlastně pravda ví ovšem jen zainteresované strany… 

 KDO JE BRONISLAV ANDRES? 
 
23letý statný útočník, jenž se vyznačuje 
bojovnými výkony a provokováním soupeřů, 
má za sebou čtyři seniorské sezóny. V 
ročníku 2008/2009 zářil v Trutnově (28Z, 
22G), v nadcházejících dvou sezónách pak 
patřil mezi stabilní členy prvoligového 
Vrchlabí (13 a 10 bodů). Před letošní 
sezónou zamířil do Mostu, ale po vleklých 
sporech s vedením Baníku pro závěr sezóny 
posílil Kadaň.  

http://hokej.idnes.cz/hc-most-mi-ukradl-hrace-zlobi-se-podnikatel-pripad-setri-policie-pwa-/hok_1liga.aspx?c=A111205_1695938_hok_1liga_ten


 NOVÝ STADION 
CHOMUTOVA 

 Chomutov hrál do tohoto ročníku v nejstarší hale, ve které se ještě hrál profesionální hokej 
(sloužila od roku 1950) v ČR. Ale starému zimáčku, byť ho měli Chomutovští rádi, v roce 2011 odzvonilo 
a byl zdemolován. Se stadionem zmizely i všechny zážitky na poslední extraligovou sezónu ještě ze 20. 
století (poslední rok nejvyšší soutěže v Chomutově se mapuje k roku 1973). Chomutov ale před sezónou 
naplánoval novou éru, a právě moderní stadion je základním pilířem této organizace. O starém 
chomutovském zimáčku, jehož konec mnozí pamětníci oplakali, se více můžete dozvědět ve zdařilém 
dokumentu s příznačným názvem Stodola (ke shlédnutí zde).       
 Nový stadion je jedním z nejlepších v celé Evropě a tento stánek mu může závidět leckterý klub 
KHL nebo většina týmů z extraligy. Zázemí pro hráče, fanoušky a další činovníky klubu je na špičkové 
úrovni. "Zatím mohu porovnávat se stadiony v Kanadě a musím říct, že tento opravdu mohu řadit hodně 
vysoko. Bylo to pro mě velké překvapení, co tady za těch pár měsíců vyrostlo. Zázemí a vybavenost na 
vysoké úrovni. Mám rád menší stadiony a tohle je super. Takový rodinný," zhodnotil pro piratskesrdce.cz 
zbrusu novou stavbu Kanaďan Brett Palin.           
 V prosinci se pak v tomto nejnovějším zimním stadionu v republice odehrálo mezistátní utkání 
mezi Švédskem a Českou republikou (v rámci Euro Hockey Tour). Před zápasem byli do síně slávy 
uvedeni zesnulí Mistři světa Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek, úspěšný trenér Vlastimil 
Sýkora a legenda Pirátů pan Miroslav Klůc. Záznam z tohoto emotivního okamžiku si můžete pustit po 
kliknutí na tento odkaz. 

http://www.youtube.com/watch?v=IPh27g8VQxQ
http://www.youtube.com/watch?v=cFgIm4TcPRE


 
"KAUZA" BENÁTKY 

zdroj: hokejbenatky.cz, Ondřej Nejedlo 
 
 Konec ročníku byl hodně zajímavý, zejména z pohledu třebíčských fanoušků a hlavně hokejistů Horácké Slavie. 
HST se vydrápalo ze dna až na osmou pozici, ale jejich cesta byla hodně komplikovaná. A to hlavně díky Benátkám nad 
Jizerou. Ty totiž kvůli sněhové kalamitě do Třebíče na zápas 49. kola vůbec nedorazily a autobus nedaleko Třebíče raději 
otočily (podle mého osobního názoru dopravu na zápas hodně podcenily, protože sněhová kalamita se na základě 
meteorologických předpovědí dala očekávat). Všechny pokusy o nalezení náhradního termínu vyšly nazmar, o osudu utkání 
tak museli rozhodnout až pánové u zeleného stolu. A paradoxně mužem, jenž vynesl pro Horáckou Slavii nesmyslný ortel 
(odložení zápasu na 21. února - HST bylo nuceno odehrát tři zápasy ve třech dnech), byl bratr trenéra Litoměřic pan 
Setikovský. O tom, zda tento příbuzenský vztah mohl sehrát při rozhodování nějakou roli, je jen na vašem vlastním úsudku.  
 Vedení Horácké Slavie se k celé kauze, která namíchla třebíčské fanoušky, nevyjádřilo. Známe tak jen prohlášení 
Benátek nad Jizerou, které vzbudilo hodně emocí. „K prvoligovému zápasu do Třebíče jsme nemohli dorazit, jelikož zasáhla 
vyšší moc a náš autobus uvízl na Vysočině ve sněhových závějích,“ řekl pro hokejbenatky.cz Jan Slivka. „Navrhovali jsme 
odehrát utkání ve čtvrtek 16. února, což Třebíč odmítla. Další náš návrh zněl čtvrtek 23. února, ale ani ten nebyl 
představenstvu Třebíče po chuti. Nevím, co by chtěli. Bohužel Třebíč je jediným klubem v první lize, se kterým se nikdy 
nelze na ničem domluvit. Není to jen naše zkušenost. Potvrdili mi to i představitelé dalších klubů, se kterými jsem měl 
možnost hovořit. Chování pana Čapka a pana Pokorného je přímo neskutečné. Chtěl bych je vidět, jak by se zachovali v 
podobné situaci, pokud by se do ní také dostali,““ nebral si servítky sportovní ředitel farmářského týmu Liberce Jan 
Slivka. „Vyjeli jsme v 11:30, tedy s dostatečnou časovou rezervou,“ prozradil Jan Slivka. A v zápětí s ironií v hlase dodal: 
„Ovšem mohli jsme vyjet už v neděli.“ Následně se vší vážností pokračoval: „Neměli jsme žádný důvod někam nedojet. Co 
vykládají funkcionáři Třebíče, pravda není. Je to naprostá lež. Našim hráčům šlo v některých momentech prakticky o 
život,“ připomněl pro Ondřeje Nejedla Jan Slivka situaci, kdy se benátecký autobus stal neovladatelným a klouzal z 
prudkého kopce ve vsi Chyška vstříc katastrofě. Nakonec se řidiči autobus podařilo s veškerou námahou ukočírovat. Hráči 
a zejména pak masér Martin Tondr poté pomáhali s vyproštěním zapadlých aut a s odklízením sněhu. 
 Zda je pravda na straně vedení Horácké Slavie, nebo na straně Benátek nad Jizerou, ví jen oba zúčastněné tábory. 
Každopádně Třebíč se s nepřízní osudu a funkcionářů dokázala obdivuhodným způsobem vypořádat a ve stylu proti všem 
dokázala v odloženém zápase Benátky jasně porazit, a i díky těmto třem získaným bodům nakonec urvala postup na svoji 
stranu. Navíc vzhledem k tomu, že Horáci odehráli 3 vítězné zápasy během 50,5 hodiny, si vysloužili i zápis v českém 
vydání Guinnessovy knihy rekordů. 



 DLUH SLOVANU 
zdroj: isport.cz, František Suchan 

 Na konci ledna se do médií dostala zpráva, že Jakub Jeřábek (foto) podal návrh na insolvenci. 
Plzeňskému mladíkovi totiž dlužil Slovan přes dvě stě tisíc korun. Tuto částku měl nadějný obránce, jenž 
letos působil mimo jiné v prvoligové Kadani, obdržet za prémii za postup do baráže, plat za duben a k 
tomu ještě úrok. Návrh na insolvenci podal i dodavatel výstroje René Vinopal. Tomu klub dlužil 370 000,-. 
V době, kdy se tato skutečnost dostala na veřejnost, prý měl René Vinopal s klubem dohodnuté splátky. 
„Nevím proto, z jakého důvodu se k insolvenčnímu návrhu přidal,“ tvrdil Kysela pro isport.cz. A Jeřábek? 
„Nemám mu to za zlé, je to normální kluk, který využívá možnosti, jak se domoci svých peněz. Navíc, 
návrh na insolvenci na vás nepodává hráč, ale jeho právní zástupce, který z toho má svůj byznys za to, 
když peníze vymůže,“ doplnil tehdejší šéf Slovanu. Zároveň nepopřel, že dluhy jeho klub skutečně měl. A 
to právě v oblasti prémií za minulou úspěšnou sezonu. „Hráčům tyto bonusy postupně splácíme, přece jen 
jde o nadstandardní výdaje, s kterými se v rozpočtech klubů běžně nepočítá,“ vysvětlil na konci ledna. 
Ústí se prý s hokejisty dohodlo, že jim zbylé částky do zahájení letošního play off vyplatí. „Kuba Jeřábek 
tu už letos nehrál, je pravda, že jsme ho možná měli upřednostnit před těmi, kteří u nás zůstali,“ uznal 
Kysela v rozhovoru pro deník Sport.           
  K soudu ale nakonec tento spor nedošel, aktéři se totiž dohodli na mimosoudním vyrovnání. 
V českém sportu a zvláště v hokeji nejsou – bohužel – takovéto případy zpoždění plateb ojedinělé. Proč se 
tedy zdánlivě ne tolik zásadní dluh dostal až tak daleko? V zákulisí se mluví o nátlaku ze strany 
prvoligových konkurentů. Jeřábek totiž v této sezoně nastupupoval i za Chomutov (a jeho záložní tým 
Kadaň). „Nechci o takových věcech ani spekulovat. Možné je ale všechno a je podivné, že taková věc se 
objeví vždycky pár dnů před play off,“ přemýšlel Kysela v rozhovoru pro Františka Suchana. Chomutov 
takové souvislosti rázně odmítá. „Problémy jiných klubů nás nezajímají, je to jejich věc."   
 Já osobně bych řekl, že se v tomto případě dělá z komára velbloud, ale jak závěr ročníku ukázal, 
finanční situace klubu nebyla ideální a Slovan se po konci sezóny rozhodl zahájit škrty v rozpočtu. 



UUKŘIVDĚNÉ 
 

LITOMĚŘICE 
zdroj: idnes.cz, Ondřej Bičiště, Petr Bílek 

 
Ano, zápas mezi Ústím nad Labem a Třebíčí dopadl překvapivým výsledkem, a osobně se ani nedivím, že někteří 

fanoušci celků, kterým se vyhla účast mezi osmičkou nejlepších, hledali chybu ne u svého mužstva, ale u jiných. Ale že i 
trenér týmu bude do novin tvrdit, že Ústí nad Labem vypustilo zápas s Třebíčí, to jsem opravdu nečekal. Kouč prvoligového 
klubu by se měl podobných prohlášení zdržet, pochopitelně myslet si může co chce, ale neměl by to říkat novinářům, protože 
jeho stanovisko se pak dá pochopit i jako oficiální stanovisko klubu. A na jaký že to rozhovor reaguji? Na ten, který vyšel na 
webu idnes.cz těsně po skončení základní části. A co v něm Daniel Tvrzník (foto), asistent trenéra Setikovského (ano, toho 
Setikovského, jehož bratr Pavel rozhodl o tom, že zápas mezi Benátkami a Třebíčí nebude kontumován, ale bude odložen na 
termín, který pro Třebíč znamenal tři zápasy ve třech dnech), vlastně řekl, že jeho slova vzbudily řadu emocí? "Jsem 
zklamaný. Je vidět, že konec soutěže se vůbec neodehrál sportovní cestou. Nerozhodovalo se na ledě, o tom jsem 
přesvědčený," řekl upřímně v interview pro MF Dnes. "Těžko hledám slova, jsem v emocích. Ale jestliže Ústí neporazí 
Třebíč, která má čtvrtý zápas v pěti dnech... čeká se na ostatní výsledky, pak si tam v klidu šoupnou výhru Třebíče v 
nájezdech, to je úsměvné," dodal pro Ondřeje Bičiště. Bohužel pan trenér asi zapomněl na fakt, že kdyby chtěl Slovan 
ponechat postup Třebíči, prohrál by s ní po základní hrací době a ne až v prodloužení. Dva body by totiž přinesly Horácké 
Slavii postup jen v náhodné konstelaci výsledků, které pak za velké radosti v táboře Třebíčských také přišly. A navíc, vždyť 
proti Třebíči se Ústí nad Labem nikdy moc nedařilo, takže proč by si zrovna Horáky měli Lvi vybrat jako svého soupeře do 
play-off? Navíc by Slovan, kdyby se ve čtvrtfinále utkal se Stadionem, ušetřil peníze za ubytování a za cestu. Určitě by 
přišlo i více lidí a výnos ze vstupného by byl značný... A vzhledem k tomu, že v bráně Třebíči stál nejlepší prvoligový brankář 
Šimon Hrubec, se zdá jakýkoli nesportovní výsledek hodně nereálný. Prohru Ústí lze přičíst nízké motivaci Lvů, a hlavně také 
tomu, že se nechtěli zbytečně v 52. kole ústečtí hráči zranit a přijít o vrchol sezóny. Bohužel Daniel Tvrzník asi tato fakta 
nezná a pro média sdělil svůj kontroverzní individuální názor. Navíc se pustil i do spolupráce mezi Slovanem a Litoměřicemi. 
"Všichni vidí, jak spolupráce vypadá. Máme od nich dva hráče jako Třebíč (pozn. HSfana: vážený pane trenére, Marek Laš je 
odchovancem Třebíče, a Vladimír Brož za váš tým hrál loni, převážně ve čtvrté pětce,  
 

 



 

kdežto v Třebíči byl hodně vytěžován, takže jen bláznivý manažer by svého hráče poslal tam, kde nedostane příležitost 
vyhrát se). Ale nerad bych teď řekl něco, čeho bych později litoval. Ano, prohráli jsme si to sami. Ale zároveň musím kroutit 
hlavou nad tím, co se odehrálo v posledních třech kolech.“  Partnerství mezi Ústím a Litoměřicemi každopádně dostalo 
pořádnou trhlinu, tak to vidí i Tvrzník, jak prozradil pro MF Dnes. "Když Ústí hrálo doma s Kadaní, postavilo v podstatě 
béčko, nechalo odpočívat 10 lidí ze základu. Na nás nasadilo nejlepší sestavu, předvedlo u nás opravdu výborný výkon. Z 
posledních tří kol porazilo jen nás, to o něčem svědčí. Nechci spekulovat, sahat někomu do svědomí. Kdo to sleduje, tak to 
vidí. Bohužel ta spolupráce mezi námi a Ústím dostala pěkně na frak.“ Ústí se brání, jakákoliv nařčení z nečistého závěru 
sezony pochopitelně odmítá. "Litoměřice se měly spoléhat především na sebe. První liga je dlouhodobá soutěž, v posledním 
kole se může stát cokoliv, když jde o všechno," řekl pro idnes.cz Jaromír Šindel (foto), ústecký sportovní manažer.  
 Na rozhovor s Danielem Tvrzníkem pak reagoval i kapitán Ústeckých Lvů Jan Klobouček, jenž sám redaktorům 
idnes.cz (konkrétně Petru Bílkovi) zavolal, aby vyvrátil jakékoli podezření. "Nenechám očerňovat sebe ani mužstvo z toho, co 
jsme neudělali. Nikomu jsme zápas nepustili a ani pouštět nebudeme. Je ironie, že nás z toho obviňují ti, kteří to po nás 
žádali," naznačil, že Litoměřice rozhodně v duchu fair-play v závěru sezóny nesmíšlely. "Ani nevím, co na to říct. Vážně 
nesmysly," rozhořčilo zase předsedu představenstva HC Slovan Ústečtí Lvi Jana Dragomira. "A štelovat si soupeře pro play-
off se nevyplácí. Navíc byli všichni kandidáti na osmé místo rovnocenní." Ústecký funkcionář pak zareagoval i na prohlášení 
Daniela Tvrzníka ohledně toho, že proti Kadani narozdíl od zápasu proti Stadionu nenasadili trenéři Lvů stejnou sestavu. 
"Považuji za vrchol drzosti, když se někdo z jiného oddílu vyjadřuje k naší sestavě. To je čistě věc našich trenérů! Není 
možné svalovat neúspěch na někoho jiného. A nebýt našich hráčů Kloze a Volkeho, tak ten klub dnes vůbec neřešil play-off 
první ligy, ale hrál by ve druhé," zakončil v rozhovoru pro idnes.cz mediální přestřelku Jan Dragomir. 
 No, každopádně spolupráce mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem asi nebude pokračovat v takové míře jako 
v předešlých letech. Ne že by se cítil Slovan uraženě, ale v následujícím ročníku bude mít svých starostí dost, navíc Stadion 
už se domluvil na spolupráci se Spartou Praha.  



PICAROON
 

 
zdroj: idnes.cz, Petr Bílek 

  
 Zprvu vzbudil nový maskot Pirátů rozpaky. Jeho jméno dokonce nešlo napsat na diskuzní fórum, aby se zabránilo 
vulgaritám. Také na jeho vzhled si museli fanoušci dlouho zvykat. Ale právě Picaroon byl nakonec daleko populárnější než 
kterýkoli hráč Chomutova. Jeho kousky bavily nejenom děti, kvůli kterým jsou maskoti především, ale rovněž i dospělé 
diváky. A možná i tato komická figurka se zasloužila o to, že Chomutov měl letos vůbec nejvyšší průměrnou domácí 
návštěvnost. Narozdíl od hráčů totiž Picaroon předváděl vyrovnané výkony a zápas co zápas bavil chomutovské publikum 
svými bláznivými kousky, které si můžete prohlédnou v níže uvedených odkazech.  
 Picaroonova pověst rostla a dokonce se začali prodávat i plyšoví Picarooni, samotný maskot pak navštěvoval 
narozeninové párty, a dokonce zamířil do chomutovského obchodního centra, kde strašil kolemjdoucí.  
 Největší rozruch však vyvolalo jeho číslo z derby proti Ústí nad Labem. Picaroon totiž předvedl cirkusácký kousek 
s lvem, který měl na sobě dres Jana Kloboučka. "Trapné a uhozené," čertil se v rozhovoru pro idnes.cz ústecký trenér Petr 
Rosol. "Rád se zasměju, když si někdo udělá legraci ze mě, ale tohle bylo vážně trapný. To máme oblíknout Hrušku do dresu 
a budeme na něj čůrat?" Fanoušci hostů, když tento skeč během první přestávky dokoukali, začali skandovat: "Burani! 
Burani!" Jaroslav Veverka mladší, generální manažer chomutovských Pirátů, na to reagoval rýpnutím: "Já pocházím z Prahy, 
otec taky. Pokud Ústí křičí něco o buranech, může si každý udělat svůj obrázek. Asi podle sebe soudím tebe. Pan Rosol je 
spíš trenér a měl by hodnotit sportovní výkony než zábavu pro fanoušky. Ale chápu, že byl rozhořčený z výsledku. Nicméně 
lidi to docela pobavilo, bylo to vhodné. Šlo o odpověď ústeckým fanouškům, kteří na svém webu vyhlásili, že jedou za naším 
hezkým maskotem," řekl v rozhovoru s Petrem Bílkem. "Program na kostce a zábava v Ústí se mi nelíbí. Plivali na nás, že 
play-off pojímáme jako pirátskou cestu, pak to okopírovali. Změnili logo po nás, spolupracují s basketbalovým klubem jako 
my. Asi to je jejich strategie," řekl Veverka. "Když to udělají fanoušci, beru to. Ale když se angažuje klub, je to ubohé. 
Nedokážu si představit, že by se něco takového dělo při derby Sparta - Slavia. My máme ke každému soupeři respekt. 
Někdo holt má úroveň, někdo akorát mluví o tom, že ji má," zuřil zase marketingový manažer Slovanu Přemysl Zeman. 
 
KONTROVERZNÍ VYSTOUPENÍ PICAROONA PŘI DERBY (KROCENÍ LVA VIKTORA V DRESU KLOBOUČKA) 
PICAROONOVY SKOPIČINY 
PICAROON NA OSLAVĚ NAROZENIN 
PICAROON STRAŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY NÁKUPNÍHO CENTRA V CHOMUTOVĚ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VYq4Emz4lrE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0_lksfkYSLE
http://www.youtube.com/watch?v=H8sjPR88CVs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6_af6f92BM4&list=UUsWCsTN77P3HI7mfb7taqRw&index=1&feature=plcp


 
VYHAZOV SÝKORY 

 Prvně jsem měl v plánu na těchto řádcích ostře zkritizovat chomutovské vedení, které se 
v průběhu rozjetého play-off zbavilo renomovaného trenéra Václava Sýkory (foto společně s jeho 
tehdejším asistentem Janem Votrubou- stojící vlevo), který do klubu přicházel s jasným úkolem- 
postoupit do extraligy. Na svoji práci dostal od klubu dvě sezóny. Jenže ouha, stačily dva prohrané 
zápasy v řadě v semifinále s Olomoucí a bývalý trenér Petrohradu se musel pakovat. Na jeho pozici byl 
dosazen Jiří Doležal. Rozhodně jsem nebyl sám, kdo považoval tyto změny za nelogické. „V Chomutově 
se nám poučili. Už nehodlají opakovat své předchozí chyby. Aspoň to tedy v tomhle prvoligovém klubu 
tvrdili... Cha! Jasně, chlapi! Konec trenéra Václava Sýkory uprostřed semifinále, v němž tým vede, to 
je teprve majstrštyk. S nádechem vydařené veselohry tak šéfové Veverkovic dál házejí do placu jeden 
fór za druhým. Ať už situace kolem Sýkory byla jakákoliv, v tomhle klubu je něco ŠPATNĚ,“ napsal ve 
svém blogu František Suchan, redaktor deníku Sport. „Donedávna chomutovští bossové hořekovali, že 
nemají pořádného kouče, že jim kdysi do Popradu utekl Radim Rulík a kdesi cosi. Když už loni v létě 
přivedli uznávaného Sýkoru, vypadalo to, že konečně dostali rozum. Váženého experta přivítali 
dvouletým kontraktem a vizí postupu mezi elitu, který nemusel bezpodmínečně přijít hned. Paráda. 
Jenže nebyl by to Chomutov, aby všechno fungovalo, jak má,“ pokračoval ve své úvaze na stránkách 
isport.cz. Pod tato slova by se tehdy mohl podepsat každý druhý chomutovský příznivec. Jenže až čas 
ukázal, že Piráti se do extraligy probojovali i bez zkušeného lodivoda na střídačce. Zda je však postup 
do extraligy větší zásluhou Václava Sýkory, který postupové mužstvo vytvořil, nebo Jiřího Doležala, 
jenž udělal několik změn, které evidentně pomohly, je na Vašem vlastním posouzení. Každopádně za 
trenéra Doležala působilo mužstvo týmověji a bojovněji než za jeho předchůdce. Já osobně si myslím, 
že oba dva (plus pochopitelně jejich asistenti) mají na historickém úspěchu stejný podíl. Ale to je 
detail, důležité je, že Jiří Doležal u týmu zůstane i pro následující ročník. 



UKONTROVERZNÍ ČLÁNEK 
PAVLA ŠÁCHY

 

 
 Na oficiálních stránkách IHC KOMTERM PÍSEK vyšel po jednom z prohraných zápasů (proti Šumperku) kontroverzní 
článek, v němž autor Pavel Šácha, jenž je mimo jiné i mediální zástupce klubu, nepřímo vyzval brankového sudího, který 
správně posoudil spornou situaci a uznal hostům regulérní branku, k podvodu. Článek byl později stažen, zde je ale právě ta 
část článku, která vzbudila největší rozepři. On je to sice jeho vlastní názor (což také uvedl), ale pan Šácha, byť pozvedl 
úroveň stránek ihcpisek.cz, by neměl zneužívat své funkce a svůj osobní názor dát na hlavní stranu jako zprávu dne. Oficiální 
web totiž slouží ke sdělování názorů klubu jako takového, a ne jeho redaktorů. A to je právě na celé této situaci to 
kontroverzní. "V těchto chvílích si musíme pomáhat. Například druhý gól soupeře, který sudí Hejduk uznal až na základě 
vyjádření brankového rozhodčího. Třeba to byl regulérní gól a je docela možné, že onen pán viděl puk v brance. Takže to 
mohl být správný verdikt. Jenže, je tu ještě druhá strana hokejové mince. Vezměme si situaci… Jsme v rozhodující fázi 
sezony a písecký hokej má nadosah výtečný úspěch. Pro každý sportovní klub by mělo platit, že v něm lidé hokejem žijí, 
sledují společný úspěch a snaží se k němu svým dílem přispět. Nejen hráči, trenéři a vedení, ale také lidé v pokladnách, 
pořadatelé, rolbaři, časoměřiči, fanoušci, prostě všichni ti, kteří se kolem něho pohybují… včetně brankového rozhodčího. 
Možná to není úplně fér, ale tak to prostě ve sportu i v životě chodí; a při tomto sporném momentu ani nešlo o to pošpinit 
svou osobní čest, stačilo prostě jen přimhouřit oko a pomoci tou malou úsluhou SVÉMU týmu. Vždyť kolikrát někdo stejně 
pomohl třeba kamarádovi ve škole před průšvihem u učitelky? Proto jsem na brankového rozhodčího pořádně naštvaný…“ 
 
REAKCE: brankový sudí: Pane Šácho, děkuji za Váš článek, který dostal prostor na první straně tohoto webu. Po utkání jsem 
ze sebe měl rozporuplné pocity, něco ve smyslu Vašich. Váš článek mě jich naprosto zbavil, spadl mi kámen ze srdce. Druhá 
branka byla regulérní a jsem opravdu rád, že se po ránu mohu podívat do zrcadla a nezvracet. A pokud Komterm má 
tiskového mluvčího, který veřejně nabádá k podvodům, jak musí vypadat tato společnost uvnitř? 
  
 Pavel Šácha: Jsem si dobře vědomý toho, že můj příspěvek tak trochu přestřeluje situaci. Ještě jednou vás prosím, 
spojujte ho jen a jen se mnou jako s osobou. Věřte mi, že jeho smysl nebyl navádět někoho k podvodům, i když chápu, že to 
tak možná vyznívá. Tohle „píchnutí do vosího hnízda“ berte jako neblahé vysvětlení mých emocí ve zmiňovaném zápase. 
  
 Evoorg: Souhlas s panem Šáchou, musíme si pomáhat, a proto navrhuji, aby časoměřiči během poslední třetiny v 
zápase, ve kterém domácí družstvo vede, počítali čas ve stylu 1 vteřina reálného času = 1 minuta herního času, páni na 
trestných aby přivírali vycházejícím soupeřům nohy ve dvířkách a brankoví rozhodčí aby rozsvěcovali světlo rovnou už ve 
chvíli, kdy se kotouč nachází 2 metry u branky hostů...  
 



 
JIHLAVA VS. TŘEBÍČU  

ČÁST I.- POČÁTKY NESVÁRŮ 
 

 Vztahy mezi fanoušky Dukly a Třebíče nebyly pochopitelně nikdy moc dobré, rivalita mezi 
těmito dvěma týmy pramení ze třicetipětikilometrové vzdálenosti mezi těmito městy. Zlomový 
moment v nenávisti obou táborů je ale datován k 22. únoru 2001. Tehdy byl totiž Marianem Moravou 
(foto), tehdejším jihlavským zadákem, na mantinel tvrdě poslán třebíčský kanonýr Tomáš Zelenka, 
jenž se od té doby už nikdy nepostavil na nohy. Pochopitelně už tato skutečnost by stačila k vypuknutí 
nevraživosti mezi Jihlavou a Třebíči, ale co se stalo po tomto vážném incidentu, překročilo všechny 
mantinely lidské slušnosti a sportovního fair-play. Horácká Slavia byla pochopitelně po zprávách o 
zdravotním stavu svého klíčového hráče (Tomáš Zelenka patřil k nejlepším ligovým kanonýrům, viz. 
jeho profil v rubrice Legenda) psychicky na dně a myšlenky na pokračování čtvrtfinálové série neměl 
snad nikdo. Vedení klubu tedy zažádalo o odložení zápasu. Jenže tento požadavek Dukla 
neakceptovala, protože podle ní by se nenašly volné termíny v nabitém kalendáři play-off. Jako jediný 
hráč současného kádru HST tuto situaci pamatuje David Dolníček, který se netají svoji nevraživostí 
vůči Marianu Moravovi, byť si spolu v letošní sezóně jako kapitáni svých týmů podali ruce (ale bylo 
jasně zřetelné, že Dolníček si s Moravou ruku podal velice nerad). 
 Den po osudném zákroku se měl tedy zápas konat, jenže Horácká Slavia k němu nenastoupila a 
kontumačně tak prohrála 5:0. Třetí zápas čtvrtfinálové série 1. ligy však Třebíč odehrála, bojovala za 
Tomáše Zelenku, ale bylo vidět, jak moc hráče Třebíče zpráva o svém kamarádovi zdrtila. Nakonec 
tedy Dukla hodně nečestným způsobem zdolala svého rivala poměrem 3:0 na zápasy. Tady ale o 
výsledek vůbec nešlo!    



UČÁST II.- LETOŠNÍ SEZÓNA 
 

 
 Největší emoce plály hned v prvním zápase mezi těmito dvěma týmy. Zápas byl od začátku 
vesměs klidný, ale pak se jihlavští "hrdinové" rozhodli ukrást třebíčskému kotli vlajku, což se jim také 
podařilo. Za fanouškem Dukly okamžitě vystartovaly na dvě desítky smyslů zbavených Třebíčanů. 
Okamžitě se strhla mela, padaly údery, dokonce i do hlavy (viz. videotéka na další straně), teenageři z 
pořadatelské služby situaci uklidnili až za pár minut. Od té doby začala pasáž, která neměla s hokejem 
nic společného. Rozhodčí pískal katastrofálně a ovlivnil zápas, který nakonec Dukla zvládla poměrem 
6:5 (přitom po 42. minutě vedla 6:3). Třebíčští fanoušci pak odpalovali dělobuchy, které se jim 
podařilo přes "kontrolu" u vchodu propašovat. Světlice málem zranila malé dítě, velkému neštěstí moc 
nechybělo. Dalším incidentem pak bylo, že na fanouška Třebíče, který stál ve frontě na klobásu, letěla 
skleněná lahev. Z balkónu nad kotlem hostů se pak mezi příznivce HST lilo pivo, načež na oplátku 
házeli fanoušci Třebíče kelímky s mokem na sedící diváky (je paradoxem, že na místech pod sektorem 
hostů vesměs seděli Třebíčané, včetně rodin hráčů). A jakto, že těmto zvrácenostem nikdo 
nezabránil? Prostě nebyl kdo. Pod kotlem třebíčských fanoušků nestál vůbec nikdo, pořadatelé 
(rozuměj 16letí kluci bez respektu) sledovali spíše zápas než dění v hledišti. Dalším potyčkám zamezili 
až těžkooděnci, kteří postupně vytlačovali hosty mimo stadion. Každopádně v tomto zápase se někteří 
jedinci opravdu vyznamenali. Je škoda, že ostatním návštěvníkům atraktivního zápasu dokázala hrstka 
fanatiků tento krásný mač tolik znepříjemnit. Na dalších zápasech už se díky skvělé práci policistů a 
pořadatelů žádný větší exces neodehrál. Zaplaťpánbůh, hokej je přece krásná hra, 
Kde se stala chyba? Pochopitelně pomineme-li hlavní viníky ostudného zápasu- fanoušky. 
- pořadatelská služba složená ze 16letých kluků (těžkooděnci přišli až v samotném závěru zápasu) 
- rozhodčí hrubě ovlivnil zápas a vyvolal negativní reakce na ledě i v hledišti 
- chování hráčů (například třebíčského mladíka Tomáše Vondráčka, který zahrál divadélko poté, co na 
něj přistál plastový kelímek, nebo Dominika Halmošiho, brankáře Dukly). 

Vztahy mezi funkcionáři obou klubů jsou narozdíl od těch fanouškovských dobré. Není divu, Bedřich Ščerban, jednatel 
Dukly, v Třebíči na sklonku kariéry úspěšně působil (jako kapitán) a má tam dodnes kamarády. 



 UČÁST III.- VIDEOTÉKA 
 

5. kolo: Jihlava 6:5 Třebíč  

 

44. kolo: Třebíč 2:0 Jihlava 

Incident Milana Přibyla, Krisse Grundmanise a Pavla Mrňi při podávání rukou od času 2:13. 
 

Reportáž webu supporters.cz o atmosféře derby 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HrKCs87pLEs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=siY5NRMLv74%23t=178s
http://www.youtube.com/watch?v=BpVMjNa0zn0&feature=related


UTŘETINA VS. ROZHODČÍ 
  První letošní derby mezi Chomutovem a Ústím nad Labem přineslo hodně emocí. O jedné události 

z tohoto zápasu se ale mluvilo ještě hodně dlouho. V 54. minutě totiž chomutovský David Hruška 
pečetil vítězství Pirátů, přičemž ho fauloval Miroslav Třetina. Při vstřelené brance aréna potemněla, 
jak je tomu zvykem u špičkově vybavených stadionů, a ústecký bojovník odjížděl na střídačku. Když se 
rozsvítilo, rozhodčí Jiří Florian signalizval dvě minuty za sekání plus trest ve hře za nesportovní 
chování. Třetinovi byla rovněž sebrána jeho registrace. 

  Co se v tu chvíli vlastně stalo? To nikdo neví, tedy kromě samotných aktérů: Třetiny a sudího. 
Poslechněme si hodnocení celé situace od ex-havlíčkobrodského forvarda. „Věnuji se ještě hokejbalu a 
s panem Floriánem jsme měli před třemi nebo čtyřmi roky incident během utkání, kdy jsme se málem 
poprali – já jako hráč, on jako rozhodčí. Od té doby na mě nepískne jediný nedovolený zákrok a 
kdykoliv má možnost, něco si vymyslí nebo mě vyloučí za sebemenší náznak faulu. Myslím, že Davidu 
Hruškovi jsem dal u gólu krosček. Byla již signalizovaná výhoda. Kdybychom tu branku nedostali, 
stejně bychom šli do tří. Pan Florián na to prostě čekal. Po góle jsem jel k němu, chtěl jsem mu něco 
říct od plic, nakonec jsem to ale neudělal. Jel jsem kolem něj, vlastně jsem mu uhnul. On ten pohyb 
ramenem ale bral tak, že jsem do něj šel. Byl bych rád, kdyby to bylo vidět na videu. Byla tam ale tma. 
Mně teď seberou registračku a Florián si pak na svazu může vymyslet, co chce. Třeba, že jsem ho 
kopnul. Pokud tahá osobní věci do hokeje, nemá tady co dělat. Na mě tři roky nebyl odpískaný ani 
jeden faul, já naopak pykám za všechno. Takhle už opravdu nejde hrát,“ tvrdil rozhořčený Třetina v 
rozhovoru pro ustecky.denik.cz.  

 Pohled druhého aktéra pana Jiřího Floriana (který v 1. lize nemá moc dobrou pověst) Vám 
bohužel nemůžeme nabídnout. Tento rozhodčí totiž odmítl tuto událost komentovat. Každopádně 
Miroslav Třetina musel pykat, nemohl nastoupit do dvou zápasů. Ať už je pravda jakákoli, je to velmi 
kuriózní situace, po níž se začalo horlivě diskutovat, zda by nemělo být zakázáno zhasínání světel po 
vstřelených brankách. Mně osobně se to nelíbí… 

    
FOTO: MIROSLAV ROSENDORF 



 
VYHAZOVY TRENÉRŮ 
 Letošní ročník byl na vyhazovy trenérů hodně pestrý. Hned osm trenérů ze šesti klubů dostalo padáka. Vychází 
tedy, že dva kluby letos vyměnily trenéry hned dvakrát. Jedná se o oba účastníky baráže, tedy o Beroun a Most. 
Nejdiskutovatelnější odchod byl jistě ten Václava Sýkory, který přicházel do Chomutova s pověstí jednoho z nejlepších 
českých koučů. Od vedení dostal dva roky na to, aby vybudoval tým, který postoupí do extraligy. Jenže sliby-chyby. 
Zkušený Václav Sýkora, loňský trenér nejbohatšího evropského klubu SKA Petrohrad, totiž v průběhu čtvrtfinálové série 
dostal padáka. Nejčastější fámy hovoří o tom, že za jeho odchodem stojí hráčská kabina, která se po oznámení konce 
svého trenéra údajně roztleskala. Hodně překvapivý byl i odchod Petra Nováka, jenž po dlouhých letech strávených na 
lavičce Rebelu dostal za velmi podivných okolností (údajně na nátlak samotných hráčů) výpověď. Vše se ale pro tohoto 
eufemisticky řečeno impulsivního trenéra v dobré obrátilo a na stole mu přistála životní nabídka z Mladé Boleslavi. Zprvu 
byly obavy, že pozápasové tiskové konference budou po jeho odchodu nudné, ale opak byl pravdou. Nově zvolený trenér 
Karel Dvořák rovněž vyvolával úsměvy v řadách fanoušků Havlíčkova Brodu. Byl to ale hodně černý humor. Například jeho 
hláška, že se hokej hraje až v play-off nebo že byl Rebel víc než rovnocenným soupeřem v zápase proti Chomutovu 
(výsledek 5:1 pro Piráty, poměr střel 61:20), takřka zlidověla. Vše korunoval v zápase proti Třebíči, v němž zmeškal 
začátek třetiny a na střídačku po usilovném sprintu doběhl až minutu po hvizdu, jenž oznamoval start druhé periody. Když 
náš magazín zařadil tohoto trenéra na poslední místo v žebříčku trenérů, ozvaly se z řad Rebelu nesouhlasné hlasy. 
Čtrnácté místo si prý nezaslouží, patnácté by mu údajně slušelo víc. Takže tato výměna trenérů je z posezónního ohledu (i 
když vlastně už od začátku bylo jasné, že to bude jedna velká katastrofa) brána jako krok dozadu. 
 Další změna na trenérském postu, která nepřinesla kýžené ovoce, byla ta v Berouně. Po odvolaném Jiřím Doležalovi 
(foto), který se později stal hlavním koučem Chomutova, se kormidla chopil Aleš Pecka. Jenže tým pod Peckovým vedením 
tápal stejně jako za dob jeho předchůdce. Před play-out tak byl odvolán i on, na jeho místo nastoupil Mistr světa z 
domácího MS (1985) Radoslav Svoboda. Naopak výměny trenérů v Mostě, kde Vladimír Jeřábek nastolil nový tréninkový 
režim (tento kouč pak ale rezignoval a přenechal svoje místo Václavu Baďoučkovi), a Kadani, kde se novým hlavním 
trenérem stala prvoligová legenda Radek Šíp, jemuž v závěru sezóny dělal asistenta Mikuláš Antonik, který tak přesedlal z 
pozice hlavního kouče jen na post asistenta, přinesly víc pozitiv než negativ. Nejlepší efekt pak měla změna trénérů v 
Písku, kde pozici údajně zdravotně indisponovaného Milana Stárka zaujal respektovaný Josef Řeháček. Právě on se stal 
nejdůležitějším článkem celé organizace. Udělal řadu změn, které přinesly a přinesou své sladké plody. 



