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UPŘEDMLUVA 
 
 "Sezóna je už v plném 

UFOTO ČÍSLA 
Choreo třebíčského kotle při zápase s Duklou (24. října) 

proudu a podle očekávání je 
prvoligová tabulka hodně 
vyrovnaná. Příští měsíce tak budou 
opravdu zajímavé.  
 Nicméně v tomto čísle 
magazínu o 1. lize se dočtete 
konkrétně o dvou týmech druhé 
nejvyšší soutěže. A to o Benátkách 
nad Jizerou (v článku se zaměříme 
především na téma farmy) a 
Litoměřic (budeme se zabývat 
zejména na spolupráci se Spartou 
a Lvem).  
 Pochopitelně nemohou 
chybět ani profily samotných 
hráčů. V tomto čísle si popíšeme 
kariéru zmařeného talentu Radima 
Kucharczyka, jemuž slibnou 
budoucnost překazila zranění. 

 
Všechny připomínky, dotazy a názory 
prosím posílejte na email: 

Obsah 
2................ Úvod  V dalším článku pod lupou 

rozebereme boleslavského šikulu 
Davida Vrbatu.  

Marek.Hedbavny@seznam.cz

 Pestrý životní příběh má  
Marian Morava. Pro jedny je 
vyvrhelem (zejména třebíčské 
příznivce), pro některé miláčkem 
(pro fanoušky Komety). Převážná 
část článku se pochopitelně bude 
věnovat incidentu z roku 2001, kdy 
Morava zmrzačil Tomáše Zelenku. 
 Navrch přidáme i profily 
kadaňsko-chomutovského Nikola 
Gajovského a hradeckého 
navrátilce Jiřího Cetkovského, 
který se po otřesu mozku 
rozehrává v 1. lize. 
 Nechybí samozřejmě ani 
tradiční rubriky v čele s TOP 10 či 
Milníky měsíce.. 

 
Přejeme příjemné čtení 

  

CITÁT ČÍSLA 
 
„Měřítko první ligy mezi obránci 
snesou jenom Kameš a Boháč, 

ostatní v žádném případě. Hráči 
si asi mysleli, že dnes vyhrají 

nějakým nadstandardním 
hokejem. Ten ale neumí." 

 
Trenér Písku J. Setikovský si po 
prohře s Mostem nebral servítky. 

  PLUS 

   

 MINUS 

    

RADIM VRBATA 
Boleslavský odchovanec a hráč Phoenixu Coyotes během výluky 
oblékne dres mateřského klubu! Svoji premiéru si již odbyl v zápase 
proti Olomouci. Hvězdný útočník bude pro druhou nejvyšší soutěž 
obrovským zpestřením. Radime, těšíme se na tvoje kousky... 
 LIFETV 

Domácí zápasy Šumperka přenáší internetová televize LifeTV. Místo sledování 
onlajnů tak může hostující fanoušek držet svým oblíbencům palce i u obrazovek. 
Úroveň přenosu je skvělá. Komentátoři mají přehled, kvalita záběrů je také na 
vysoké úrovni a navíc je to zcela zdarma! 

SK KADAŇ 
Týmem měsíce, jak se dočtete i v Milnících měsíce, byl zvolen ten kadaňský. Po 
příchodu nového trenéra Jiřího Čelanského dává Kadaň neskutečné množství gólů, 
navíc v bráně září Miroslav Hanuljak. V tomto měsíci byla takřka k nezastavení. 

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Trenéra změnil i Havlíčkův Brod. A to teprve nedávno, takže ještě 
není možno hodnotit, zda odchod trenéra Dvořáka pro Rebel něco 
závratného vyřešil. Každopádně padák byl na spadnutí, jelikož hrát 
s takovým týmem, jaký má Havlíčkův Brod k dispozici, kolem osmé 
pozice, je zbytečné mrhání penězi. 

MICHAL JÄGER 
Prvním odvolaným trenérem v letošním ročníku byl ten kadaňský, jak již bylo 
zmíněno. Ten svoji práci doslova nezvládl a zdá se, že zejména on měl prsty 
v nevýrazných výkonech Kadaně v první části soutěže. Více na dalších stranách. 
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STATISTIKY 

k 13.10.2012 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PO DEVÍTI KOLECH 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů

 
1. Jaroslav Roubík (UNL) 30 bodů 
2. Matěj Pekr (OLO)  29 
3, David Výborný (MB)  22 
4. Ladislav Gengel (MOS) 21 
5. Daniel Hodek (JIH)  21 
6. Daniel Vrdlovec (ŠUM) 21 
7. Jiří Řípa (OLO)   21 
8. Jakub Herman (OLO) 20 
9. Ladislav Rytnauer (HB) 20  
10. Zdeněk Tauš (MOS) 19 
11. Lukáš Pabiška (MB)  19 
12. Michal Jeslínek (JIH) 19 
13. Tomáš Čachotský (JIH) 19 
14. Petr Haluza (HK)  19 
15. Pavel Vostřák (BER) 19 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Jakub Bartoň (OLO)  18 bodů 
2. Tomáš Kolafa (JIH)   17 
3. Kamil Charousek (MOS) 16  
4. Lukáš Poživil (UNL)  16 
5. Aleš Holík (ŠUM)  13 
6. Zbyněk Sklenička (UNL) 12  
7. Tomáš Sedlák (ŠUM) 10 
 