UZIMA NA OLOMOUCKÉM 
STADIONU  

 

 Ptáte se na důvody nízké návštěvnosti domácích zápasů Mory? Jeden z nich na těchto řádcích 
rozebereme. Jak jste si mohli přečíšt v nadpise, budeme se věnovat zimě na olomouckém stadionu. Situaci 
na nejchladnější stadionu v republice nejlépe popsal Štefan Žigárdy. Postavme tedy tento krátký článek 
na jeho slovech. "Zimní stadion je ostuda hlavně zvenku. Prvoligové stadiony nejsou o nic lepší, ale tady je 
hrozná zima. A to je tím, že to je jenom plechovka, která drží zimu místo tepla. Zvenku je to velký hnus, 
a zvlášť když tady vyrostl nový magistrát, naproti vzniká nová budova. Všechno bude nové, baráky jsou 
opravené, mají nové fasády a pak na člověka vyskočí ta oprýskaná budova. To pak neví, jestli tam jsou 
jatka nebo nějaké silo pro Olomouc. Zimák pod tím rozhodně nikdo nehledá," řekl pro idnes.cz. "My máme 
Winter Classic od prosince do února každý rok. Letos to asi byla nejhorší zima za těch sedm let, které 
tady jsem. Vážně tragédie," dodal pro Jana Dočkala. 
  V aréně, pokud se tak dá zchátralá stavba vůbec nazvat, dokonce teplota klesla i pod minus deset 
stupňů Celsia. A to už je, panečku, mráz! "Abych byl upřímný, obdivuju ty, kteří na hokej v takovém 
počasí vůbec jdou. Já bych nešel. Protože být tady dvě a půl hodiny v takové zimě, to mohou vydržet 
jenom fajnšmekři," vysmekl poklonu hrstce věrných příznivců Mory showman Žigárdy. I hráči to mají 
těžké, jak potvrdil tento nadprůměrný prvoligový gólman. "Kluci na tréninku nosí čepice! Mají čepice na 
helmě, čelenky pod helmou a více vrstev oblečení. Člověku trvá půl tréninku, než se zahřeje, navíc kvůli 
mrazům je špatný i led - hodně se drtí. Lepší led je momentálně na jezeru na Poděbradech než na zimáku," 
postěžoval si tehdy v rozhovoru pro MF Dnes. 
  

V současnosti se jedná o rekonstrukci stadionu. Více o plánované modernizaci plecharény zde: ODKAZ 

Minus tři? To je ještě teplo. Na olomoucké stadionu 
bylo v letošní sezóně údajně i o 12 stupňů méně! 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/168709-nova-olomoucka-hala-bude-ledovou-kostkou-rozrezanou-bruslemi/


TOP 100  

 

TOP 100 
HOKEJISTŮ 

Přichází vyhlášení nejprestižnější TOPky v 
magazínu o 1. lize. Dva autoři tohoto 
internetového časopisu, který vychází na 
stránkách hstrebic.cz, sestavili žebříček 
sta nejlepších hokejistů sezóny (okolnosti 
tvoření a podmínky zařazení do TOPky 
dole v poznámkách). Jak již úvodní foto 
napovídá, nejlepším hokejistou 
prvoligového ročníku 2011/2012 se stal 
třebíčský brankář ŠIMON HRUBEC! 
Kdopak ale skončil v závěsu za tímto 
mužem, jenž dotáhl Horáckou Slavii až do 
play-off? SEZÓNY  

Foto: Miroslav Rosendort, weby prvoligových klubů, Petr Kraus (fotokraus,cz) 
Poznámky k tvoření TOP 100: Každý z autorů magazínu (HSfan, Ady) si vytvořil svůj vlastní žebříček. Když se umístil hráč na 
1. místě, má jeden bod. Když jeden z redaktorů opomenul v TOP 100 hokejisty, jenž u druhého kolegy naopak ve výčtu 
figuroval, dostane 101 bodů + body za pozici v žebříčku druhého autora. Při shodě bodů o pořadí rozhoduje vyšší postavení 
v libovolném žebříčku (Př. Hruška a Král mají po 13 bodech. Král se u HSfana umístil na 4. místě, u Adyho pak na 9., kdežto 
Hruška u HSfana 5. a u Adyho osmý. Lukáš Král má nejnižší postavení - 4. - takže v konečném účtování Hrušku přeskočil).  
Do TOP 100 jsou zahrnuti jen hráči, kteří mají 26 a více startů! Tuto podmínku tak třeba nesplnil Orct atd. 
Tento žebříček vznikal bez ohledu na výkony hokejistů v play-off.  
  



  

  

U1. ŠIMON HRUBEC 
SK HS TŘEBÍČ 

HSfan: 2. místo, Ady: 1. místo 
 

 Když před tímto ročníkem zamířil na Vysočinu, čekalo se od něj hodně, protože na něj z Písku, kde chytal v loňské 
sezóně, přicházely jen ty nejlepší reference. Za výkony, které makonec sympatický brankář předváděl, zejména v poslední 
čtvrtině základní části, by se nemusel stydět žádný extraligový brankář. "Šimon Hrubec chytal neskutečně, to před ním 
klobouk dolů, protože on předváděl doslova fantastické věci,“ řekl Martin Čech, dlouholetý hráč a odchovanec Třebíče. 
 Šimon Hrubec vyhrál tento žebříček především díky tomu, že se mu povedlo s Horáckou Slavií postoupit do play-
off. Nebýt tohoto úspěchu, asi by přenechal zlatý stupínek někomu jinému. Třebíč ale nakonec nejtěsnějším možným 
způsobem mezi osmičku přece jen proklouzla a nikdo na tom nenese větší zásluhy než právě tento 20letý brankář. „Nepřáli 
jsme si hrát play-out. Dostat se do play-off byla naše priorita. Tu jsme splnili za vteřinu dvanáct," řekl vimperský 
odchovanec, jenž letos udržel pětkrát čisté konto a jeho úspěšnost zákroků dosáhla fantastické hranice 93,34% (průměr 
obdržených branek na zápas pak stlačil pod hranici 2,7 gólů na zápas). Jedinou výraznější slabinou dnes již ex-
českobudějovického brankáře je nejistota při rozehrávce. To se ale dá vypilovat. 
 Miláček třebíčského publika a velký showman měl hodně kuriózní hokejovou cestu, než se usadil v bráně. "S 
hokejem jsem začínal ve Vimperku jako útočník, když mi bylo pět let. Poměrně brzy jsem se ale setkal s určitými 
zdravotními komplikacemi a paní doktorka mi tehdy dala na výběr: Buď skončíš s hokejem úplně, nebo jdi do brány, tam se 
moc hejbat nebudeš. Prakticky hned na začátku kariéry jsem tak měl před sebou těžké rozhodování. Táta mi navíc řekl, že 
na brankářskou výstroj nemáme peníze. Pamatuji si, jak tehdy povídal, že hokej není jediným sportem na světě a začalo se 
u nás mluvit o cyklistice nebo lyžování, které táta sám dříve provozoval. Já si ale stál za tím, že chci hrát hokej. Doma 
jsem měl tenkrát čerstvě nový Playstation a tak jsem ho vzal, šel za tátou s tím, aby ho prodal. Dneska má podobnou 
hračku pomalu každý, ale tenkrát to byla rarita a pěkně drahá. Zezačátku na mě nechápavě koukal, ale pak Playstation 
odnesl a vrátil se s mojí první brankářskou výstrojí. Protože ve Vimperku nebyl speciální trenér pro gólmany, začal mě 
trénovat sám táta. Tak jako já začínal v bráně, tak i on začínal coby trenér. Studoval různé materiály, sledoval videa 
související s touto činností a jezdil třeba také pozorovat hokejové kempy, aby mi mohl v začátcích co nejvíc pomoci. 
Určitě to se mnou neměl lehké, ale odvedl perfektní práci," vzpomíná na své začátky v rozhovoru s Petrem Košatkou, 
redaktorem webu ihcpisekcz.  

PROČ PRÁVĚ ON? 
 
* NEJVYTÍŽENĚJŠÍ BRANKÁŘ 
SOUTĚŽE 
* HLAVNÍ STRŮJCE SENZAČNÍHO 
POSTUPU TŘEBÍČE DO PLAY-OFF 
* SKVĚLÉ STATISTIKY, 
FANTASTICKÉ VÝKONY 
* PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ 

Šimon Hrubec hodnotí letošní sezónu   
Zdroj: Jiří Mokrý (hstrebic.cz) 

 
Týmové hledisko: “Jestliže byla sezóna hodnocená 
na trojku, tak si myslím, že je to odpovídající. První 
půlka, to byla čistá pětka. Poslední čtvrtina to ale 
byla podtržená jednička s výbornou stíhací jízdou 
zakončenou postupem do play-off. Takže ten 
průměr za tři je odpovídající.“ 
 
Individuální hledisko: „Mě tahle sezóna tady v 
Třebíči pomohla hrozně moc. Já musím Horácké 
Slavii za tuhle šanci jenom poděkovat. Právě díky 
Třebíči mi přišlo opravdu dost nabídek, nejen z 
extraligy, ale objevila se nabídka i ze zahraničí. 
Tolik jsem jich vůbec nečekal. Tahle sezóna mě 
posunula o dost dál.“ 



 

 

 
U2. JAROSLAV 

ROUBÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 1. místo, Ady: 3. místo 
 
 Roubík je doslova automat na góly (a na body 
celkově). A je to velmi spolehlivý automat, za celou 
seniorskou kariéru nehlásil žádnou větší závadu (rozuměj 
zranění), což se odrazilo na jeho statistikách. V 
posledních devíti sezónách až na jednu výjimku (ročník 
2007/2008) překonal čtyřicetibodovou hranici. To je 
neskutečná bilance! Sedm z osmi čtyřicetibodových 
sezón zaznamenal v Hradci Králové, odkud před play-off 
2011 odešel, aby konečně po letech strádání v Hradci 
Králové přidal do své vitrínky i týmový úspěch. A hned v 
první sezóně se mu to podařilo- stal se Mistrem 1. ligy. 
 34letý forvard nezapadl do ligového průměru ani 
v hvězdami nabitém Ústí nad Labem. Dostal od trenérů 
hodně času na ledě a za to se jim odvděčil vítězstvím v 
kanadském bodování druhé nejvyšší soutěže. Toto 
prestižní statistické ohodnocení si vysloužil díky 58 
bodům. S 26 góly pak skončil na třetím místě mezi 
střelci. Navíc Roubík byl velmi disciplinovaný, za katrem 
si odseděl jen 18 minut. Sečteno podrženo, Jaroslav 
Roubík obsadil druhou příčku v tomto žebříčku. 

 

 3. TOMÁŠ NOUZA 
IHC KOMTERM PÍSEK 

HSfan: 3. místo, Ady: 5. místo 
 
 Šikovný forvard se po sedmi letech v Mladé 
Boleslavi vrátil tam, kde s hokejem začínal- do rodného 
Písku, kterému chtěl pomoci do play-off, což je dodnes  
(jak se ukázalo) jeho nesplněný dětský sen. Nouza se 
sice snažil seč mu síly stačily, ale nakonec Jihočechům 
vyřazovací boje unikly o pouhé dva body. Z tohoto 
pohledu lze tak hodnotit sezónu jako nepovedenou, i 
když ještě za trenéra Milana Stárka by 29letý útočník 
bral všechno, jen aby se vyhnul baráži. Jenže když jste 
tak blízko splnění dětského snu a postup vám unikne v 
posledním možném zápase, zamrzí to. 
 S individuálními výkony mohl být ale kapitán týmu 
spokojen, i když trochou sebekritiky rovněž nešetřil. 
"Dostával jsem hodně prostoru na ledě, také od toho se 
to možná odvíjelo. Naopak si myslím, že mi tam mohlo 
spadnout branek daleko více. Nelze být sám se sebou 
absolutně spokojený, vždycky je na čem pracovat," řekl 
hokejista, jenž vyhrál klubové bodování s drtivým 
náskokem. Druhý muž v této statistice Zdeněk Šperger 
nasbíral jen 19 bodů, Nouza pak neskutečných 45, jež 
posbíral součtem 17 branek a 28 asistencí. 



 

 

 

 

 

U4. ALEŠ HOLÍK 
SALITH ŠUMPERK 
HSfan: 9. místo, Ady: 2. místo 

 
 Dlouhá léta opanovával fanouškovské ankety o 
nejsympatičtějšího Draka sezóny. Až letos ho z trůnu 
sesadil brankář Tomáš Štůrala. Radost z druhé příčky 
měl ale také. „Zklamaný nejsem, to vůbec. Vždyť my už 
to (pozn.: myslí tím plyšáky, které za tuto cenu rok co 
rok dostával) nemáme ani doma kam dávat,“ smál se v 
rozhovoru s Jaroslavem Svobodou. Na dálku pak děkoval 
šumperským fanouškům za jejich podporu a za dárky, 
které obdrželi vybraní hráči za umístění v anketě. „Je 
úžasný, že fanoušci dokáží něco takové udělat a 
zorganizovat. Musím jim všem za všechny kluky, nejen za 
nás, co jsme dostali něco, poděkovat. Jinde nám hráči, 
třeba v Kadani či v Mostě, kde tuším bylo 114 diváků 
nebo kolik psali, mohou jen závidět, že takové tu máme a 
tohle prožíváme,“ zhodnotil podle mého názoru nejlepší 
prvoligové fanoušky.  
 Nejvýše umístěný bek v tomto žebříčku letos 
zaznamenal 38 bodů. Rozjezd měl sice pomalejší, ale v 
závěru ročníku sbíral body jako na běžícím páse. 
Nakonec jich po 51 zápasech základní části nastřádal 38, 
jen dva body ho tak dělily od prvenství v kanadském 
bodování prvoligových zadáků. A to loni hrál jen 2. ligu! 

5. LUKÁŠ KRÁL 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

HSfan: 4 místo, Ady: 9 místo 
  
 Kvůli pracovnímu vytížení (Král se krom hraní hokeje živí i 
prostřednictvím civilního zaměstnání) hrál převážnou část své kariéry 
ve třetí nejvyšší soutěži. V posledních letech ale zjistil, že může práci 
skloubit i s hraním hokeje v 1. lize. Poslední čtyři ročníky tak odehrál 
v druhé nejvyšší soutěži. Už v sezóně 2008/2009 dokazoval, že je to 
výjimečný hráč. Až letos ale Lukáš Král zaútočil i na vítězství v 
kanadském bodování. Místy se dokonce v této statistice držel na 
samotném vrcholu, nakonec ale neodrazil nápor Jaroslava Roubíka a 
kapituloval. I tak je ale druhé místo skvělým úspěchem, zvláště v 
provinčním klubu, jakými Benátky nad Jizerou bezesporu jsou. 
„Trochu to zamrzí,“ připouští Lukáš Král. „Ale těší mě, že jsem se 
pohyboval nahoře, i když je hokej týmový sport a za první místo v 
kanadském bodování nikdo nic nemá. Jak říká náš trenér, radost končí 
půlnocí dne, kdy ho člověk vyhrál,“ komentoval pro hokej.cz pocity z 
vyvrcholení boje o nejproduktivnějšího hráče sezóny. 
 Jeho bodová bilance je o to úctyhodnější, že si na něj soupeři 
dávali daleko větší pozor než na jeho benátecké spoluhráče. Ale Lukáš 
Král i přes častou osobní obranu rozdával jeden přesný pas za druhým 
(37 přihrávek dokázali jeho kamarádi z kabiny zúžitkovat), Král navíc 
zažil střelecky nejúspěšnější ročník v kariéře (pomineme-li 25 gólů ve 
2. lize ze sezóny 2006/2007), když zaznamenal 20 přesných tref. 
Letos získal 57 bodů. Kolikpak získá v příští sezóně? Král zraje jako 
víno, takže třeba svůj počin zopakuje.  



 

 

 
U6. DAVID HRUŠKA

 

 

 
PIRÁTI CHOMUTOV 
HSfan: 5. místo, Ady: 8. místo 

 
 David Hruška, hokejista s nevalnou pověstí (byl 
obviněn z krádeží v kabině, hrál automaty, nasekal 
velké dluhy, řídil opilý atd.), letos odehrál v 1. lize 
oproti minulým třem letům celou sezónu. Před 
začátkem tohoto ročníku se od něj očekávalo, že se 
stane nejlepším ligovým střelcem. Nakonec skončil "až" 
druhý. Jeho 27 vstřelených branek (k nimž přidal ještě 
28 asistencí) osobně považuji (v jeho případě) za  
nesplněné očekávání, ale hodně lidí bude mít určitě 
jiný názor, včetně samotného Hrušky. Každopádně ex-
slávistická opora předváděla dobré výkony, tedy krom 
posledních deseti zápasů, v nichž získal pouhé tři body. 
Právě kvůli tomuto hluchému období přišel nejen o 
vítězství v kanadském bodování druhé nejvyšší 
soutěže, ale i o triumf v klubovém bodování Pirátů, 
jelikož ho v samotném závěru předskočil Milan Kraft. 
Možná přišel i o 1. místo v této anketě. Čas už ale 
Hruška nevrátí.  
 Zajímavé ovšem je, že Hruška nebodoval jen v 
17 zápasech základní části, v ostatních 35 si pak 
připsal vždy minimálně bod. Na jeho bodový příspěvek 
se tak mohl zkušený trenér Sýkora spolehnout.  

7. MILAN KRAFT 
PIRÁTI CHOMUTOV 
HSfan: 8. místo, Ady: 7. místo 

 
 Milan Kraft si rovněž jako David Hruška držel 
solidní bilanci. Kapitán týmu totiž bodoval hned ve 34 
zápasech z padesáti, které letos v základní části 
absolvoval. Ve 31. kole se pak dokonce blýskl ziskem 
sedmi bodů (v profesionálním hokeji takřka nevídané), 
I díky tomuto bodovému přispěvku z utkání proti 
Mostu nastartoval spanilou jízdou kanadským 
bodováním směrem k čelním příčkám této statistiky. 
Nakonec tento málo trestaný hráč skončil díky 56 
bodům na třetím místě celé soutěže. S 33 plusovými 
body v kolonce +/- byl vůbec nejlepším v celém svém 
týmu.  
 Za tím, že se Kraftovi letos takhle dařilo, stojí 
především fakt, že konečně jeho keramické tělo 
vydrželo v chodu po celý průběh sezóny. V posledních 
šesti letech totiž navštěvoval nemocnice snad vícekrát 
než zimní stadiony a nemohl tak rozvíjet svůj obrovský 
potencionál. Velký talent českého hokeje doplatil 
například jako Otakar Vejvoda nebo mnozí další právě 
na častá zranění. Nebýt nich, asi by se proháněl po 
kluzištích v NHL a ne jen po těch prvoligových.   



 

 

 

 

 

U8. JAKUB BARTOŇ 
HC OLOMOUC 

HSfan: 6. místo, Ady: 11. místo 
 

 Při pohledu na statistiky by se možná zdálo, 
že Jakub Bartoň prožil nejlepší ročník své kariéry. 
Ale pozor, není tomu tak. Nic se nevyrovná pocitům z 
předcházejících dvou let, byť letos překonal všechny 
své osobní rekordy. Na samotném konci roku 2009 
totiž společně s Jakubem Čuříkem, Daliborem 
Sedlářem a Tomášem Zbořilem zachránili život 
třebíčskému obránci Lukáši Slámovi, jenž zkolaboval 
při rozcvičce před zápasem, a rok nato a o několik 
měsíců později pak s extraligovými Vítkovicemi, 
kterým dlouhovlasý zadák tehdy vypomáhal, 
vybojoval postup do finále play-off české extraligy. 
Tam sice Slezané prohráli, ale nic to nemění na tom, 
že z týmového pohledu se jednalo o nejpovedenější 
sezónu v jeho kariéře. A o týmový úspěch by mělo jít 
především, takže Bartoň letos tento ročník, byť 
nasbíral 31 bodů, bude řadit minimálně o jeden 
stupínek níže než ten minulý. 
 Tento žebříček ale hodnotí výkony 
jednotlivce, takže se Jakub Bartoň díky poctivé a 
bojovné hře vyšvihl až na osmé místo v žebříčku. A 
to je na obránce více než slušný počin.  

9. VOJTĚCH 
NĚMEC 

HC REBEL HAVL. BROD 
HSfan: 15. místo, Ady: 4. místo 

 
 Pomalu se dostáváme k hráčům, kteří sice 
předváděli skvělé výkony, ale odehráli oproti svým 
ligovým konkurentům méně zápasů. A právě faktor 
mála odehraných utkání stál právě Vojtěcha Němce 
lepší umístění. Tomu to ale může být úplně šuma fuk, 
protože si vše vynahradil v extraligové Kometě, kde 
zářil po boku velezkušeného Leoše Čermáka. Jen je 
škoda, že se tento šikovný odchovanec České Lípy (v 
Rebelu ale už natolik zdomácněl, že ho někteří méně 
informovaní příznivci Havlíčkova Brodu označují za 
svého odchovance) v průběhu extraligového play-off 
zranil a přišel o několik zápasů. 
 My zde ale posuzujeme Němcovy výkony v 1. 
lize, ty ale nebyly o nic horší, ba naopak. 26letý 
hokejista, jenž se do podvědomí prvoligových 
fanoušků dostal teprve před třemi lety, doslova zářil 
a snad jako jediný hráč Rebelu si držel svůj vysoký 
standart a ve 36 zápasech získal skvělých 43 bodů, 
které získal součtem 14 gólů a 29 asistencí. 



 

 

 
U10. PETR HALUZA 

HC OLOMOUC 
HSfan: 7. místo, Ady: 16. místo 

 Petr Haluza, to je už několik sezón jeden z 
nejlepších prvoligových hráčů. Letos se však ze 
společnosti vysoce nadprůměrných vyšvihl až do 
skupiny elitních prvoligových hráčů. 28letý forvard 
do startu tohoto ročníku držel svá maxima na 
hranici 22 gólů a 32 bodů. Letos na tyto mety z 
ročníku 2006/2007 (tehdy oblékal barvy Hradce 
Králové) zaútočil. A byl úspěšný, ziskem 42 bodů 
totiž svůj milník překonal, navíc se mu podařilo 
vsítit 22 branek a zopakovat tak výkon z doby o 
pět let zpět „Věděl jsem, kolik jsem tehdy 
nastřílel gólů a pomyslel jsem si, že by nebylo 
špatné to překonat,“ přiznal v interview pro 
hokej.cz. „Člověk by si měl chtít posouvat vlastní 
hranice výš,“ vysvětlil. „Nejsem vyloženě zklamaný, 
že jsem své maximum nepřekonal, ale ten 
třiadvacátý gól by byl pěkný. Na druhou stranu 
jsem odehrál o pár zápasů méně než tehdy v 
Hradci, takže ani tak to není špatné,“ dodal v 
rozhovoru s Liborem Kultem.                   
 V létě se pokusí zkušený útočník 
probojovat do sestavy brněnské Komety. 

 

 11. MICHAL 
TVRDÍK 

HC HRADEC KRÁLOVÉ 
HSfan: 18. místo, Ady: 6. místo 

 
 Nebýt rozpačitého začátku, hradecký 
forvard by obsadil lepší příčku. Ale my zde musíme 
posuzovat výkony hráčů po celou dobu trvání 
základní části, a magazín o 1. lize neodpouští hluchá 
místa. Michal Tvrdík totiž předváděl skvělé výkony 
až ve druhé polovině ročníku, v té první hrál "jen" 
dobře. Dalo by se říci, že si dvě největší ofenzivní 
hvězdy týmu Patrik Moskal a Michal Tvrdík vyšli 
vstříc. Ex-brněnský forvard totiž zářil na startu 
soutěže, kdežto ve druhé polovině se více méně 
trápil. U bývalé opory Pardubic to, jak již bylo 
zmíněno, bylo přesně naopak. Tento hokejista, jenž 
přišel do Hradce Králové s cílem nahradit 
odcházející ikonu klubu Jaroslava Roubíka, splnil 
všechna očekávání, která se do něj vkládala. 
Bohužel v play-off se zranil a možná i proto 
Hradec vypadl už ve čtvrtfinále. Michal Tvrdík má 
smlouvu ještě na rok. Copak ještě hradeckým 
divákům předvede?  



 

 

 

 

 

 
U12. DANIEL HODEK 

HC DUKLA JIHLAVA 
U13. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

HC DUKLA JIHLAVA 
HSfan: 13. místo, Ady: 12. místo HSfan: 14. místo, Ady: 17. místo 

  
 Třebíčský odchovanec nevkročil do tohoto ročníku 
vůbec dobře. Zřejmě si v první polovině sezóny ještě 
zvykal, že už po svém boku nemá ikonu Jihlavy Oldřicha 
Bakuse. Postupem času se zlepšoval a zlepšoval, až se 
dostal do své formy z loňského ročníku. Podle našeho 
magazínu 2. nejlepší hráč loňského ročníku je prvoligovým 
Dacjukem (tento přívlastek si zaslouží i Tomáš Nouza), 
skvěle totiž útočí, a navíc umí i dobře bránit.  

 Daniel Hodek si v 1. lize vybudoval za více jak 
deset sezón pověst jednoho z nejobávanějších kanonýrů 
soutěže. V letošním ročníku, v 38 letech, si Hodek dokonce 
vytvořil osobní rekord v počtu nastřílených gólů. Díky 31 
brankám získal i korunu pro Krále střelců, ale co hlavně, 
pomohl Dukle nejprve ke čtvrtému místu po základní části, 
a poté i k postupu do semifinále play-off 1. ligy. Tuto 
sezónu tak může tento veterán hodnotit kladně. 

 14. MARTIN ŠAGÁT 15. TOMÁŠ KOLAFA 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 23. místo, Ady: 15. místo HSfan: 22. místo, Ady: 18. místo 

  
 Nejproduktivnější cizinec letošního ročníku a jeden 
z nejvyšších hráčů soutěže (194cm) zažil, co se týče 
individuálního pohledu, nejlepší prvoligový ročník v kariéře. 
Jednadevatesátý hráč draftu NHL 2003 totiž díky 48 
bodům obsadil šestou příčku v lize a druhou v klubovém 
bodování Slovanu. Výborné výkony tohoto slovenského 
forvarda oslovily i extraligové Pardubice, které si jeho 
služby pojistily i pro nadcházející ročník. 

 Tomáš Kolafa byl hlavní zbraní Dukly v přesilových 
hrách, které se letos Jihlavě nadmíru dařily. Nejenže 
sbíral nahrávky na góly Daniela Hodka, ale rovněž se i on 
střelecky podílel na vysokém procentu úspěšnosti 
přesilových her Horáků. 28letý zadák totiž skóroval při 
početních výhodách hned sedmkrát, což byl druhý nejlepší 
výkon mezi všemi hráči Jihlavy. V současnosti probíhají 
jednání o Kolafově novém působišti. Setrvá na Vysočině?  



 

 

 

 

 

 
U16. JAN JAROMĚŘSKÝ 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

U17. JIŘÍ ONDRUŠEK 
HC OLOMOUC  

HSfan: 29. místo, Ady: 13. místo HSfan: 12. místo, Ady: 32. místo 

  
 Jiří Ondrušek na ledě vždy nechá všechny síly, pro 
tým se rozdá a nebojí se ani shodit rukavice. V letošní 
sezóně pak ke všem těmto skvělým vlastnostem přidal i 
výbornou produktivitu. Svoje osobní maximum si vylepšil o 
sedm bodů. Jeho nová nejlepší hodnota tedy po letošku činí 
slušných 14 bodů (5+9). Se 24 plusovými body ve statistice 
+/- pak byl po Petru Haluzovi nejlepším hráčem Mory. 
26letý zadák si zahrál i v extralize (za Vítkovice).  

 23letý obránce se letos vyšvihl z průměru až mezi 
nejlepší ligové beky. Ve svém týmu byl vůbec nejlepším 
zadákem a výrazně napomohl Pojizeřanům k postupu do 
play-off. Jan Jaroměřský je nyní hráč Benátek nad 
Jizerou, které ho vykoupily z Mladé Boleslavi, ale možná 
tomu nebude nadlouho, Bílí Tygři už jistě tohoto mladíka 
zařadili do svého hledáčku. Jan Jaroměřský tak může jít 
ve stopách Tomáše Urbana. 

  18. PATRIK MOSKAL 19. NIKOLA GAJOVSKÝ 
HC HRADEC KRÁLOVÉ PIRÁTI CHOMUTOV 
HSfan: 11. místo, Ady: 34. místo HSfan: 17. místo, Ady: 30. místo 

  
 O tomto hráči, který si letos zlepšil osobní rekord 
na 43 kanadských bodů (22+21), kolovaly informace, že s 
hokejem začal až v šestnácti letech. To ale juniorský 
Mistr světa z roku 2001 popřel. „Někdo udělal na internetu 
překlep a lidé se toho chytli. Začínal jsem tak jako ostatní 
kluci, někdy v pěti letech. Samozřejmě by bylo hezké začít 
v šestnácti a chvíli na to jet na mistrovství světa.“   

 Konečně dostal výraznější šanci a ukázal, že je to 
skvělý hráč. V Mladé Boleslavi měl hodně nízký ice-time a 
nemohl ukázat své kvality. V Chomutově ale dostal od 
Václava Sýkory šanci a on ji bezezbytku využil. Rozuměl si 
hlavně s Milanem Procházkou. Za zmínku pak určitě stojí i 
to, že Nikola Gajovský měl jen v sedmi zápasech ze 44 
odehraných (16+18) zápornou statistiku +/-.  

 



  

 

 

 

 

 
U20. DANIEL BOHÁČ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

U21. JIŘÍ ZEMAN 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 30. místo, Ady: 23. místo HSfan: 24. místo, Ady: 29. místo 

  
 Rodák z Kralup nad Vltavou strávil převážnou část 
své kariéry na Kladně, kde působil od svých osmi let až do 
ročníku 2007/2008. I přesto, že Jiří Zeman patřil mezi 
slušné extraligové beky, se tehdy rozhodl přijmout 
nabídku Ústí nad Labem. Jiřího Zemana si přiznivci Lvů 
rychle oblíbili. Jeho bodyčeky, spolehlivá hra, výborné 
vedení puku, hokejová chytrost a cit pro kombinaci pomohli 
Slovanu i v tomto ročníku (Zemanova bilance: 7+15). 

 Zajímavý příběh zažívá tento hokejista (nebo 
chcete-li fotbalista na bruslích). Vloni, ještě když oblékal 
barvy Mladé Boleslavi, dvěma góly nohou poslal Slovan zpět 
do 1. ligy. Před touto sezónou byl ale do Ústí nad Labem 
vytrejdován za práva na Milana Mikulíka. U fanoušků si 
Daniel Boháč přízeň hledal velmi těžko, i když patřil k 
nejlepším hráčům týmů (23+16). Někteři kotelníci ho 
dokonce odmítali po vstřelených brankách vyvolávat.  

 22. JAN KLOBOUČEK 23. DAVID DOLNÍČEK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI SK HS TŘEBÍČ 

HSfan: 26. místo, Ady: 27. místo HSfan: 35. místo, Ady: 21. místo 

  
 Nejvíce získaných bodů mezi obránci, nejvíce 
nastřílených branek, nejlepší hodnota +/- v celé lize, ale 
také 85 trestných minut a několik velkých chyb. Sečteno 
podtrženo, Jan Klobouček obsadil "až" 22. místo. I to je 
ale slušné. Tuto pozici si vysloužil především skvělou hrou 
při přesilových hrách. Zajímavé je i to, že v utkání s 
Mostem se mu podařilo získat celkem čtyři body. 

 David Dolníček je důkazem toho, jak jeden moment 
může totálně překopat celé pořadí této ankety. Nebýt 
vítězného nájezdu, který poslal Třebíč do play-off, v 
posledním zápase proti Slovanu, byl by třebíčský kapitán 
minimálně o deset míst níže. Ale právě takovéto klíčové 
situace dělají z průměrného hráče nadprůměrného. David 
Dolníček tak dal zapomenout na všechny své nedostatky 
(především výkyvy výkonnosti).. 



 

 

 

 

 

 
U24. RADIM KUCHARCZYK 

HC OLOMOUC 
U25. MILAN PROCHÁZKA 

PIRÁTI CHOMUTOV 
HSfan: 21. místo, Ady: 37. místo HSfan: 22. místo, Ady: 38. místo 

  
 Hokejista, jenž třikrát přetáhl přes hlavu 
reprezentační dres a jednou se v něm radoval ze vstřelené 
branky (Baltika Cup 2002), mohl prožít skvělou kariéru. V 
sezóně 2004/2005 ale nastal v jeho slibně rozjeté 
budoucnosti zlom, tehdy totiž započaly jeho zdravotní 
lapálie. V letošní sezóně však odehrál všech 52 prvoligových 
zápasů a společně s brankáři, Jakubem Bartoněm, Petrem 
Haluzou a Jiřím Řípou táhl Olomouc za třetím místem.   

 Když odcházel z chomutovského týmu Radek Duda, 
označil za budoucího miláčka fanoušků Milana Procházku, 
prvního znojemského odchovance v nejvyšší soutěži. Zda se 
jeho domněnka vyplnila, necháme na posouzení jiných. 
Každopádně zažil Milan Procházka povedenou sezónu. 
Kanadské body sice nejsou u Mistra ČR 2009 primárním 
hodnocením, ale ziskem 35 bodů si tento bojovný forvard 
stanovil své nové osobní maximum mezi seniory.  

  26. JAKUB GROF

 

 27. TOMÁŠ ROD 
PIRÁTI CHOMUTOV HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
HSfan: 43. místo, Ady: 19. místo HSfan: 32. místo, Ady: 31. místo 

  
 Juniorský Mistr světa z roku 2001 v Chomutově 
odkroutil teprve svoji druhou KOMPLETNÍ sezónu, ale 
defenzivu (i ofenzivu) svého týmu si už bez něho fanoušci 
nemohou ani představit. Bek s dělovou ránou je skvělou 
zbraní v přesilových hrách, o jeho pumelici se musí 
brankářům soupeře zdát. Vicemistr ČR 2008 a Mistr ČR 
2009 s Karlovými Vary letos rozvlnil síť soupeře jen 
třikrát (plus 23 asistencí), a to je na jeho poměry málo. 

 Tomáš Rod je hodně nenápadným hokejistou, ale 
kdo hokeji alespoň trochu rozumí, moc dobře ví, že Slovan 
může děkovat Bohu, že takového hráče ve své sestavě má. 
Bývalý mládežnický reprezentant dře, bojuje, dělá černou 
práci a navíc se mu letos dařilo hojně sbírat i body 
(13+24). Ještě vloni přitom tento 23letý forvard hrál 
převážně za Litoměřice. Tam už se ale muset vracet 
nebude, protože už nyní se stal jednou z opor Lvů. 



 

 

 

 

 

 
U28. JOSEF SKOŘEPA 

HC BENÁTKY NAD JIZEROU 
U29. MIROSLAV TŘETINA 

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
HSfan: 19. místo, Ady: 43. místo HSfan: 10. místo, Ady: 60. místo 

  
 Ikona benáteckého hokeje si v létě půjčila branku 
a pilovala svoji střelbu. V sezóně pak Skořepa sklízel 
sladké plody ze své letní dřiny. Zažil vůbec nejpovedenější 
ročník své kariéry, ať už z týmového, tak i z individuálního 
pohledu (18+20). Přitom, když s Benátkami před čtyřmi 
lety postupoval do 1. ligy, nepatřil k žádným hvězdám třetí 
nejvyšší soutěže. Postupem času ale vyzrál a u prvoligových 
soupeřů si získal značný respekt.  

 Nezná prohry. Pro vítězství udělá cokoli- 
provokuje, píchá holí, sráží se s protihráči... Pro soupeře 
to je hodně nepříjemný hokejista, pro Slovan je to však 
jeden z klíčových mužů, byť o tom 26 získaných bodů 
(13+13) nevypovídá. Na začátku sezóny se sice ex-
havlíčkobrodský bojovník trápil, ale v polovině ročníku se 
dostal do skvělé formy a sbíral body jak na běžícím páse. 
Znovu ale opakuji, Třetina v týmu není jen kvůli produktivitě! 

  30. BRETT PALIN 31. DAVID LUDVÍK 
PIRÁTI CHOMUTOV HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
HSfan: 44. místo, Ady: 26. místo HSfan: 31. místo, Ady: 41. místo 

  
 Hodně hráčů z 1. ligy letos zažilo svoji individuálně 
nejpovedenější sezónu v kariéře, jedním z nich je právě i 
ústecký David Ludvík. U něj sice počet získaných bodů 
nehraje roli, ale když ke své poctivé hře, výborné 
defenzivní práci, obětavosti a bojovnosti přidal i 
produktivitu (18+17), pěly se na tohoto pracovitého 
forvarda ódy. Přitom v minulé sezóně získal tento 30letý 
hráč jen 9 bodů. To je, panečku, zlepšení! 

 Podobný typ Chomutovu po odchodu Josefa Révaye 
chyběl. Brett Palin je sympaťák, ale na ledě se promění v 
nesmlouvavou bestii, účastní se bitek, dělá hity... Prostě 
praktikuje tradiční kanadský styl hokeje. Do 1. ligy přinesl 
tento loňský kapitán Milwaukee (AHL) oživení.  Byť český 
hokejový fanoušek bitky nevyhledává, čas od času se na 
nějakou rád podívá.  A to právě umožnil chomutovským 
divákům tento hokejista (6+12). Bitka s J. Vlachem 

http://www.youtube.com/watch?v=ODhL2RuBJTY


 

 

 

 

 

 
U32. ONDŘEJ POŽIVIL 

HC HRADEC KRÁLOVÉ 
U33. MAREK LAŠ 

SK HS TŘEBÍČ 
HSfan: 25. místo, Ady: 47. místo HSfan: 33. místo, Ady: 44. místo 

  
 Než se na konci října zranil, byl asi nejlepším 
hradeckým obráncem. Jenže poté, co se vrátil z marodky, 
se dlouho hledal a z první obranné dvojice pak klesl až do 
čtvrté. Stále ale podával spolehlivé výkony, se sedmnácti 
plusovými body pak byl drtivě nejlepším hráčem týmu. 
Tento hokejista je neprávem trochu podceňován. A pokud 
mu zdraví v následujícím ročníku vydrží, vyšvihne se jistě 
mezi absolutní prvoligovou elitu. Jenže v Hradci to už nebude… 

 Pomineme-li Šimona Hrubce, tak byl právě tento 
třebíčský odchovanec pro své mužstvo nejužitečnějším 
hokejistou. On byl tím, kdo měl v 1. lajně na svých bedrech 
defenzivní úkoly. Zatímco se Lukáš Havel a David Dolníček 
starali o ofenzivu, Marek Laš bruslil, bojoval, padal do 
střel, odváděl černou práci. V samotném závěru ročníku se 
pak ústecký forvard ve službách HST obdivuhodně 
rozstřílel. Jeho konečná bilance vyjádřena čísly: 15+19. 