TOP 7 střelců 
 
1. Matěj Pekr (OLO)  16 gólů 
2. Jaroslav Roubík (UNL) 13  
3. Zdeněk Tauš (MOS)  12 
4. Ladislav Gengel (MOS) 11 
5. Lukáš Pabiška (MB)  11 
6. Robin Kovář (UNL)  11 
7. Michal Jeslínek (JIH) 10 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Kamil Charousek (MOS) 8 gólů 
2. Jakub Bartoň (OLO)  5 
3. Tomáš Kolafa (JIH)   5 
 

 TOP 5 juniorů (bodování) 
  
1. Jaroslav Roubík (UNL) 17 asistencí 1. Dominik Simon (LIT)  8 
2. Jiří Řípa (OLO)   16 2. Jiří Bárta (BER)  5 
3, David Výborný (MB)  15 3. Filip Vlček (PIS)  5 
4. Ladislav Rytnauer (HB) 14 4. Jakub Matai (UNL)  3 
5. Pavel Vostřák (BER)  14 5. Vojtěch Zadražil (JIH) 2 
6. Lukáš Král (BNJ)  14 
7. Matěj Pekr (OLO)  13 TOP 3 cizinci (bodování)
 

 
 

TOP 3 asistentů (obránci) 1. Adam Lapšanský (LIT) 14 
 2. Adam Jánošík (BNJ) 9 

1. Jakub Bartoň (OLO)  13 asistencí 3. Dalibor Bortňák (BNJ) 9 
2. Tomáš Kolafa (JIH)   12  

TOP 3 gólmani (počet výher)3. Lukáš Poživil (UNL)  12  
  
1. Roman Will (MB)  15 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. Marek Čiliak (TRE)  11 
 3. Miroslav Hanuljak (KAD) 11 
1. Matěj Pekr (OLO)  14 + bodů  
2. Tomáš Demel (MB)  14 TOP 3 gólmani (čistá konta)
3. Jiří Řípa (OLO)   13 

 
 

4. Jakub Herman (OLO) 13 1. Marek Čiliak (TRE)  3 
5. Tomáš Kolafa (JIH)  13 2. Roman Will (MB), Miroslav 

Hanuljak (KAD), Libor Kašík (OLO), 
Jakub Čech (HK), Tomáš Vošvrda 
(BNJ), Petr Přikryl (LIT) 2 

6. Petr Chaloupka (MB) 13  
7. Josef Jindra (MB)  13 
8, David Výborný (MB)  12 
9. Nikola Gajovský (KAD) 12 

Úspěšnost zákroků (min. 10 záp.)10. Martin Koudelka (MB) 12  
  
 1. Tomáš Halász (OLO)          94,35% TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
2. Roman Will (MB)                93,98%  
3. Marek Čiliak (TRE)       93,70% 1. David Štich (BNJ)      79 TM 
4. Miroslav Hanuljak (KAD)    93,48% 2. Petr Přindiš (BER)     77 
5. Filip Novotný (JIH)        93,33% 

3. Milan Toman (LIT)     64  
4. Aleš Holík (ŠUM)     62  Průměr gólů na zápas (min. 10  
5. Jiří Suchý (LIT)     61 záp.)
 

 
 

Nejhorší +/- 1. Roman Will (MB)  1,59 
 2. Tomáš Halász (OLO)           1,89 
425. Tomáš Karpov (BER) - 17 bodů 3. Filip Novotný (JIH)  1,98 
424. Radim Heřman (PIS) - 14  Nejvíce odchytaných minut423. Pavel Vostřák (BER) - 14  

1. Marek Čiliak (TRE)           1203 422. František Gerhát (LIT)  - 14 
2. Tomáš Štůrala (ŠUM)        1080 421. Jakub Ruprecht (BER)  - 13 
3. Miroslav Hanuljak (KAD)   1066 
 
 

 



 

UTÝMOVÉ STATISTIKY PO DEVÍTI KOLECH 
 

TABULKY 
1. liga 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů 
1  BK Mladá Boleslav  21  16  2  0  1  2  78:36  53  
2  HC Slovan Ústečtí Lvi  21  14  1  0  1  5  77:53  45  
3  HC Olomouc  21  13  1  0  2  5  76:47  43  
4  HC Dukla Jihlava  21  11  1  0  1  8  74:41  36  
5  SK Horácká Slavia Třebíč 21  9  2  0  2  8  43:47  33  
6  HC Stadion Litoměřice  21  8  1  0  5  7  61:68  31  
7  SK Kadaň  21  7  4  0  1  9  64:50  30  

8  Královští lvi Hradec 
Králové  21  8  2  0  2  9  65:62  30  

9  HC Rebel Havlíčkův Brod  21  9  1  0  1  10  56:67  30  
10  Salith Šumperk  21  9  1  0  1  10  58:71  30  
11  HC Benátky nad Jizerou  21  8  1  0  2  10  62:71  28  
12  HC Most  21  5  4  0  0  12  55:71  23  
13  HC Berounští Medvědi  21  3  2  0  2  14  54:92  15  
14  IHC Písek  21  3  1  0  3  14  41:88  14  

 
1. liga - DOMA 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů 
1  BK Mladá Boleslav 11  10  0  0  0  1  48:17  30  
2  HC Olomouc 10  9  0  0  1  0  43:12  28  
3  Salith Šumperk 11  8  1  0  1  1  40:29  27  
4  HC Slovan Ústečtí Lvi 10  7  1  0  1  1  42:22  24  
5  HC Dukla Jihlava 10  7  1  0  0  2  43:13  23  
6  SK Horácká Slavia Třebíč 10  6  0  0  1  3  24:21  19  
7  HC Stadion Litoměřice 11  5  0  0  3  3  36:33  18  
8  SK Kadaň 10  4  2  0  1  3  35:22  17  
9  HC Benátky nad Jizerou 10  5  1  0  0  4  38:34  17  
10  HC Rebel Havlíčkův Brod 11  5  0  0  1  5  24:28  16  

11  Královští lvi Hradec 
Králové 10  4  0  0  2  4  28:27  14  

12  HC Most 11  3  1  0  0  7  27:41  11  
13  HC Berounští Medvědi 11  1  2  0  2  6  28:42  9  
14  IHC Písek 11  2  0  0  2  7  24:43  8  

 
1. liga - VENKU 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů 
1  BK Mladá Boleslav 10  6  2  0  1  1  30:19  23  
2  HC Slovan Ústečtí Lvi 11  7  0  0  0  4  35:31  21  

3  Královští lvi Hradec 
Králové 11  4  2  0  0  5  37:35  16  

4  HC Olomouc 11  4  1  0  1  5  33:35  15  
5  HC Rebel Havlíčkův Brod 10  4  1  0  0  5  32:39  14  
6  SK Horácká Slavia Třebíč 11  3  2  0  1  5  19:26  14  
7  HC Dukla Jihlava 11  4  0  0  1  6  31:28  13  
8  SK Kadaň 11  3  2  0  0  6  29:28  13  
9  HC Stadion Litoměřice 10  3  1  0  2  4  25:35  13  
10  HTUHC MostUT 10  2  3  0  0  5  28:30  12  
11  HTUHC Benátky nad Jizerou UT 11  3  0  0  2  6  24:37  11  
12  HTUHC Berounští MedvědiUT 10  2  0  0  0  8  26:50  6  
13  HTUIHC PísekUT 10  1  1  0  1  7  17:45  6  
14  HTUSalith ŠumperkUT 10  1  0  0  0  9  18:42  3  

 

Tabulka průměrné návštěvnosti domácích 
zápasů  

 
1. Mladá Boleslav  2174 diváků 
2. Ústí nad Labem  2028 
3. Jihlava   1531 
4. Třebíč   1490 
5. Šumperk   1291 
6. Litoměřice    1184 
7. Havlíčkův Brod  1150 
8. Olomouc   1084 
9. Hradec Králové   792 
10. Písek    416 
11. Benátky nad Jizerou  343 
12. Kadaň    291 
13. Most     290 
14. Beroun    267 

Úspěšnost přesilovek 
 
1. Ústí nad Labem  24,71% 
2. Olomouc   22,68 
3. Jihlava   21,62 
4. Havlíčkův Brod  19,67 
5. Benátky nad Jizerou 18,95 
6. Mladá Boleslav  18,56 
7. Hradec Králové  16,39 
8. Beroun   16,38 
9. Kadaň   14,29 
10. Šumperk   13,60 
11. Třebíč   13,33 
12. Most   12,84 
13. Litoměřice   12,50 
14. Písek   12,20 
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BK MLADÁ BOLESLAVU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Mladá Boleslav  6:1  Písek 
Beroun  0:3  Mladá Boleslav   

Mladá Boleslav  6:1  Havlíčkův Brod 
Most  3:7  Mladá Boleslav   

Litoměřice  1:2  Mladá Boleslav   
Mladá Boleslav  4:1  Šumperk 

Benátky n/J  5:6  Mladá Boleslav   
Mladá Boleslav  2:1  Kadaň 

Jihlava  1:0sn.  Mladá Boleslav   
Mladá Boleslav  6:1  Třebíč 

Ústí n/L  2:3  Mladá Boleslav   
Olomouc  2:4  Mladá Boleslav   

 
LUKÁŠ PABIŠKA 

 Bojovník k pohledání přidal ke svým výborným 
defenzivním činnostem i kopu bodů a zejména 
vstřelených branek. V derby s Benátkami nad Jizerou, 
za které hraje i jeho dvojče Marek, byl dokonce 
vyhlášen nejlepším hráčem mužstva. "Bylo to moc 
hezké zpestření. Bráchu jsem u mantinelu jednou 
pěkně ometl," vyprávěl pro hokej.idnes.cz benátecký 
univerzál Marek Pabiška. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Radim Vrbata (foto) vypomůže Mladé Boleslavi během 
výluky v NHL. Křídelník Phoenix Coyotes poprvé za 
Středočechy nastoupil již 10. listopadu proti Olomouci. 
 