 34. LUKÁŠ POŽIVIL 35. JAKUB HULVA 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI SALITH ŠUMPERK 

HSfan: 71. místo, Ady: 10. místo HSfan: 47. místo, Ady: 36. místo 
  
 Poživil? Ten tu už přece byl, ne? Ano, byl, ale tohle 
je jeho starší a rovněž i slavnější bratr. Tento elitní 
obránce, jenž byl před dvěma lety velmi blízko angažmá v 
HC Lev, přišel do Ústí nad Labem teprve před loňskou 
sezónou, do té doby zářil v mateřském Litvínově a hlavně v 
Českých Budějovicích, kde si vybudoval výbornou pověst. 
Jeho letošní statistika činí čtrnáct získaných bodů. 

 Jakub Hulva působí v celku Draků již čtvrtou 
sezónu. Zažil tak vzestupy i pády tohoto 
severomoravského týmu. Hulva si stále drží svůj vysoký 
standart minimálně 16 vstřelených branek na sezónu v 
barvách Šumperka. Ex-vítkovický forvard byl letos se 17 
trefami vůbec nejlepším kanonýrem svého týmu. V anketě o 
nejoblíbenějšího Draka pak skončil na pěkném 6. místě. 



 

 

 

 

 

 
U36. LUKÁŠ HANDLOVSKÝ 

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
U37. KAREL PLÁŠEK 

SALITH ŠUMPERK 
HSfan: 60. místo, Ady: 24. místo HSfan: 38. místo, Ady: 46. místo 

  
 Slovenský útočník dal letos vzpomenout na svoji 
sezónu 2008/2009, v níž v nejvyšší soutěži ve službách 
Mladé Boleslavi nastřílel úctyhodných čtrnáct branek. 
Letos, byť jen v 1. lize, se z branky v základní části 
radoval hned osmnáctkrát, což je jeho nový osobní rekord 
v seniorské kariéře. Čtvrtý nejlepší střelec Slovanu k 
osmnácti brankám přidal ještě stejný počet asistencí. I 
celkový součet bodů je jeho individuálním maximem. 

 Šumperský pracant se skvěle vypořádal s nepřízní 
osudu. V letní přípravě se totiž vážně zranil a vypadalo to, 
že bude dlouho mimo hru. Plášek však absentoval jen v 
jednom utkání, navíc se ani nikterak dlouho nemusel 
dostávat do formy. Znojemská hokejová legenda dokonce 
vytvořila své nové osobní rekordy. Nikdy předtím 
nedokázal defenzivní specialista nastřílet více jak 13 
branek a nasbírat více než 18 asistencí. 

   38. JAKUB LEV 39. JAN ALINČ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: 57. místo, Ady: 28. místo HSfan: 66. místo, Ady: 22. místo 
  
 Ústecký LEV Jakub LEV sice letos odehrál v první 
lize jen 37 zápasů, ale i v nich naplno ukázal svůj velký 
potencionál. 21letý plzeňský indián ve službách Slovanu 
totiž dostal prostor vedle zkušených spoluhráčů Lukáše 
Handlovského a Tomáše Roda, za což se trenérům odvděčil 
33 získanými body (15+18). To je na první sezónu mezi 
seniory skvělá bilance. Zdá se, že mu dospělý hokej svědčí 
lépe než ten juniorský.   

 Odehrál sice jen 26 zápasů, ale i tak si vysloužil od 
našeho magazínu výbornou 39. příčku. Alinče prostě nešlo 
nenominovat, protože i v takto malém počtu odehraných 
zápasů měl na první místo Slovanu po základní části velký 
podíl (vyjádřeno body: 9+21). Brzy již 40letý mohutný 
útočník je stále tím hráčem, jakým býval v minulosti. Hlavu 
má stále nahoře, takřka vždy vybere správné řešení herní 
situace. Takových hráčů je v 1. lize jako šafránu. 



 

 

 

 

 

 
U40. PETR ŠINÁGL

 

 

 

 
HC STADION LITOMĚŘICE 

U41. JAN SEMORÁD 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HSfan: 55. místo, Ady: 33. místo HSfan: 36. místo, Ady: 52. místo 
  
 30letý forvard, jenž dlouhá léta působil v Berouně, 
kde si vybudoval pověst nadprůměrného prvoligové hráče, 
není v týmu kvůli sbírání bodů. I přes nižší bodový 
přispěvek (6+13) tak litoměřický hokejista obsadil velmi 
slušnou 40. pozici. Hokejista, jenž si pravidelně každé léto 
najde brigádu (prý dlouho nevydrží bez práce, navíc každý 
peníz se hodí), si před čtyřmi roky prožil peklo. V páteři 
měl totiž zánět a musel na operaci, jinak by ochrnul. 

 Pro mužstvo byla tato předsezónní posila z 
Chrudimi hodně užitečná. Když měl generální manažer 
odpovědět na otázku, kteří hráči ho nejvíce potěšili, bez 
rozmýšlení zmínil Petra Polodnu a Jana Semoráda. Oba dva 
jsou hokejoví bojovníci, kteří dokážou skvěle útočit, ale i 
bránit. Trutnovský rodák k černé práci navíc přidal i 
sedmnáct gólů, což už je vizitka solidního kanonýra. Podal 
tak ještě lepší výkon než vloni v dresu Orlic.  

42. VÍT BUDÍNSKÝ 43. PETR PŘIKRYL  
HC HRADEC KRÁLOVÉ HC STADION LITOMĚŘICE 
HSfan: 56. místo, Ady: 35. místo HSfan: 51. místo, Ady: 41. místo 

  
 Začátek sezóny měl tento mladý kanonýr skvělý. 
Byl dokonce naším magazínem vyhlášen hráčem měsíce. 
Jenže pak se Vít Budínský dostal do krize, z které se už 
nevyhrabal. Ale díky tomu, že na začátku sezóny exceloval, 
nakonec obsadil 42. pozici. Sympatický forvard, který byl 
po skončení sezóny se svými individuálními i týmovými 
výkony hodně nespokojen, dal letos 16 branek, k nimž 
přidal 19 asistencí. Příští sezóna snad bude lepší. 

 Litoměřický odchovanec se zvučným jménem se 
letos stejně jako v předcházejících letech nestal týmovou 
jedničkou v některém z extraligových týmů a vydal se do 1. 
ligy. Sezónu začal v Písku, ale po odchodu Dušana 
Salfického ze Stadionu do Karlových Varů, rád využil 
nabídku svého mateřského klubu. Podával vesměs 
vyrovnané výkony, byly ovšem zápasy, které se mu hodně 
nepovedly.  



  

 

 

 

 

 
U44. PETR POLODNA 

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
U45. LIBOR KAŠÍK 

HC OLOMOUC 
HSfan: 39. místo, Ady: 56. místo HSfan: 77. místo, Ady: 20. místo 

  
 Polodna, Kostourek, Jeslínek... Pamatuje na tyto 
hráče ještě v době jejich působení v Chomutově? Tehdy 
předváděli skvělý hokej a byli oporami tehdy ještě KLH. 
Nyní se toto hvězdné trio rozuteklo po ostatních 
prvoligových týmech. Zatímco Kostourek pomalu stagnuje, 
Michal Jeslínek i Petr Polodna předvádějí i nadále výborný 
hokej. Oba dva se vyznačují precizní defenzivou a vysokou 
produktivitou (Polodna letos 13 branek a 21 asistencí).  

 26 zápasový limit splnil na poslední chvíli. Byť měl 
Libor Kašík jasně nejlepší statistiky ze všech prvoligových 
brankářů, právě nízký počet odehraných zápasů ho stál 
umístění v první desítce. Libor Kašík je hokejový showman, 
stejně jako jeho bývalý kolega z reprezentační dvacítky 
Petr Mrázek. Libor Kašík bavil prvoligové fanoušky svými 
rozhovory, skvělými zákroky, emocemi při zápasech a 
rovněž i oslavami vítězství.  

  46. ONDŘEJ MALINSKÝ

 

 47. DAVID ŠVAGROVSKÝ 
SK KADAŇ HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 

HSfan: 48. místo, Ady: 53. místo HSfan: 37. místo, Ady: 66. místo 
  
 V loňské sezóně působil v Třebíči, kde zanechal 
velký dojem. Horáci si ale jeho služby nadále nemohli 
dovolit a bývalému sparťanskému bekovi nezbylo nic jiného 
než zamířit do Kadaně. Vytyčil si jasný cíl, vrátit se do 
Chomutova, odkud před dvěma lety odcházel. Tento úkol se 
mu ale splnit nepodařilo, přestože ve farmářském celku 
Pirátů předváděl solidní výkony. Jeho statistika +/- (plus 
osm bodů) je na tým, v kterém hrál, přímo úchvatná. 

 Paradoxně v nejhorší sezóně novodobé historie 
Berouna konečně dokázal tento statný útočník zúžitkovat 
svůj potencionál a stal se hvězdou týmu. Jenže co naplat… 
K čemu je Švagrovskému patnáct branek a osmnáct 
asistencí, když Medvědi nedokázali zopakovat skvělý 
loňský ročník a museli zkousnout účast v baráži o 1. ligu. I 
s přispěním 29letého forvarda se ale nakonec Beroun po 
dlouhých devatenácti letech pakovat do 2. ligy nebude.  



 

 

 

 

 

 
U48. MICHAL JESLÍNEK 

HC DUKLA JIHLAVA 
U49. MICHAL VELECKÝ 

SALITH ŠUMPERK 
HSfan: 42. místo, Ady: 63. místo HSfan: 59. místo, Ady: 50. místo 

  
 Michal Jeslínek dokázal už třikrát ve své 
prvoligové kariéře překonat hranici čtyřiceti bodů (vždy 
ve "svém" Chomutově). V Dukle sice na takováta čísla 
zatím nedosáhl (loni 20 bodů, letos 32), ale jeho přínos pro 
tým je neskutečný. Hokejový buldok toho dokázal už tolik, 
že by klidně mohl zápas odklouzat, ale to není Jeslínkův 
styl. I proto ho mají hokejoví fanoušci Dukly hodně rádi.  

 Na čas zmizel prvoligových divákům z očí, ale na 
jeho kvality, které prokazoval v Havířově, se nezapomnělo. 
A ani nezapomene, protože i letos hrál v dobré formě. Pátý 
nejoblíbenější Drak, alespoň tedy podle zajímavé ankety 
šumperských příznivců, byl letos i přes nižší počet 
odehraných zápasů (konkrétně 41) druhým nejlepším 
střelcem svého mužstva.   

 

  50. VOJTĚCH SEDLÁČEK 51. JAKUB ČECH 
IHC KOMTERM PÍSEK HC HRADEC KRÁLOVÉ 
HSfan: 44. místo, Ady: 67. místo HSfan: 54. místo, Ady: 57. místo 

  
 Vloni v Písku zářil Šimon Hrubec, letos Vojtěch 
Sedláček. V brankářích tedy problém IHC nebyl, viníky 
neúčasti v play-off musíte hledat někde jinde. Občas sice 
udělal menší chybu, ale to se dá omluvit tím, že je mu 
teprve devatenáct let a na seniorský hokej si tento 
sparťanský mladík musí teprve ještě zvyknout. 

 Tohoto hradeckého gólmana sice nenajdete v 
brankářských statistikách na špici, ale jeho herní dojem 
byl hodně slušný. Čas od času dokázal sám vyhrát zápas. A 
právě tak se pozná kvalitní brankář od toho průměrného, 
který chytá to co musí, ale nic navíc. Jakub Čech si pak 
sezónu prodloužil ve Vítkovicích. Tam rozhodně nezklamal. 



 

 

 

 

 

 
U52. LUKÁŠ PULPÁN 

PIRÁTI CHOMUTOV 
U53. MILAN KOSTOUREK 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

HSfan: nezařazen, Ady: 14. místo HSfan: 41. místo, Ady: 77. místo 
  
 Chomutovský zadák Lukáš Pulpán je dalším z hráčů, 
který letos odehrál příliš málo zápasů na to, aby byl v 
našem žebříčku na vyšším místě. Kvůli zranění totiž odehrál 
jen 31 utkání. Nutno však podotknout, že v nich předváděl 
skvělý hokej. Pokud  v následujícím ročníku zůstane 
ofenzivně laděný obránce konečně zdravý, můžeme od něj 
čekat velké věci. Brankáři extraligových klubů se mají 
rozhodně na co těšit.  

 Velké zklamání. Milan Kostourek se prostě 
nezmění, bránění mu nic neříká, bojovnost také ne. Jediné 
co ho zajímá je jen puk a vymýšelní geniálních přihrávek. V 
těchto vlastnostech je sice skvělý, ale to na 
profesionálního hráče prostě nestačí. Hokejista, jenž 
letos získal 38 bodů, by si měl uvědomit, že se hokejem 
živí a na ledě by měl odevzdávat všechno. Jinak s ním v 
Rebelu brzo přestanou počítat.  

   54. ONDŘEJ FIALA 55. MAREK LOSKOT 
SK KADAŇ HC STADION LITOMĚŘICE 

HSfan: 64. místo, Ady: 54. místo HSfan: 50. místo, Ady: 69. místo 
  
 24letý forvard se zkušenostmi ze zámořských 
juniorských soutěží byl letos hlavní hvězdou Kadaně, ve 
které odehrál třiadvacet zápasů, v nichž nasázel 
soupeřovým brankářům 13 branek a na dalších deset tref 
asistoval. I díky výborným ofenzivním statistikám se tento 
šikovný útočník probojoval do sestavy Chomutova. Do 
konce základní části v něm stihl 18 utkání (2+2).   

 V minulém ročníku si v Mladé Boleslavi vybudoval 
díky deseti bodům dobrou pověst, ale nestačilo mu to na 
to, aby se do kádru Středočechů dokázal prosadit 
natrvalo. Převážnou část letošního ročníku tak strávil v 
prvoligových Litoměřicích, v nichž se mu podařilo díky 29 
získaným bodům vyhrát klubové bodování. A to je mu 
teprve dvaadvacet let. Co od něj můžeme očekávat dále? 



 

 

 

 

 

 
U56. TOMÁŠ ŠTŮRALA 

SALITH ŠUMPERK 
U57. VÁCLAV DRÁBEK 
HC STADION LITOMĚŘICE 

HSfan: 19. místo, Ady: nezařazen HSfan: 49. místo, Ady: 71. místo 
  
 Nedívejte se na jeho statistiky, ty totiž lžou jako 
u málokoho. Tomáš Štůrala nemůže za to, že se šumperský 
tým snaží praktikovat ofenzivní hokej a často zapomene na 
defenzivní úkoly. Častokrát byl podle ankety nejoblíbenější 
hráč Severomoravanů nejlepším hráčem na ledě. Je 
zajímavé, že kam tento nadaný gólman přijde, okamžitě se 
stane miláčkem publika- ať už to bylo ve Vrchlabí, v 
Třebíči nebo teď v Šumperku. 

 Václav Drábek byl asi nejzvučnější letní posilou 
Stadionu. Rozhodně se od něj ale neočekávalo tolik, co 
nakonec v Litoměřicích letos předvedl. Podával skvělé 
výkony, jeho dělová rána třikrát neminula cíl. Kdyby si 
Drábka do extraligy nevytáhla Mladá Boleslav, třeba by 
pomohl Stadionu do play-off. Ale minulost už nelze vrátit, 
nyní se musí ex-ústecký Drábek soustředit na příští 
sezónu, ve které bude chtít zopakovat letošní výkony. 

 58. JEFF JILLSON 59. ŠTĚPÁN HŘEBEJK 
PIRÁTI CHOMUTOV PIRÁTI CHOMUTOV 
HSfan: 75. místo, Ady: 48. místo HSfan: 63. místo, Ady: 61. místo 

  
 31letý hráč se zkušenostmi z nejprestižnější 
hokejové ligy světa (samozřejmě mám na mysli NHL) je na 
ledě především kvůli defenzivní práci. A tu odváděl 
výborně, navíc k poctivé hře přidal tento americký zadák i 
slušných 12 bodů. Přestože je to Američan zvyklý na 
tvrdou zámořskou hru si na trestné odseděl jen 24 
trestných minut. I to svědčí o tom, jak skvěle se dokázal 
adaptovat na české podmínky. 

 Hráč s šestnácti reprezentačními starty (3+3) 
předváděl přesně to, co se od něj očekávalo. Bojoval, dřel, 
nevypustil ani jeden souboj, šel příkladem mladším 
hokejistům, výborně pracoval na tréninku a k tomu byl 
letos i nad očekávání produktivní (nasbíral totiž 27 bodů, 
za 12 branek a patnáct asistencí). Ex-budějovický štírek 
by měl být sice méně vylučován (107TM, 3. v lize), ale 
občasné fauly prostě plynou z jeho herního stylu.  



 

 

 

 

 

 
U60. ADAM ČERVENKA 

SALITH ŠUMPERK 
U61. LUKÁŠ HAVEL 

SK HS TŘEBÍČ 
HSfan: 74. místo, Ady: 51. místo HSfan: nezařazen, Ady: 25. místo 

  
 Adam Červenka je dalším hráčem Šumperka, který 
do této hokejové bašty zamířil poté, co jeho tehdejší klub 
(Havířov) zkrachoval. A právě ex-havířovští hráči 
(Červenka, Haas, Velecký) jsou tahouny Draků. Vůbec 
nejvíce bodů z tohoto tria získal právě Červenka, kterému 
je tento miničlánek věnován. Se šestnácti brankami a 
dvaadvaceti asistencemi pak dokonce zvítězil i v klubovém 
bodování (druhý Aleš Holík dal totiž méně branek).  

Lukáš Havel se po loňském zranění, kvůli kterému musel 
vynechat celý minulý ročník, nedokázal prosadit v dresu 
Třince a byl poslán do Třebíče. Tam sbíral jeden bod za 
druhým (18 v 19 zápasech). Sezónu pak technicky zdatný 
křídelník dokončil v Hradci Králové, kam byl poslán 
kmenovými Oceláři stejně jako Rostislav Marosz. Lukáš 
Havel se i přes svoji malou postavu bitkám nevyhýbá. Letos 
absolvoval tři!  Jednu z nich můžete zhlédnout zde 

 62. JIŘÍ ŘÍPA 63. ŠTEFAN ŽIGÁRDY 
HC OLOMOUC HC OLOMOUC 

HSfan: 46. místo, Ady: 81. místo HSfan: 78. místo, Ady: 49. místo 
  
 28letý hráč je možná trochu neoprávněně 
přehlížen, a to i přes to, že v 1. lize odvádí již šestou 
sezónu cenné služby. Přes Prostějov, Jihlavu a Sarezu se 
dostal do Olomouce, kde se zařadil mezi hlavní opory týmu. 
Nikdy to sice žádný střelec (letos šest branek + 25 
asistencí) nebyl a asi ani nebude, ale to neznamená, že je 
pro tým méně užitečný než Haluza nebo Kucharczyk. 

 Štefan Žigárdy to v Olomouci nemá lehké. Vedení 
každoročně hledá tomuto dlouhovlasému brankáři 
kvalitního konkurenta. Ať už to byl Alexandr Hylák, 
Martin Prusek nebo v současné sezóně Libor Kašík. Štefan 
Žigárdy ale nepatří mezi hráče, kteří by si tuto záležitost 
brali osobně. Žigárdy prostě makal stejně jako dřív, a když 
dostal od trenérů šanci, nezklamal. 

http://www.youtube.com/watch?v=3X4dlulp4FI&list=UUsWCsTN77P3HI7mfb7taqRw&index=23&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=3X4dlulp4FI&list=UUsWCsTN77P3HI7mfb7taqRw&index=23&feature=plcp


 

 

 

 

 

 
U64. JIŘÍ HENDRICH 

HC HRADEC KRÁLOVÉ 
U65. JIŘÍ DOBROVOLNÝ 

HC DUKLA JIHLAVA 
HSfan: 27. místo, Ady: nezařazen HSfan: 28. místo, Ady: nezařazen 

  
 Omezil kiksy v obraně a byl jistotou hradecké 
defenzivy. Se svými 109 kilogramy (nejtěžší hráč soutěže) 
byl pro soupeřovy útočníky neoblíbeným protivníkem. I 
když Hendrich není typický tvrďákem (svoje proporce by 
měl využívat více), raději se mu útočníci soupeře vyhnou. 
Jiří Hendrich je týmovou stálicí, v Hradci Králové totiž 
odkroužil již svoji dvanáctou sezónu. Útočníci z jeho řady 
jsou nadšeni, že mají za sebou takovéhoto muže. 

 Největší srdcař v týmu Dukly? Jednoznačně  ex-
plzeňský Jiří Dobrovolný! Tento spolehlivý zadák pro Duklu 
dýchá. Na ledě nechává zápas co zápas celé své srdce, za 
což sklízí zasloužený aplaus od jihlavského publika. 
Defenzivní specialista a oblíbenec fanoušků letos vytvořil 
svůj nový osobní rekord v počtu bodů (získal jich hned 14). 
Myslím si, že je tento hokejista hodně podceňovaný, ale 
opěvováni vždy byli a budou spíše ofenzivně ladění hráči. 

 66. RADEK HUBÁČEK 67. JIŘÍ DOPITA 
HC DUKLA JIHLAVA HC OLOMOUC 
HSfan: 69. místo, Ady: 68. místo HSfan: nezařazen, Ady: 39. místo 

  
 Mladší bratr Mistra světa z roku 2010 Petra 
Hubáčka praktikuje stejný styl jako jeho sourozenec. Oba 
dva se vyznačují maximální snahou, bojovností, ale i 
hokejovým myšlením. Přišel jako velká posila z Vrchlabí a 
naděje, které do něj byly vkládány, nezklamal. Také 
„Hubas mladší“ zažil nejpovedenější ročník své kariéry, jak 
z týmového, tak z individuálního hlediska (11+19). 

 Spasitel olomouckého hokeje to měl letos hodně 
těžké. Očekávalo se, že tým potáhne a bude sbírat body. 
Jenže Dopita se musel vyrovnat s odlišným tempem 1. ligy a 
navíc jeho 42leté tělo čas od času vypovědělo službu a 
nepustilo olympijského vítěze do hry. Do formy se pak 
jeden z nejlepších hokejistů české historie dostával hodně 
těžko, ale i tak měl záblesky geniality. Získal 22 bodů. 



 

 

 

 

 

 
U68. JIŘÍ KADLEC 
HC HRADEC KRÁLOVÉ 

U69. FILIP NOVOTNÝ 
HC DUKLA JIHLAVA 

HSfan: 40. místo, Ady: nezařazen HSfan: nezařazen, Ady: 42. místo 
  

 Po čtyřech letech se vrátil do rodné Jihlavy, aby 
se na něho na Horácku nezapomnělo. Jeho mise ala „co 
nejvíce pomoci Dukle“ se dá hodnotit úspěšně. I přes to, že 
v úvodu ročníku markýroval se zraněním, se dostal do 
dobré formy a vystrnadil z pozice týmové jedničky 
Dominika Halmošiho, který letos předváděl stejně jako 
sporťanský mladík solidní výkony. Filip Novotný měl po 
konci ročníku výborné statistiky: 92,81%, 2,24 G/Z, 3 ČK. 

 Stále umí. I ve čtyřiceti letech. Je opravdu 
neskutečné, co letos na ledě předváděl. O Kadlecovi jste 
se tak mohli na diskuzích přečíst příspěvky typu: Káďa 
není človek, Káďa je bůh. Ve čtvrtfinále proti Jihlavě pak 
dokonce nastřílel hattrick, ale výkony z play-off do tohoto 
hodnocení nezahrnujeme. Nevadí, Jiřímu Kadlecovi se totiž 
dařilo i v základní části a dokonce málem překonal hranici 
20 gólů. K této metě mu chyběl jen jeden kousek. 

  70. VILÉM BURIAN 71. ROK PAJIĆ 
SK HS TŘEBÍČ HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HSfan: nezařazen, Ady: 43. místo HSfan: 68. místo, Ady: 76. místo 
  
 Čekalo se od něj určitě daleko více, ví to i on sám. 
Zdá se, že mu extraligový hokej (Vilém Burian letos 
úspěšně oblékal barvy Českých Budějovic) svědčí lépe než 
ten prvoligový. Rychlonohý útočník se stále potýká s 
nevyrovnanými výkony, to se dá ale omluvit tím, že je 
třebíčskému odchovanci z úspěšné generace (Nahodil, 
bratři Kadelové, Kaláb a další) teprve 23 let. 

 Na to, že dlouho marodil a vynechal celkem 
sedmnáct zápasů, hrál výborně. Když k tomu připočtete 
fakt, že hrál jen ve čtvrté lajně (byť ve Slovanu dostávají 
všechny pětky téměř stejný prostor), vyjde vám, že to zas 
tak špatný rok nebyl. Slovinský kanonýr má ale navíc, ke 
zlepšení výkonů však potřebuje pevné zdraví. To mu zatím 
v Ústí nad Labem chybělo. 



 

 

 

 

 

 
U72. MICHAL PŠURNÝ 

HC OLOMOUC 
U73. MAREK BENDA 

HC MOST 
HSfan: 70. místo, Ady: 75. místo HSfan: 45. místo, Ady: nezařazen 

  
 Střídavě oblačno. Bratr českobudějovického 
Romana Pšurného měl zápasy, v nichž exceloval, v dalších 
se však trápil. Střídal povedené období s těmi hluchými. 
Bodoval "jen" ve 22 utkáních, ale i tak mu to stačilo na 32 
zářezů. Pokud má být ale jeho přínos pro tým ještě větší, 
měl by dávat více branek. Sedm, které dal v letošní sezóně, 
není číslo, které by vedení Olomouce u tohoto hráče vidělo 
rádo. I proto s ním Mora do dalšího ročníku už nepočítá. 

 Chudák. Marek Benda si v Mostě připadal jak v 
jiném světě. Obránci a útočníci chybovali, a on musel hasit 
jejich kiksy. Pro ex-jihlavského brankáře to byla rozpačitá 
sezóna. Sice dostal ve 22letech konečně šanci jako 
plnohodnotná jednička v profesionální soutěži, ale jeho 
tým hrál přímo příšerně. Je s podivem, že karlovarská 
naděje ve službách Baníku málem dosáhla na hranici 92 
procent chycených střel soupeře (letělo na něj 1162 střel). 

 74. RICHARD DIVIŠ 75. LADISLAV SLÍŽEK 
SK KADAŇ HC STADION LITOMĚŘICE 

HSfan: 88. místo, Ady: 58. místo HSfan: 58. místo, Ady: 93. místo 
  
 V extralize už odehrál víc jak 100 zápasů, letos se 
ale musel smířit se štací v 1. lize. Ale jeho osobní cíl, 
prosadit se do kádru Chomutova, mu vyšel na výbornou. 
Hokejový univerzál začal letošní sezónu v Kadani, kde 
sbíral jeden bod za druhým (celkem 21 ve 27 zápasech). 
Skvělá forma dlouholetého kladenského hokejisty ho 
vynesla až do celku Pirátů, kde zazářil a pomohl k postupu. 

 Kapitán, který byl u postupu Litoměřic do druhé 
nejvyšší soutěže, je spjat nejvíce s mužstvem Berouna. 
Medvědi určitě hodně litují, že tento hráč už v jejich 
mužstvu nefiguruje. Zato fanoušci Stadionu jsou nadšení z 
toho, že 35letý forvard obléká barvy severočeského 
provinčního klubu. V příští sezóně bude mít Slížek nový 
úkol- bude vychovávat sparťanské mladíky.  
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U76. MIROSLAV HANULJAK U77. DANIEL VRDLOVEC 

SALITH ŠUMPERK PIRÁTI CHOMUTOV 
HSfan: 61. místo, Ady: 91. místo HSfan: 52. místo, Ady: nezařazen 

  
 Miroslav Hanuljak, hrdina play-off 2010, byl 
v základní části jedničkou Pirátů, ale ve vyřazovacích 
bojích seděl až na výjimky na tribuně či na střídačce, kam 
ho vystrnadil skvěle chytající Milan Řehoř. Brankář, jehož 
si Chomutov vytáhl z partnerské Kadaně, v nejvyšší soutěži 
s největší pravděpodobností post jedničky zastávat 
nebude. Vypadá to tedy, že v dalším ročníku bude střežit 
svatyni Kadaně. 

 Daniel Vrdlovec, podle našeho magazínu po Tomáši 
Nouzovi nejlepší exekutor samostatných nájezdů, přišel do 
Šumperka teprve na závěr loňského ročníku, ale fanoušci 
Draků si tohoto hokejistu velmi rychle oblíbili. Vždyť se 
tento forvard letos zasloužil o pět bonusových bodů (ano, 
dal pět rozhodujících nájezdů + několik dalších 
„nevítězných“). Vyšlápl si na něj jen třebíčský čaroděj 
Šimon Hrubec, a to pro Vrdlovce není žádná ostuda.    

  78. ROSTISLAV MAROSZ 79. KAMIL TVRDEK 
HC OLOMOUC HC MOST 

HSfan: 53. místo, Ady: nezařazen HSfan: nezařazen, Ady: 55. místo 
  
 Šikula, jenž v osmnácti letech vyhrál kanadské 
bodování NOEN extraligy juniorů (76 bodů), zahájil sezónu 
v Olomouci. Šikovností rukou a dokonalou technikou 
převyšoval všechny své spoluhráče (28 zápasů, 4+11). Na 
závěr sezóny byl však kmenovým Třincem poslán do Hradce 
Králové, kde nastupoval v jedné lajně s podobně laděným 
Lukášem Havlem (8 zápasů, 4+0). 

 Když se před sezónou zraní hráč na kterého vedení 
klubu upíná všechny své naděje, nastanou velké komplikace. 
Důkazem budiž absence Kamila Tvrdka. Bez tohoto hráče, 
který nakonec odehrál jen 28 utkání, byli Mostečtí 
bezzubí. Ale ani bezprostředně po jeho návratu nedošlo 
k rapidnímu zlepšení. Ex-vrchlabský útočník nepovedenou 
sezónu zakončil s bilancí 9+9. 



 

 

 

 

 

 
U80. JAROSLAV HAŠEK 
HC STADION LITOMĚŘICE 

U81. JAROSLAV NEDVĚD 
HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 

HSfan: 79. místo, Ady: 78. místo HSfan: 86. místo, Ady: 72. místo 
  
 Až ve 30 letech začal hrát pravidelně druhou 
nejvyšší soutěž, ale i tak si za pět sezón vybudoval pověst 
jedné z hvězd soutěže. Když hájil barvy Chomutova, 
nedělalo mu problém překonat hranici 35 bodů, což už je 
známkou vysoké kvality. V Litoměřicích sice trošku polevil 
(dává o 5-6 gólů méně), ale Stadion určitě jeho angažování 
nelituje. Pokud se nevrátí do srdečního klubu- Děčína, 
může vydržet v Litoměřicích ještě dlouho. 

 Bylo toho na něj příliš, což bylo vidět. Zkušený 
obránce vstupoval do sezóny jako výkonný ředitel klubu, 
pro závěr sezóny se pak stal ještě hrajícím asistentem 
trenéra. Jeho přínos v přesilových hrách a v samostatných 
nájezdech byl ale stále velký (celkem 22 bodů). Při hře 5 
na 5 už to ale bylo horší (minus devatenáct bodů v kolonce 
+/-). Nutno ovšem před tímto hráčem smeknout, protože 
pro Beroun toho dělá opravdu hodně. 

 82. TOMÁŠ FICENC

 

 83. LUKÁŠ ENDÁL 
HC DUKLA JIHLAVA PIRÁTI CHOMUTOV 
HSfan: 85. místo, Ady: 74. místo HSfan: nezařazen, Ady: 59. místo 

  
 Jeden ze služebně nejstarších hráčů týmu hrál 
letos opravdu slušně. Už nechyboval tolik jako loni, navíc 
dal šest branek, což je na jeho poměry hodně vysoké číslo. 
Na to, jak měl po Oldřichu Bakusovi nový kapitán týmu 
vysoký ice-time, byl i málo vylučován. Za katr šel jen 
desetkrát, žádný vyšší trest pak nedostal. 34letý hráč 
prožívá pěkný závěr kariéry (loni Vicemistr ČR). 

 Havlíčkobrodského odchovance zbrzdilo zranění, 
po kterém se tento známý provokatér dlouho hledal a 
odehrál jen 29 zápasů, v nichž se blýskl devíti brankami a 
sedmi asistencemi, což je slušná bilance, protože zpočátku 
moc prostoru na ledě od trenérů nedostával. Čas 
hokejového buldoka určitě ještě přijde (spekuluje se, že 
bude v příští sezóně hájit barvy Havlíčkova Brodu).  



 

 

 

 

 

 
U84. MATĚJ PEKR 

HC OLOMOUC 
U85. FILIP SEMAN 
PIRÁTI CHOMUTOV 

HSfan: 65. místo, Ady: 95. místo HSfan: 90. místo, Ady: 70. místo 
  
 Tento útočník, jenž si dá rád k snědku těstoviny a 
na pití pivo, si na podzim vyzkoušel zvláštní roli, která 
neměla s hokejem nic společného. Společně se svým 
spoluhráčem Jakubem Bartoněm byl totiž porotcem 
krajského castingu České Miss. Aby toho mediálního zájmu 
nebylo málo, namluvil i pozvánku na zápasy Mory do Radia 
Haná. Holt, Matěj Pekr je v Olomouci populární osobnost. 

 Když odcházel ze zkrachovalého Havířova, asi 
netušil, že ho tento nucený odchod posune v kariéře daleko 
výše. Zamířil totiž do Kadaně, kde zazářil a vysloužil si 
pozvánku na letní přípravu do Chomutova, kde hokejové 
dvojče Marka Sikory uspělo. Vloni dal šestnáct branek, 
letos pak jedenáct. Ač je málo známým hokejistou, 
převyšuje některé své spoluhráče. 

  86. JAN PAVLÍK 87. DAVID HAVÍŘ  
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD PIRÁTI CHOMUTOV 

HSfan: 62. místo, Ady: nezařazen HSfan: nezařazen, Ady: 62. místo 
  
 Pomineme-li Jaroslava Komu, který toho letos za 
Rebel moc neodehrál, tak je asi právě Jan Pavlík 
nejspolehlivějším bekem svého týmu. Trošku s podivem ho 
ale po sezóně generální manažer Havlíčkova Brodu 
Augustin Žák označil za jedno ze zklamání ročníku, mimo 
jiné společně s Milanem Kostourkem, Pavlíkovo jméno však 
i nadále figuruje na soupisce pro příští prvoligovou sezónu. 

 Loňský držitel ceny Vítězslava Jankovýcha 
(nejlepší bilance +/-) letos neměl tak povedenou sezónu 
jako loni, ale i tak si vysloužil pozvánku do extraligových 
Pardubic, kam se vrátil po dvou letech. V Pardubicích 
zazářil a dělal takřka půl bodu na zápas. Tento zkušený 
zadák má i přes svůj vysoký věk (37 let) Chomutovu stále 
ještě co dát, což předvedl v baráži i prvoligovém play-off. 



 

 

 

 

 

 

 

U89. MARTIN ZÁHOROVSKÝ 
U88. DAVID VŠETEČKA 

IHC KOMTERM PÍSEK HC HRADEC KRÁLOVÉ 
HSfan: nezařazen, Ady: 64. místo HSfan: 98. místo, Ady: 65. místo 

  
 Martin Záhorovský, hokejista s vizáží 
vysokoškoláka, byl v Hradci Králové spokojen, a to bylo pro 
klub hodně důležité. Ex-zlínská opora loni vyhořela (hlavně 
v dresu Olomouce), letos si však svoji pošramocenou 
reputaci trochu napravila. Záhorovský prodával své bohaté 
zkušenosti, bojoval a odváděl spolehlivé výkony. Stále to 
ale ještě není ten Záhorovský jako před několika lety, i 
proto s ním už v Hradci Králové nepočítají. 

 Ne, ještě není za zenitem, jak náš magazín v prvním 
čísle tohoto ročníku uvedl. Zkušený zadák, jenž přišel vloni 
do mateřského Písku z Kadaně výměnou za slovenského 
forvarda Vladimíra Nováka (na tomto trejdu paradoxně 
vydělala Kadaň, i když to tak zprvu vůbec nevypadalo), 
letos překvapil všechny přiznivce Komtermu a podával 
dobré výkony (3+6). Bohužel pro IHC ani forma Všetečky 
nestačila Písku na proklouznutí do elitní osmičky.  

90. TOMÁŠ RUBEŠ 91. ROMAN MELUZÍN 
HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI SALITH ŠUMPERK 

HSfan: 81. místo, Ady: 85. místo HSfan: 67. místo, Ady: nezařazen 
  
 V Litoměřicích, což by měla být Rubešova další 
hokejová adresa, se na tohoto mladíčka už moc těší. Člen 
juniorského All-star týmu této sezóny se v tomto ročníku 
blýskl sedmi vstřelenými brankami a čtrnácti asistencemi. 
172 centimetrů vysoký a 69 kilogramů vážící Sparťan má 
před sebou vidinu výborné hokejové kariéry. Teď jen 
nesmí usnout na vavřínech a dál na sobě pracovat. 

 39letá hrající legenda byla hodně důležitá persóna 
sestavy trenéra Radka Kučery v cestě za záchranou 
soutěže. Jeho zkušenosti, přehled, dobrá rozehrávka, 
bezchybné vedení puku a solidní produktivita i s 
přibývajícím věkem neubírají na kvalitě. Dvojnásobný Mistr 
světa letos pokořil soupeřova brankáře hned desetkrát, v 
šestnácti případech pak gól připravil svým spoluhráčům. 



  

 

 

 

 

 
U92. JIŘÍ CHAROUSEK 

SK KADAŇ 
U93. JIŘÍ SUCHÝ 

HC STADION LITOMĚŘICE 
HSfan: 72. místo, Ady: nezařazen HSfan: 73. místo, Ady: nezařazen 

  
 Před sezónou mu vedení Kadaně oznámilo, že si má 
hledat angažmá ve 2. lize. Jenže na startu soutěže byly 
výsledky severočeského celku hodně špatné, takže ho klub 
stáhl zpět do svých řad. Jiří Charousek, bývalá opora 
Chomutova, kterému nedělá problém překonání 
třicetibodové hranice, měl tak o motivaci postaráno. 
30letý forvard nakonec ve 47 zápasech nasbíral 35 bodů 
za 13 branek a dvaadvacet asistencí.  

 Vloni zazářil v Jihlavě, ale na nové smlouvě se s ní 
nedohodl. Spolehlivý Jiří Suchý si ale nového 
zaměstnavatele nemusel hledat dlouho, na stole mu totiž 
přistála nabídka z Ústí nad Labem, která nešla odmítnout. 
Ve Slovanu odehrál 15 zápasů (1+1), na farmě v 
Litoměřicích také patnáct (1+5) a sezónu zakončil v 
Šumperku (0+5 ve 12 zápasech základní části). Kampak asi 
spolehlivý bek zamíří letos? Zůstane na Moravě?  

   94. MIROSLAV FORMAN 95. VÁCLAV ČÍŽEK 
HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI HC HRADEC KRÁLOVÉ 

HSfan: nezařazen, Ady: 74. místo HSfan: 76. místo, Ady: nezařazen 
  
 21letý sparťanský útočník letos v extralize 
odehrál celkem 30 zápasů (5+2), za Beroun pak 26. I v 
takto malém počtu klání ale dokázal přispět do 
produktivity Berouna celkem patnácti nasbíranými body 
(7+8). Kvalitami už je to extraligový útočník, ale není 
vyloučeno, že se v příštím ročníku v několika zápasech 
objeví v dresu Litoměřic, novém partnerského týmu 
Sparty. 

 Václava Čížka si do Hradce Králové přivedl z 
Vrchlabí Aleš Kmoníček, generální manažer Hradce 
Králové. Ex-vrchlabský funkcionář moc dobře věděl, co v 
Čížkovi vězí. Hráč se zkušenostmi z Mladé Boleslavi 
pokračoval i letos ve výborných výkonech, byť na úvod 
svého východočeského angažmá by nejraději zapomněl. 
Pokud zlepší svoji střelu, může se prosadit do extraligy. 



 

 

 

 

 

 
U96. ALEŠ PADĚLEK 
HC DUKLA JIHLAVA 

U97. VLADIMÍR NOVÁK 
SK KADAŇ 

HSfan: 100. místo, Ady: 79. místo HSfan: 96. místo, Ady: 82. místo 
  
 Podle našeho magazínu loňský objev 1. ligy měl letos 
těžkou pozici. Musel totiž prokázat, že střelecké 
procitnutí ze závěru minulé sezóny nebylo náhodné, ale 
naopak, že se z něj stává špičkový kanonýr. Světe div se, 
slovenský forvard pokračoval ve střeleckých hodech i 
letos. Jeho zářezy se zastavily až na cifře 14 (v 41 
zápasech základní části). Přitom na podzim roku 2010 byl 
vůbec rád, že má možnost hrát 1. ligu. 

 Kvůli dlouhodobému zranění letos odehrál jen 31 
zápasů. Jeho absence byla hodně znát, po jeho návratu z 
marodky se hra Dukly viditelně zlepšila. Není se čemu 
divit, Aleš Padělek je elitní prvoligový hráč, vždyť ještě 
před šesti lety nasázel v extralize 21 branek! V letošní 
sezóně měl bilanci 8+15, což je na to, že vynechal 21 
utkání, hodně slušné číslo. Úspěšný penaltový exekutor má 
potencionál získat kolem 40 bodů. Jen musí zůstat zdravý. 

  98. PETR DOMIN 99. MARIAN MORAVA 
HC DUKLA JIHLAVA HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
HSfan: 80. místo, Ady: nezařazen HSfan: nezařazen, Ady: 80. místo 

  
 Vysoký powerforvard není tím, kdo má za úkol 
sbírat body. Ale i tak by měl svoji produktivitu pro příště 
zlepšit, byť deset vstřelených branek, k nimž přidal ještě 
devět asistencí, je jeho druhým nejlepším výkonem v 
seniorské kariéře. Jednou už ale dokázal překonat metu 
dvaceti branek, takže potencionál rozhodně má. Spekuluje 
se ale o jeho výměně. Opravdu z Dukly odejde?  

 Havlíčkobrodský kapitán nekompromisně úřaduje v 
přesilových hrách, jinak je ale jeho hra podprůměrná. 
Nestíhá a z toho pramení částé fauly (Morava měl letos 
neuvěřitelných 154 trestných minut). Rebel je tak často na 
dvě minuty kvůli nedisciplinovanému Moravovi pod tlakem. 
Vedení by mělo vyhodnotit, zda Moravu v týmu držet i 
nadále, nebo vsadit na perspektivnější hráče. 



 

 

UZAJÍMAVOSTI K TOP 100 
 
ZASTOUPENÍ POSTŮ: 
 
BRANKÁŘI: 12 
OBRÁNCI: 23 
ÚTOČNÍCI: 65 
 
ZASTOUPENÍ KLUBŮ: 
 
1.  ÚSTÍ NAD LABEM   13 
   CHOMUTOV    13 
3.  OLOMOUC     10 
  JIHLAVA     10 
5.  HRADEC KRÁLOVÉ    9 
 ŠUMPERK      9 
7.  LITOMĚŘICE     7 
8.  HAVLÍČKŮV BROD     7 
9.  TŘEBÍČ      5 
 KADAŇ      5 
11.   BEROUN      4 
12.   BENÁTKY N/J     3 
 PÍSEK      3 
14.   MOST      2 
 
PRŮMĚRNÝ VĚK: 
28,69 let (k 1.4.2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U100. MAREK HAAS 

SALITH ŠUMPERK 
HSfan: 82. místo, Ady: nezařazen 

 
 Pátý nejproduktivnější hráč Draků poslal na své 
konto za 47 odehraných zápasech základní části celkem 
32 bodů. Z vysokého počtu Draků v tomto žebříčku je 
zřetelné, že má Šumperk hodně ofenzivní mužstvo, a to je, 
myslím si, jedině dobře. Žádný divák nechce platit vstupné 
aby viděl, jak jeho tým brání, byť třeba dobře. Diváci 
chodí na hokej kvůli brankám, a ty Marek Haas a jeho 
spoluhráči dávají požehnaně. 

LOŇSKÁ TOP 10 
 
1. OLDŘICH BAKUS (JIH) 
2. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH) 

NEVEŠLI SE DO TOP 100, ALE BYLI 3. TOMÁŠ URBAN (BNJ) 
NOMINOVÁNÍ HSFANEM:4. JAROSLAV ROUBÍK (HK/UNL)  
 

5. PAVEL FRANCOUZ (TRE/UNL) MAREK SIKORA, TOMÁŠ SEDLÁK, ROBIN 
KOVÁŘ, ZBYNĚK SKLENIČKA, TOMÁŠ 
KLIMT, TOMÁŠ SCHMIDT, JAKUB KANIA, 
ONDŘEJ HOLOMEK, LUKÁŠ ŠPELDA, 
ONDŘEJ MARTINKA, JAROSLAV KOMA 

6. MIROSLAV TŘETINA (HB) 
7. VOJTĚCH NĚMEC (HB) 
8. JAROSLAV NEDVĚD (BER) 
9. LUKÁŠ KRÁL (CHR) 

 10. MILAN KRAFT (CHO) 
NEVEŠLI SE DO TOP 100, ALE BYLI  
NOMINOVÁNÍ ADYM: 
 
ROSTISLAV MALENA, DUŠAN ŽOVINEC, 
TOMÁŠ ROHAN, VÍT JONÁK, TOMÁŠ 
PROTIVNÝ, LADISLAV GENGEL, PETR 
KOLOUCH, VÁCLAV MEIDL, DANIEL 
SKALICKÝ, MARTIN NOVÁK, DAVID 
NEDOROST, MARIAN MORAVA 



TALENT 

 

V prvních číslech letošního magazínu vyšel článek o 
Marku Vanišovi, mladém hráči, který v píseckém 
dresu zažil výbornou sezónu. V představování 
mladých nadějí jihočeského týmu pokračujeme i 
v závěrečném vydání tohoto ročníku elektronického 
občasníku. Dvacetiletý David Pavlíček letos patřil 
k TOP třem bekům svého týmu a stála na něm 
písecká defenziva. To nečekal snad ani on. Mladý 
bek prožil opravdu povedený ročník. Nyní bude jen 
na něm, jak na tuto průlomovou sezónu naváže 
v dalším roce, třeba to už bude na dlouhou dobu 
jeho poslední prvoligový ročník… 

 
Autor: Ady 

UDAVID PAVLÍČEK 



 

Statistiky 
 

Základní část  
 Sezóna  Soutěž  Tým Z G A B +/- Tmin.     
  07/08 ELD  D České Budějovice  41 2 7 9 7 32     

  08/09 ELJ  J České Budějovice  30 0 0 0 1 8     

  11/12   2. liga  KLH Vajgar Jindřichův Hradec  8 0 0 0 0 0     

   1. liga  IHC KOMTERM Písek  29 1 3 4 -5 6     

   1. liga - O 
baráž  IHC KOMTERM Písek  9 0 0 0 -1 2     

 Celkem   117 3 10 13 2 48     

  
 Playoff  

 Sezóna  Soutěž  Tým Z G A B +/- Tmin.     

  07/08  ELD - play off  HTUD České Budějovice UT 1 0 0 0 0 2     

 Celkem   1 0 0 0 0 2     

 

David Pavlíček se narodil 
ve Strakonicích, tam také okolo 
pěti šesti let poprvé nazul brusle. 
Jako správný kluk ale nedělal jen 

mužstvo alespoň nějaký přínos. 
Je to totiž vždycky hlavně o 
týmu, osobní pocity a spokojenost 
jsou k ničemu, když se mužstvu  

jeden sport, hrál i fotbal. Jenže 
ve dvanácti letech se musel 
rozhodnout, co bude dále 
preferovat. Vyhrály brusle, 
kopačky tedy pověsil na hřebík. 
Jak už jsem psal, mladý bek 
začínal s hokejem tam, kde se 
narodil, tedy ve Strakonicích. 
Vydržel tam až do dorostu,  kde 
si připsal první větší úspěch. 
Strakonický dorost totiž 
postoupil do ligy. On ale zamířil 
jinam, mnohem výše, do krajského 
města- Českých Budějovic. 
Nabídla se mu tedy možnost hrát 
dorosteneckou extraligu. O rok 
později už hrál i za budějovické 
juniory. Poté ale musel David 
Pavlíček kvůli studijním 
povinnostem s hokejem skončit. 
Díky bohu bez hokeje dlouho 
nevydržel, lépe řečeno jen půl 
roku. Rozhodl se totiž pro „nový“ 
začátek- a to v Písku, kde hrál 
ligu za tamní juniory. Na obránce 
byl vysoký zadák velmi 
produktivní. 

Hráčské info 
20. 9. 1991 

187 cm 
Proto není divu, že ve 

svých necelých dvaceti letech 
prožil první letní přípravu 
s prvoligovým áčkem. Dokonce 
odehrál i čtyři přípravné utkání, 
ale trenéra Stárka nepřesvědčil 
natolik, aby si zahrál i mistrovské 
zápasy. Proto jezdil hrát  hokej 
jihovýchodně od Písku- 2. ligu za 
Jindřichův Hradec. Po 
devatenácti kolech se trenér 
Stárek s Pískem rozloučil a ke 
kormidlu jihočeských hokejistů 
nastoupil uznávaný trenér Josef 
Řeháček, s nímž přišla i velká 
šance pro Davida Pavlíčka zahrát 
si prvoligový hokej. „Ze začátku – 
ještě za pana Stárka – jsem 
jezdil hrát druhou ligu do 
Jindřichova Hradce. Pak přišel 
pan Řeháček, sledoval mne na 
tréninku a rozhodl se mne zkusit 
v zápase. Od té doby hraju 
stabilně. Jsem za to samozřejmě 
hrozně rád a doufám, že mám pro 

80 kg 
Obránce 
Hůl levá 

Letos za Písek: 38Z, 1G, 3A, -6 +/-, 8TM 



 

nedaří,“ řekl pro klubový web mladý defenzivní obránce. Zkušený 
kouč Řeháček překvapivě složil mladou obrannou dvojici. Hned od 
druhého zápasu totiž přiřadil Pavlíčka k ofenzivněji laděnému 
kmenovému hráči Sparty Dušanovi Žovincovi. Jak sám David 
prozradil, této spolupráci ani on sám moc nevěřil. Avšak, mýlil se. 
Hned ve čtvrtém zápase v píseckém dresu se hráč s dvacítkou na 
zádech dokázal bodově prosadit, a to na ústeckém ledě, kde 
nahrával na úvodní branku Josefa Slavíka. Písek na severu Čech 
nakonec senzačně vyhrál 3:2. Pro Davida Pavlíčka to byl letos 
nejlepší zápas. V té době už bylo jasné, že se neznámý junior stal 
hlavním článkem písecké defenzivy. Nadějnému obránci to ale 
nestačilo, postupně se totiž vypracoval v absolutní špičku 
píseckých beků. První branku v druhé nejvyšší soutěži si připsal ve 
44. kole (na domácím ledě proti berounským Medvědům). Oslavy 
byly o to větší, že se trefil i Davidův nejlepší kamarád z týmu, 
parťák od dětství, Marek Vaniš. Není pochyby o tom, že se to 
v nočních hodinách nezapilo . 

Písek ovšem postihly i ty horší chvilky, které stály tým od 
řeky Otavy vysněné play off. Písečtí totiž nezvládli poslední 
zápasy základní části a od play off je dělilo pouhých 6 minut. Ano, 
možná i právě poslední zápas základní části v Chomutově dal 
Davidu Pavlíčkovi nové zkušenosti, které může v následující sezóně 
zúročit. Na IHC tedy čekalo pouze play out, skupina o vyhnutí se 
baráži. Nasazení píseckých hokejistů přeci jenom trochu, ne-li 
více, opadlo, ovšem David Pavlíček patřil stále k tomu lepšímu, co 
mohli písečtí fanoušci na ledě vidět. I když už si nepřipsal žádný 
bod, svoje defenzivní činnosti si plnil na jedničku. Jeho kolega 
z obrany Dušan Žovinec si připsal 4 body za dva góly a stejný 
počet asistencí. 
           

V sezóně 2011/2012 si David Pavlíček 
připsal 38 zápasů, 1 gól, 3 asistence, 8 
trestných minut a v kolonce +/- se zastavil na  
-6. Na první sezónu mezi seniory uspokojivá 
čísla. Co je důležitější, herní projev byl daleko 
lepší než vypovídají čísla. Dá se říci, že právě 
on bude ten, na kterého budou v následující 
sezóně písečtí fanoušci v obranné činnosti 
nejvíce spoléhat. Bude zajímavé sledovat, kdo 
se vedle Davida Pavlíčka v následujícím ročníku 
usídlí. Dušan Žovinec bude bojovat o místo ve 
Spartě, pokud neuspěje, může zamířit do 
Litoměřic. Že oblékne dres Písku ale vyloučeno 
taktéž není. Tak jako tak, David Pavlíček má 
možnost ukázat, že uplynulá sezóna nebyla jen 
náhoda a že má kvality i na naší nejvyšší soutěž. 
 

Exkluzivní dotazník Davida Pavlíčka 
Blondýna/Bruneta: blondýna 
 
Fotbal/Tenis: fotbal  
(když nehrají herci  
z Barcelony :-D) 
 
Auto/Motorka: auto 
 
Léto/zima: léto 
 
Rum/vodka: rum 

 



 

 

 

UExkluzivní rozhovor s Davidem Pavlíčkem 
Ady už letos podruhé využil sociální sítě Facebook a po Marku Vanišovi se zeptal i jeho kamaráda. Stejně jako Vaniš ani 
David Pavlíček neměl sebemenší problém na otázky odpovědět, za což mu ještě jednou tímto prostřednictvím děkujeme. 

 
Přátelské zápasy jsi odehrál za Písek, pak jsi ovšem hrál „jen“ 2. ligu v Jindřichově Hradci. Proč myslíš, že si za 
trenéra Stárka nedostal šanci? 
Pan Stárek k tomu určitě měl své důvody, každý trenér uplatňuje určitou taktiku a já jsem asi do té jeho nezapadal. 
Každopádně jsem byl poslán do Jindřichova Hradce a musím říct, že to mi hodně pomohlo. Do té doby jsem neměl 
prakticky žádné zkušenosti s mužským hokejem, takže to pro mě byl dobrý krok. 
 
Šanci ti ovšem dal trenér Řeháček a ty ses jí chytil okamžitě, ze sestavy už si ani na jediné utkání nevypadl, čekal 
si to před sezónou? 
Pan Řeháček si mě stáhnul z Hradce a chtěl mě vidět na tréninku. Další den jsem šel hned do zápasu a od té doby jsem ze 
sestavy nevypadl. Jsem za tu  šanci hrozně rád a doufám, že jsem nezklamal. 
 
Takřka od začátku do konce si nastupoval se svým vrstevníkem Dušanem Žovincem, podle mě jste byli nejlepší 
obranný pár IHC. Co bys řekl ty k této spolupráci? 
Se Žovkou (Dušanem Žovincem-poznámka autora) jsme spolu hráli hned od začátku s výjimkou hned toho prvního zápasu a 
vydrželo nám to až do konce. Myslím, že nám to klapalo, oba dva jsme mladí kluci, snažíme se hodně bruslit a hrát 
jednoduše, navíc já jsem spíš defenzivní typ a Žóva si občas celkem rád zaútočí, takže se dokážeme dobře doplnit. 
 
Jaký byl pro tebe letos nejlepší zápas? 
Asi výhra v Ústí. Ústí tenkrát mělo sérii výher a doma navíc v sezoně neprohrálo, nikdo nečekal, že bychom si mohli odvézt 
nějaký bodík, natož pak všechny tři. Byl to velice obětavý výkon od celého týmu a taková vítězství si člověk užije nejvíc. 
 
Vraťme se k poslednímu kolu základní části, co bys řekl ty k utkání Ústí-Třebíč? Zvlášť po tom, jak dopadla jejich 
série ve čtvrtfinále… 
Jestli to bylo nějak domluvené, tak je to smutné. Ale já bych tady nechtěl nikoho obviňovat. My jsme play off ztratili 
sami, měli jsme to ve vlastních rukou až do posledních kol, bohužel stalo se a příští sezonu máme šanci na reparát. 
 
Co jsi osobně ty cítil, když si věděl, že je konec a k play off vám chybělo 6 minut? 
V posledním kole jsme vedli v Chomutově 10 minut před koncem 2:0 a to nám na postup stačilo, soupeř ale v závěru ukázal 
kvalitu a možná i díky sporným rozhodnutím rozhodčích vyrovnal. Zklamání bylo veliké, to se ani nedá popsat. Každý po play 
off hrozně moc toužil, byla by to taková odměna pro nás hráče, ale i pro fanoušky. 
 
S kým si nejvíc rozumíš v kabině? 
V kabině máme výbornou partu, takže je těžké říci, s kým se bavím nejvíc. Ale asi s Váňou (Markem Vanišem- poznámka 
autora), jezdíme spolu na tréninky, navíc se známe už od dětství. 
 
Hráči většinou říkají, že nečtou diskuzní fórum? Co mi řekneš ty?  
Myslím, že když se daří tak si hráči fórum rádi přečtou, když je naopak herní krize, tak by tam radši lézt neměli :-D. Já 
osobně si jednou za čas názory fanoušků přečtu rád, ať už jsou pozitivní nebo negativní. 
 
Kdy sis začal uvědomovat že by ses hokejem mohl dlouhodobě živit?  
To jsem si uvědomil, když jsem podepsal svou první profi smlouvu. Když pak přijde na účet první výplata, tak je to hezký 
pocit. 
 
Koho tipuješ na vítěze první ligy/extraligy? A přejde vítěz první ligy přes poslední tým extraligy? (otázka byla 
pokládána před play off- poznámka autora) 
V 1. lize si to ve finále na 99% rozdají Ústí a Chomutov, ale netroufnu si tipnout vítěze. Kdybych si musel přeci jenom 
vybrat, řeknu Chomutov, musí mít neuvěřitelnou motivaci konečně porazit Ústí ve finále a jít do baráže. Kádr na to mají víc 
než zkušený a někdy to už vyjít musí. V extralize bych to přál Brnu, mají skvělé fandy a představte si ty oslavy v ulicích. 
Zasloužili by si to :-). Takže říkám Brno, a nebo Plzeň. 
 
US jakými cíly půjdeš do nové sezóny? Pokud to jen trochu půjde, budeš se snažit zůstat v Písku a pokusíš se třeba 
na druhý pokus o play-off? 
Zatím počítam s tím, že pokud bude zájem ze strany Písku, tak tam zůstanu. Uvidíme, jak to dopadne, ale jestli tady kádr 
bude složený jako letos a vyvarujeme se špatného začátku, tak jsem přesvědčen, že nás play off nemine.  
 



TROFEJE 

 

Magazín o 1. lize stejně jako loni 
uděluje ocenění hráčům z druhé 
nejvyšší soutěže a vyhlašuje ALL-
STAR TEAM. Oproti loňsku 
tentokráte ale přidáme i 
zdůvodnění zisku ocenění. 
Nejprestižnější trofej, obdobu 
zámořské Hart Trophy, si odnesl 
třebíčský Šimon Hrubec.   

UUDÍLENÍ CEN 



 

UNEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA OLDŘICHA BAKUSE 

 
Loňský vítěz: TOMÁŠ URBAN 

ŠIMON HRUBEC 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

 
 Obdobu Hart Trophy, pro naše potřeby Cenu Oldřicha Bakuse, získal třebíčský čaroděj Šimon 
Hrubec. Po celý ročník podával vesměs stabilní výkony a byl už od začátku soutěže hlavní oporou Horáků. 
Jeho forma vygradovala ve druhé polovině ročníku, zejména v poslední čtvrtině, ve které pomohl Třebíči 
k senzačnímu postupu do play-off. No, pomohl, to je hodně slabé slovo. On jí tam doslova dotlačil. Nebýt 
jeho, Třebíč by určitě musela bojovat v play-out o holé přežití.  
 Šimon Hrubec dokonce dal zapomenout na famózní výkony Pavla Francouze, který loni dotáhl 
Třebíč do předkola play-off a vysloužil si tím od našeho magazínu čtyři ceny. "Když jsem šel do Třebíče, 
tak mi různí lidé říkali, že to tady budu mít těžké, že budu srovnáván s Pavlem Francouzem, který tady 
nastavil laťku hodně vysoko, jak jako člověk, tak jako brankář," netajil se srovnání vimperský patriot, 
který se do brány dostal díky zdravotním komplikacím (doktorka mu řekla, ať jde do brány, kde se 
nebude tolik hýbat, nebo ať raději skončí s hokejem). Více v tomto čísle magazínu: ZDE  

PROTIKANDIDÁTI 
Tomáš Nouza 

Písecký odchovanec byl pro svůj tým 
stejně důležitý jako vítěz této 
ankety. Jediným důvodem, proč 
dostal přednost třebíčský gólman, je 
pochopitelně fakt, že Nouza narozdíl 
od Hrubce svůj tým do play-off 
neprotlačil. Myslím si, že kdyby 
nebylo Tomáše Nouzy, tak by Písek 
musel hájit první ligu až v baráži.  

Lukáš Král 
V Benátkách nad Jizerou udělalo 
vedení výborný krok, že podepsalo 
smlouvy s Janem Jaroměřským a 
Lukášem Králem. Ti se stali po krachu 
Chrudimi novými tahouny Pojizeřanů. 
Druhý jmenovaný dokázal ještě 
vyšperkovat své výkony z minulého 
ročníku a stal se nejčastějším 
asistentem této soutěže. 

http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1112/%C4%8C%C3%ADslo_2_oprava.pdf


 

UHRÁČ ROKU 
CENA JIŘÍHO HOLÍKA 

 
Loňský vítěz: OLDŘICH BAKUS 

ŠIMON HRUBEC 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

 
 Celé pořadí ankety najdete v žebříčku TOP 100 hráčů. O Šimonu Hrubcovi bylo napsáno tolik, že už 
není vlastně o čem psát. V tomto čísle snad nepadla zmínka o jeho hokejových začátcích ve Vimperku, 
proto ji uvedeme zde. "Ve Vimperku jsem byl jediným gólmanem a tak jsem měl odchytáno nespočet 
zápasů. Navíc jsem nestál za příliš kvalitním mužstvem, takže na mě šlo v během utkání třeba i 80 střel. 
Tohle mi ale hodně pomohlo a posunulo mě to v hokeji dál. V sedmé třídě se objevily tři nabídky. Zájem 
byl v Budějovicích, Pardubicích a ze strany Slavie. Budějovice pro mě byly nejblíže, takže rozhodnutí se 
nakonec přiklonilo právě k nim. Čekalo mě něco naprosto odlišného a nového. Byl jsem na intru, učil jsem 
se, jak jezdí MHD a tak podobně. Začátky pro mě nebyly vůbec jednoduché a mnohdy jsem po večerech 
brečíval na pokoji. Ve Vimperku jsme měli tréninky třikrát do týdne, v Budějovicích dvakrát denně. Jak 
po fyzické, tak po psychické stránce jsem si tehdy sáhnul úplně na dno, ale brzy jsem se s tím srovnal a 
nakonec to bylo jenom k dobru. Utužilo mě to a posílilo," řekl Petru Košatkovi pro ihc pisek.cz.  

PROTIKANDIDÁTI 
JAROSLAV ROUBÍK 

Jaroslav Roubík, nejlepší hráč vítěze 
základní části, pokračoval ve výborné 
formě z předešlých let. Ve Slovanu se 
ani nemusel moc dlouho aklimatizovat, 
strávil tam totiž už závěr minulé 
sezóny. V Ústí nad Labem měl tento 
gólostroj stejnou pozici jako v 
Hradci, tedy pozici hráče, který je 
hlavním producentem bodů. 

 TOMÁŠ NOUZA 
V každém zápase na něj bylo 
spolehnutí. I když se Písku nedařilo, 
fanoušci vždycky měli naději na to, 
že se tento hráč zaslouží o zvrat v 
utkání. Klíčový forvard Komtermu v 
závěru ročníku posílil svoji 
kmenovou Mladou Boleslav a 
dokázal, že vedení BK udělalo velkou 
chybu, že ho letos poslalo do 1. ligy. 



 

UNEJLEPŠÍ ÚTOČNÍK 
CENA MIROSLAVA KLŮCE 

 
Loňský vítěz: OLDŘICH BAKUS 

JAROSLAV ROUBÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 
 Jaroslav Roubík podává již zhruba deset let stabilně skvělé výkony. Není divu, že si produktivní 
hokejista v Hradci Králové vybudoval pověst jednoho z nejlepších hráčů celé historie tohoto celku.  
Jenže vloni po bídných výsledcích Východočechů došla trpělivost krom fanoušků také Roubíkovi, který se 
rozhodl odejít za lepším. Dostal nabídku od Ústí nad Labem, s kterým se později dokázal probojovat až do 
baráže. „Chvilku jsem se rozmýšlel a ptal jsem se i kluků z Hradce, jestli by to nikomu nevadilo, kdybych 
odešel. Rozhodl jsem se, že půjdu do Ústí, protože si chci zkusit těžké zápasy, které se hrají například v 
baráži. Chci v Ústí něčeho dosáhnout a vyhrát baráž. V Hradci jsem byl hodně dlouho a odvedl jsem pro 
klub nějakou práci. Vedení Hradce jsem naznačil, že chci něco ještě v hokeji dokázat a v Ústí budu mít 
možnost si zahrát o extraligu,“ uvedl pro Zdeňka Kamínka po svém přestupu na sever Čech. Jenže rok a 
půl po svém příchodu na sever Čech se ukázalo, že měl raději přijmout nabídku Chomutova, který se o něj 
rovněž jako Slovan před sezónou intenzivně zajímal. Extraligu by si totiž mohl zahrát už v příští sezóně. 

PROTIKANDIDÁTI 
DAVID HRUŠKA 

Konkurenční útočník Roubíka dlouho 
bojoval o celkové prvenství v 
kanadském bodování i o korunu Krále 
střelců. Bohužel pro něj i pro Piráty 
se v závěru ročníku bodově zadrhl a 
unikly mu obě dvě trofeje. Pro něj je 
ale mnohem důležitější fakt, že si 
znovu zahraje extraligu. A to v 
Chomutově!  

TOMÁŠ NOUZA 
Snažil se, moc se snažil. Ale byl na 
to sám. Ukázalo se, že hokej je 
týmový sport a jeden hráč, byť 
sebelepší, nic nezmůže. Nouza dřel, 
bodoval, dával góly ze samostatných 
nájezdů, ale nikdo ho ve sbírání 
bodů nedokázal podpořit. Druhý 
muž interního bodování Zdeněk 
Šperger nasbíral o 26 bodů méně. 

foto: Stanislav Souček 



UNEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA VÁCLAVA PROSPALA  

 
Loňský vítěz: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

 

JAROSLAV ROUBÍK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 Jaroslav Roubík nebodoval jen ve čtrnáci zápasech. "Jsem vždycky naštvaný, když nedám gól, 
protože góly chci dávat, chci na ně nahrávat a mít z toho radost," řekl pro hcusti.cz. „Všichni možná 
čekají, že budu stále dávat góly, ale nejsem Crosby, abych dával v každém zápase branky," dodal pro 
Zdeňka Kamínka ml. s jistou mírou nadsázky. Ve všech zbylých utkání si ale připsal vždy minimálně bod. To 
je hodně slušná bilance tohoto 34letého matadora a svědčí to o jeho vyrovnanosti. Je vidět, že na jeho 
pravidelný bodový přísun se dá spolehnout takřka v každém zápase. Šestkrát si pak ze zápasu odnesl tři 
body, hattrick ale v základní části vstřelit nedokázal (zato ale měl šest dvoubrankových klání).  
 Jaroslav Roubík si letos dokonce vytvořil svůj osobní rekord (58 získaných bodů), když překonal o 
tři body ten dosavadní ze sezóny 2006/2007, kdy ještě oblékal barvy Hradce Králové, s kterým se 
rozloučil teprve nedávno, konkrétně před rokem a půl. Náš magazín už na začátku soutěže předpovídal 
jeho vítězství, a on naše tipy nezklamal a s náskokem jednoho bodu zvítězil v tomto prestižním hodnocení. 
  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. LUKÁŠ KRÁL 

Lukáš Král určitě hokej nehraje pro 
individuální úspěchy, ale mít na dosah 
takové ocenění a nakonec o jeden bod 
skončit druhý určitě hodně zamrzí. 
Každopádně Lukáš Král dokázal, že 
loňská povedená sezóna nebyla jen 
náhodná a letos dokonce své výkony 
oproti loňsku ještě zlepšil. A co je 
hlavní, dostavil se týmový úspěch. 

3. MILAN KRAFT 
Účastník domácího MS 2004 
spanilou jízdou ve druhé polovině 
soutěže dosáhnul na třetí příčku 
bodování druhé nejvyšší soutěže. 
Nejvíce se mu povedly utkání z 
přelomu listopadu a prosince. Mezi 
vydáním 3. a 4. čísla magazínu o 1. 
lize totiž bodoval hned 22x a stal 
se tak hráčem měsíce. 

foto: Stanislav Souček 



 

UNEJLEPŠÍ OBRÁNCE 
CENA BEDŘICHA ŠČERBANA 

 
Loňský vítěz: JAROSLAV NEDVĚD 

JAKUB BARTOŇ 
HC OLOMOUC 

 
 Po dlouhodobém zranění Jana Mikela nejenže od tohoto zkušeného spoluhráče přebral kapitánské 
céčko, ale rovněž i vůdčí roli v defenzivě Kohoutů. A svůj úkol zvládl na výbornou a znovu si tak vysloužil 
pozvánku do extraligových Vítkovic, kterým v loňském ročníku pomohl k titulu Vicemistrů ČR. V prosinci 
ho dokonce fanoušci zvolili Kohoutem měsíce. Obránci přitom vesměs podobným anketám nedominují. 
"Jsem šťastný, moc mě to těší," uvedl pro oficiální stránky Hanáků. "Je to ale týmová práce. Daří se 
celému týmu, od čehož se odvíjí i moje forma," skromně doplnil.  V lednu pak prveství dlouhovlasému 
zadákovi uniklo o pouhé dva hlasy. Právě v tomto období jeho forma gradovala, narozdíl od začátku 
ročníku, kde se trochu hledal. 
 Právě k této anketě náš magazín hodně přihlédl, protože posuzovat podle statistik je záludné. 
Použil bych hlášku Roberta Záruby: "Statistiky jsou jako bikiny, naznačí hodně, ale neprozradí vše." A 
proto také dostal Bartoň přednost před Alešem Holíkem , Tomášem Kolafou nebo Janem Kloboučkem. 

PROTIKANDIDÁTI 
ALEŠ HOLÍK 

Po úvodních rozpačitých výkonech 
této ikony Šumperka se tento 
postavou malý, ale výkony velký zadák 
bodově rozjel a v poslední čtvrtině 
soutěže získal 16 bodů. Tato skvostná 
bilance ze závěru sezóny ho vynesla 
až na druhé místo kanadského 
bodování obranců druhé nejvyšší 
soutěže. 

JIŘÍ ONDRUŠEK 
Jedno z velkých překvapení 
soutěže. „Jsem rád, že třeba Jirka 
Ondrušek, který vypadal, že bude 
prvoligový hokejista, ukázal, že má 
na to hrát i v extralize. Ukázal 
mladým klukům, že má cenu na sobě 
pracovat,“ řekl na oficiálních 
klubových stránkách na jeho adresu 
trenér Olomouce pan Petr Vlk. 



 

UNEJČASTĚJŠÍ ASISTENT 
CENA PETRA KAŇKOVSKÉHO 

 
Loňský vítěz: VOJTĚCH NĚMEC 

LUKÁŠ KRÁL 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

 
 Vloni Lukáši Královi unikla Cena Petra Kaňkovského jen kvůli vyššímu počtu odehraných utkání, ale 
letos si už tuto trofej nikým nenechal vzít a šel si pro toto ocenění už od začátku. V závěru roku na něj 
sice zle dotíral Martin Šagát, ale náskok benáteckého útočníka byl značný a díky 37 asistencím s 
náskokem dvou bodů na druhého Šagáta tuto statistiku uzmul pro sebe.  
 Co je ale na Lukáši Královi asi nejzajímavější je fakt, že vykonává ještě civilní zaměstnání. "Ve 2. 
lize jsem se snažil skloubit obě role a v poslední době poznávám, že to jde také v první lize," komentoval 
pro idnes.cz. "Nemám od vedení klubu žádné úlevy. Jedu absolutně v plánu mužstva, bez jakýchkoliv úlev. 
Z pozice obchodního manažera trávím hodně času na telefonu a dá se to zvládat," řekl v interview s 
Michalem Mikšovským. "Samozřejmě jsem svoji práci nikdy nechtěl nechat odložit. Vím, jak to v hokeji 
chodí. Člověk může být za čtrnáct dní nezaměstnaný a takové riziko si ve svých letech nemůžu dovolit 
podstupovat."  
 
 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. MARTIN ŠAGÁT 

Statný forvard ze slovenské 
Handlové působí ve Slovanu již pátou 
sezónu. Ta letošní byla z jeho pohledu 
nejúspěšnější, vytvořil si totiž osobní 
rekordy v kanadském bodování (48) i 
v počtu asistencí (35). Nyní bude svůj 
um prokazovat v extraligových 
Pardubicích, kterým se upsal po 
rozsáhlých změnách v sestavě 
severočeského celku.. 

3. MILAN KRAFT 
Juniorský Mistr světa z roku 2000 a 
nejlepší útočník téhož turnaje toho v 
Česku zatím moc neodehrál. Už v 
juniorském věku zamířil za velkou 
louži, kde úspěšně oblékal barvy 
Penguins. Poté se vrátil do naší vlasti, 
ale vzhledem k častým zraněním toho 
moc nenahrál. Nyní si svoji pověst 
buduje v Chomutově. 



 

UNEJLEPŠÍ STŘELEC 
CENA ROBERTA HOLÉHO 

 
Loňský vítěz: TOMÁŠ URBAN 

DANIEL HODEK 
HC DUKLA JIHLAVA 

 
 Daniel Hodek, jihlavský veterán, má za sebou vydařený ročník. "Za první místo mezi prvoligovými 
střelci jsem samozřejmě moc rád," uvedl pro idnes,cz. "Vážím si ale i páté příčky v tabulce 
nejproduktivnějších hráčů, protože jsem to před sezonou vůbec nečekal," dodal 38letý forvard, jenž si 
vysloužil korunu pro Krále střelců díky 31 trefám. Jeho dosavadním maximem bylo přitom do tohoto 
ročníku "pouze" pětadvacet gólů (i to mu ovšem stačilo k titulu pro nejlepšího střelce soutěže). Je vidět, 
že Daniel Hodek zraje jako víno. Čím starší, tím lepší.  
 Každopádně by mohl mnohem více zabrat v defenzivě a trocha té snahy by rozhodně neuškodilo. 
Ale Hodek už se asi nezmění a i nadále bude na ledě jen proto, aby se postaral o produktivitu a ostatní 
úkoly přenechá svým spoluhráčům, kteří ho mimo jiné za letošní sezónu obrali o hodně peněz. "Já jsem 
letos vstřelil dvakrát hattrick a pak také čtyři góly, takže jsem měl letošních dvaapadesát kol dražších," 
smál se v rozhovoru s Michalem Jindrou. 
 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. DAVID HRUŠKA 

Cenu Roberta Holého měl tento 
chomutovský hokejista po většinu 
soutěže na dosah hokejky, ale v 
závěru ročníku nedokázal zachytit 
tempo Hodka, a nakonec se tak musel 
spokojit jen se druhou příčkou. Před 
sezónou náš magazín předpovídal, že 
Hruškovi nebude dělat problém 
překonat třicetigólovou hranici. Jak 
se ale ukázalo, Hruška neměl letos 
nějakou oslnivou formu a vsítil jich 
„jen“ 27. 

3. JAROSLAV ROUBÍK 
To od Jaroslava Roubíka se překonání 
třicetibrankové mety neočekávalo, 
ale měl k ní docela blízko. V této 
hodně sledované statistice si dokonce 
vytvořil osobní rekord. Nyní je tedy 
Roubíkovo gólové maximum na 26 
gólech. 



; 

UNEJLEPŠÍ BRANKÁŘ 
CENA JIŘÍHO ZIKMUNDA 

 
Loňský vítěz: PAVEL FRANCOUZ 

ŠIMON HRUBEC 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

  Aby někdo překonal tohoto muže, musí mít buď mimořádně šikovné ruce (jako třeba Rok Pajić nebo 
Tomáš Nouza), a nebo musí mít dotyčný velkou porci štěstí (ve většině případů). K tomu, že Hrubec chytal 
ve výborné formě jistě napomohla výborná atmosféra v kabině, kterou si sympatický brankář vysloveně 
užíval. “V Třebíči jsem nadmíru spokojený, nemůžu si to vynachválit. Strašně jsem spokojený se zázemím, 
s podmínkami a ubytováním, jaké mi klub zajistil.. Je to bomba. Asi je to dáno i tím, že v kádru jsme skoro 
všichni stejně staří," říkal v průběhu soutěže. Nadějný brankář letos moc hloupých gólů nedostal, naopak 
pochytal v každém zápase minimálně dvě stoprocentní šance. Od spoluhráčů si pak vysloužil výstižné 
přízvisko zeď. Jenom když zeď opustila brankoviště a vydala se za bránu pomoci s rozehrávkou, nastaly 
krušné chvíle. Právě rozehrávka je největší (možná jedinou) slabinou vimperského odchovance. Pokud na ní 
zapracuje, tak ho čeká zářná budoucnost. Otázkou ale je, kde to bude. Nejčastěji se spekuluje o tom, že 
se mladičký gólman upsal extraligovému Třinci. Tam už ale post jedničky vykonává slovenský 
reprezentační brankář Peter Hamerlík, navíc tam údajně má nakročeno i Pavel Francouz. Kdepak tedy 
Šimon Hrubec skončí? 