* Mladá Boleslav provedla hráčský trejd s Litoměřicemi. Na 
sever Čech sice zamířil bojovný srdcař Václav Drábek, na 
oplátku však do Mladé Boleslavi přestoupil ofenzivně laděný 
zadák Milan Toman, jehož návrat do mateřských Litoměřic 
tak neměl příliš dlouhého trvání. Na Tomana se přitom ještě 
v 1. kole na stadionu Mladé Boleslavi pískalo. Je totiž hráč, 
kterého buď zbožňujete (když hraje za váš tým), nebo ho 
nemůže vystát. "Parta je dobrá, cíle a ambice velké. To 
všechno jsou důvody, proč jsem chtěl do Boleslavi jít," řekl 
obránce, jenž si svou premiéru odbyl paradoxně proti 
Litoměřicím, v rozhovoru pro čtenáře bkboleslav.cz. "Všichni 
víme, proč tu jsme. Musíme se dobře připravit na všechno, 
co přijde. Doufám, že zvládneme závěr té sezony," dodal 
v interview s Jitkou Čechovou. 
 
* Michal Valent, bývalá brankářská trojka Bruslařského klubu, 
odešla do slovenské Nitry. A z tohoto extraligového klubu Valent 
vytlačil dosavadní jedničku a bývalého brankáře Olomouce 
Štefana Žigárdyho. Ten nakonec Nitru opustil a hledá si nové 
angažmá. 



 
ÚSTÍ NAD LABEMU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Ústí nad Labem  5:3   Havlíčkův Brod 
Most  1:3  Ústí nad Labem   

Ústí nad Labem  4:1   Litoměřice 
Šumperk  4:3  Ústí nad Labem   

Benátky nad Jizerou  2:3  Ústí nad Labem   
Ústí nad Labem  5:2  Kadaň 
Jihlava  3:1  Ústí nad Labem   
Ústí nad Labem  4:2  Třebíč 

Hradec Králové  2:5  Ústí nad Labem   
Olomouc  5:1  Ústí nad Labem   

Ústí nad Labem  2:3  Mladá Boleslav 
Písek  2:4  Ústí nad Labem   

JAROSLAV ROUBÍK 
Nesbíral sice tolik bodů jako v úvodu soutěže, ale stále 
to byl nejlepší útočník svého týmu, přestože například 
mladý David Tůma také zažil mnoho povedených chvil. 
Každopádně Jaroslav Roubík, nejproduktivnější hráč 
soutěže, oproti Tůmovi bodoval v takřka každém 
zápase. Na něj je zkrátka spoleh.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Na webu Ústí nad Labem se objevil krátký rozhovor 
s Rokem Pajičem, který ve Slovanu letos v létě skončil 
a zamířil do italské nejvyšší soutěže. Článek ZDE. 
 
* Pro hcusti.cz poskytl rozhovor shrnující první 
čtvrtinu soutěže Jaromír Šindel (foto), hlavní trenér 
týmu. http://www.hcusti.cz/clanek.asp?id=5019 
 
* V 17. kole v duelu s Horáckou Slavií se Ústečtí Lvi 
uchýlili do děčínského azylu. V jejich domovské 
Zlatopramen Aréně se totiž ve stejný čas konala 
taneční show. A hokej musel jít stranou. Do Děčína 
vypravil klub zcela zdarma autobusy. Navíc naplánoval 
autogramiádu bývalého úspěšného brankáře Lvů Jiřího 
Zikmunda. Akce proběhla na výbornou. 

* Obránce Ústeckých Lvů Petr Hořava má vyřízeny 
střídavé starty do pražské Sparty. 

* Na sever Čech se vrátili útočník Roman Pšurný a 
mladý obránce Dan Růžička. Oba dva už dres Lvů 
před lety úspěšné oblékali.  