PROTIKANDIDÁTI 
TOMÁŠ ŠTŮRALA 

Nenechte se zmást průměrnými 
statistikami tohoto novojičínského 
odchovance. Ve skutečnosti totiž 
"Štůry" patří k absolutní brankářské 
špičce. Vzhledem k tomu, že většina 
jeho konkurentů odehrála málo 
zápasů, si dokonce sympatický 
brankář vysloužil nominaci na Cenu 
Jiřího Zikmunda. 

LIBOR KAŠÍK 
Má sice nejlepší statistiky ze všech 
prvoligových brankářů. ale vzhledem 
k tomu, že odjel s juniorskou 
reprezentací na světový šampionát 
do Kanady, odchytal dvakrát méně 
zápasů než jeho třebíčský kolega 
Šimon Hrubec. Tuto trofej si tak 
olomoucký mladík nezaslouží. 
Nominaci však určitě ano. 



 

UTRENÉR SEZÓNY 
CENA VLADIMÍRA BOUZKA 

 
Loňský vítěz: PETR NOVÁK 

JOSEF ŘEHÁČEK 
IHC KOMTERM PÍSEK 

  Cenu pojmenovaném po jednom z nejlepších koučů československé historie a legendě Třebíče i 
Komety pro letošní rok získal písecký Josef Řeháček, byť do Komtermu přišel teprve v průběhu sezóny a 
navíc se mu nepovedlo postoupit do play-off. Jenže příchod Řeháčka je pro Jihočechy důležitější než by 
se na první pohled možná zdálo. Josef Řeháček totiž konečně nastolil v písecké organizaci, která si do té 
doby připisovala jeden průšvih za druhým, systém. Už nevyužíval slepě hráčů na střídavé starty, do 
přesilových her, které měly do té doby úspěšnost pod deset procent, už nenasazoval nesehrané hráče 
jako jeho předchůdce Milan Stárek, jenž na podzim údajně ze zdravotních důvodů kormidlo Jihočechů 
opustil. Úspěšný trenér, pro něhož je Písek teprve třetím působištěm (a to trénuje již přes deset let), vlil 
do příznivců IHC naději, že se poslední dvě prvoligové sezóny již opakovat nebudou.    
 Řeháček si ale neodpustil jeden drobný exces, když na jednoho z "fanoušků" Písku po jeho 
opětovných urážkách zařval nevhodná slova. S některými diváky je ale někdy opravdu těžké pořízení, 
takže to pozici nejlepšího trenéra sezóny pro ex-vrchlabského trenéra zas tolik neohrozilo.  

PROTIKANDIDÁTI 
PETR ROSOL 

Bývalý vynikající hokejista a v 
poslední době i úspěšný trenér dovedl 
svůj tým k vítězství v základní části, 
ale v play-off už jeho Slovan úspěšný 
nebyl. Po sezóně navíc dostal od 
vedení klubu vyhazov, protože si 
Ústečtí Lvi nemohli jeho služby 
vzhledem ke snížení rozpočtu dovolit. 
Zamíří do Litvínova? 

MILAN ČERNÝ 
S podceňovaným týmem dělal 
zázraky. Otec slavného fotbalisty 
Milana Černého, známého především 
z angažmá ve Slavii, výborně 
poskládal formace a nebál se dát 
prostor mladým hokejistům z 
Liberce. Nakonec i s jeho přispěním 
zažily Benátky jednu z nejlepších 
sezón v jejich historii. 



 

UVÍTĚZ 1. LIGY 
CENA HC ZBROJOVKY VSETÍN 

 
Loňský vítěz: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

PIRÁTI CHOMUTOV 
 

 Chomutov vyhlásil pro play-off marketingovou kampaň s heslem VĚŘÍM. Jenže během vyřazovacích 
bojů hodně příznivců Pirátů věřit přestalo. Olomouc totiž v semifinále vstala z mrtvých a nepříznivý stav 
0:3 dokázala vyrovnat. Navíc byl po pátém duelu odvolán respektovaný kouč Václav Sýkora. Pozici hlavního 
trenéra zaujal nezkušený Jiří Doležal, který měl „zásluhu“ na tom, že Beroun musel hájit prvoligovou 
příslušnost až v baráži. Na vedení klubu i hráče se na diskuzním fóru snášela hodně ostrá kritika. Piráti se 
však přece jen v sedmém zápase dokázali do finále soutěže probojovat, ale nezdálo se, že by v tehdejší 
situaci mohli 1. ligu vyhrát. Jenže Slovan udělal osudovou chybu a najal si žoldáky z extraligy. Hráči (Rod, 
Kovář a podobně), kteří odmakali celou sezónu, museli finálovou sérii sledovat jen z tribuny. Spekuluje se, 
že parta v kabině byla těmito příchody narušena. Ať už to bylo jakkoliv, Lvi nedokázali prvenství obhájit a 
místenku do baráže přenechali svým konkurentům. „Těžko říct, ve které konkrétní situaci nastal zlom 
finálové série. V jednu chvíli bylo nahoře Ústí nad Labem, poté pro změnu my, a pak zase Ústečtí. Klíčové 
bylo, že jsme se v několika zápasech dokázali vrátit zpět do utkání. Neztráceli jsme víru a naději v dobrý 
výsledek, to platilo i v sedmém rozhodujícím klání,“ řekl pro Zdeňka Kamínka ml. kapitán Pirátů Milan 
Kraft. 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. ÚSTÍ NAD LABEM 

Slovan se znovu neprobojoval do 
extraligy a sníží klubový rozpočet, 
jak to potvrdil v rozhovoru pro 
idnes.cz i šéf představenstva Jan 
Dragomir "Je zřejmé, že rozpočet 
bude daleko daleko nižší a ambice 
tomu budou úměrné. Nevypadá to, že 
by Ústí v nejbližší době mělo bojovat 
o extraligu." 
 

3. OLOMOUC 
Mora může být se sezónou 2011/2012 
spokojená, ale k absolutní 
spokojenosti chyběl malý krůček- 
postup do finále 1. ligy. „Letos máme 
pocity, že jsme něco uhráli. Vždycky 
si člověk říká, že se mohlo uhrát víc, 
ale to tak ve sportu je,“ zhodnotil 
ročník trenér týmu Petr Fiala 
v rozhovoru s Luďkem Stránským. 



 

UVÍTĚZ ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
CENA HC KOMETA BRNO 

 
Loňský vítěz: HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI  
 

 Po nepříliš oslnivých přípravných zápasech se Slovan rozjel a jeho forma gradovala především v 
říjnu a listopadu, kde si připsal třináct vítězných klání v řadě. Slovan ve většině zápasů dominoval, po 
normální hrací době prohrál jen šestkrát. Nejméně se Lvům dařilo proti Chomutovu, Písku, Třebíči a 
Berounu. Nejvyšší vítězství si Severočeši připsali v utkání s Mostem, kterému nadělili devět branek a 
žádnou neinkasovali. Nejhorší porážku základní části utrpěli v derby s konkurenčním Chomutovem, který 
zvítězil poměrem 6:4. No, zas tak hrozivě ten výsledek nevypadá, že? Jenže v play-off Slovan neuspěl a 
do baráže o extraligu se neprobojoval. A vypadá to, že se začnou dít věci, protože sponzorům i městu už 
pomalu dochází trpělivost. "Je zřejmé, že rozpočet bude daleko daleko nižší a ambice tomu budou 
úměrné. Nevypadá to, že by Ústí v nejbližší době mělo bojovat o extraligu. Nebo že by toho bylo 
schopno," oznámil pro idnes.cz šéf představenstva klubu Jan Dragomir. Podle názoru magazínu o 1. lize to 
ale nebude zas tak horké a Severočeši budou i nadále patřit k favoritům. Slovan má totiž v záloze třeba 
Jana Kloze, Marka Laše, Vladimíra Brože, Ondřeje Holomka a další hráče, kteří letos v Ústí nad Labem 
nedostali šanci a byli posláni do jiného klubu. To je slušná kostra týmu, nemyslíte? 
 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. CHOMUTOV 

Čekalo se od něj určitě více, vždyť 
jejich rozpočet je takřka neomezený. 
Jenže už po devíti zápasech měli 
Krušnohorci na svém kontě čtyři 
porážky a po zbytek ročníku se tak 
dívali jen na záda Slovanu. Chomutov 
dvakrát nadělil desítku. V obou 
případech Mostu. Jedno utkání 
dokonce skončilo neuvěřitelným 
výsledkem a zřejmě i prvoligovým 
rekordem 14:3! 

3. OLOMOUC 
Start a závěr ročníku byl z pohledu 
Olomouce hodně nevydařený, zato v 
prostřední částí ročníku 2011/2012 
podávali konstatní a hlavně dobré 
výkony. Zaručili si tak třetí příčku v 
tabulce a přijatelného soupeře do 
play-off, kterého nakonec vyřadili. 



 

UNEJLEPŠÍ +/- 
CENA VÍTĚZSLAVA JANKOVÝCHA 

 
Loňský vítěz: DAVID HAVÍŘ 

JAN KLOBOUČEK 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

  Ocenění zůstalo v severních Čechách. Přesunulo se ale z ruk chomutovského Davida Havíře do 
vitrínky letošního ústeckého kapitána Jana Kloboučka, který se na play-off přejmenoval na krále 
Kloboučka I. Mohutnému zadákovi vyneslo prvenství 44 plusových bodů, což bylo o sedm více než měl 
druhý Martin Šagát. A to je opravdu propastný rozdíl. Plusové body sbíral u fanoušků především svým 
prohlášením pro MF Dnes, kde se obořil do vedení Litoměřic, které osočilo Slovan z podvodu. "Nenechám 
očerňovat sebe ani mužstvo z toho, co jsme neudělali. Nikomu jsme zápas nepustili a ani pouštět 
nebudeme. Je ironie, že nás z toho obviňují ti, kteří to po nás žádali." 
 Zpátky k hokeji. Jan Klobouček měl vydařenou sezónu, k ideálu to ale mělo pořád hodně daleko. 
Každopádně dal zapomenout na předešlé sezóny, ve kterých se ex-litvínovskému zadákovi příliš nedařilo. 
Se 40 body pak byl dokonce i nejproduktivnějším bekem celé soutěže. „Musím se přiznat, že statistiky 
nesleduji, ale lidé to do mě neustále hustí, takže o tom vím. Spokojený sám se sebou jsem, pokud góly 
padají, je to jedině dobře,“ zhodnoti pro web hcusti.cz nový generální manažer Slovanu.  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. Martin Šagát 

Martin Šagát, jenž byl draftován 
Torontem Maple Leafs, podával 
výborné výkony a dokonce si vysloužil 
i pozvánku do extraligových Pardubic, 
kterým pomohl v osmi zápasech 
dvěma získanými body. Dokázal, že na 
extraligové tempo má, za což se mu 
Pardubice odvděčily nabídkou 
smlouvy, kterou Šagát přijal.  

3. Jiří Zeman 
Parťák Jana Kloboučka z první 
obranné dvojice vyniká precizní 
defenzivní hrou. Fanoušky Slovanu 
si na svou stranu naklonil četnými 
bodyčeky ve stylu Oldřicha 
Machače. V roce 2007 přišel do 
Slovanu pomoci udržet extraligu, i 
přes sestup Severočechů vydržel 
na soupisce Lvů až dodnes. 



 

UJUNIOR SEZÓNY (1992+) 
CENA JANA KÁNI 

 
Loňský vítěz: PETR ŠENKEŘÍK 

VOJTĚCH SEDLÁČEK 
IHC PÍSEK 

 
 Libor Kašík odchytal o 17 zápasů méně než písecký Vojtěch Sedláček. Právě tento faktor rozhodl o 
tom, že přednost dostal Vojtěch Sedláček. Nadějný gólman Sparty, jenž letos držel svoji úspěšnost 
zákroků na hranici 92 procent a průměr gól na zápas stlačil pod 2,7, ze 43 zápasů, které absolvoval, odjel 
jednadvacetkrát jako vítěz. To je velmi solidní bilance tohoto 19letého mladíčka. Pro Sedláčka to byla 
jeho první sezóna mezi seniory, pomineme-li loňskou anabázi v Klatovech. „Určitě je velký rozdíl mezi 
juniorkou a seniorskou soutěží. Chlapi jsou chytřejší a zkušenější. Z pohledu gólmana jsou tam situace, 
které by v juniorce nenastaly." A jaký je nadějný gólman v soukromí? "Snažím se dělat všechno naplno. 
Zápasy v brance hodně prožívám, ale nedávám to najevo. Nechci, aby nějaké moje emocionální výlevy 
ovlivnily výkon týmu. Jinak jsem teď dostudoval a na řadě je hokej, kterým chci žít naplno. Pokud by se to 
dalo skloubit, chtěl bych samozřejmě později zkusit ještě vysokou školu,“ řekl pro Petra Šáchu, 
redaktora oficiálních stránek Písku.    

PROTIKANDIDÁTI 
LIBOR KAŠÍK 

19letý mladíček vychytal v rozmezí 
13. a 17. kola čtyři nuly! Štefan 
Žigárdy, jeho kolega z Mory, 
nezáviděl a pro MF Dnes takto 
zažertoval. "Chytá neskutečně. S 
průměrem inkasovaného gólu na zápas 
0,001 mě asi do branky nepustí."  I 
když on to vtip skoro ani nebyl... 
Spíše přikrášlená realita. 
 

TOMÁŠ RUBEŠ 
Svoji muší váhu (67kg) a malou 
výšku (172cm) dokonale vynahrazuje 
šikovností rukou. Díky této 
schopnosti letos získal 21 bodů.  
Bohužel ani ty nestačily na to, aby 
se sparťanský mladíček probojoval 
na juniorský světový šampionát, kde 
mladí Češi šokovali hokejovou 
veřejnost parádními výkony.  



UNEJLEPŠÍ VETERÁN (1973-) 
CENA STANISLAVA MEČIARA  

 
Loňský vítěz: JAROSLAV NEDVĚD 

 

JAN ALINČ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 
 Jan Alinč ze své geniality stále nic neztratil. Stále má hlavu nahoře a hledá optimální řešení a 
východisko z dané situace. Jeho přehled je prostě fascinující. Pro obránce je zkušený matador, jak by 
řekl český tenista Radek Štěpánek, strašidelně nečitelný. Má kotouč na holi, a vám se zdá, že odsud 
nebezpečí nehrozí, ale najednou vidíte, jak Alinč vysílá svého spoluhráče do gólové šance a už jen se 
sklopenými hlavy můžete vystřídat. Tohle se letos honilo hlavou nejen zadákům z 1. ligy, ale rovněž i 
z extraligy. Ústecký forvard totiž letos vypomáhal pražské Slavii. A nutno říci, že úspěšně, o čemž svědčí 
šestnáct získaných bodů. „Osobně hodnotím svoje působení ve Slavii velmi pozitivně, snažil jsem se hrát 
svoje maximum. Podle individuálních statistik možná mohu být spokojený, ale pokud se podívám na tabulku 
Tipsport extraligy, tak chybí ke spokojenosti hodně. Myslím si, že trenér Růžička se mnou spokojený byl, 
ale k tomu by se měl vyjádřit sám. Mohl jsem odehrát ve Slavii ještě čtyři kola, ale byl jsem zraněný a 
vedení klubu nechtělo riskovat případná další zranění,“ řekl pro web hcusti.cz.   

PROTIKANDIDÁTI 
JAN KLOBOUČEK 

Jan Klobouček hrál až do dospělosti 
útočníka, ale poté, co se vydal na 
zkušenou za moře, z něj 
severoameričtí trenéři udělali 
obránce. Se svým univerzitním týmem 
dokonce Klobouček postoupil až do 
finále tamější soutěže. 
Nejproduktivnější bek sezóny dodnes 
řadí tento úspěch hodně vysoko.  

JIŘÍ KADLEC 
Jeden z nejmenších hráčů soutěže 
(měří jen 170cm) má u sebe asi 
schovaný elixír mládí. Jak jinak si 
vysvětlit jeho skvělé výkony? Ve 40 
letech vstřelil druhý nejvyšší počet 
branek za jeho působení v 1. lize. 
Hradecký šikula totiž letos nasázel 
soupeřovým brankářům 19 branek, 
což ho řadí na 9. místo soutěže. 



 

UNEJSLUŠNĚJŠÍ HRÁČ 
CENA TOMÁŠE ŠVIHOVCE 

 
Loňský vítěz: ZDENĚK SKOŘEPA 

JIŘÍ DOPITA 
HC OLOMOUC 

 
 Cenu Tomáše Švihovce by měl dostat hráč, který na trestnou lavici zamíří jen párkrát za sezónu. 
Jiří Dopita sice v základní části za katrem odseděl 22 minut, což už zanedbatelné číslo není, ale toto 
ocenění si vysloužil především díky férovému jednání se svými soupeři. V zápase proti Benátkám nad 
Jizerou pak změnil rozhodnutí sudího- přiznal se, že kotouč letící mimo hřiště tečoval a připravil tak svůj 
tým o vhazování v útočném pásmu (za nerozhodnutého stavu, kdy se Olomouc snažila zvrátit zápas na 
svou stranu). Někteří možná namítnout, že tohle gesto by mělo být normální, ale jen málokdo se opravdu 
přizná- ať už proto, že pro tým udělá cokoli, nebo kvůli tomu, že se obává hněvu od svých spoluhráčů. 
"Takových gest je v hokeji strašně málo, vůbec nejsou vidět. V té chvíli jsem měl úplně zvláštní pocit. 
Stalo se to za situace, kdy domácí chtěli vstřelit branku, obě strany bojovaly a zápas byl vyhrocený. Když 
hráč v takové chvíli udělá takové gesto, tak je vidět, že to je férový člověk. Hodně to oceňuji, málo hráčů 
by se přiznalo. Je to prostě Dopitova lidská kvalita," uvedl kouč Benátek nad Jizerou Milan Černý. 
 

PROTIKANDIDÁTI 
MAREK HAAS 

Šumperský mladík letos nastřádal za 
47 zápasů úctyhodných 32 bodů. 
Zato ve "sbírání" trestných minut byl 
pro Draky naštěstí daleko horší. Jen 
třikrát posoudili rozhodčí jeho 
zákrok za nedovolený. Haas ani v 
minulých letech za katr mockrát 
nemusel. Dohromady si v 
předcházejících dvou sezónách 
odseděl jen 28 trestných minut. 

JAN ALINČ 
Jan Alinč odehrál v základní části 26 
zápasů, v nichž byl jen třikrát poslán 
za katr. To dává 0,22 trestných 
minut na utkání, kdežto jeho bodový 
průměr činí 1,15 (26 zápasů, 30 
bodů). To by mu takový Marian 
Morava mohl jen tiše závidět. 
Potřebujete snad vědět ještě něco?  



 

UCIZINEC SEZÓNY 
CENA MARTINA IVIČIČE 

 
Loňský vítěz: ROK PAJIĆ  

MARTIN ŠAGÁT 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

  Roku Pajićovi nebylo přáno, aby své ocenění obhájil. Postavila se proti němu příroda a slovinský 
šikula musel vynechat sedmnáct zápasů. Navíc se po zranění dlouho nemohl dostat do formy (navíc 
nastupoval až ve 4. lajně) z předloňské sezóny. Naplno prokázal svůj potencionál až v play-off. Jeho pozici 
nejlepšího cizince tak zaujal jeho spoluhráč Martin Šagát, který se narodil na Slovensku, konkrétně v 
Handlové. Do seniorského hokeje nakoukl ještě jako junior v Trenčíně v sezóně 2002/2003. Za místní 
Duklu odehrál 16 zápasů a vyzkoušel si i play-off. Po konci ročníku byl draftován Torontem. Do zámoří 
odešel zkusit štěstí hned následující sezónu. Dva ročníky odehrál za farmářský tým Kootenay Ice (WHL). 
Další dva roky hrál AHL za Toronto Marlies. Trenéry Maple Leafs všam neoslovil a vydal se tak zpět do 
Evropy, kde si vybral tehdy ještě extraligové Ústí nad Labem. V tomto celku vydržel až do letošní sezóny, 
a to i přes to, že musel přetrpět pád o soutěž níž. Ročník 2012/2013 však stráví v Pardubicích. 
Trojnásobný slovenský reprezentant si letos vytvořil osobní rekord v počtu bodů (48), střelecky se mu 
však před třemi lety dařilo ještě lépe, kdy nasázel osmnáct branek (letos 13).  

PROTIKANDIDÁTI 
BRETT PALIN 

Kanadský bek prokazoval svůj naturel 
a dostál kanadské pověsti. Hrál 
tvrdě, ale vesměs čistě (bohužel 
úzkostliví rozhodčí ho i tak 
vylučovali), zároveň ale nepostrádal 
ani hokejovou šikovnost. Fanoušky si 
na svou stranu přiklonil hity, 
obětavou hrou, maximálním nasazením 
a hlavně pěstními souboji. 

LUKÁŠ HANDLOVSKÝ 
Odchovanec Bánské Bystrice se do 
Čech vydal před sezónou 2003/2004. 
Ve Spartě ale neuspěl a upsal se tak 
Třebíči, kde zazářil a vysloužil si 
angažmá v Mladé Boleslavi, s kterou 
hned v první sezóně slavil postup do 
ELH. Ve své premiérové sezóně sice 
nasázel 13 branek, ale pak to s ním šlo 
z kopce. Letos v 1. lize získal 36 bodů. 

FOTO: MIROSLAV ROSENDORF 



 

UOBJEV ROKU 
CENA MARTINA VOLKEHO 

 
Loňský vítěz: VLADIMÍR NOVÁK 

JAN JAROMĚŘSKÝ 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

 
 Před sezónou tohoto obránce znal jen málokdo, přestože v Chrudimi nastupoval v první obranné 
dvojici se zkušeným Zdeňkem Toužimským. V dresu Orlic byl totiž trochu v ústranní pozornosti. Až letos 
v Benátkách, kam po sestupu Východočechů zamířil, se dostal trochu na oči a hlavně do popředí statistik 
prvoligových obránců. S třiadvaceti získanými body se umístil v kanadském bodování obránců na 9. místě. 
„Kdyby mi tohle někdo v květnu řekl, nevěřil bych mu,“ netajil se benátecký obránce. V počtu vstřelených 
branek (6) se usadil na stejné příčce. V létě přitom málem ukončil kariéru. „Benátky se ozvaly zhruba 
čtrnáct dní před soutěží s tím, že jim vypadl jeden obránce. Do té doby jsem chodil na led s juniory v 
Mladé Boleslavi a ze dne na den jsem vyrazil k prvoligovému týmu,“ ohlédl se Jan Jaroměřský v rozhovoru 
s Liborem Kultem. „Mezitím jsem pracoval v civilním zaměstnání. Dostával jsem úkoly při vytváření 
zahrad. Nejednalo se o tvorbu návrhů, spíš jsem někde něco shrabal nebo překopal,“ dodal pro hokej.cz. 
„Když jsem v půl šesté odcházel do práce a vracel se domů kolem šesté, moc příjemné to nebylo. " 

PROTIKANDIDÁTI 
JAKUB LEV 

Pochopitelně se o ústeckém Jakubu 
Lvovi vědělo, že má slibný 
potencionál, ale svými výkony letos 
všechny překvapil. Z juniorské 
extraligy se vyšvihl díky 33 získaným 
bodům (15+18) až na 33. místo 
kanadského bodování 1. ligy. Jméno si 
už udělal i v nejvyšší soutěži, kde se 
mu podařilo v 18 kláních posbírat šest 
bodů.  

PETR KOLOUCH 
Stejně jako Jakub Lev i olomoucký 
forvard převážnou část loňského 
ročníku strávil v NOEN extralize 
juniorů. Nedostatek zkušeností ale na 
tomto 20letém mladíkovi nebyl vůbec 
znát, několikrát dělal i kousky (často 
při nájezdu), které si nedovolí ani 
daleko zkušenější hráči. Kolouch letos 
získal 28 bodů (12+16). 



 

UOSOBNOST LIGY 
CENA JAROSLAVA HOLÍKA 

 
Loňský vítěz: RADEK DUDA 

JIŘÍ DOPITA 
HC OLOMOUC 

 
 Jiří Dopita, jehož výčet úspěchů by nestačil na celou tuto stranu, se stal jasně největší ikonou 
ligy. Olympijský vítěz táhl diváky do ochozů jako nikdo jiný. O kariéře tohoto hráče si můžete přečíst v 
pátém čísle magazínu o 1. lize. „Jestli cítím respekt od soupeřů, nebo že by se chtěli kvůli mě nějak 
vytáhnout? Nikdo to nějak zatím neřešil. Nemám srovnání s minulým rokem, hraju to první sezonu, ale 
nemyslím si, že by tam byl rozdíl, že hraju já, že by se na nás někdo chtěl vytáhnout. Každý se snaží 
vyhrát, to je v pořádku,“ řekl pro deník Sport. „1. liga je něco jiného než extraliga, ale třeba v bruslení 
extrémní rozdíl není. Nehraje se vestoje. Jsou tady týmy, se kterými se dá zahrát normální hezký 
hokej, ať už jsou to Chomutov nebo Ústí, ale i Hradec Králové, Jihlava, Havl. Brod, abych na nikoho 
nezapomněl. Některé týmy tu dovednost nahrazují bojovností, to je zase jiná věc. Rozdíl je hodně v 
rozhodčích, asi i tím, že tady píská jenom jeden hlavní. To je znát. Celkově je to takové, jaké jsem 
čekal. Jsem tu spokojený,“ řekl o kvalitě druhé nejvyšší soutěže pro isport.cz. 

PROTIKANDIDÁTI 
RADEK BĚLOHLAV 

Další Mistr světa (1996) ve druhé 
nejvyšší soutěži. Vyhlášený kanonýr 
se letos nevešel do sestavy Kladna a 
uzavřít hokejovou kariéru odešel do 
Písku. Co se týče produktivity, tak 
zklamal, ale jinak si v kabině (byl 
hrajícím asistentem trenéra) i na 
ledě odvedl své. Trojnásobný 
extraligový vítěz na jaře ukončil 
kariéru a přijal nabídku Českých 
Budějovic, kde bude asistent trenéra. 

ROMAN MELUZÍN 
39letý forvard se může pyšnit 
dvěma zlaty ze seniorských 
Mistrovství světa. Nebýt únavového 
syndromu, mohl toho dokázat ještě 
mnohem více. Vždyť v 90. letech mu 
v extralize nedělalo problém 
překonat 40 bodovou hranici. Jenže 
osud se postavil proti němu. 



 

UHRÁČ PLAY-OFF 
CENA RADKA ŠÍPA 

 
Loňský vítěz: VLADISLAV KOUTSKÝ 

SACHA TREILLE 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

  Hvězdný útočník se těsně před startem letošní sezóny dlouhodobě zranil, a proto byl v prosinci 
poslán do Berouna, kde odehrál 3 utkání, načež se o jeho služby přihlásilo Ústí nad Labem, ve kterém 
odehrál jedenáct zápasů základní části (0+2). O severočeském klubu tehdy slyšel poprvé v životě. „Do 
Ústí jsem dojížděl. Bylo nás více, co jezdilo z Prahy, takže jsem s tím neměl problém. Jinak o týmu Ústí 
jsem nikdy předtím neslyšel,“ usmíval se v rozhovoru pro hcusti.cz. „Že v klubu hraje hráč s jménem mé 
země je zajímavé,“ doplnil pro Martina Pešouta v narážce na brankáře Lvů Pavla Francouze. 

 Po nepostupu jeho kmenové Sparty do semifinále play-off odehrál za Lvy ještě dalších jedenáct 
utkání v prvoligových vyřazovacích bojích. V nich Sacha Treille kraloval, byl na ledě nejaktivnějším 
hráčem, podílel se na dvanácti gólech (7+5), ale Slovanu to k postupu do baráže nestačilo. Napraví si chuť 
na Mistrovství světa, kde bude reprezentovat svoji zemi? „Rád bych, kdybychom s národním týmem 
postoupili do play-off na mistrovství světa. Už několikrát v řadě jsme se zachránili a nyní bychom si 
chtěli zahrát alespoň ve čtvrtfinále,“ poodhalil ambice Kohoutů na letošním šampionátu ve Skandinávii. 

 

PROTIKANDIDÁTI 
JAKUB GROF 

Muž klíčových okamžiků. Nejprve 
rozhodl trefou v prodloužení druhý 
čtvrtfinálový zápas proti Havlíčkovu 
Brodu, ve finále proti Ústeckým Lvům 
pak dělovou ranou po přihrávce od 
Davida Hrušky rozpoutal obrovskou 
euforii. Jakub Grof měl ze vstřelené 
branky neskutečnou radost (viz. 
tento odkaz). 

LIBOR KAŠÍK 
Olomoucký brankář letos zažil 
skvělý ročník. Účastnil se i 
juniorského mistrovství světa. Byť 
neodchytal ani jednu minutu, získal 
mnoho cenných zkušeností. V play-
off pak ukázal, že ho nerozhodí ani 
vypjaté vyřazovací boje. Sečteno 
podtrženo, z Libora Kašíka jednou 
vyroste slušný extraligový gólman. 

http://www.youtube.com/watch?v=mAXcevmixwQ


UCENA ODDANOSTI HOKEJI 
CENA TOMÁŠE ZELENKY  

 
Loňský vítěz: LUKÁŠ SLÁMA 

 
JONÁŠ FIEDLER 

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
 

 12. prosince všem divákům, kteří sledovali zápas mezi Olomoucí a Rebelem zatrnulo. 
Havlíčkobrodský Jonáš Fiedler totiž neustál souboj a hlavou letěl přímo do mantinelu. "Byl to klasický 
souboj, kterých je při zápasech spoustu. Dojížděli jsme s obráncem puk, najeli jsme do sebe a já jsem 
souboj neustál," popsal pro MF Dnes. "Smůla byla v tom, že to bylo kousek od mantinelu." Na to, vyhnout 
se nepříjemnému nárazu, tak nezbyl čas. "Můj pád byl nekontrolovatelný. Jak si vybavuji, nestihl jsem ani 
dát ruce od sebe," sdělil serveru idnes.cz. Fiedlera okamžitě musela odvézt sanitka do brněnské 
nemocnice, kde lékaři zjistili, že 27letý forvard utrpěl tříštivou zlomeninu krčního obratle. "Co mě 
napadlo po zranění jako první? Já jsem hlavně okamžitě zkoušel pohnout prstama na rukou i nohou a 
strašně se mi ulevilo, když to fungovalo," řekl v rozhovoru s Evou Streichsbierovou. "Snažil jsem se 
cestou do nemocnice nemyslet na to, co to všechno může znamenat, nechtěl jsem spekulovat. Jen jsem si 
přál, aby to dobře dopadlo," dodal pro hcrebel.cz. "Od kohokoliv, koho jsem při svém pobytu v nemocnici 
potkal, jsem slýchával, jaké neuvěřitelné štěstí jsem měl," oddechl si jihlavský odchovanec pro idnes.cz.   

PROTIKANDIDÁTI 
JIŘÍ DOPITA 

Dal si cíl ukončit svoji kariéru v 
Olomouci. I když mu osud házel 
klacky pod nohy v podobě častých 
zranění, olympijský vítěz vydržel, 
zatnul zuby a postavil se na 
prvoligový led. Ve 43 letech, kdy 
někteří jeho vrstevníci jsou vůbec 
rádi, že ještě chodí.  

VLADIMÍR STEJSKAL 
Nejčerstvější oběť ústeckého 
univerzála Zbyňka Skleničky utrpěla 
otřes mozku poté, co zmíněný 
Sklenička sestřelil nic netušícího 
Stejskala uprostřed kluziště, 
přičemž puk byl na druhé straně 
hřiště. Asi ústeckému forvardovi 
znovu rupla elektronka, podobně jako 
při sedmém duelu loňských 
barážových bojů. 



UNEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNOST ZÁKROKŮ 
CENA LUKÁŠE SÁBLÍKA  

 
Loňský vítěz: PAVEL FRANCOUZ 

 

LIBOR KAŠÍK 
HC OLOMOUC 

  Šestadvacetizápasový limit splnil na poslední chvíli. Kdyby odchytal o zápas méně, vítězem by se 
stal třebíčský Šimon Hrubec. Tím ale nechci naznačit, že by si talentovaný gólman patřící Zlínu Cenu 
Lukáše Sáblíka nezasloužil. Juniorský Mistr ČR tuto statistiku opanoval suverénním způsobem (94,47%). 
Přestože ve druhé polovině už jeho forma nebyla taková jako na startu ročníku, měl nakonec o více jak 
jedno procento vyšší úspěšnost než zmíněný konkurent Hrubec. Výborné výkony vynesly Kašíkovi pozvánku 
na MSJ 2012, kde Češi konečně potěšili hokejový národ a vyhli se skupině o záchranu. Ve čtvrtfinále však 
národní tým vypadl po dlouhém boji s Rusy. „Páté místo je pro někoho úspěch, pro někoho zklamání. Já si 
myslím, že jsme Rusy ve čtvrtfinále porazit mohli. Mrazík (Petr Mrázek) chytal skvěle, v závěru nám to 
tam ale tak pitomě spadlo,“ vrátil se ke spornému momentu z prodloužení v interview pro oficiální stránky 
Olomouce. „Trenér po tom utkání do kabiny ani nepřišel. A já se mu nedivím, na ten zápas prostě nebylo co 
říct. V kabině byli všichni naštvaní, všichni byli v ... Nálada byla na bodu mrazu. Až další den na rozbruslení 
trenér řekl, že jsme odvedli dobrý výkon a že se nemáme za co stydět,“ dodal pro hc-olomouc.cz. 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. ŠIMON HRUBEC 

V Třebíči každoročně sázejí na 
správné gólmany. Ať už to byl 
Stanislav Neruda, Filip Luňák, Pavel 
Francouz, Michal Medvídek, Tomáš 
Štůrala nebo Radek Fiala, tak všichni 
podávali skvělé výkony a drželi 
Horáckou Slavii nad vodou. Dalším 
pokračovatelem výborných brankářů 
oblékajích barvy HST se letos stal 
Šimon Hrubec (93,34%). 

3. FILIP NOVOTNÝ 
Jednička českého týmu na 
Mistrovství světa juniorů 2009 (7. 
místo) letos vychytala tři čistá konta, 
která mu pomohla zvýšit úspěšnost 
zákroků na takřka 93%. 20letý 
gólman přišel do mateřské Dukly na 
hostování ze Sparty. Bude v Jihlavě 
působit i v další sezóně? 



UNEJMÉNĚ BRANEK NA ZÁPAS 
CENA STANISLAVA NERUDY  

 
Loňský vítěz: PAVEL FRANCOUZ 

 

LIBOR KAŠÍK 
HC OLOMOUC 

  Stejně jako v případě úspěšnosti zákroků i zde Kašíkovi cena málem unikla. Kdyby odehrál o jeden 
zápas méně, musel by Cenu Stanislava Nerudy přenechat chomutovskému Miroslavu Hanuljakovi. Kašíkův 
gólový průměr na jedno utkání činí 1,89. Méně branek na zápas už inkasoval jen Zdeněk Orct, ten ale 
nepřekročil limit 26 utkání. Kašíkovi výborná forma vynesla i pozvánku na juniorský světový šampionát, 
tam ale nedostal příležitost ukázat své schopnosti. „Ze začátku jsem si to bral docela hodně, měl jsem 
špatnou náladu, časem jsem to ale hodil za hlavu a bral jsem to tak, jak to bylo. Těšil jsem se na návrat a 
na to, že si zase zachytám v Olomouci, pokud se tedy dostanu do brány. Byl jsem smutný, ale je to za 
mnou, život jde dál,“ prozradil pro hc-olomouc.cz. „Pro mě to byl super výlet. Mrazík (Petr Mrázek) chytal 
dobře, takže jsem nedostal vůbec šanci,“ litoval v rozhovoru s Ondřejem Kubátem a Radkem Heloňou. 
Přesto si do České republiky přivezl mnoho vzpomínek. „Už když jsme přiletěli do Kanady, tak jsme si 
všimli úplně jiné atmosféry. Všichni tam žili mistrovstvím, přivítal nás nějaký místní dorostenecký tým. 
Okamžitě jsme věděli, že jsme v hokejové zemi,“ pochvaloval si atmosféru ostře sledovaného turnaje.  

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. MIROSLAV HANULJAK 

Odchovanec Litvínova začínal 
s hokejem až v deseti letech. 
"Kamarád ze třídy hrál hokej, tak 
jsem se jednou rozhodl jít s ním na 
trénink.“ Ve 22 letech dostal 
příležitost v Kadani, odkud si ho 
vytáhl Chomutov, kde hraje dodnes. V 
letošní sezóně udržel průměr branek 
na zápas těsně pod hranicí 2,00. 

3. FILIP NOVOTNÝ 
Odchovanec Dukly se letos vrátil do 
svého mateřského klubu, ale hned v 
úvodu ročníku 2011/2012 se zranil a 
po zbytek sezóny se musel potýkat s 
velkou konkurencí v podobě Dominika 
Halmošiho. Novotný nakonec svého 
kolegu ve statistikách předčil a 
vysloužil si i třetí místo v této 
statistice (2,24 gólů na zápas). 



UNEJMÉNĚ OBDRŽENÝCH GÓLŮ 
CENA KAMILA JARINY  

 
Loňský vítěz: BRANKÁŘI ÚSTÍ NAD LABEM 

 
BRANKÁŘI ÚSTÍ N/L 

ZDENĚK ORCT, VLADISLAV KOUTSKÝ, PAVEL 
FRANCOUZ, MARTIN FALTER, MICHAL PETRÁSEK 

 Gólmani Slovanu tuto cenu obhájili. Vloni Lvi inkasovali čtyřiadevadesátkrát, letos pak dostali o 11 
branek více. Narozdíl od minulého ročníku ale letos museli Severočeši absolvovat více zápasů.  
 Nejvíce utkání zaznamenal nestárnoucí Zdeněk Orct, jenž se zařadil na třetí místo 1. ligy ve 
statistice úspěšnosti zákroků. Plánovanou jedničkou měl ale být o generaci mladší Pavel Francouz (foto), 
který je profesionálem jak na ledě, tak mimo něj. Ve všech jeho bývalých působištích na tohoto nadaného 
gólmana vzpomínají jen v tom nejlepším. V letošní sezóně ale Pavel Francouz promarodil celou druhou 
polovinu sezóny. Trápilo ho koleno. Vedení Slovanu tak muselo na ztrátu klíčového muže zareagovat 
angažováním Vladislava Koutského, jenž v základní části pomohl týmu k devíti výhram z deseti 
absolvovaných klání. Brilantní bilance. Dalším brankářem, který letos hájil barvy Lvů byl Martin Falter. 
Tomu ale pětizápasová epizodka u Severočechů vůbec nevyšla (v pěti zápasech inkasoval čtrnáctkrát). Na 
54 minut do hry naskočil i mladík Michal Petrásek, také on tak získává Cenu Kamila Jariny. 