 

http://www.hcusti.cz/clanek.asp?id=5027
http://www.hcusti.cz/clanek.asp?id=5019


 
UHC OLOMOUC 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Olomouc  8:1   Beroun 
Havlíčkův Brod  1:3  Olomouc   

Olomouc  2:0  Most 
Litoměřice  5:3  Olomouc   
Šumperk  2:4  Olomouc   

Olomouc  9:0  Benátky n/J 
Kadaň  3:2sn.  Olomouc   
Olomouc  4:1  Jihlava 
Třebíč  3:2   Olomouc   
Olomouc  5:1  Ústí n/L 

Hradec Králové  3:4pr.  Olomouc   
Mladá Boleslav  2:4  Olomouc   

 

MATĚJ PEKR 
Matěj Pekr pokračuje ve výborných výkonech z úvodu 
soutěže a dohání Jaroslava Roubíka v kanadském 
bodování 1. ligy. S 16 brankami je pak s přehledem 
nejlepším střelcem soutěže. Lajna s Pekrem, 
mladým Jakubem Hermanem a zkušeným Jiřím Řípou 
patří k nejlepším řadám soutěže.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Olomoucká jednička Libor Kašík (foto) byl v zápase 
s nedalekým Šumperkem zraněn. Vyjetého Kašíka doslova 
sestřelil Adam Červenka, který v plné rychlosti hitem 
sundal populárního brankáře až do rohu kluziště. Libor 
Kašík nakonec musel odjet do nemocnice, kde zjistili, že 
nadějný gólman utrpěl otřes mozku. V nemocnici pak 
pobyl dvě noci na pozorování. 
 
* Ve stejném zápase, těsně po inkriminovaném zákroku, 
udělal Kašík hrozivou minelu (ODKAZ). Vliv na tom 
pochopitelně měla zdravotní indispozice. Každopádně 
když se Kašík necítil po faulu ve stoprocentním pořádku, 
neměl se do branky vracet. Olomouc ale i tak Draky 
přehrála a získala cenné tři body. 
 
* A do třetice Libor Kašík. Hokejista patřící Zlínu totiž 
v říjnu odpověděl na dotazy fanoušků v rámci off-line 
rozhovoru. ZDE se můžete spoustu informací týkajících 
se osoby tohoto velkého talenta. 
 
* Jiří Dopita se 24. října po zranění vrátil do 
prvoligového kolotoče. A hned pomohl dvěma asistencemi 
k debaklu Benátek nad Jizerou (9:0), Do dalších zápasů 
však znovu nezasáhl a jeho zdravotní stav je otázkou. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KjfZW2lVK4s
http://www.hc-olomouc.cz/otazky.asp?od=A&kat=kasik


 
HC DUKLA JIHLAVAU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Jihlava  7:0  Litoměřice 
Šumperk  3:2  Jihlava   

Jihlava  4:0  Benátky n/J 
Kadaň  2:0  Jihlava   

Hradec Králové  3:2  Jihlava   
Třebíč  1:5  Jihlava   
Jihlava  3:1  Ústí n/L 
Olomouc  4:1  Jihlava   

Jihlava  1:0sn.  Mladá Boleslav 
Písek  1:6  Jihlava   
Beroun  3:8  Jihlava   

Havlíčkův Brod  1:4  Jihlava   
 

DANIEL HODEK 
V měsíci září byl fanoušky zvolen až za 10. nejlepšího 
Dukláka. V říjnovém hlasování však bude tento zkušený 
útočník jeden z favoritů na vítěze. Zopakovat triumf 
v tabulce střelců už se však zdá být i přes dobrou 
formu velmi těžkým úkolem. Ztráta z úvodu soutěže se 
totiž bude velmi těžko vymazávat. Opomenout však 
nesmíme ani výkony nadějného obránce Václava Jaroše. 
Toho jsme nakonec zvolili do sestavy měsíce. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Lukáši Nahodilovi skončilo v Dukle měsíční 
hostování, které mu kmenovými Pardubicemi nebylo 
prodlouženo. O služby šikovného centra se totiž 
přihlásila mateřská Třebíč, která už si po odchodu 
Rostislava Marosze mohla služby Nahodila dovolit. 
Paradoxně obnovenou premiéru za Horáckou Slavii si 
Nahodil připsal právě v zápase proti Jihlavě. Dukla 
v ostře sledovaném zápase svého soka na jeho ledě 
rozdrtila 5:1. 
 
* Hvězdou měsíce září byl fanoušky Dukly zvolen 
bojovný útočník Michal Jeslínek (foto). Na druhé 
příčce skončil Tomáš Čachotský, bronzový stupínek 
pak obsadil nadějný Adam Zeman. 
 
* Lukáš Nahodil nebyl jediným hráčem, který v říjnu 
opustil sestavu Petra Vlka. Z Dukly do Berouna se totiž 
v rámci hostování do konce tohoto prvoligového 
ročníku přestěhoval Tomáš Kaláb. „Disponujeme 
širokým kádrem hráčů. Zde se nám naskytla šance dát 
našemu hráči mnohem větší možnost herního využití. U 
nás nebyl poslední zápasy tak vytěžován, v Berouně 
bude určitě více," uvedl jednatel klubu Bedřich 
Ščerban pro oficiální klubové stránky.  



 
USK HS TŘEBÍČ 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Třebíč  4:2  Most 
Litoměřice  3:4pr.  Třebíč   

Třebíč  0:3  Šumperk 
Benátky n/J  2:0  Třebíč   
Kadaň  2:1pr.  Třebíč   
Třebíč  1:5  Jihlava 

Hradec Králové  2:0  Třebíč   
Ústí n/L  4:2  Třebíč   
Třebíč  3:2  Olomouc 

Mladá Boleslav  6:1  Třebíč   
Třebíč  5:1  Písek 
Beroun  1:3  Třebíč   

 

 MAREK ČILIAK 
Slovenský gólman už sice nebyl tak dominantní 
postavou jako v první části sezóny, za kterou si stejně 
jako v tomto měsíci odnesl cenu pro nejlepšího hráče  
Horácké Slavie podle magazínu o 1. lize, a při 
některých inkasovaných gólech mohl mít černé 
svědomí, ale i tak se na tohoto mladíka dalo spolehnout 
a například takřka sám rozhodl o vítězství nad Morou.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Třebíč trápila v říjnu velká marodka. 
Vedení Horácké Slavie ale na rozsáhlé 
ztráty v sestavě zareagovalo nejlépe jak 
mohlo. Nejprve ze Zlína přivedlo Jakuba 
Šlahaře. Tento nadějný útočník hrál loni 
velmi dobře v bronzovém celku soutěže 
Olomouci. Na Horácko přišel v rámci 
střídavých startů. 
 
* Větší bomba přišla o několik dnů později. 
Do Třebíče se totiž na měsíční hostování 
z Pardubic vrátil Lukáš Nahodil (na fotce)! 
Tento místní odchovanec, který začátek 
soutěže strávil v nedaleké Jihlavě, už je 
dvojnásobným vítězem naší nejvyšší soutěže.  
O místo v Pardubicích v letošním ročníku 
přišel kvůli výluce NHL, která na východ 
Čech přivábila Davida Krejčího a Aleše 
Hemského. 
 
* Obránce Roman Kadela, který se v létě 
neúspěšně pokoušel prosadit do kádru 
extraligové Komety, zamířil na hostování do 
Mostu. V Třebíči totiž nebyl vytěžovaný. 



 
ULITOMĚŘICE 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Jihlava  7:0  Litoměřice 
Litoměřice  3:4pr.  Třebíč 
Ústí n/L  4:1  Litoměřice   
Litoměřice  5:3  Olomouc 

Litoměřice  1:2  Mladá Boleslav 
Písek  3:4sn.  Litoměřice  
Litoměřice  9:6  Beroun 

Havlíčkův Brod  0:4  Litoměřice   
Litoměřice  3:4sn.  Most 

Litoměřice  0:3  Hradec Králové 
Šumperk  3:1  Litoměřice   JAN RUDOVSKÝLitoměřice  0:4  Benátky n/J  

Popravdě řečeno, tuto cenu by si možná nezasloužil 
nikdo. Každopádně když je tato rubrika zavedená, musí 
v ní být něco napsáno. Takže výběr Jana Rudovského 
je z nouze ctnost. Každopádně tento hráč se  loni 
nedokázal prosadit do kádru Mostu a putoval do 2. ligy 
(konkrétně do Děčína). Letos je to ale úplně jiný 
Rudovský. Upgradovaný. Od 13. kola září bývalý 
berounský hokejista naplno. V tomto období totiž vsítil 
velmi dobrých šest branek a na další dvě asistoval. 
Důvodem náhlé bodové potence je i skvělá forma jeho 
parťáka Martina Nováka.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Z HC LEV přišel do Litoměřic prozatím na 14 dní (o jeho dalším 
budoucnosti se jedná) kanadský brankář Drew MacIntyre. Ten loni 
odchytal i dva zápasy v NHL. 
 
* Milan Toman opustil svůj klub z raných hokejových let (první hokejové 
krůčky ale udělal v nedaleké Roudnici nad Labem) a vydal se zkusit 
štěstí do prvoligové Mladé Boleslavi (ta totiž na Tomana odkoupila práva 
od Kladna). Jako náhradu přivedl Stadion do svých řad staronovou posilu 
Václava Drábka (foto). Tento bojovný bek, který do hry dává celé své 
srdce, už v Litoměřicích působil loni. Jeho odchod ze středočeského 
celku nesli fanoušci Mladé Boleslavi nelibě, byl to totiž jeden z mála 
srdcařů v týmu. Sečteno podtrženo, Litoměřice sice na této změně 
v defenzivě trochu prodělaly, ale žádná tragédie se nekoná. 
 