DALŠÍ UMÍSTĚNÍ 
2. CHOMUTOV 

Brankáři Chomutova v základní části 
podávali vesměs kvalitní výkony, ale 
nechytili nic navíc. K tomu občas 
vyrobili i pořádnou hrubku, jako třeba 
posila z KHL Tomáš Duba v duelu s 
Třebíčí, kdy pustil touš letící z 
poloviny hřiště. I proto nakonec 
Chomutov inkasoval o jedenáct 
branek více než konkurenční Slovan. 

3. OLOMOUC 
Olomouc se letos mohla pyšnit 
dvěma nadprůměrnými gólmany. 
Navíc oba dva, jak Štefan Žigárdy, 
tak i mladíček Libor Kašík, jsou 
velkými showmany a jejich 
pozápasové oslavy jsou velmi vtipné 
a nápadité, čímž si na svou stranu 
přiklonili všechny fanoušky Mory. 
Dohromady inkasovali jen 122x. 



 

U1. ALL STAR TÝM 
Loňské složení: PAVEL FRANCOUZ- JAROSLAV NEDVĚD, LUKÁŠ PULPÁN- PETR JÍRA, 

OLDŘICH BAKUS, TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
 

G, ŠIMON HRUBEC 
TŘEBÍČ 

 

O, JAKUB BARTOŇ 
OLOMOUC 
  

O, ALEŠ HOLÍK 
ŠUMPERK 

LK, DAVID HRUŠKA 
CHOMUTOV 

C, JAROSLAV ROUBÍK 
ÚSTÍ N/L 

PK, PETR HALUZA 
OLOMOUC 

Pozn.: U hráčů zohledněny posty, na kterých nastupují. 



 

U2. ALL STAR TÝM 
Loňské složení: DOMINIK FURCH- KAMIL ČERNÝ, PETR CHALOUPKA- VÍT BUDÍNSKÝ, 

TOMÁŠ URBAN, VOJTĚCH NĚMEC 
 

G, TOMÁŠ ŠTŮRALA 
ŠUMPERK 

 

O, JIŘÍ ONDRUŠEK 
OLOMOUC 

O, JAN KLOBOUČEK 
ÚSTÍ N/L 

LK, TOMÁŠ NOUZA 
IHC PÍSEK 

C, LUKÁŠ KRÁL 
BENÁTKY N/J 

 

PK, DANIEL HODEK 
JIHLAVA 



UALL STAR JUNIORŮ (1992+) 
 Loňské složení: ŠIMON HRUBEC- PETR ŠENKEŘÍK, PETR ŠIDLÍK- TOMÁŠ RACHŮNEK,  

TOMÁŠ VONDRÁČEK, ADAM HAVLÍK 
 

B, VOJTĚCH SEDLÁČEK 
IHC PÍSEK 

 

O, ZDENĚK ČÁP 
HRADEC KRÁLOVÉ 

 

O, FILIP PAVLÍK 
ÚSTÍ N/L 

 
 

Ú, TOMÁŠ RUBEŠ 
BEROUN 

 

Ú, JAKUB HERMAN 
OLOMOUC 

 

Ú, MICHAL VACHOVEC 
MOST 

 

Pozn.: U hráčů nejsou zohledněny posty, na kterých nastupují. 



ODCHÁZEJÍCÍ LEGENDA 

 

STANISLAV MIKŠOVIC 

Stanislav Mikšovic sice letos ukončil svoji 
dlouholetou kariéru, ale nikdo ho z historie 
1. ligy už nevymaže, protože na hvězdy 
Mikšovicova kalibru se nezapomíná. Nyní 
bude bojovný útočník vykonávat post 
výkonného ředitele Kadaně, kde bude 
rovněž asistentem nového hlavního trenéra 
Michala Jägera, jenž letos dovedl 
Klášterec nad Ohří až do baráže.  

 
Autor: HSfan, Libor Kult, Tomáš Pavlíček, Václav 

Mohylník, Jitka Pavlíková 
foto: Petr Kraus (fotokraus.cz) 



 

        Velký bojovník začal s hokej

Statistiky 
Sezóna  Klub                           Z   G   A   B  TM 
1993-94 KLH VT VTJ Chomutov (2.liga)  27  13   -   -   - 
1994-95 KLH VT VTJ Chomutov (2.liga)   -  12   -   -   - 
1995-96 KLH VT VTJ Chomutov (2.liga)   -  23   -   -   - 
1996-97 KLH Chomutov (2.liga)          -   9   -   -   - 
        KLH Chomutov (2.liga,p-o)      -   0   -   -   - 
1997-98 KLH Chomutov (1.liga)         44   6   6  12   - 
1998-99 KLH Chomutov (1.liga)         50  24  23  47   - 
1999-00 KLH Chomutov (1.liga)         38   8  15  23  20 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     11   1   5   6  10 
2000-01 KLH Chomutov (1.liga)         31  10   8  18  36 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     10   4   7  11   8 
        KLH Chomutov (baráž)           6   0   2   2   2 
2001-02 KLH Chomutov (1.liga)         39  10  24  34  30 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      9   1   1   2  10 
2002-03 KLH Chomutov (1.liga)         32   8  15  23  60 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      8   3   3   6  10 
2003-04 KLH Chomutov (1.liga)         34  13  21  34  28 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      7   0   1   1   6 
2004-05 KLH Chomutov (1.liga)         45  17  21  38  75 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      9   5   3   8   4 
2005-06 KLH Chomutov (1.liga)         51  13  12  25  42 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)      4   0   1   1   0 
2006-07 KLH Chomutov (1.liga)         47  19  18  37  44 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     13   2   5   7  43 
2007-08 KLH Chomutov (1.liga)         36  17  20  37  36 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     14   2   6   8   8 
2008-09 KLH Chomutov (1.liga)         37  17  25  42  26 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     11   3   2   5  26 
2009-10 KLH Chomutov (1.liga)         41  11  17  28  28 
        KLH Chomutov (1.liga,p-o)     21   5   3   8  43 
2010-11 SK Kadaň (1. liga)            41   8  25  33  77 
        SK Kadaň (1. liga, p-o)        4   0   6   6  14 

em ve 
čtyřech letech. Věnoval se mu společně 
s tenisem, ale nakonec udělal dobře, že 

tenkrát ve finále s Ústím, kdy se hrálo o 
přímý postup. To mám v paměti víc. Mít 
proti Boleslavi víc sportovního štěstí, 
mohli jsme uspět. Já ale hlavně nesouhlasím  

Hráčské info 
 17.3.1975 

182cm, 94kg 
hůl levá 
útočník 

58Z, 13G, 26A, +12 +/-, 52TM 

se rozhodl pro nejrychlejší kolektivní 
hru. 35letý forvard se totiž hokejem 
živil až do pokročilého věku, což by 
v případě tenisu nebylo pravděpodobné.  
         První zápas mezi chomutovskými 
seniory sehrál v 18 letech. Premiéru 
nemohl mít lepší, dal totiž rovnou dvě 
branky. Vůbec celý ročník za KLH, které 
tehdy hrálo druhou ligu, dopadl pro 
Mikšovice na výbornou. V 27 zápasech 
dal třináct branek. V Chomutově pak 
odehrál ještě další tři druholigové 
ročníky. Pro sezónu 1997/1998 však 
Severočeši odkoupili od Ústeckých Lvů 
licenci na 1. ligu. V prvním ročníku si na 
tempo profesionálního hokeje teprve 
zvykal, v tom druhém už ovšem zazářil. 
Vytvořil osobní rekordy v počtu bodů 
(47) i branek (24), které už nikdy 
nepřekonal. V sezóně 1999/2000 se 
dostali Piráti až do finále 1. ligy, série 
dospěla až do rozhodujícího duelu. Ale 
ani Mikšovicův vyrovnávací gól na 2:2 
nakonec Chomutov k vítězství nedotlačil. 
I v následujícím roce se Krušnohorci 
dostali až do finále druhé nejvyšší 
soutěže, tentokráte však i díky 
produktivnímu forvardovi slavili postup 
do baráže. V ní ale Severočeši v duelu 
s Karlovými Vary neuspěli. Mikšovic pak 
až do konce svého působení v Chomutově 
patřil k oporám týmu, za zmínku pak 
jistě stojí 42 získaných bodů ve 37 
zápasech ze sezóny 2008/2009. Věrný 
útočník si pak ve svém posledním ročníku 
mezi Piráty zahrál i svoji druhou baráž 
v kariéře, ale ta byla opět neúspěšná. "Ty 
dvě baráže se vůbec nedají srovnávat. 
V roce 2009 mělo mužstvo jasný cíl 
postoupit. Předtím měly Karlovy Vary 
tým plný hvězd, reprezentantů a mistrů 
světa. Nikdo nečekal, že budou hrát 
baráž. Nejblíž extralize jsme byli 

Stanislav Mikšovic je prvoligovou legendou. 



 

s tímto systémem, vítěz první ligy by 
měl postupovat přímo. Boleslav hrála 
třikrát za sebou baráž, tak si myslím, 
že si to ani nezaslouží. Ale přehrála 
nás. Měli jsme to ovšem určitě těžší," 
říkal tvořivý útočník po druhé 
prohrané baráži v kariéře. 
       Ročník 2009/2010 byl pro 
Mikšovice už sedmnáctým 
v Chomutově. „Spoluhráči si mě za to 
dobírali. Hlavně Lukáš Pulpán, ten si 
nenechal ujít příležitost. Například 
kluci o mně tvrdili, že jsem tu byl 
takovou dobu, že už jsem musel 
hrávat s Miroslavem Klůcem, což by 
bylo moc krásné, jelikož pan Klůc byl 
výborný hokejista, ale těsně jsme se 
minuli,“ smál se Mikšovic. 

     Po sezóně 2009/2010 začali 
v Chomutově budovat kádr od píky. 
Vedení klubu ztratilo zájem o služby 
několika dřívějších opor, včetně ikony 
klubu Stanislava Mikšovice. „Dalo 
se čekat, že to bude moje poslední 
sezóna v Chomutově, protože 
po neúspěchu v baráži musely přijít 
větší změny. V podvědomí jsem s tím 
počítal, ale nepřipouštěl jsem si to. 
Jako hokejista jsem v takové situaci 
nikdy nebyl, naštěstí rovnou přišla 
nabídka z Kadaně. Samozřejmě by 
se lépe odcházelo, kdyby se baráž 
povedla,“ řekl pro web sedmicka.cz. O 
konci kariéry po skončení 
v mateřském Chomutově jeden 
z největších srdcařů a bojovníků v 1. 
lize ale neuvažoval. „Ještě mě 
nenapadlo, že s hokejem praštím. Měl 
jsem občas i stavy, kdy jsem padal 
únavou, ale přemýšlet o tom, co bude 
dál, jsem musel až teď. Sezona 
2009/2010 byla navíc úplně jiná, 
hnala nás velká euforie, která 
vytlačila únavu stranou. Padla na mě 
až v zápasech s Ústím. Nevnímali 
jsme ani řeči o případné koupi 
extraligy. Chtěli jsme si postup 
vybojovat sami,“ netajil se tehdy. 
       Pro Mikšovice odchod 
z Chomutova do partnerské Kadaně 

182 centimetrů vysoký centr zažil jako hráč dvě baráže, ale ani jednu se 
šťastným koncem. Až letos, byť na postu asistenta trenéra, mohl slavit. 

Oblíbenec chomutovských fanoušků odehrál za svůj mateřský klub mezi 
seniory dlouhých sedmnáct sezón. 



 

ale nebyl výrazným krokem zpět. 
„Trenér Kadaně stál o to, abych 
hrál, a já si ještě nedovedl 
představit život bez hokeje. 
Až jednou konec přijde, doufám, 
že bude moje práce spojená 
s hokejem. Než tomu ale tak bude, 
chci Kadani ještě pomoci dosáhnout 
toho, co chtějí. Rozhodně sem 
nejdu dohrát kariéru. Já nejsem 
člověk, který by si mohl dovolit jen 
tak dohrávat. Chci tu ještě něco 
předvést. Kdybych chtěl, tak už 
jsem mohl skončit. Ale i sám pro 
sebe chci ještě dokázat, že nějakou 
dobu dokážu hokej na úrovni hrát. 
Spousta lidí se mě ptala, jestli to 
pro mě není krok zpět, ale nemyslím 
si to. V Kadani je spousta kluků, se 
kterými jsme se už znali, přechod 
byl tak o to lehčí. Je tu asi deset 
hráčů, s nimiž jsem už hrál, takže 
to mi také určitě pomohlo,“ říkal po 
svém příchodu partnerského týmu 
Chomutova, kde se setkal například 
s Eiseltem, Révayem či Jarinou. 
       Do letošního ročníku vstupoval 
Mikšovic s ještě jednou výraznou 
změnou, stal se totiž 

radním Chomutova (kandidoval za TOP 
09). „Překvapilo mě to. Z desátého místa 
kandidátky jsem neměl velké ambice, nic 
jsem neočekával. Lidé u nás v Chomutově 
nejspíš křížkovali víc jednotlivce než 
strany,“ prozradil v rozhovoru s Liborem 
Kultem. „Při současných schůzkách si 
časově vyhovíme, takže s hokejem se mi 
politika nekříží. Vždycky se domluvíme, 
abychom to nějak skloubili. Na hokeji si 
odpočinu, veškeré starosti vypustím z 
hlavy, takže doufám, že i nadále budu 
stíhat zastupitelstvo i první ligu,“ dodal 
tehdy pro hokej.cz zarputilý hokejista. 
Jen jednou musel dát Mikšovic přednost 
politice před hokejem, a to když se 
Kadaň střetla s Pískem. Zároveň byla 
totiž na programu důležitá schůze 
zastupitelstva. T„Bylo to domluvené, v 
klubu se s tím smířili. Ale byl jsem  

Mikšovic vytvořil v Kadani v sezóně 2010/2011 smrtící trio společně 
s Ladislavem Bouškem a Václavem Eiseltem. 

Mikšovic je v chomutovském regionu velmi oblíbený, o čemž svědčí i 
výsledky voleb. 



 

UDotazník Stanislava Miškovice 
zdroj: piratichomutov.cz 

myšlenkami tam i tam, radši bych snad pomohl klukům 
na ledě. Bylo to pro mě těžké, ale schvaloval se 
rozpočet, což je pro město důležité. Cítil jsem to i 
jako povinnost vůči voličům. Nakonec jsem tam strávil 
celý den, ne že bych těm diskuzím nerozuměl, jen mi 
některé připadaly zbytečné.“ V zápase proti Písku, 
kde Mikšovic chyběl, byl nakonec úspěšnější soupeř 
Kadaně. „Kdyby tam včera Standa byl, tak jsme 
vyhráli. On dokáže tým stmelit, je hecíř, prostě 
špičkový hokejista. Bohužel nám chyběl. Dal se na 
politiku, tak to musíme pochopit. V kabině se o tom 
samozřejmě mluvilo, ale spíš z legrace. Jakože „pan 
senátor“ nám tady chybí,“ řekl tehdy pro 
chomutovsky.denik.cz asistent trenéra Kadaně Jiří 
Rech a potvrdil, že byl Mikšovic po celé dva roky pro 
severočeský tým hodně důležitým mužem.  

Jak jste se dostal k hokeji, kdo Vás k němu 
přivedl?„K hokeji mě přivedl můj otec ve čtyřech letech 
a věnoval jsem se mu společně s tenisem.“  

Hrál někdo z příbuzných také hokej, jste „hokejová 
rodina“? „Hokejová rodina jsme nebyli, nikdo další již 
hokej nehrál.“  

Jaký byl ve škole Váš nejoblíbenější předmět, krom 
tělocviku? „Dějepis.“  

Byli rodiče s prospěchem ve škole spokojení? „Musím 
říct, že jsem s učením nikdy problém neměl, takže 
spokojení byli. Navíc jsem se nepotřeboval nikdy moc 
učit, takže jsem měl dostatek prostoru se věnovat 
hokeji.“   Mikšovic v rozhovoru pro čtenáře hokej.cz 

připustil, že si účastí v zastupitelstvu města 
Chomutova dal hodně tvrdý oříšek. „Je to složitější, 
než jsem si myslel,“ prozradil Liboru Kultovi. „Všichni 
se mi sice snaží vycházet maximálně vstříc, ale i tak 
jsem v časovém presu. Doufám, že se to na mých 
výkonech neodráží. Kromě toho všeho totiž ještě 
pomáhám Pirátům s výstrojí a technickým zázemím a 
řeším vztahy s městem,“ pokračoval. „Člověk někdy 
potřebuje úplně vypnout a soustředit se jen na hokej, 
což se mi při zápasech daří. Na tréninku se ale občas 
od starostí oprostit nedokážu,“ dodal loni pro hokej.cz. 

Váš dosavadní největší hokejový zážitek, popřípadě 
úspěch? „Určitě se několik okamžiků najde. Ať už by to 
byla baráž s Karlovými Vary, souboj o extraligu s Ústím 
nebo série s Českými Budějovicemi.“  

Kdo byl v mládí vaším vzorem, popřípadě kdo je jím 
teď? „Nikdy jsem žádný vzor neměl.“  

Kdybyste mohl, co byste změnil v hokejových 
pravidlech? „Teď jste mne zaskočil (usmívá se). Myslím 
si, že trend, který se nastavil, je dobrý, zejména potom 
to, že po vyloučení se vždy vhazuje v útočné třetině.“  

Stando, nastupujete s číslem 44, jedná se o vaše 
oblíbené číslo? Jak jste se k němu dostal? „„Od 
dvanácti let jsem měl na dresu vždy sedmnáctku, jelikož 
jsem se narodil sedmnáctého. Když jsem potom přišel do 
áčka, tak byla zrovna doba velkých čísel a podle jednoho 
hráče, už ani nevím, jak se jmenoval, jsem si vybral 
44ku.“  

Dokážete si představit, že byste se čísla 44 vzdal a 
hrál s jiným? „Ne to ne, navíc si osobně myslím, že by 
to ani nešlo.“  

Jaký sport máte rád krom hokeje? „Určitě tenis.“  

Blondýna, bruneta nebo zrzka? „(směje se) Mám 
manželku blondýnu, takže blondýna.“ 



Mikšovicova premiérová sezóna v 
Kadani se z týmového pohledu dala 
označit za zklamání, jelikož ročník 

 
pro Kadaň skončil již v předkole play-
off. Severočeši se trápili zejména na 
venkovních stadionech, kdežto doma 
patřili k nejlepším v soutěži. „Máme 
jedno z nejužších kluzišť, z čehož 
těžíme, protože jsme na to zvyklí. 
Navíc doma zvládáme věci, které se 
nám venku tolik nedaří. Venku býváme 
i o něco opatrnější. Chybí nám trochu 
víc odvahy a sebevědomí,“ řekl v 
rozhovoru s Liborem Kultem dnes již 
výkonný ředitel Kadaně. 
Z individuálního pohledu byl ale 
v partnerském týmu svého 
mateřského klubu ve své první sezóně 
spokojen. Měl vysoký ice-time a 
sbíral hodně bodů (nakonec se mu 
podařilo na své konto uložit 
třiatřicet). „Na statistiky já vůbec 
nekoukám. Dávno si je nehlídám. 
Musíme hrát jako tým a potřebujeme 
také jako tým bodovat," řekl pro 
piratichomutov.cz. „Sám sebe už moc 
neřeším, i když doufám, že mé výkony 
jsou v pořádku. Důležitější jsou však 
výkony týmu," dodal pro hokej.cz.
  I v letošním ročníku nemohl být Stanislav Mikšovic s 

klubovými výsledky spokojený. Jeho Kadaň totiž patřila mezi 
největší zklamání. I chomutovská ikona se hodně těžce 
dostávala do formy. Až ve druhé polovině ročníku se zlepšily 
jak výkony sportovního klubu, tak i Mikšovice, který nakonec 
ve 49 zápasech nasbíral 28 bodů. Nakonec však ani zlepšená 
forma nezaručila Kadani postup do play-off. A to se rovnalo 
velkému rozčarování, protože Severočeši byli považování za 
černého koně soutěže.  

 

Po skončení sezóny sportovního klubu a po vyhazovu 
chomutovského trenéra Václava Sýkory, vypomáhal v závěru 
play-off z pozice prostředníka mezi hráči a trenéry 
srdečnímu Chomutovu. Ve funkcionářské práci bude Mikšovic 
pokračovat i nadále. Po letošní sezóně totiž pověsil brusle na 
hřebík a stal se výkonným ředitelem Kadaně. Jak si povede 
Mikšovic jako manažer?  

 
UCITÁT NA ZÁVĚR 

T„Hokej v Kadani jsem si užíval, ale Chomutov byl  pro mě vždy 
srdeční záležitost.“ 

 



CITÁTY 

 

VÝROKY, HLÁŠKY, 
CITÁTY 



 první lize se mi to stalo 
hned v prvním utkání.“ 

T„Ironií osudu je, že v KHL 
jsem letos nestřídal a v 

 
Tomáš Duba po svém příchodu  na 
sever Čech inkasoval tři góly a po 
dvaceti minutách přenechal místo 

v brankovišti svému kolegovi. 

„Po přípravě na suchu jsem 
si půjčil bránu a každý den 

střílel.“ 
 

Benátecký forvard Josef Skořepa 
poodhalil důvody svého 

střeleckého procitnutí v letošní 
sezóně. foto: Miroslav Rosendorf 

„Je těžké klukům něco 
říkat nebo vyčítat, když 
to sám dělám špatně.“ 

 
Šumperský forvard a zároveň 

asistent trenéra Roman Meluzín 
naznačil, co mu dělá v nové pozici 

největší problém.  

„Bez zkušeností z Kanady 
bych do bitky nešel.“ 

 
Mladík Jaroslav Vlach se stal 

aktérem jedné z letošních 
prvoligových bitek. Se statným 

Kanaďanem Palinem sice prohrál, ale 
byl minimálně důstojným soupeřem. 

 

CITACE JSOU ČERPÁNY Z ROZHOVORŮ, KTERÉ  
POŘÍDIL REDAKTOR WEBU HOKEJ.CZ LIBOR KULT 



 

T"Jsem ve věku, že jsem rád, 
když se ve zdraví dočkám 

závěrečného hvizdu každého 
zápasu.“ 

 
I obránci soupeře Dukly, v které autor 

výroku Daniel Hodek hraje, jsou šťastní, 
když zápas skončí, protože si mohou ze 

svého diáře odškrknout zápas proti týmu 
s nejlepším prvoligovým kanonýrem.  

„Kluci říkali, že bych se měl 
svlékat jen na nájezdy, ve 

kterých jsem dal víc gólů než 
ze hry.“ 

 
Slávistický mladík ve službách Berouna 
Pavel Klhůfek s úsměvem okomentoval 

svoji vysokou úspěšnost tresných střílení. 

„Těším se jako malý kluk na 
vánoční stromeček.“ 

 
Petr Novák po vyhazovu z Rebelu odešel do 

Mladé Boleslavi a své pocity z podpisu 
smlouvy dal jasně najevo. 

 
„Dostával jsem úkoly při 

vytváření zahrad. Nejednalo se 
o tvorbu návrhů, spíš jsem někde 

něco shrabal nebo překopal.“ 
 

Nejproduktivnější obránce Benátek nad 
Jizerou Jan Jaroměřský málem v létě 

ukončil kariéru. Zachránily ho Benátky nad 
Jizerou, kde dostal šanci, kterou chytil za 
pačesy. Místo získávání bodů tak mohl jen 

zahradničit. 



 

 

CITACE ČERPÁNY Z IDNES.CZ 
SEPSAL: Petr Veselka 

T„On umí dělat asi hodnocení jen s 
elektronickou tužkou a tu tady 

nemáme.“ 
 

Petr Novák (tehdy HC Rebel) takto 
reagoval na Roberta Kyselu, který byl 

vyzván na hodnocení, když se po zápase 
nedostavil ústecký trenér Petr Rosol. 

 
„Ten Američan je přece z Ameriky.“ 

 
Petr Novák na otázku, odkud je 
americký hokejista Yindiphol. 

 
„Maminka mi volala, že nemám být 
při derby nervózní. To mně říká, 
když jsem nervózní i při fotbale 

Bulharsko – Egypt.“ 
 

Petr Novák – po druhém derby v 
Jihlavě. 

 
"Ono to bylo tak, že jsem se mu 

chtěl pomstít za všechno, co mi dělal 
celou sezónu. Za všechny ty příkazy 
v šatně a vůbec na ledě. Štůrala mi 
celou sezónu ztrpčoval život. No a já 

jsem to prostě nevydržel, takže 
jsme se porvali. Muselo to ven. 

(směje se)." 
 

Obránce Šumperku Martin Novotný se 
na závěr sezóny v exhibičním zápase 
mezi Šumperkem "A" a "B" popral s 
hrdinou Draků gólmanem Tomášem 

Štůralou. V tomto citátu uvedl důvody 
bitky, která zpestřila exhibiční duel.. 

 



T"Rádi bychom se s Lusinšem a 
Savielsem dohodli i na příští rok, aby 

 
vytvořili osu týmu, pokud bychom se 

udrželi.“ 
 
Měsíc po tomto výroku, jenž vzešel z úst 

Valerije Korola, jednatele Mostu, 
dostalo duo lotyšských reprezentantů 

Lusinš-Saviels padáka. Někteří 
funkcionáři by si měli ujasnit, co vlastně 

chtějí... 
 

„Když jsem se z Ruska vrátil, mamka 
mi říkala, že co mě nezabije, to mě 
posílí. Na to jsem jí odpověděl, že v 
tom případě jsem teď už nesmrtelný.“ 

 
Ondřej Martinka zažil neskutečné 

angažmá v druhé ruské lize. O 
strastech, které v zemi neomezených 

možností litoměřický bek zažil, se 
můžete dočíst v knize Hvězdy 1. ligy, 

která by mohla vyjít o letních 
prázdninách. 

 
„Řekl bych, že mužstvo nebralo 

výraznější ohled na to, kdo zrovna 
chytá. Během zápasu to člověk až 

tolik nevnímá.“ 
 

Karel Ton ani jeho spoluhráči nebrali 
situaci v brankovišti Kadaně, kde se 

během první čtvrtiny soutěže vystřídala 
šestice brankářů, nijak vážně. 

 

"Pro mě zápasy za Chomutov 
znamenají to, že když mi trenér 

řekne: „Skoč do mantinelu,“ tak se 
neptám proč, ale kde." 

Jaroslav Hafenrichter je u fanoušků 
Pirátů hodně oblíbený. Není divu. 



 

"Tušil jsem, že je to sráč a zákeřnej 
hokejista, i kluci v kabině to o něm říkali." 

 
Chomutovský Jaroslav Hafenrichter si nebral 
servítky a tehdy ještě třebíčského forvarda 

Lukáše Havla označil za sráče, poté co Havel začal 
bitku bez varování. 

 
"Můj nejpovedenější šprým? Ono jde spíš o to, 
že u nich jsem ten největší terč já, takže oni 
si ze mě dělají tu největší srandu, ačkoliv stále 
nechápu proč. Proč zrovna já. No to mi budou 

muset ještě kluci vysvětlit, to já jen tak 
nenechám (Hodně naštvaně a vážně). To se jim 
ještě všechno vrátí. Ještě uvidí (Se smíchem).“ 

 
O tom, že v kabině Chomutova vládla v letošní 

sezóně dobrá atmosféra, svědčí i citát šikovného 
Nikola Gajovského. 

 
"Musím se přiznat, že jsem ani nevěděl, že se 

tu postavil nový stadion. Nijak jsem se 
neinformoval. Pořád jsem si myslel, že budeme 

hrát na starém." 
 

Stejný hráč, tedy Nikola Gajovský, si se sháněním 
informací o novém klubu moc velkou práci nedal. 

 
"Ono mě to akorát povzbuzuje. Vyvolávají mě 
častěji, než vlastního gólmana Řehoře, nebo jak 
se jmenuje. Jsem slavnější, než polovina jejich 
týmu. Neustále mě podporují a fandí mi. Za to 
jsem rád a děkuji jim. Jenom doufám, že mě 

budou podporovat dál, pomáhá mi to." 
 

Nadějný gólman Olomouce si nedělal těžkou hlavu 
z toho, že si z něj fanoušci Chomutova utahovali a 

provokovali ho.  

UCITACE HRÁČŮ ČERPÁNY Z WEBU: 
HTUhttp://www.piratskesrdce.czUT 

 



 

"Zajímalo by mě, co si mysleli mladí hráči 
Jihlavy, když jsem přijel na zápas proti 

byl dlouholetý hráč NHL na severu Čech moc 
spokojený.   

Benátkám. Museli být překvapení, už když 
jim před tím řekli, že přijede borec z 

krajského přeboru ještě se skořápkou na 
hlavě." 

 
Martin Filip, jenž ještě nosí Jofu, letos 

odehrál podstatnou část sezóny ve Vrchlabí. 
Několikrát se však objevil i v Dukle a svoji 
úlohu splnil nad očekávání. Mladí hráči nad 

ním museli uznale pokyvovat hlavou. 
 
"Náš olomoucký stadion je hlavně ostudou 
zvenku. Prvoligové stadiony nejsou o nic 
lepší, ale tady je hrozná zima. A to je tím, 
že to je jenom plechovka, která drží zimu 
místo tepla. Zvenku je to velký hnus, a 
zvlášť když tady vyrostl nový magistrát, 
naproti vzniká nová budova. Všechno bude 
nové, baráky jsou opravené, mají nové 
fasády a pak na člověka vyskočí ta 
oprýskaná budova. To pak neví, jestli tam 
jsou jatka nebo nějaké silo pro Olomouc. 
Zimák pod tím rozhodně nikdo nehledá." 
 

Štefan Žigárdy, dlouholetá opora Mory, v 
rozhovoru pro idnes.cz ostře zkritizoval 

zchátralý stadion Olomouce. Ale není divu, 
tady pomůže jenom demolice. Zdá se ale, že 
se Mora nového stadionu přece jen dočká. 

 
"Rád si prodloužím sezonu, ještě se mi 

nechce na dovolenou."  
 

Tato slova vyřkl Mistr světa Václav Varaďa 
po svém příchodu do Ústí nad Labem. Za dva 

týdny požádal Slovan o dovolenou, údajně kvůli 
tomu, že se mu měl narodit syn. Pravý důvod 
bude ale asi někde jinde, nezdálo se totiž, že 



 
Mám takovou historku. Po zápase, jsme se šli 
sprchovat a mě se ani moc nechtělo. Sprchy 
byly neskutečně špinavé a smradlavé. Karel 
Hromas se šel osprchovat a spadl mu ručník, 
okamžitě se ručník nasál tou hrozně špinavou 
vodou a smrděl. Karel se pak neměl do čeho 
utřít, a tak chodil a prosil o čistý ručník. Já 
jsem prostě zvyklý na určitou úroveň a tohle 
mi vadí. Dokáže to člověka i rozhodit, ale 

naštěstí tohle je až po zápase." 

"Nejhůře se mi hraje na jihlavském stadionu. 
Starý, černý, nevzhledný a hlavně špinavý. 

"Žádnej vzkaz pro fanoušky 
nemám, protože se mi jim nic 

říkat nechce." 
 
Pokud si chce Ladislav Rytnauer po 
špatných výkonech přikonit na svou 
stranu fanoušky Havlíčkova Brodu, 

měl by volit diplomatičtější 
odpovědi.  

 

Kanadský zadák Brett Palin se takto podělil o 
zajímavou historku z Horáckého zimního 

stadionu.  
 

"Možná jsou zvyklí, že jim tady sudí pořád 
nadržují." 

 „Na to, že mají extraligový tým a 
chtějí strašně postoupit, tak můžou 

být rádi, že vůbec těch 2:0 na 
zápasy vedou. Třásli se v obou až 

do konce.“ 

Libor Kašík, brankář Olomouce, si rýpl do 
fanoušků Chomutova, kteří spílali rozhodčímu 

poté, co neuznal gól kvůli signalizovanému faulu. 

 
Roman Vondráček takto zhodnotil 

první dva duely mezi Rebelem a 
Chomutovem ve čtvrtfinále play-off.  

 
„Jsme připraveni na jejich neustálé 

simulování, které jim rozhodčí 
žerou." 

Celý rozhovor s Brettem Palinem čtěte zde: 
http://www.piratskesrdce.cz/moryho-

rozhovory/rozhovory/brett-palin/  
Dodal stejný hráč o vyhlídkách do 
domácích zápasů se severočeským 

celkem. Je zajímavé, že i po odchodu 
Petra Nováka, hlášky z Rebelu 
neustávají. Ba možná naopak, 

přibývají. Je tam ale patrný rozdíl, 
kdežto Petr Novák si dělá legraci, 

hokejisté Rebelu a trenér Dvořák to 
myslí vážně. 

 

http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/brett-palin/
http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/brett-palin/


 Písecký odchovanec a kapitán týmu v letošním 
ročníku Tomáš Nouza neví, co znamená zkratka 

IHC... Přece ICE HOCKEY CLUB! 

"Co znamená zkratka IHC? Jéžiš, tak to je fakt 
otázka, na kterou ani neznám odpověď." 

"Teď to vypadá, že se změnil 
"Štrougal", co tam seděl celou 

v krizových chvílích se však Mora 
dočkala jen urážek. 

 

dobu, a začali tomu dávat 
nějaký smysl." 

 
Jan Klobouček takto okomentoval 
pro idnes.cz změnu ve vedení naší 

nejvyšší soutěže. 

 
„Mně z toho málem vypadaly vlasy." 

  
Richard Diviš, střelec vítězného gólu, takto popsal 
čekání na konečný verdikt rozhodčího. Ten nakonec 

po poradě s kolegou u videa gól z prodloužení 
druhého utkání uznal, a Chomutov tak ve finále 

vyrovnal sérii s Ústím nad Labem na 1:1. 

"Jsem strašně šťastný, že mám 
krásnou dceru, byly to hrozně 
nádherné okamžiky. A celá 

radost je umocněná postupem 
do baráže." 

  

Chomutovský bojovník Zdeněk 
Ondřej zažil v dubnu dvě 

významné události: narození 
dalšího potomka a vítězství v 1. 

lize (výrok z idnes.cz). 

"Slovo Kovář nechci vůbec slyšet. Když tu hráč 
nechce hrát, nebudeme ho přemlouvat." 

Jiří Doležal tato slova vyřkl, aniž by věděl, že Jan 
Kovář přece jen Chomutov pro sedmý rozhodující 

zápas posílil. Plzeňský forvard a velký talent 
českého hokeje pak třemi asistencemi pomohl 

Pirátům k titulu. Jiří Doležal se asi potom musel 
cítit hodně nepatřičně. 

 
"Dnes to skoro nebylo ani jako 
zápas play-off, připadal jsem 

si jako na házené." 
 

Chomutovský veterán David 
Havíř, střelec vítězného gólu, 

takto okomentoval třetí finálový 
zápas, jenž skončil 7:6 po 

prodloužení. 
 

„Pískot si nezasloužíme, někteří 
si tady jen léčí mindráky." 

 
Legenda českého hokeje a 

největší osobnost druhé nejvyšší 
soutěže Jiří Dopita se takto obul 

do některých příznivců Mory 
v době, kdy se týmu nedařilo. 
Místo podpory od fanoušků 



 
kteří nás na svých stránkách v diskusním fóru po 
celou sezónu pomlouvali, udělali z nás mužstvo, 
které nemá v 1. lize co dělat, že i Most dokáže 

bojovat a vyhrávat. Tahle výhra je na vzdor 
arogantním šumperským fanouškům, kteří nás na 

čele s Jardou.drakem, neustále častovali 
negativními příspěvky. Naše kluky hodně trápily 
některé příspěvky na jejich účet, které se v 
průběhu celého roku na šumperském diskusním 

fóru objevovaly.“ 

„Nebyli jsme v zápase lepším týmem, ale vyhráli 
jsme. Kluci chtěli ukázat šumperským divákům, 

T„Důležité bylo, že jsem dnes 
nastoupil já v útoku. Tým hledal 

naprosto správně. Škoda, že si 
jako hokejista nemohl vsadit, 
vydělal by totiž velký balík. 

nějakého střelce, který by 
zápas rozhodl. Všichni vědí, že 
ten střelec jsem já, takže mě 
trenér nasadil do útoku a jak 
všichni mohli vidět, zápas jsem 
prakticky nastartoval a rozhodl 
ho vítězným gólem. Já jsem 
komplexní hráč, už prakticky 
nemám co zlepšovat a ať mě 

trenér postaví kamkoliv, tak to 
zvládnu na výbornou. V dnešním 
zápase jsem hrál levé křídlo a 
myslím si, že patřím mezi čtyři 

nejlepší křídla v mančaftu. 
Myslím si, že jsem byl nejlepší 
útočník a možná to bude znít 
trochu divně, ale cenu pro 
nejlepšího hráče jsem měl 

dostat já.“ 

 
Jednatel HC Most Valerij Korol po výhře svého 

mužstva nad Šumperkem. 
 

„Myslím si, že být rozhodčím nepatří mezi 
nejjednodušší zaměstnání. Člověk není stroj a 
každý z nás má nějaké ty nedostatky a chyby, 
je jen na nás, abychom se ty nedostatky snažili 
odstranit. Víte pokaždé se najde někdo, kdo 

nebude spokojený s rozhodčími.“ 
Obránce Hradce Králové Ondřej 

Poživil měl po zápase, který 
znamenal vyrovnání série s Duklou 

Jihlava na 3:3, pochopitelně 
dobrou náladu. Takto tedy 
zhodnotil fakt, že byl kvůli 
rozsáhlé marodce z obrany 

přemístěn do útoku a hned se mu 
podařilo skórovat. 

 

Ústecko-plzeňsko-mostecko-třebíčský (:D) útočník  
vyjádřil svůj názor na prvoligové sudí, kteří bývají 

považováni za největší slabinu soutěže. 

„Myslím si, že skončíme osmí a 
bude se rozhodovat v posledním 

možném zápase.“ 

Tato slova vyřkl v listopadu 2011 
v off-line rozhovoru Šimon 

Hrubec. Až v únoru se ukázalo, že 
třebíčský čaroděj tipoval 



TÉMA 

 

PRVOLIGISTÉ V ELH 
Hodně hráčů z 1. ligy letos dostalo 
příležitost ukázat své schopnosti i v naší 
nejvyšší soutěži. Kdo a jak dobře 
reprezentoval 1. ligu na extraligové scéně? 
Odpověď naleznete v tomto článku. 



BRANKÁŘI  
 Nejvíce utkání v naší nejvyšší soutěži z prvoligových brankářů odchytal zkušený Dušan Salfický. 
Ten nejprve zamířil do Karlových Varů, kde odchytal 24 zápasů a pomohl Energii z poslední pozice 
vystoupat o nějaký ten stupínek výše. Poté, co se z marodky vrátil člen širšího reprezentačního kádru 
Lukáš Mensator, nezbylo na známého showmana místo a vypadalo to, že se vrátí zpět do 1. ligy. Jenže to 
by se o služby tohoto hráče nesměly ozvat Pardubice, kde "Salfa" začínal s hokejem. Ve 
východočeském městě nakonec odchytal čtyři klání. Suma sumárum, extraligové angažmá 39letého 
brankáře bylo letos daleko povedenější než to prvoligové. V barvách Stadionu totiž zápas co zápas 
inkasoval hloupý gól a nakonec se jeho úspěšnost zákroků za 12 zápasů nepřehoupla ani přes devadesát 
procent. 
 Druhým prvoligovým hráčem, jenž vyzkoušel tempo naší nejvyšší soutěže, byl v letošním ročníku 
ústecký mladíček Pavel Francouz. Tomu se ale jednozápasová epizodka v Třinci vůbec nepovedla a po 
dvou třetinách, v nichž inkasoval čtyři branky, byl vystřídán svým kolegou. Nenavázal tak na své výkony 
z druhé nejvyšší soutěže. Dalším startům za Oceláře zabránilo jeho zranění. 



OBRÁNCI  
 V Mladé Boleslavi rádi využili služeb Václava Drábka (foto), jenž je kmenovým hráčem Litoměřic. 
Obránce s dobrou a razantní střelou naskočil v barvách Středočechů do 25 zápasů základní části 
Tipsport extraligy. Oproti svému působení ve Stadionu se mu bodově moc nedařilo, dokázal totiž 
nasbírat jen jeden bod. Za stejný klub se krátce mihl (a bez zápisu do statistik) i hradecký Václav 
Čížek. Defenzivu Karlových Varů na začátku soutěže vyztužil František Bombic, na něhož nezbylo v 
nabité sestavě Chomutova místo. S Bombicem, jenž dohrál sezónu v Kadani, bylo vedení Energie 
spokojeno, ale po 28 zápasech (1+3) se s ním rozloučilo a dalo přednost perspektivnějším zadákům. Svoji 
premiéru v Tipsport extralize si odbyl třebíčský zadák Roman Kadela, jehož služby využila ve dvou 
utkáních brněnská Kometa. Daleko více zápasů v naší nejvyšší soutěži absolvoval Roman Němeček, jehož 
návrat do mateřského Písku byl jen krátkodobý a nakonec se usadil v sestavě Českých Budějovic. Ex-
ústecký zadák posbíral ve 32 zápasech základní části 5 bodů za dvě trefy a tři gólové asistence. Plzeň 
do hry nasadila hned tři hráče z 1. ligy. Jednalo se o jihlavské zadáky Rostislava Malenu a Jiřího 
Dobrovolného, a rovněž i o ústecko/litoměřického Dominika Boháče. Všichni tři zaznamenali po jednom 
startu a ani jeden z nich si nepřipsal bod. Stejně jako loni se v Litvínově domluvili na střídavých 
startech s litoměřickým Ondřejem Martinkou. Ale i jeho působení v ELH mělo jen jepičí život (jedno 
utkání). Ve Vítkovicích byli loni nadmíru spokojeni s Tomášem Ficencem a Jakubem Bartoněm, kteří 
Slezanům pomohli k postupu do finále play-off nejvyšší soutěže. Letos si Ostravané vytáhli z první ligy 
havlíčkobrodského Jaroslava Komu (ten rovněž nastupoval i za Mladou Boleslav), zmíněného 
olomouckého Jakuba Bartoně a jeho spoluhráče z Mory Jiřího Ondrušky. Bartoň a Ondrušek si připsali 
do statistik jeden bod. Koma vyšel naprázdno. Rytíři Kladno se rovněž poohlédli po posilách ve druhé 
nejvyšší soutěži. Angažovali benáteckého Michala Pavlů, který v ELH odehrál 26 zápasů a Jaroslava 
Nedvěda, jehož působení mělo jednozápasové trvání (poté se vrátil zpět do kmenového Berouna). 



ÚTOČNÍCI  
 V Mladé Boleslavi se v několika zápasech mihl Lukáš Handlovský, forvard Ústeckých Lvů. Za stejný 
klub nastoupil i Vladimír Říha, jenž pro závěr ročníku posílil Medvědy z Berouna. Složitou hokejovou 
sezónu měl letos Jindřich Kotrla. Možná ani on sám neví, kterému klubu vlastně patří. Sezónu zahájil v 
Písku, pak odešel do Mladé Boleslavi, odkud se stěhoval do rodného Mostu, aby pro závěr ročníku posílil 
Karlovy Vary. V nejvyšší soutěži odehrál defenzivní specialista 31 utkání, v nichž se mu podařilo čtyřikrát 
rozvlnit síť za brankářem soupeře. To situace u Martina Šagáta byla jasná. Byl kmenovým hráčem Ústí 
nad Labem a do extraligových Pardubic přišel jen na osmizápasovou výpomoc (1+1), po níž se vrátil zpět na 
sever Čech bojovat o extraligu. Dostáváme se k Vojtěchu Němcovi (foto), havlíčkobrodskému šikulovi, 
který oslnil svými výkony extraligu a v Kometě se zabydlel v prvním útoku. V jednom ze šestnácti duelů, 
které stihl nadějný forvard odehrát v nejvyšší soutěži, se mu dokonce podařilo nastřádat do svých 
statistik pět bodů (2+3)! Ve zbylých patnácti utkáních už ale nebyl tak produktivní a dohromady k pěti 
bodům přidal další tři. Za Kometu se v jednom zápase objevil i Petr Haluza. To Vilém Burian, do té doby 
ještě třebíčský útočník, odehrál o dvacet zápasů více než olomoucký Haluza. V nich se mu dařilo a ziskem 
osmi bodů (2+6) přesvědčil vedení Mountfieldu, aby ho z prvoligové Třebíče přivedli nastálo. Jenže po 
změně ve vedení klubu s ním Mountfield přestal počítat. Dalším hráčem, jenž letos oblékal barvy Horácké 
Slavie (plus Mostu) a později okouzlil extraligové manažery, je nájezdový mág Ondřej Havlíček, jenž je 
stále kmenovým hráčem Slovanu. Otázkou ale je, zda tomu bude i v následující sezóně, protože jeho 
skvělé výkony v Plzni (1+8) určitě nezůstanou bez povšimnutí. Krátký návrat do Slavie zaznamenal 
Miroslav Třetina. Byl to ale opravdu krátký návrat, nastoupil totiž jen do jednoho utkání. To jeho 
spoluhráč ze Slovanu Jan Alinč odehrál v sešívaném dresu 22 utkání, v nichž se blýskl šestnácti získanými 
body. Epizodku v ELH zažil i třebíčsko/ústecký bojovník Marek Laš, jenž se objevil v jednom klání v 
dresu Litvínova (další starty pak přidal v play-out). Stejnou porci zaznamenal i nejproduktivnější hráč 
Hradce Králové Michal Tvrdík. Ten vypomohl ziskem jedné asistence extraligovému Zlínu.  



 PRVOLIGISTÉ  
V PLAY-OFF 

  I v Česká pojišťovna play-off reprezentovalo 1. ligu hned několik zástupců. Za mistrovské 
Pardubice naskočil David Havíř, obránce Chomutova, nebo Jan Klobouček, kapitán Ústí nad Labem. 
Havíř hrál s obrovským přehledem a byl vítanou posilou. V sedmi zápasech si připsal do svých statistik 
solidní tři body. I v kádru Vicemistra ČR naleznete prvoligovou stopu. Nejvýrazněji do statistik 
promlouval nájezdový mág Vojtěch Němec, jenže ten dlouho laboroval se zraněním. Kometa využila 
služeb i dua Polodna-Haluza. Jejich úkolem bylo především neinkasovat. Petr Polodna (foto) se však 
dokonce objevil i v prvním útoku zraněními decimovaného Brna. Za České Budějovice i nadále nastupoval 
třebíčský Vilém Burian a písecký obránce Roman Němeček. Němeček se do statistik zapsal jednou, 
Burian vyšel  naprázdno. Stejně jako v závěru základní části se i v play-off v plzeňském dresu proháněl 
šikovný Ondřej Havlíček, jenž v deseti zápasech za Indiány ve vyřazovacích bojích zaznamenal jednu 
branku a jednu asistenci. Za tým Vítkovic zase třikrát naskočil Jaroslav Koma a jednou i olomoucký 
objev Jiří Ondrušek, který si připsal i asistenci. Devadesát minut odchytal v play-off za Pardubice i 
ústecký brankář Dušan Salfický, který ovšem inkasoval hned devětkrát. Play-off tedy ukončil 
s úspěšností zákroků pod osmdesát procent.  



 

STATISTIKY 
UKOMPLETNÍ 

TUFRANZ JOSEF STRAUß:UT  
"KDYŽ MÁ ČLOVĚK HLAVU V SAUNĚ A 
NOHY V LEDNIČCE, HOVOŘÍ STATISTIKA 
O PŘÍJEMNÉ PRŮMĚRNÉ TEPLOTĚ."  PŘEHLED 

STATISTIK ANDREJS 
DUNKELS: 
"S POMOCÍ 
STATISTIKY 
JE 
JEDNODUCHÉ 
LHÁT. BEZ NÍ 
JE ALE TĚŽKÉ 
ŘÍCI PRAVDU." 

ROBERT ZÁRUBA: 
"STATISTIKA JE JAKO 
BIKINY. NAZNAČÍ HODNĚ, 
ALE NEPROZRADÍ VŠE." 
 
BENJAMIN DISRAELI: 
"JSOU TŘI STUPNĚ LŽI: 
OBYČEJNÁ LEŽ, ĎÁBELSKÁ 
LEŽ A STATISTIKA."  

POZNÁMKY: 
*VŠECHNY STATISTIKY 
OD SEZÓNY 1999/2000 
ČERPÁNY ZE SERVERU 
HOKEJ.CZ, STARŠÍ PAK 
Z ELITEPROSPECTS.COM 
 
* PŘI ROVNOSTI 
BODŮ/ASISTENCÍ ATD. 
ROZHODUJE POČET 
KANADSKÝCH BODŮ  
 
*U HISTORICKÝCH 
STATISTIK ALE 
ROZHODUJE POČET 
ODEHRANÝCH ZÁPASŮ  
 



 

UKANADSKÉ BODOVÁNÍ 
1. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)    58b 
2. LUKÁŠ KRÁL (BNJ)     57 
3. MILAN KRAFT (CHO)     56 
4. DAVID HRUŠKA (CHO)    55 
5. DANIEL HODEK (JIH)     51 
6. MARTIN ŠAGÁT (UNL)    48 
7. MICHAL TVRDÍK (HK)     46 
8. TOMÁŠ NOUZA (PIS)     45 
9. PATRIK MOSKAL (HK)     43 
10. VOJTĚCH NĚMEC (HB)    43 
11. PETR HALUZA (OLO)     42 
12. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)   41 
13. RADIM KUCHARCZYK (OLO)   40 
14. DAVID DOLNÍČEK (TRE)    40 
15. JAN KLOBOUČEK (UNL)    40 
16. DANIEL BOHÁČ (UNL)    39 
17. JOSEF SKOŘEPA (BNJ)    38 
18. ADAM ČERVENKA (ŠUM)    38 
19. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)     38 
20. MICHAL VELECKÝ (ŠUM)    37 
21. MILAN KOSTOUREK (HB)    37 
22. TOMÁŠ ROD (UNL)     37 
23. LUKÁŠ HANDLOVSKÝ (UNL)   36 
24. JAKUB HULVA (ŠUM)    36 
25. MILAN PROCHÁZKA (CHO)   36 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 48b 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 60b 
2008/2009: DANIEL HODEK (JIH), 57b 
2007/2008: MILAN KOSTOUREK (CHO), 53b 
2006/2007: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 71b 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), 65b 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 88b 
2003/2004: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 59b 
2002/2003: ROBERT KYSELA (KLA), 50b 
2001/2002: MOJMÍR MUSIL (LIB), 54b 
2000/2001: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 50b 
1999/2000: JIŘÍ CMUNT (BER), 51b 
1998/1999: VÍTĚZSLAV JANKOVÝCH (LIB), 52b 
1997/1998: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 73b 
1996/1997: JAN BLÁHA (KRALUPY N/V), 58b 
 



 

UNEJLEPŠÍ STŘELCI 
1. DANIEL HODEK (JIH)    31g     
2. DAVID HRUŠKA (CHO)   27 
3. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)   26 
4. MILAN KRAFT (CHO)    23 
5. DANIEL BOHÁČ (UNL)   23 
6. PATRIK MOSKAL (HK)    22 
7. PETR HALUZA (OLO)    22 
8. LUKÁŠ KRÁL (BNJ)    20 
9. JIŘÍ KADLEC (HK)    19 
10. MICHAL TVRDÍK (HK)   18 
11. RADIM KUCHARCZYK (OLO)  18 
12. JOSEF SKOŘEPA (BNJ)   18 
13. LUKÁŠ HANDLOVSKÝ (UNL)  18 
14. DAVID LUDVÍK (UNL)   18 
15. TOMÁŠ NOUZA (PIS)   17 
16. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)  17 
17. DAVID DOLNÍČEK (TRE)   17 
18. JAKUB HULVA (ŠUM)   17 
19. JAN SEMORÁD (HB)    17 
20. MICHAL JESLÍNEK (JIH)   17 
21. ADAM ČERVENKA (ŠUM)   16 
22. MICHAL VELECKÝ (ŠUM)   16 
23. MILAN PROCHÁZKA (CHO)  16 
24. VÍT BUDÍNSKÝ (HK)    16 
25. NIKOLA GAJOVSKÝ (CHO)  16 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: TOMÁŠ URBAN (BJN), 22g 
2009/2010: DANIEL HODEK (JIH), 25 
2008/2009: OLDŘICH BAKUS (JIH), 27 
2007/2008: MILAN KOSTOUREK (HB), 26 
2006/2007: LADISLAV BOUŠEK (CHO), 31 
2005/2006: DAVID APPEL (KOM), 30 
2004/2005: TOMÁŠ MARTINEC (HK), 29 
2003/2004: OLDŘICH BAKUS (JIH), 23 
2002/2003: MICHAL JESLÍNEK (CHO), 28 
2001/2002: MOJMÍR MUSIL (LIB), 31 
2000/2001: RICHARD RICHTER (KAD), 28 
1999/2000: JIŘÍ CMUNT (BER), 21 
1998/1999: PATRIK FINK (ZNO), 38 
1997/1998: DANIEL BRANDA (CHO), 33 
1996/1997: LIBOR DOLANA (HB), 31 
1995/1996: ALEŠ PAVLÍK (HAV), 32 
 



 

UNEJČASTĚJŠÍ ASISTENTI 
1. LUKÁŠ KRÁL (BNJ)   37 
2. MARTIN ŠAGÁT (UNL)  35 
3. MILAN KRAFT (CHO)   33 
4. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)  32 
5. JAN KLOBOUČEK (UNL)  30 
6. VOJTĚCH NĚMEC (HB)  29 
7. DAVID HRUŠKA (CHO)  28 
8. MICHAL TVRDÍK (HK)   28 
9. TOMÁŠ NOUZA (PIS)   28 
10. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)   26 
11. MICHAL PŠURNÝ (OLO)  25 
12. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)   25 
13. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH) 24 
14. TOMÁŠ ROD (UNL)   24 
15. DAVID DOLNÍČEK  (TRE)       23 
16. JAKUB GROF (CHO)   23 
17. MARIAN MORAVA (HB)  23 
18. RADIM KUCHARCZYK (OLO)  22 
19. ADAM ČERVENKA (ŠUM)  22 
20. MILAN KOSTOUREK (HB)  22 
21. JIŘÍ CHAROUSEK (KAD)  22 
22. TOMÁŠ KOLAFA (JIH)  22 
23. MARTIN KOUDELKA (HK)  22 
24. PATRIK MOSKAL (HK)  21 
25. MICHAL VELECKÝ (ŠUM)  21 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: VOJTĚCH NĚMEC (HB), 29a 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 37a 
2008/2009: DANIEL HODEK (JIH), 34a 
2007/2008: TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH), 30a 
2006/2007: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 47a 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), 35a 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 60a 
2003/2004: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 42a 
2002/2003: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 34a 
2001/2002: VÍTĚZSLAV JANKOVÝCH (LIB), 30a 
2000/2001: MICHAL OLIVERIUS (KAD), 32a 
1999/2000: MARTIN MIHOLA (KOM), 32a 
1998/1999: MICHAL KONEČNÝ (ROS), 38a 
1997/1998: DANIEL BRANDA (CHO), 40a 
1996/1997: MILAN MAZANEC (PIS), 37a 
 



 

UNEJLEPŠÍ +/- 
1. JAN KLOBOUČEK (UNL)      +44 
2. MARTIN ŠAGÁT (UNL)  37 
3. JIŘÍ ZEMAN (UNL)   34 
4. MILAN KRAFT (CHO)   33 
5. TOMÁŠ ROD (UNL)   33 
6. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)  32 
7. MILOSLAV GUREŇ (UNL)  30 
8. LUKÁŠ HANDLOVSKÝ (UNL) 29 
9. JAKUB LEV (UNL)   29 
10. PETR HALUZA (OLO)   26 
11. DAVID LUDVÍK (UNL)  24 
12. JIŘÍ ŘÍPA (OLO)   24 
13. JAKUB GROF (CHO)   24 
14. JIŘÍ ONDRUŠEK (OLO)  24 
15. DAVID PAZOUREK (UNL)  23 
16. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL) 23 
17. DAVID HRUŠKA (CHO)  22 
18. DANIEL BOHÁČ (UNL)  22 
19. ŠTĚPÁN HŘEBEJK (CHO)  22 
20. ROBIN KOVÁŘ (UNL)  21 
21. VOJTĚCH NĚMEC (HB)  20 
22. MIROSLAV TŘETINA (UNL) 20 
23. FILIP PAVLÍK (UNL)   20 
24. NIKOLA GAJOVSKÝ (CHO) 19 
25. LUKÁŠ POŽIVIL (UNL)  19 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: DAVID HAVÍŘ (CHO), +26 
2009/2010: ROMAN NĚMEČEK (UNL), +33 
2008/2009: MICHAL JESLÍNEK (CHO), +28 
2007/2008: FRANTIŠEK BOMBIC (CHO), +33 
2006/2007: JAROSLAV ROUBÍK (HK), +31 
2005/2006: OLDŘICH BAKUS (JIH), +28 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), +57 
2003/2004: MARIAN MORAVA (JIH), +28 
2002/2003: PATRIK FINK (KLA), +18 
2001/2002: ANGEL KRSTEV (LIB), +29 
2000/2001: VALDEMAR JIRUŠ (LIB), +25 
1999/2000: DANIEL ZÁPOTOČNÝ (JIH), +18 
 



 

UNEJPRODUKTIVNĚJŠÍ BECI 
1. JAN KLOBOUČEK (UNL)  40b  NOVÝ REKORD! 
2. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)   38 
3. TOMÁŠ KOLAFA (JIH)  32 
4. JAKUB BARTOŇ (OLO)  31 
5. LUKÁŠ PULPÁN (CHO)   26 
6. JAKUB GROF (CHO)   26 
7. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)  25 
8. MARIAN MORAVA (HB)  25 
9. JAN JAROMĚŘSKÝ (BNJ)  23 
10. JAROSLAV NEDVĚD (BER) 22 
11. JIŘÍ ZEMAN (UNL)   22 
12. TOMÁŠ FICENC (JIH)  19 
13. BRETT PALIN (CHO)   18 
14. TOMÁŠ SCHMIDT (KAD)  18 
15. DAVID RANGL (TRE)   17 
16. MILOSLAV GUREŇ (UNL)  17 
17. VÁCLAV DRÁBEK (LIT)  16 
18. TOMÁŠ MRKVIČKA (BNJ)  15 
19. JIŘÍ ONDRUŠEK (OLO)  14 
20. LUKÁŠ POŽIVIL (UNL)  14 
21. JIŘÍ DOBROVOLNÝ (JIH) 14 
22. MARTIN SZAKAL (KAD)  14 
23. MICHAL PAVLŮ (BNJ)  13 
24. JIŘÍ HENDRICH (HK)  13 
25. JOSEF RÉVAY (KAD)   13 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: JAROSLAV NEDVĚD (BER), 25b 
2009/2010: ROMAN NĚMEČEK (UNL), 29 
2008/2009: LUKÁŠ PULPÁN (CHO), 36 
2007/2008: MARTIN ŤUPA (CHO), 33 
2006/2007: BEDŘICH ŠČERBAN (TRE), 31 
2005/2006: ONDŘEJ KŘÍŽ (OLO), 25 
2004/2005: RADEK MARTÍNEK (ČB), 30 
2003/2004: PATRIK RIMMEL (HAV), 24 
2002/2003: PAVEL MOJŽÍŠ (KLA), 24 
2001/2002: PAVEL MALEČEK (BER), 30 
2000/2001: VALDEMAR JIRUŠ (LIB), 37 
1999/2000: MARTIN ŤUPA (CHO), 33 
 



 

UNEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČI 
1. MARIAN MORAVA (HB)   154 TM 
2. JAROSLAV NEDVĚD (BER)   119 
3. ŠTĚPÁN HŘEBEJK (CHO)   107 
4. ONDŘEJ MALINSKÝ (KAD)   89 
5. ALEŠ HOLÍK (ŠUM)    88 
6. JAN KLOBOUČEK (UNL)   87 
7. JIŘÍ HAŠEK (BER)    87 
8. JAROSLAV HAFENRICHTER (CHO) 86 
9. PETR PŘINDIŠ (MOS)    86 
10. MARTIN MAZANEC (KAD)   81 
11. BRETT PALIN (CHO)    79 
12. MARTIN DUDÁŠ (LIT)   78 
13. LUKÁŠ MARTINEC (MOS)   78 
14. LUKÁŠ HAVEL (TRE)    76 
15. TOMÁŠ ROHAN (MOS)   76 
16. MICHAL VACHOVEC (MOS)  76 
17. ZBYNĚK SKLENIČKA (UNL)  76 
18. PETR HALUZA (OLO)    72 
19. LADISLAV GENGEL (LIT)   70 
20. DAVID VŠETEČKA (PIS)   70 
21. ALEXANDR LHOTSKÝ (OLO)  67 
22. DANIEL SOBOTKA (BER)   67 
23. LUKÁŠ KRÁL (BNK)    66 
24. VOJTĚCH NĚMEC (HB)    66 
25. TOMÁŠ KOLAFA (JIH)   66 

PŘEDEŠLÍ "VÍTĚZOVÉ" 
2010/2011: MARIAN MORAVA (HB), 118 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 161 
2008/2009: STANISLAV PROCHÁZKA (BNJ), 116 
2007/2008: JOSEF RÉVAY (CHO), 163 
2006/2007: PETR JELÍNEK (HB), 202 
2005/2006: JIŘÍ VAŠÍČEK (JH), 159 
2004/2005: STANISLAV STAVENSKÝ (KAD), 190 
2003/2004: MARTIN BOUZ (PIS), 137 
2002/2003: RADIM SKUHROVEC (KLA), 109 
2001/2002: DAVID NOVÁK (BRN), 157 
2000/2001: RICHARD BAUER (CHO), 126 
1999/2000: MARTIN PALINEK (PRO), 145 
 



 

UNEJHORŠÍ +/- 
1. PETR PŘINDIŠ (MOS)       -27 
2. LUKÁŠ SLÁMA (TRE)   23 
3. JAN HANZL (MOS)   21 
4. TOMÁŠ KLÍMA (MOS)   20 
5. JAROSLAV NEDVĚD (BER)  19 
6. MARTIN PARÝZEK (MOS)  19 
7. KAMIL TVRDEK (MOS)  18 
8. ALEŠ KŘETÍNSKÝ (ŠUM)  18 
9. ONDŘEJ KŘÍŽ (LIT)   18 
10. MILAN PŘIBYL (MOS)  17 
11. MARTIN ONDRÁČEK (MOS) 16 
12. ZDENĚK TAUŠ (MOS)  16 
13. CTIBOR JECH (BNJ)   16 
14. DOMINIK VANĚK (MOS)  16 
15. TOMÁŠ ROHAN (MOS)  15 
16. MICHAL VACHOVEC (MOS) 15 
17. DAVID NEDOROST (PIS)  15 
18. LUKÁŠ ŠPELDA (BER)  15 
19. VLADISLAV VRTEK (MOS) 15 
20. TOMÁŠ SEDLÁK (ŠUM)  14 
21. KRYŠTOF KAFAN (LIT  14 
22. PETR PŘEUČIL (MOS)  14 
23. TOMÁŠ PROTIVNÝ (HB)  14 
24. DUŠAN ŽOVINEC (PIS)  14 
25. MILAN KOSTOUREK (HB)  13 

PŘEDEŠLÍ „VÍTĚZOVÉ“ 
2010/2011: JAROSLAV KOCAR (TAB), -19 
2009/2010: MARTIN ONDRÁČEK (HB), -25 
2008/2009: VÍTĚZSLAV NEDRDA (MOS), -28 
2007/2008: BOŘEK SLÁMA (TRE), -22 
2006/2007: MICHAL ŠAFAŘÍK (OLO), -23 
2005/2006: JAROSLAV KOCAR (JH), -24 
2004/2005: MILAN KOŘÁNEK (PIS), -28 
2003/2004: RICHARD KUČÍREK (BRN), -24 
2002/2003: MILOŠ VAVRUŠA (BRN), -25 
2001/2002: JIŘÍ SEDLÁČEK (BRN), -36 
2000/2001: TOMÁŠ MIKOLÁŠEK (BRN), -32 
1999/2000: MICHAL NOHEJL (HK), -22 
 



 

UÚSPĚŠNOST ZÁKROKŮ 
(MINIMUM: 1100 ODCHYTANÝCH MINUT) 

1. LIBOR KAŠÍK (OLO)   94,47% 
2. ŠIMON HRUBEC (TRE)  93,34 
3. ZDENĚK ORCT (UNL)   92,91 
4. FILIP NOVOTNÝ (JIH)  92,81 
5. TOMÁŠ ZÁVORKA (KAD)  92,27 
6. MIROSLAV HANULJAK (CHO) 92,23 
7. ŠTEFAN ŽIGÁRDY (OLO)  92,18 
8. DOMINIK HALMOŠI (JIH)  92,12 
9. PETR PŘIKRYL (LIT)   92,06 
10. VOJTĚCH SEDLÁČEK (PIS) 91,99 
11. ROBERT SLIPČENKO (BER) 91,97 
12. JAROSLAV SUCHAN (HB)  91,84 
13. JIŘÍ STEJSKAL (BNJ)  91,80 
14. TOMÁŠ ŠTŮRALA (ŠUM)  91,75 
15. MAREK BENDA (MOS)  91,71 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ (MINIMUM 1100 MINUT) 
2010/2011: PAVEL FRANCOUZ (UNL), 94.09 
2009/2010: KAMIL JARINA (KAD), 93.72 
2008/2009: MARTIN NĚMEC (CHR), 94.13 
2007/2008: JAKUB ŠTĚPÁNEK (SAR), 94.57 
2006/2007: ALEXANDR HYLÁK (HK), 94.22 
2005/2006: JAROSLAV HÜBL (KAD), 93.94 
2004/2005: JAN CHÁBERA (ČB), 93.54 
2003/2004: MIROSLAV KOPŘIVA (BER), 93.16 
2002/2003: ZDENĚK ORCT (KLA), 93.48 
2001/2002: PAVEL MALÁČ (PRO), 94.25 
2000/2001: KAMIL JARINA (CHO), 94.70 
1999/2000: LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH), 93.51 
 



 

UNEJNIŽŠÍ PRŮMĚR 
OBDRŽENÝCH BRANEK 
(MINIMUM 1100 ODCHYTANÝCH MINUT) 

1. ZDENĚK ORCT   1.79 G/Z 
2. LIBOR KAŠÍK   1.89 
3. MIROSLAV HANULJAK 1.99 
4. FILIP NOVOTNÝ   2.24 
5. DOMINIK HALMOŠI  2.41 
6. ŠTEFAN ŽIGÁRDY  2.51 
7. ŠIMON HRUBEC   2.63 
8. VOJTĚCH SEDLÁČEK  2.63 
9. TOMÁŠ ZÁVORKA  2.65 
10. JAKUB ČECH   2.67 
11. MILAN ŘEHOŘ   2.74 
12. JIŘÍ STEJSKAL  2.82 
13. JAROSLAV SUCHAN  2.90 
14. PETR PŘIKRYL   3.05 
15. ROBERT SLIPČENKO  3.20 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: PAVEL FRANCOUZ (UNL), 1.93 
2009/2010: ZDENĚK ORCT (UNL), 1.91 
2008/2009: DUŠAN SALFICKÝ (UNL), 1.87 
2007/2008: FILIP ŠINDELÁŘ (MB), 1.65 
2006/2007: PETR PŘIKRYL (UNL), 1.76 
2005/2006: LUKÁŠ SÁBLÍK (UNL), 1.71 
2004/2005: JAN CHÁBERA (ČB), 1.47 
2003/2004: MIROSLAV KOPŘIVA (BER), 1.89 
2002/2003: JAROSLAV SUCHAN (JIH), 2.09 
2001/2002: PAVEL MALÁČ (PRO), 1.86 
2000/2001: KAMIL JARINA (CHO), 1.68 
1999/2000: LUKÁŠ SÁBLÍK (JIH), 1.90 
 



 

UNEJPRODUKTIVNĚJŠÍ 
CIZINCI 

1. MARTIN ŠAGÁT (UNL)    48  NOVÝ REKORD! 
2. VLADIMÍR NOVÁK (KAD)   26 
3. BRETT PALIN (CHO)    18 
4. DWIGHT HELMINEN (CHO)  18 
5. ROK PAJIĆ (UNL)    17 
6. TOMÁŠ KLÍMA (MOS)    12 
7. JEFF JILLSON (CHO)    12 
8. JAROSLAV KOMA (HB)   10 
9. JÁN BENDIK (HK)    9 
10. JOSEF LUKÁČ (PIS)    8 
11. JAKUB SUJA (PIS)    7 
12. SACHA TREILLE (UNL)   5 
13. OLDRICH KOTVAN (OLO)   5 
14. ADAM LAPŠANSKÝ (CHO)   3 
15. JAROSLAV JABROCKÝ (KAD)  3 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: ROK PAJIĆ (UNL), 24 
2009/2010: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 31 
2008/2009: MARTIN ŠAGÁT (UNL), 37 
2007/2008: JAKUB RUMPEL (MB), 32 
2006/2007: LUKÁŠ BOKROŠ (SAR), 25 
2005/2006: JOSEF SLANIŇÁK (OLO), 24 
2004/2005: RADOSLAV KROPÁČ (ČB), 45 
2003/2004: JOSEF LIŠKA (OLO), 30 
2002/2003: ROMAN CHATRNÚCH (KLA), 14 
2001/2002: MATĚJ MARCIANEK (BRN), 29 
2000/2001: MARTIN IVIČIČ (BER), 24 
1999/2000: MARTIN IVIČIČ (BER), 19 
 



 

UKANADSKÉ BODOVÁNÍ 
PLAY-OFF 

1. JAROSLAV ROUBÍK (UNL)  19b 
2. JAN ALINČ (UNL)   16b 
3. DAVID HRUŠKA (CHO)  15b 
4. MILAN KRAFT (CHO)   13b 
5. JAKUB GROF (CHO)   13b 
6. SACHA TREILLE (UNL)  12b 
7. MARTIN ŠAGÁT (UNL)  12b 
8. PETR JÍRA (CHO)   12b 
9. RICHARD DIVIŠ (CHO)  11b 
10. ŠTĚPÁN HŘEBEJK (CHO)  11b 
11. LUKÁŠ PULPÁN (CHO)  11b 
12. ROK PAJIĆ (UNL)   11b 
13. PETR HALUZA (OLO)   10b 
14. RADIM KUCHARCZYK (OLO)  9b 
15. NIKOLA GAJOVSKÝ (CHO)  9b 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: MIROSLAV HOLEC (HB), 18 
2009/2010: RADEK DUDA (CHO), 21 
2008/2009: JAROSLAV ROUBÍK (HK), 16 
2007/2008: RICHARD KRÁL (MB), 18 
2006/2007: JAROSLAV ROUBÍK (HK), 17 
2005/2006: MILAN ANTOŠ (UNL), 10 
2004/2005: VÁCLAV PROSPAL (ČB), 19 
2003/2004: OLDŘICH BAKUS (JIH), 13 
2002/2003: PETR KAŇKOVSKÝ (JIH), 14 
2001/2002: VÍTĚZSLAV JANKOVÝCH (LIB), 15 
2000/2001: PATRIK ROZSÍVAL (LIB), 17 
1999/2000: KAMIL KOLÁČEK (CHO), 14 
 



 

UNÁVŠTĚVNOST 
1. Chomutov    2273 diváků 
2. Ústí nad Labem   2099 
3. Jihlava     1696  
4. Třebíč     1473 
5. Šumperk    1333 
6. Havlíčkův Brod   1245 
7. Litoměřice     1239 
8. Olomouc    1085 
9. Hradec Králové   1063 
10. Písek      883 
11. Most        401 
12. Benátky nad Jizerou    369 
13. Kadaň      339 
14. Beroun      320  (NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNOST V 1. LIZE OD SEZÓNY 1998/1999) 

 

 PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM, 2256 
2009/2010: ÚSTÍ NAD LABEM, 2391 
2008/2009: BRNO, 5850 
2007/2008: BRNO, 5148 
2006/2007: BRNO, 4082 
2005/2006: BRNO, 3787 
2004/2005: ÚSTÍ NAD LABEM, 2935 
2003/2004: ÚSTÍ NAD LABEM, 3340 
2002/2003: PROSTĚJOV, 2991 
2001/2002: PROSTĚJOV, 2679 
2000/2001: PROSTĚJOV, 3484 
1999/2000: PROSTĚJOV, 3515 
 
NEJHORŠÍ NÁVŠTĚVNOST: 
2010/2011: BENÁTKY NAD JIZEROU, 458 
2009/2010: KADAŇ, 324 
2008/2009: KADAŇ, 328 
2007/2008: KADAŇ, 423 
2006/2007: KADAŇ, 402 
2005/2006: KADAŇ, 473 
2004/2005: OPAVA, 369 
2003/2004: OPAVA, 498 
2002/2003: HVĚZDA BRNO, 330 
2001/2002: BEROUN, 632 
2000/2001: HVĚZDA BRNO, 783 
1999/2000: LIBEREC, 773 
 



 

UKONEČNÉ UMÍSTĚNÍ  
(PO PLAY-OFF) 

1. CHOMUTOV 
2. ÚSTÍ NAD LABEM 
3. OLOMOUC 
4. JIHLAVA 
5. HRADEC KRÁLOVÉ 
6. BENÁTKY NAD JIZEROU 
7. HAVLÍČKŮV BROD 
8. TŘEBÍČ 
9. PÍSEK 
10. KADAŇ 
11. LITOMĚŘICE 
12. ŠUMPERK 
13. BEROUN  
14. MOST 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ  
 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM 
2009/2010: CHOMUTOV 
2008/2009: ÚSTÍ NAD LABEM 
2007/2008: MLADÁ BOLESLAV 
2006/2007: ÚSTÍ NAD LABEM 
2005/2006: ÚSTÍ NAD LABEM 
2004/2005: ČESKÉ BUDĚJOVICE 
2003/2004: JIHLAVA 
2002/2003: KLADNO 
2001/2002: LIBEREC  
2000/2001: CHOMUTOV 
1999/2000: JIHLAVA 
1998/1999: ZNOJMO 
1997/1998: ZNOJMO 
1996/1997: KARLOVY VARY A KRALUPY N/V 
1995/1996: PŘEROV A OPAVA 
1994/1995: KOMETA A TŘINEC 
1993/1994: VSETÍN A SLAVIA PRAHA 
 



 

UUMÍSTĚNÍ PO ZÁKLADNÍ 
ČÁSTI 

1. ÚSTÍ NAD LABEM   124b 
2. CHOMUTOV     112 
3. OLOMOUC     95 
4. JIHLAVA     90 
5. HRADEC KRÁLOVÉ   77 
6. BENÁTKY NAD JIZEROU  76 
7. HAVLÍČKŮV BROD   73 
8. TŘEBÍČ     71 
9. LITOMĚŘICE    70 
10. KADAŇ     70 
11. PÍSEK     70 
12. ŠUMPERK     69 
13. BEROUN      57 
14. MOST     38 
 

PŘEDEŠLÍ VÍTĚZOVÉ 
 
2010/2011: ÚSTÍ NAD LABEM, 92 
2009/2010: ÚSTÍ NAD LABEM, 117 
2008/2009: ÚSTÍ NAD LABEM, 110 
2007/2008: - (SOUTĚŽ ROZDĚLENA NA 2 SKUPINY) 

2006/2007: HRADEC KRÁLOVÉ, 115 
2005/2006: ÚSTÍ NAD LABEM, 106 
2004/2005: ČESKÉ BUDĚJOVICE, 134 
2003/2004: BEROUN, 83 
2002/2003: KLADNO, 87 
2001/2002: LIBEREC, 93 
2000/2001: CHOMUTOV, 77 
1999/2000: CHOMUTOV, 79 
1998/1999: ZNOJMO, 80 
1997/1998: ZNOJMO, 66 
1996/1997: KARLOVY VARY, 71 
1995/1996: OPAVA, 55 
1994/1995: KOMETA BRNO, 59 
1993/1994: VSETÍN, 70 
 



 

PŘEHLED 

UKAM ZMIZELI A JAK SE JIM VEDLO? 
ANEB PŘÍBĚHY HRÁČŮ, KTEŘÍ V LÉTĚ SOUTĚŽ OPUSTILI 



 

UTOMÁŠ URBAN (LONI BENÁTKY N/J, 22+24) 
Tento vytáhlý útočník je důkazem, že spolupráce Liberce s 
prvoligovými Benátkami má smysl. Z tohoto hráče, jenž se 
loni stal nejlepším střelcem 1. ligy, vyrostl (ne do výšky 
pochopitelně, protože to už by byl vyšší jak Zdeno Chára), 
skvělý hokejista. V základní části získal 16 bodů (7+9), v 
play-off pak byl dokonce jednou z nejvýraznějších postav 
týmu (nasbíral 7 bodů). 