* Za Litoměřice konečně nastoupil i Sacha Treille. Už to dokonce vypadalo, 
že francouzský reprezentant se do 1. ligy neuchýlí. Ale nakonec se ukázalo, 
že tento forvard, který nečekaně skončil ve Spartě, která ho obratem 
poslala do partnerských Litoměřic, byl zraněný. „V minulých zápasech za nás 
nehrál, protože se potýkal se zraněním. Nyní je u nás platným hráčem, ale 
pravděpodobně u nás dlouho nevydrží. Má u nás ze Sparty vyřízené měsíční 
hostování. Ale po listopadové reprezentační přestávce zamíří 
pravděpodobně někam jinam,“ uvedl trenér Daniel Tvrzník. V posledních 
duelech už Treille za Stadion nenastoupil Zřejmě tedy hledá jiné angažmá. 



 

 
USK KADAŇ 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY  
  

Kadaň  7:1  Šumperk 
Benátky n/J  1:6  Kadaň   

Hradec Králové  1:2sn.  Kadaň   
Kadaň  2:0  Jihlava 

Kadaň  2:1pr.  Třebíč 
Ústí n/L  5:2  Kadaň   

Kadaň  3:2sn.  Olomouc 
Mladá Boleslav  2:1  Kadaň   

Kadaň  2:3pr.  Písek 
Beroun  2:3sn.  Kadaň   

Kadaň  8:2  Havlíčkův Brod 
Most  0:4  Kadaň   

 

 MIROSLAV HANULJAK 
Za nenadálým vzestupem kadaňského celku stojí 
zejména dva muži- nový trenér Jiří Čelanský a 
Miroslav Hanuljak, brankářská jednička Severočechů. 
Tento gólman, jenž pro letošní sezónu vyměnil tradiční 
helmu, kterou proslavil zejména Dominik Hašek, za 
moderní prototyp, totiž doslova začaroval bránu a 
inkasoval jen výjimečně.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Prvním odvolaným trenérem letošního prvoligového ročníku je ten 
kadaňský. Se severočeským týmem se totiž rozloučil Michal Jäger. 
O práci však nemusí mít tento loňský trenér druholigového 
Klášterce nad Ohří nouzi, jelikož má ještě civilní zaměstnání- je 
profesionálním hasičem. Není divu, že vedení došla s tímto 
nezkušeným koučem trpělivost. Po devíti zápasech byla totiž Kadaň 
se šesti body na posledním místě tabulky, a to i přesto, že 
soupiska severočeského celku byla prošpikována několika 
zajímavými jmény (Jíra, Seman, Gajovský, Macháček...) 
z partnerského Chomutova. 
 
* Nástupcem Jägera se stal zkušený Jiří Čelanský (foto). Skvělá 
volba! Tento kouč totiž tři roky dělal asistenta u věhlasného 
Vladimíra Růžičky. Po jeho boku tak bývalý trenér Havlíčkova 
Brodu nasbíral spoustu cenných zkušeností. Jeho asistentem zůstal 
i nadále Zdeněk Skořepa. A pod Čelanským došlo k obdivuhodnému 
obratu ve výkonech mužstva. Severočeský celek totiž po odvolání 
Jägera vyhrál pět utkání v řadě a zapojil se do bojů o play-off! 
„Pan Čelanský po nás chce, abychom se trochu víc zatáhli, když 
má soupeř puk. Dá se říct, že se trochu inspirujeme Chomutovem, 
což zjednoduší zapadnutí hráčům, kteří nám z extraligy přijdou 
pomoct. Mohou tak hrát v podstatě to samé, co po nich chtějí 
trenéři v Chomutově,“ uvedl pro Libora Kulta (hokej.cz) na adresu 
nového trenéra obrozený kanonýr Filip Seman. 



 
UKRÁLOVŠTÍ LVI 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Hradec Králové  3:0  Benátky n/J 
Písek  2:5  Hradec Králové   

Hradec Králové  1:2sn.  Kadaň 
Beroun  1:5  Hradec Králové   
Hradec Králové  3:2  Jihlava 

Hradec Králové  3:5  Havlíčkův Brod   
Hradec Králové  2:0  Třebíč 
Most  1:4  Hradec Králové   

Hradec Králové  2:5  Ústí n/L 
Litoměřice  0:3  Hradec Králové   
Hradec Králové  3:4pr.  Olomouc 
Šumperk  6:4  Hradec Králové   

 

PETR HALUZA
 

 
Po rozpačitém začátku (po 9 zápasech úvodních kol 
druhé nejvyšší soutěže měl na svém kontě pouze dva 
góly) se velká předsezónní (staronová) posila 
z Olomouce rozstřílela a drží si velmi slušné statistiky. 
Dařilo se mu zejména proti týmům z Vysočiny. 
V zápasech proti Havlíčkově Brodu a Jihlavě totiž 
celkem nasázel čtyři branky. Celkem v započítávaném 
období zaznamenal 7 branek a 3 asistence. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Vladislav Kubeš se vrátil do Hradce Králové z měsíčního hostování 
z Berouna. Obratem však zamířil na hostování do konce ročníku do 
Písku, kde je místním fanouškům moc dobře známý. 
 
* Aleši Půlpánovi (foto) bylo prodlouženo hostování z Karlových Varů. 
Mladý útočník tak v týmu pod Bílou věží zůstane až do konce sezóny. 
 