DAVID KAJÍNEK (LONI BENÁTKY N/J, 2+6) 
A další důkaz toho, že Benátky plní roli farmy na výbornou. 
Tento obránce, jenž letos odehrál v základní části nejvyšší 
soutěže 23 zápasů (zbytek ročníku promarodil), vloni v 
první lize získal osm bodů. V extralize stihl získat v právě 
uplynulém ročníku kvůli již zmíněnému zranění body jen 
dva. Ale i v tak malém množství odehraných klání David 
Kajínek dokázal, že na extraligové tempo stačí. 

JIŘÍ JELÍNEK (LONI BEROUN, 2+7) 
Loni oblékal barvy Berouna, ale letos se vydal do německé 
Oberligy, konkrétně do Erdingu. V tomto klubu skončil 
díky deseti získaným bodům druhý v kanadském bodování 
obránců místních Gladiátorů. Co se týče týmového 
hlediska, tak to byla mizerná sezóna. Jeho tým skončil s 
velkou ztrátou na posledním místě tabulky. 

BOHDAN VIŠŇÁK (LONI BEROUN, 3+1) 
24letý obránce má za sebou angažmá v juniorské WHL 
nebo třeba v prvoligovém Chomutově, letos si vyzkoušel i 
tempo francouzské Divize 1. Ve statistikách má uvedeno 
dvacet odehraných utkání. Je škoda, že se Bohdan Višňák 
v posledních letech trochu hledá. Býval to totiž velký 
talent (získal dokonce bronz na MS hráčů do 18 let), 

ZDENĚK TOUŽIMSKÝ (LONI CHRUDIM, 1+9) 
Opora zadních řad Chrudimi minulé sezóny se po sestupu 
Orlic s hokejem nerozloučila. 38letý hráč se zkušenostmi 
z extraligy (přes 300 startů) se dohodl na smlouvě v 
druholigovém Benešově. Tam zúročil své bohaté zkušenosti 
a v 27 odehraných zápasech se na týmové produktivitě 8. 
celku skupiny Západ podílel čtyřmi góly a čtrnácti 
asistencemi. 

JIŘÍ GOIŠ (LONI CHRUDIM 5+0) 
Ex-chrudimský forvard zahájil sezónu v Přerově. Tam ve 
32 zápasech základní části získal pět bodů a dvanáct 
asistencí. Jeho precizní výkony oslovily i Hodonín, který 
nakonec Jiří Goiš pro závěr ročníku (6 zápasů/ 7bodů) a 
play-off posílil (8 utkání/5 gólů). Svůj úkol splnil na 
výbornou, Hodonín totiž vyhrál svoji druholigovou skupinu 
a postoupil do baráže o 1. ligy, kde ovšem Goiš bohužel 
pomoci nemohl (nesplnil limit odehraných zápasů). 



 

UTOMÁŠ SÝKORA (LONI CHRUDIM, 7+8) 
Rodák z Bánské Bystrice po sestupu Chrudimi ohlásil 
návrat na rodné Slovensko. Nevrátil se však do 
mateřského klubu, nýbrž do Žiliny. Talentovaný hokejista 
nakonec pomohl šestému týmu slovenské nejvyšší soutěže 
osmi góly a dvanácti asistencemi. V týmu se potkal mimo 
jiné i s Peterem Sivákem, Róbertem a Richardem Hunou 
nebo třeba s Tomáši Harantem a ex-brněnským Tomášem 
Houdkem. 

MICHAL KLEJNA (LONI CHRUDIM, 2+5) 
Tomuto hráči se zkušenostmi z Pardubic se loňská sezóna 
vůbec nepovedla. Rozhodl se tak pro návrat na rodné 
Slovensko a posílil tým Skalice. V jednom týmu se tak 
potkal s legendárním Žigmundem Pálffym nebo třeba s 
Petrem Obdržálkem, svým bývalým spoluhráčem z Horácké 
Slavie Třebíč. Klejna bodoval patnáctkrát (8+7). 

PATRIK FOŘT (LONI CHRUDIM, 12+8) 
Když vjede na led, zdá se vám, že si tento hokejista spletl 
stadion. Patrik Fořt totiž v helmě a v dresu vypadá jako 
mladší dorostenec. I když si z jeho malé postavy (170cm) 
robí fanoušci soupeře posměšky, 34letý hráč jim to na ledě 
vrací i s úroky. Po krachu Orlic se dohodl s druholigovým 
Trutnovem, kterému pomohl 37 body k 3. místu. 

MIROSLAV ŠKUMÁT (LONI JIHLAVA, 3+2) 
24letý útočník se po ročním angažmá v nejúspěšnějším 
klubu československé historie vrátil do slovenského 
Martina, odkud do Dukly přicházel. Vítěz Kontinentálního 
poháru z roku 2009 sice v týmu není kvůli sbírání bodů, ale 
se dvěma brankami z 55 zápasů rodák z Bílovce (tam se 
mimo jiné narodila i Petra Kvitová) určitě spokojený není.  

PAVEL STANĚK (LONI JIHLAVA, 1+9) 
Jeho odchod z druhé nejvyšší soutěže do druholigového 
Žďáru nad Sázavou hodně lidí překvapil. Pavel Staněk byl 
totiž v minulé sezóně jedním z nejlepších obránců Jihlavy 
a odešel jen proto, že se nedohodl na platovém ohodnocení. 
Zda mu dokázal tyto podmínky splnit druholigový tým, 
nebo musel Staněk ze svých požadavků slevit, není 
rozhodující. Každopádně si holohlavý zadák odvedl své a 
byl klíčovým obráncem Žďáru nad Sázavou (4+7). 

PETR ŠIDLÍK (LONI JIHLAVA, 2+1) 
Už v minulé sezóně avizoval, že se bude chtít poprat o 
draft do NHL. Dnes "již" osmnáctiletý zadák byl vybrán 
jako pátý hráč v draftu CHL, pochopitelně tak do něj byly 
vkládány velké naděje, které jihlavský odchovanec 
nezklamal. Hokejista, jenž si prvoligový debut odbyl v 16 
letech, odehrál v zámořské QMJHL solidní sezónu. Na 
draftu NHL ale neuspěl, což byl jeho hlavní cíl. 



 

UMARTIN HOLLÝ (LONI JIHLAVA, 1+1) 
V druhé nejvyšší soutěži loni neuspěl a nedokázal si 
zvyknout na tempo profesionální soutěže. Letos ale o právo 
zahrát si 1. ligu bojoval znovu, po ročním angažmá v Dukle 
totiž ohlásil návrat do Hodonína, s kterým tento 26letý 
forvard došel až do baráže. V 27 zápasech základní části 
stihl nasbírat 26 bodů, v play-off pak sedmi asistencemi v 
sedmi utkáních přispěl k triumfu Jihomoravanů. 

JIŘÍ MAN (LONI JIHLAVA, 1+1) 
Před čtyřmi lety nasbíral tento 180 centimetrů vysoký 
útočník v první lize solidních osmnáct bodů. Jenže tuto 
sezónu již 23letý forvard nedokázal napodobit a nastal 
jeho pomalý, ale jistý ústup z prvoligového dění. Letos 
dokonce sezónu zahájil i ukončil v druholigovém Žďáru nad 
Sázavou, kde podával poměrně dobré výkony a týmu z 
Vysočiny pomohl devíti vstřelenými brankami.  

ANATOLIJ PROTASENJA (LONI JIHLAVA, 2+1) 
Tuto sezónu KHL, kam Protasenja z Jihlavy přestoupil 
(zamířil do Minsku), odstartovala obrovská tragédie, při 
níž zahynul kompletní tým Jaroslavle. Běloruský dlouhán se 
poté účastnil smutečního ceremoniálu, při němž si minští 
hokejisté symbolicky dávali vlastní góly. Tolja se letos v 
KHL neobjevil, hrál "jen" v běloruské nejvyšší soutěži. 

MICHAL ČERNÝ (LONI OLOMOUC, 12+13) 
Loni se jedné z ikon olomouckého klubu (v týmu byl i u 
vítězství v extraligovém play-off 1994) sezóna moc 
nevydařila, i proto jeho jméno na letošní soupisce Mory 
nefigurovalo. Je škoda, že tento 38letý hráč zmizel z 
prvoligové mapy, protože na druhou nejvyšší soutěž stále 
má. Bohužel ale jeho kvalitám odpovídá i platové 
ohodnocení, Letošní ročník tak strávil v druholigovém 
Prostějově, kde získal slušných 31 bodů. 

RICHARD BRANČÍK (LONI OLOMOUC, 8+12) 
Michal Černý nebyl jedinou ikonou, která musela opustit po 
loňském nepovedeném ročníku kádr Olomouce. Další 
dlouholetý Kohout Richard Brančík se totiž nehodil do 
koncepce Mory a bylo mu řečeno, že si má po čtyřech 
letech na Hané hledat nový klub. Zůstal v regionu, upsal se 
totiž druholigovém Přerovu. 38letý prodával své 
zkušenosti a získal 27 bodů. 

MARTIN VYRŮBALÍK (LONI OLOMOUC, 6+11) 
Olomouc v létě opustil kromě Černého a Brančíka i další 
klíčový hráč- obránce Martin Vyrůbalík. Ten přijal výzvu 
ze slovenské extraligy a stal se spoluhráčem legendárního 
Žigmunda Pálffyho (posílil tedy Skalici). I tam plnil roli 
prvního obránce a bylo to vidět na jeho bodovém 
příspěvku, když se mu podařilo nasbírat 21 bodů (7+14). 



 

UDAVID POJKAR (LONI ÚSTÍ N/L, 4+9) 
Defenzivní obránce, jenž v posledních letech sbíral až 
neobvyklé množství bodů, měl letos sezónu zahájit ve 
Slovanu, ale na stole mu přistála nabídka z Litvínova. Tu 
přijal a vydal se na další extraligovou štaci. Co se týče 
individuálního pohledu, tak se mu dařilo, protože získal na 
své poměry skvělých deset bodů. Sezónu pak dokončil ve 
slovenské Skalici (4+3). Je s podivem, že ho pro play-off 
nevyužilo kmenové Ústí nad Labem. 

MILAN MIKULÍK (LONI ÚSTÍ N/L, 9+10) 
Milan Mikulík byl v létě vyměněn do Mladé Boleslavi za 
Daniela Boháče. Jak čas ukázal, na tomto trejdu vydělaly 
oba dva kluby. Slovan získal prvotřídního kanonýra, 
Bruslařský klub zase bojovného a zároveň i produktivního 
útočníka. Milan Mikulík se stal jedním z klíčových hráčů 
svého klubu, v základní části získal skvělých 24 bodů. 

MAREK HOVORKA (LONI ÚSTÍ N/L, 3+3) 
Marek Hovorka se stal stejně jako Milan Mikulík oporou 
svého nového zaměstnavatele. 27letý hokejista zažil 
neočekávaně životní ročník, zdaleka překonal všechny své 
individuální rekordy. Kladenský forvard se totiž v nejvyšší 
soutěži blýskl 32 získanými body (za 14 branek a 16 
asistencí). 

MATĚJ STŘÍTESKÝ (LONI LITOMĚŘICE, 4+7) 
21letý obránce má velký potencionál. Ukázal to už v 17 
letech, kdy se poprvé objevil v 1. lize, když hájil barvy 
Mostu. Teprve loni ale zažil průlomovou sezónu. Zářil jak v 
Litoměřicích, tak hlavně v extraligovém play-off, kde se 
šesti body v osmi zápasech podílel na postupu Litvínova do 
čtvrtfinále play-off. Letos došlo k vystřízlivění, Chemici 
museli do play-out. Pozitivní však je, že se mladý obránce, 
zdá se, natrvalo usadil v nejvyšší soutěži (6+6). 

MARTIN VOLKE (LONI LITOMĚŘICE) 
Vloni vtrhl na extraligovou scénu v neskutečném tempu. 
Letos měl hodně těžký úkol, obhájit svoji pozici 
extraligové jedničky. V právě uplynulé sezóně logicky 
Volke nezářil tak jako loni, ale úplný propadák to také 
nebyl. Čas od času sice pustil laciný gól, jak to u něj bývá 
zvykem, ale statistiku úspěšných zákroků si držel nad 
devadesáti procentní hranicí. 

FILIP LANDSMAN (LONI CHRUDIM) 
Loňská opora Chrudimi zaujala i funkcionáře Znojma a 
stala se posilou nového účastníka mezinárodní EBEL ligy. 
Pardubický brankář tak jen změnil pohlaví, už neoblékal 
barvy Orlic, ale Orlů. V jihomoravském celku dostal 
příležitost v 15 utkáních (89.7%), další starty nemohl 
zaznamenat vzhledem ke svému zranění. 



 

UJAROSLAV KOCAR (LONI TÁBOR, 4+5) 
Po pěti letech strávených v druholigovém, a posléze i 
prvoligovém Táboře se 38letý forvard vrátil do týmu, 
odkud ke Kohoutům odcházel, tedy do nedalekého 
Jindřichova Hradce. Drobnému útočníkovi se letošní 
sezóna hodně vydařila a zastínil všechny mladší spoluhráče. 
Zkušený hokejista totiž se 43 získanými body opanoval 
klubové bodování svého staronového celku.  

JAKUB KRÄTZER (LONI TÁBOR, 5+4)

LUBOŠ VOŘÍŠEK (LONI TÁBOR, 0+4) 
Drobný forvard se v 1. lize zatím nedokázal natrvalo 
prosadit. V druhé nejvyšší soutěži sice sehrál přes 100 
zápasů, ale vesměs jako člen třetí či čtvrté útočné 
formace. Větší tíha zodpovědnosti na něj leží v 
Jindřichově Hradci, kam po sestupu Tábora přestoupil. 
Voříšek byl s 19 brankami nejlepším střelcem svého týmu.  

 
Útočník s 18 starty za extraligovou Spartu zažil nejlepší 
období kariéry v prvoligové Třebíči, nejeden fanoušek 
Horácké Slavie si tak přál, aby se tento bojovný hokejista 
vrátil po krachu Tábora právě na Vysočinu. 25letý forvard 
si ale vybral Königsborner JEC, celek ze třetí nejvyšší 
německé soutěže, kde pochopitelně patřil k hvězdám týmu 
(průměr takřka dvou bodů na zápas). 

JAN HRUŠKA (LONI HRADEC K., 10+18) 
26letý forvard měl v loňském ročníku skvělou formu, i 
proto neměl po jeho skončení o nabídky nouzi. Nakonec se 
Jan Hruška dohodl na podmínkách přestupu se slovenskou 
Skalicí, kde se tak šikovný útočník potkal s legendárním 
Žigmundem Pálffym. Jan Hruška na Slovensku řádil, s 52 
získanými body skončil 4. v ligovém bodování (v tomto 
aspektu byl dokonce lepší než bratislavský Miroslav 
Šatan). 

DANIEL VOLRÁB (LONI HRADEC K., 8+15) 
Po odchodu z Hradce Králové začal trénovat s 
Litoměřicemi, a zdálo se, že se Daniel Volráb stane 
zvučnou posilou tohoto provinčního týmu. Ovšem nestalo 
se tak, hokejista, jenž byl draftován Dallasem (ve 4. kole), 
totiž zamířil do anglické soutěže označované zkratkou 
EPIHL (v této soutěži hraje mimo jiné Juraj Faith, ex-
jihlavský Jiří Hanzal či extraligou protřelý Jaroslav 
Špelda). Samotný Volráb byl 5. nejproduktivnější Čech 
této soutěže. 

ONDŘEJ HRUŠKA (LONI HRADEC K., 0+3) 
Bojovný útočník, který naskočil do 104 extraligových 
zápasů (Vsetín, Liberec) nepatří mezi kanonýry (vloni nedal 
ve 40 zápasech ani jeden gól), ale i tak bude se svými 
čtyřmi vstřelenými góly ve 2. lize v barvách Vsetína 
nespokojen. Na střílení branek jsou však v týmu jiní hráči. 



 

 
UPATRIK BECK (LONI VRCHLABÍ, 9+15) 

Druhý nejproduktivnější hráč Vrchlabí z loňského ročníku 
se stal dalším krajánkem v německých soutěžích. Ex-
boleslavský hokejista oblékal barvy třetiligového Peitingu, 
poté si vyzkoušel i tempo druhé nejvyšší německé soutěže 
(hrál za Firschtown). Ve třetí lize kraloval, ve druhé už 
tolik ne. Ale i tak zanechal u naších sousedů dobrý dojem.  

PETR CHALOUPKA (LONI VRCHLABÍ, 5+14)

ŠTEFAN RUSNÁK (LONI VRCHLABÍ, 6+10) 
Po krachu Vrchlabí si musel i tento bojovný hokejista 
hledat nové angažmá. Nakonec dostal velmi lukrativní 
nabídku. Na stole mu totiž přistál kontrakt z daleké 
Francie, o Rusnákovy služby se totiž zajímal celek z Nice. 
Tohle prostě nešlo odmítnou. O hokej ani tak nešlo, ale 
poznat nový životní styl, jinou zemi, to je výborná 
zkušenost. 

 
Dlouholetá opora zadních řad podkrkonošského celku 
zažila loni životní sezónu. Jeho výborné výkony a skvělá 
podpora ofenzivy mu dokonce vynesly smlouvu v 
extraligové Boleslavi. Chaloupka přispěl týmové 
produktivitě devíti body. Zůstane tento 25letý obránce 
v Mladé Boleslavi i po sestupu Středočechů do druhé 
nejvyšší soutěže? 

JAKUB DRÁBEK (LONI VRCHLABÍ, 7+6) 
Po třech letech strávených v České republice se tento 
slovenský útočník vrátil domů, kde o jeho služby stála 
Žilina. Několikanásobný mládežnický reprezentant je se 
svými devadesáti pěti kily obávaným soupeřem. Poznali to i 
ve slovenské extralize. 25letý centr nastřádal celkem 
dvanáct bodů. 

TOMÁŠ PÁCAL (LONI VRCHLABÍ, 3+6) 
39letý zadák, jenž v sezóně 2004/2005 vyhrál s 
Pardubicemi extraligový titul, se vrátil do rodného Kolína. 
V tomto klubu se nyní tvoří velice ambiciózní tým. V 
obraně je zmíněný Tomáš Pácal, dále pak velezkušený Karel 
Nedbal a v útoku nově kanonýr Jiří Kadlec. Zda si ale 
známý zadák kariéru ještě o rok prodlouží, se uvidí. Bylo 
by ale škoda, nezahrát si v jednom týmu s Kadlecem. 

JIŘÍ MATĚJÍČEK (LONI VRCHLABÍ, 3+4) 
Bývalý zadák Krakonošova hodně dlouho sháněl nového 
zaměstnavatele (dokonce se na několik zápasů vrátil do 
Vrchlabí). Možná i proto, že tento hokejista nemá moc 
valnou pověst. Právě kvůli svým povahovým rysům přišel o 
angažmá v Hradci Králové (alespoň dle slov Jiřího Mičky).  
Nakonec se upsal italskému týmu Pontebba. Stejně jako v 
případě Patrika Becka o hokej moc nešlo, ale užít si 
typicky italskou kulturu je jistě zajímavým zážitkem. 



 

UMICHAL DRAGOUN (LONI PÍSEK, 8+16) 
Loňská opora sestupivšího Písku dostala šanci na 
tréninkovém kempu Kladna . Svoji šanci chytila za pačesy a 
vybojovala si tak místo v sestavě. Exsparťanský forvard 
navíc v týmu nebyl jen do počtu, patřil k 
nejproduktivnějším hráčům Rytířů. Nakonec zažil 
individuálně nejpovedenější ročník své kariéry: 10+14). 

JAN FADRNÝ (LONI PÍSEK, 4+13)

JAN KUDRNA (LONI PÍSEK A TÁBOR, 7+9) 
Hráč se 457 starty ze druhé nejvyšší soutěže opustil 
Písek a přijal lákavou nabídku francouzského Gapu. 
Pomineme-li dvě sezóny v sousedním Slovensku, tak to pro 
36letého obránce byla první zahraniční štace. Od 
zkušeného zadáka se určitě očekávaly lepší výkony, než 
nakonec podal. Ve francouzské nejvyšší soutěži dal jen 
jednu branku. 

 
V Písku loni vyhořel. Z jednoho prostého důvodu- IHC 
sestoupilo. Navíc tento brněnský odchovanec z blíže 
nespecifikovaných důvodů kabinu Jihočechů v průběhu 
baráže o 1. ligu opustil. Fadrný se tedy vrátil do Německa, 
odkud do Písku přicházel. Tentokráte  se dohodl se 
čtvrtoligovým Königsbrunnem. Pro závěr sezóny pak posílil 
slovenský extraligový tým z Martina. 

MARTIN VÝBORNÝ (LONI PÍSEK, 5+10) 
Martin Výborný se i v letošní sezóně potkal v jednom týmu 
s Janem Fadrným. Kdežto Fadrný přišel do Martina až v 
závěru sezóny, Martin Výborný působil ve slovenské 
nejvyšší soutěži už od startu ročníku. Vloni se mu v Písku 
vůbec nedařilo a stejně jako Fadrný tým opustil už po 
prvním barážovém zápase. Na Slovensku už se mu dařilo 
lépe (4+15). 

PETR ŠULČÍK (LONI PÍSEK, 0+2) 
Petr Šulčík byl za dob druholigových hlavní oporou Písku, v 
1. lize se ale natrvalo neuchytil. Už po osmi zápasech 
dostal padáka, nejprve zakotvil v Milevsku, poté v 
německém Rostockeru. V tomto týmu odehrál i celý letošní 
ročník a byl hlavní hvězdou klubu. Se 114 body ze 32 
zápasů byl nejproduktivnější z celé Oberligy. Byl i 
nejlepším kononýrem soutěže (65 branek). 

TIBOR RADULAY (LONI CHOMUTOV A KADAŇ, 9+5)  
24letý forvard by na letošní sezónu asi nejraději 
zapomněl. V rodném Trenčíně nedal ve 35 zápasech ani 
jeden gól a putoval na hostování do druholigové Považské 
Bystrice. A aby nebylo toho stěhování málo, zahrál si ještě 
jedenáct utkání za Nitru. Pravé křídlo je známo svou 
tvrdou hrou a provokacemi, dokáže tak naplno využít svých 
devadesáti kilogramů. 



 

UJÁN MUCHA (LONI CHOMUTOV, 1+3) 
Slovenský zadák, známý především ze svého dlouholetého 
angažmá v Českých Budějovicích, pro letošní ročník posílil 
Zvolen. Po deseti letech se tak vrátil do rodné domoviny. 
Odchovanec Slovanu Bratislava plnil roli klíčového zadáka 
mužstva, patnácti body se podílel na týmové produktivitě 
svého týmu.  

LIBOR HLUBUČEK (LONI KADAŇ, 4+4) 
Dalším hokejistou, který se uchýlil do azylu do slovenské 
nejvyšší soutěže, je hubený obránce Libor Hlubuček. Také 
on dobře demonstruje fakt, že slovenská extraliga se dá 
kvalitativně srovnávat s druhou českou nejvyšší soutěži. 
178 centimetrů měřící obránce hrál za Trenčín, kterému 
pomohl jedenácti získanými body. 

DAVID BALÁZS (LONI KADAŇ, 6+15) 
V Kadani s tímto ex-litvínovským hokejistou již přestaly 
počítat, Balázs tedy zkoušel štěstí v Litoměřicích. Stadion 
dal ale přednost jiným. 37letý forvard, jenž má na svém 
kontě 454 odehraných zápasů v naší nejvyšší soutěži, si 
našel hodně zajímavé působiště. Přestoupil totiž do týmu 
Vitoria-Gasteiz, což je španělský hokejový klub. Balázs 
určitě podpisu kontraktu nelituje. 

PETR ZAHRADNÍK (LONI TŘEBÍČ, 8+15) 
Vytáhlý hokejista se s mateřskou Horáckou Slavií 
nedohodl na prodloužení kontraktu a uchýlil se tak do 
civilního zaměstnání. Hokej tak hraje vesměs jen pro 
zábavu v Moravských Budějovicích, které hrají krajskou 
soutěž jihomoravského regionu. Útočník s přezdívkou 
"Čáp" byl nejproduktivnějším hráčem týmu (24+26).  

MARCEL HRBÁČEK (LONI TŘEBÍČ, 0+3) 
Legenda třebíčského klubu vloni na jaře ve 41 letech 
definitivně oznámila konec profesionální kariéry. 
Hokejista, který nikdy na nejvyšší hokejové scéně 
neoblékal jiný dres než ten Třebíče (přes 700 startů za 
HST), se ale stejně jako Zahradník nedokázal vzdát 
hokeje a rovněž jako on hrál za Moravské Budějovice 

PAVEL BULIČKA (LONI TŘEBÍČ, 3+5) 
Čerstvě ženatý obránce patřil vždy k lepším bekům 
Třebíče. Ale ani on se nedokázal domluvit s Horáckou 
Slavií na nové smlouvě a v 26 letech tedy odchovanec klubu 
ukončil profesionální činnost. Také on zamířil do 
Moravských Budějovic (5+9), které měly ambice na postup 
do 2. ligy. Tento klub z jihu třebíčského okresu ale 
nepřešel přes baráž. Třetiligovou příslušnost totiž uhájila 
Poruba, která před několika lety ještě válčila v 1. lize. 



 

UZDENĚK OKÁL (LONI TŘEBÍČ, 5+6) 
Začátek loňské sezóny mu vyšel na výbornou, jenže pak 
přišla střelecká krize a syn slavného otce se propadával 
sestavou. I proto se mu letos shánělo angažmá těžko, i 
když tréninkový kemp v Hradci Králové mu vyšel na 
výbornou a fanoušci Východočechů byli po jeho odchodu 
hodně překvapeni. Ucházel se o něj i Šumperk, hokejista 
se zkušenostmi z Kanady však tuto šanci odmítl. Hokej tak 
hrál jen pro zábavu za juniorku Zlína. Třeba se do 
vrcholového hokeje, pokud přijde solidní nabídka, 
rychlonohý kanonýr ještě vrátí. Byla by škoda, kdyby ne. 

 

JAK SI VEDLO ZNOJMO... 

 

Znojmo se v létě stalo vůbec prvním českým klubem historie, který zamířil hrát natrvalo soutěž do 
ciziny. Jihomoravané tak nastartovali novou éru znojemského klubu. Vypadá to, že Orli udělali 
zřejmě dobrý krok. Fanoušci totiž mohli vidět v akci takové hvězdy jako Petera Puchera, Lukáše 
Sáblíka, Petra Kanka, Jana Platila, Mikea Dantona nebo Davida Hájka s Lubomírem Vosátkem. 
Znojmo si na tempo EBEL zvykalo hodně dlouho, ale v pravou chvíli se dostalo do skvělé formy a 
vybojovalo si historickou účast v play-off (vždyť vlastně vše bylo letos pro Orly historické). Ve 
čtvrtfinále však Jihomoravané nestačili na chorvatský Záhřeb. V příštím ročníku by Znojmo rádo 
svoji účast v play-off zopakovalo. Pomoci k tomu má i nestárnoucí Radek Haman, který znovu 
prodloužil smlouvu. Ve hvězdu týmu se vyšvihl mladý Adam Havlík. 

 
JAK SI VEDLO VRCHLABÍ... 

 Vedlo si výborně, ale nakonec se tato skutečnost ukázala jako houby platná. Nově 
přejmenovaný klub hrající pod názvem HC Stadion sice suverénně opanoval kvalifikaci o 2. ligu, 
jenže poražený celek ze Slaného podal protest na neoprávněný start vrchlabského Michala Červy. 
Více ZDE. Zatímco Vrchlabí se může o postup do 2. ligy pokusit již v následující sezóně, klub ze 
Slaného se nelichotivé nálepky zřejmě nezbaví a na každém stadionu jim fanoušci soupeře budou 
tento unfair protest určitě připomínat, ať už nadávkami nebo něčím podobným. 

Zpět k hokeji. Tahounem týmu byl bezesporu nestárnoucí Martin Filip. V bráně zase 
nastupoval Biegl. Že je vám toto jméno povědomé? Není divu, jde o synovce slavného Radovana 
Biegla, který taktéž jako námi myšlený Zdeněk, to však ještě v prvoligové éře klubu, hájil svatyni 
Elektromontu.  
  

JAK SI VEDL TÁBOR... JAK SI VEDLA CHRUDIM... 
Tábor, jenž měl ve svém kádru i hvězdného 
Jakuba Matušíka, letos splnil svůj cíl- návrat do 
profesionální soutěže. Kohouti totiž uspěli v baráži 
a vybojovali si účast ve 2. lize. Stejně jako ve 
Vrchlabí, tak i v Táboře diváci na hokej nepřestali 
chodit v solidním počtu. Kališníci se netají tím, že 
by v budoucnu rádi postoupili až do 1. ligy, ale 
vzhledem ke stále neutěšené finanční situaci v 
klubu bude vůbec úspěchem, když husité seženou 

Chrudim se na jaře 2011 ucházela o licenci 
Vrchlabí, ale nakonec jednání do zdárného 
konce nedovedla a s 1. ligou se tak po sestupu 
nadobro rozloučila. Jenže Orlice se 
rozloučily i s možností hrát třetí nejvyšší 
soutěž, nesehnaly se totiž potřebné finance. 
Chrudim tak hrála jen v pardubické krajské 
lize. Východočeši došli až do finále, kde ale 
nestačili na Choceň, která dokonce bývalému 

potřebný kapitál pro následující ročník. Je 
smutné, jak tento klub skončil. Ale třeba se znovu 
začně blýskat na lepší časy.  

klubu, kde trénoval mimo jiné oblíbený 
hokejový komentátor Martin Hosták, nadělila 
v prvním zápase potupnou desítku. 

http://www.hcvrchlabi.cz/clanek.asp?id=Svaz%20pohrbil%20baraz%20Vrchlabi-1344


LEGENDA 

 

Přívlastek legenda si zaslouží 
jako málokdo jiný. Mladý 
hokejista patřil na začátku 
nového desetiletí k hvězdám 1. 
ligy, ale po jednom z 
Moravových faulů zůstal upoután 
na invalidním vozíku. Tomáš 
Zelenka ale našel smysl života 
(rodina) a myslím si, že je i přes 
svůj handicap šťastný člověk. 
 

foto: Josef Nekvasil 

 

UTOMÁŠ ZELENKA 



 Nechci se na těchto řádcích věnovat 
nešťastné události z 22. února 2002, to už 
bylo rozebráno dostatečně. Tomuto 

 
zásadnímu zlomu v životě Tomáše Zelenky je 
věnován i jeden z dílů úspěšného pořadu 13. 
komnata. Video určitě stojí za zhlédnutí, 
nelitujte svého času a věnujte půlhodinku 
příběhu Tomáše Zelenky. ZHLÉDNOUT 
ZDE Raději se budeme věnovat životu 
Tomáše Zelenky před osudným faulem dnes 
již kapitána Rebelu Mariana Moravy. 
 Tomáš Tomáš Zelenka se narodil 20. 
listopadu 1975 v Litvínově. V mládežnických 
kategoriích úspěšně nastupoval v jedné lajně 
se Zdeňkem Skořepou a Romanem Vopatem. 
Jeho talent byl zjevný, výjimečnou 
šikovností vynahrazoval svoji poměrně 
drobnou postavu. V roce 1995 si pak 
vyzkoušel i angažmá v zámoří. I přes 
nabídky z univerzit se nakonec rozhodl pro 
návrat do České republiky, konkrétně do 
Děčína, s kterým vyhrál 2. ligu a zaujal 
vedení Horácké Slavie, kam poté přestoupil. 
První rok si musel technicky zdatný forvard 
zvykat na defenzivnější systém, ale v 
ročníku 1999/2000 už se stal klíčovým 
hráčem mužstva. S 20 vstřelenými 
brankami obsadil druhou pozici mezi 
prvoligovými střelci. Společně se svými 
spoluhráči tak Zelenka pomohl Třebíči k 2. 
místu po základní části. Před play-off se 
však na tréninku zranil a možná i proto se 
HST rozloučilo se sezónou již ve 
čtvrtfinále.  

Tomáš Zelenka byl i hostem Všechnopárty. ZHLÉDNOUT ZDE 

   Ani jeho osudová sezóna nezačala 
pro sympatického sportovce šťastně, v 
posledním přípravném zápase se totiž zranil 
a na led se vrátil až na konci ledna. Pak 
přišlo čtvrtfinálové utkání s Duklou Jihlava. 
O následujících událostech netřeba psáti po 
stodesáté.   
 Nyní je důležité to, že seTomáš 
Zelenka, byť už se zřejmě nikdy nepostaví 
na nohy, vrátil do normálního života, je 
šťastným a pyšným otcem, milujícím 
manželem, výborným sledgehokejovým 
trenérem...  

Doufejme, že Tomášovi vydrží životní 
elán ještě hodně dlouho a bude pořád tím 
usměvavým mužem jako v současnosti.   

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1186000189-13-komnata/209562210800025/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1186000189-13-komnata/209562210800025/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/208522161600010/obsah/108674-tomas-zelenka/
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 ZÁBAVA 
Hlášky a přeřeky komentátorů 

Ukrajinský brankář tak trochu překvapivě 
nastoupil na zápas proti Slovensku. Za první 
dva góly však rozhodně nemohl. První sice 
padnul po jeho fatální chybě a při druhém 
šel moc rychle k ledu dole. Rozhodně však 
příjemně překvapil! 
 
A Švédi budou vyloučení za příliš mnoho 
hráčů na střídačce. 
 
Co již profesionálové neudělají pro 
zastrašení soupeře, tento hokejista si 
namaloval zuby válečnickými barvami. 
Spolukomentátor Hrdina: Roberte, to je 
chránič na zuby!   Také vidíte podobu mezi hvězdou Montrealu 

Andrejem Markovem a hercem, jenž ztvárnil 
proslulého Mr, Beana, Rowanem Atkinsonem. 

 
Tak toto by stihl jen Ovečkin… (chvilka ticha 
a komentátor na to překvapeně)… tak 
dokonce i Vaic.

   
Alexandr Ovečkin a Semjon Varlamov, tehdy ještě 

spoluhráči z Capitals, se stali na chvíli herci a objevili 
se ve velmi vtipné reklamě, která je hitem serveru 

YouTube. 

 
V zápase mezi USA a Kanadou vedou Češi 
2:0... 
 

NA REKLAMU SE MŮŽETE PODÍVAT: ZDETak tento faul na Bartečka měl tak daleko 
od fair-play jako Vancouver od rovníku.

 

 
 
Stümpel opět prochází mezi obránci soupeře 
jako turnikety v metru. A ještě jim ukázal 
tramvajenku.  
 
(kamera bere do záběru legendárního 
reprezentanta sborné Vladislava Treťjaka, 
zamyšleně stojícího ve VIP sektore) Vladimír 
Országh: Kdoví, co Treťjakovi teď probíhá 
hlavou… Za jeho dob, kdyby Sovětský svaz 
remizoval se Slovinskem, tak by z toho byl 
asi jednosměrný transfer na Sibiř... T
 
THTTChára, je u mantinelu, no hokejku má skoro 
u brány.T 
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KVIZ TEST 

výsledky na další straně! 

KDO JE TO? 

Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš klub? 
1. indicie: první oddíl v roce 1933 
2. indicie: 1. místo v tabulce 2003/2004 
3. indicie: Radoslav Svoboda, Miloš Pecka, Jiří 
Doležal  
4. indicie: hrál zde Klhůfek, Forman, Pacovský 
5. indicie: Medvědi 

Poznáš hráče? 
1. indicie: Děčín 
2. indicie: ex-hráč Chomutova 
3. indicie: dnes Litoměřice 
4. indicie: jmenovec Dominátora 
5. indicie: kř. jméno Jaroslav 
 

10 otázek 
1) Kdo byl letos kapitánem Třebíče? 
a) David Dolníček 
b) Lukáš Sláma 
c) Marek Laš 
d) David Rangl 
2) Kdo byl letos hl. trenérem Šumperka? 
a) Roman Meluzín 
b) Jindřich Setikovský 
c) Radek Kučera 
d) Martin Tvrzník 
3) Za jaký tým EHL hrál letos Jan Alinč? 
a) Sparta Praha 
b) Slavia Praha 
c) Litvínov 
d) Karlovy Vary 
4) Kde nikdy nehrál David Hruška? 
a) Karlovy Vary 
b)  Litvínov 
c)  Slavia 
d)  Plzeň 
U5) Ondřej Němec je odchovancem… 
a) Jihlavy 
b) Třebíče 
c) Havlíčkova Brodu 
d) Olomouce 
 

6) Který hráč letos neoblékal dres Šumperka? 
a) Aleš Křetínský 
b) Karel Plášek 
c) Tomáš Sedlák 
d) Ladislav Gengel 
7) V jakém klubu hrál letos Šimon Antončík? 
a) Písek 
b) Most 
c) Šumperk 
d) Třebíč 
8) Kolik let je Tomáši Čachotskému? 
a) 24 
b) 27 
c) 30 
d) 33 
9) Který z hráčů letos nezastával post hrajícího 
asistenta trenéra? 
a) Jaroslav Nedvěd 
b) Jan Hranáč 
c) Roman Meluzín 
d) Radek Bělohlav 
U10) Kterému klubu patří Dušan Žovinec? 
a) Slavia Praha 
b) Kladno 
c) Sparta Praha 
d) Zlín 

Pokud jste dosáhl/a… jste… 
20-26 bodů Prezident klubu 
16-19 bodů Generální manažer 
12-15 bodů Hlavní trenér 
7-11   bodů Asistent trenéra 
3-6     bodů Trenér mládeže 
0-2     bodů Nosič vody 

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

 

Za každou správnou odpověď 1 bod 

Kde se narodil a začínal s 
hokejem Mistr světa Ondřej 

Němec? 

 
Za jaký extraligový tým hrál 

letos ústecký Jan Alinč? 



 

UPŘÍŠTÍ ČÍSLO:  
PRŮVODCE SEZÓNOU 2012/2013 

VYCHÁZÍME TĚSNĚ PŘED STARTEM ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
 

- Analýza všech klubů 
- Události během léta 

- Zaostřeno na hráče, kteří změnili působiště 
- Tradiční rubriky 
- TOP 10: Brankáři 

- Team info:  tvrďáci 
- A mnoho dalších článků  

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, weby extraligových klubů 
Výsledky kvizu 10 otázek
Kdo je to? 

 
1) a   5) b  9) b 

1. Kamil Tvrdek 2) c   6) d  10) c 
2. Aleš Holík 3) b   7) a 
3. Petr Šinágl 
UPoznáš…? 
klub: HC Berounští Medvědi 
hráč: Jaroslav Hašek 

4) d   8) c 
 

UKontakty 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
Ady:     vadlejsek@seznam.cz 
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