* Do konce ročníku by měl v Hradci Králové setrvat i hvězdný Michal 
Mikeska, jehož profil jsme vám přinesli v minulém číslo magazínu o 1. 
lize. „Uzavřeli jsme kontrakt do konce sezóny. Je tam ale klauzule, že 
pokud přijde lukrativní nabídka z extraligy nebo ze zahraničí, tak by 
mohl být za určitých podmínek Michal uvolněn. To byla jeho jediná 
podmínka, kterou jsme akceptovali. Věřím, že tady vydrží do konce 
ročníku,“ uvedl v rozhovoru se Sanny Muharemem GM Aleš Kmoníček. 
 
* Do Hradce Králové se po letech vrátil po otřesu mozku zotavující 
se Jiří Cetkovský. Ten totiž posílil Lvy z Pardubic formou 
měsíčního hostování.  
 
* Hokejisté Královských lvů se zapojili do charitativní akce 
Movember, která upozorňuje širší veřejnost na hrozbu rakoviny 
prostaty. V čem tato akce spočívá? Nejen hokejisté Hradce (ale i 
několika dalších klubů včetně Kadaně) si nebudou po celý listopad 
holit své kníry. 



 
HC REBEL HAVL. BRODU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Ústí n/L  5:3  Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod  1:3  Olomouc 

Mladá Boleslav  6:1  Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod  0:1  Písek 
Havlíčkův Brod  3:1  Beroun  

Hradec Králové 3:5  Havlíčkův Brod   
Most  2:1  Havlíčkův Brod   

Havlíčkův Brod  0:4  Litoměřice 
Šumperk  6:3  Havlíčkův Brod   

Havlíčkův Brod  2:1  Benátky n/J 
Kadaň  8:2  Havlíčkův Brod   
Havlíčkův Brod  1:4  Jihlava 

DANIEL DOLEJŠ 
Havlíčkův Brod přestal dávat góly a tak nemůže být o 
hráči měsíce z pozice útočníka ani řeč. Ani obrana 
nefungovala jak by měla, takže logicky zbývá nadějný 
gólman Daniel Dolejš. Ten si jako jeden z mála udržel 
stabilní výkonnost a i když jeho tým prohrál, co se 
dalo, nezklamal a pokračuje ve výkonech z úvodu 1. ligy. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Vedení havlíčkobrodského klubu se rozhodlo po 
neuspokojivých výkonech odvolat trenéra Karla Dvořáka 
(foto). Paradoxně přesně rok poté, co do Kotliny přišel 
jako náhrada za odvolaného Petra Nováka. „Důvodem, 
proč se tahle změna udělala, jsou poslední neuspokojivé 
výsledky. Z deseti zápasů jsme vyhráli jen dva,“ 
oznámil generální manažer HC Rebel Augustin Žák po 
zápase, v němž podlehli Rebelové Šumperku 3:6. 

* Novým trenérem se stal Jiří Rech, jenž si premiéru 
na lavičce Havlíčkova Brodu odbyl v derby s Jihlavou. 
„Majitelé se rozhodli, že bude nejlepší, když k týmu 
přijde trenér, který není nijak zatížený historií 
brodského klubu ani Vysočinou,“ uvedl GM Augustin 
Žák. 50 letý Jiří Rech má za sebou angažmá v Kadani, 
Chomutově či Brně. Naposledy vedl druholigový 
Hodonín. 

* Mladý obránce Aleš Knesl byl Havlíčkovým Brodem 
poslán na hostování do Berouna. Tento nadějný zadák se 
neprobojoval do kádru Rebelu a sezónu zahájil 
v druholigovém Nymburce. Pro Beroun může být zajímavou 
posilou, má totiž zkušenosti z loňského play-off.  
 



 
SALITH ŠUMPERKU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Kadaň  7:1  Šumperk 
Šumperk  3:2  Jihlava 
Třebíč  0:3  Šumperk   

Šumperk  4:3  Ústí n/L 
Šumperk  2:4  Olomouc 

Mladá Boleslav  4:1  Šumperk   
Šumperk  4:3sn.  Písek 
Beroun  5:3  Šumperk   

Šumperk  6:3  Havlíčkův Brod 
Most  5:3  Šumperk   

Šumperk  3:1  Litoměřice 
Šumperk  6:4  Hradec Králové 

DANIEL VRDLOVEC 
Nájezdový specialista měl obdivuhodnou formu. 
Bodoval takřka v každém zápase. Lépe řečeno bodoval 
v každém vítězném utkání! Navíc jako tradičně rozhodl 
samostatné nájezdy v důležitém utkání s Pískem. 
Daniel Vrdlovec se tedy díky skvostné formě v tomto 
období (od vydání 2. čísla magazínu) vyšvihl na čelo 
kanadského bodování svého týmu. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * V sobotním (10. 11,) zápase s Hradcem Králové se slavnostně se svojí úspěšnou 
kariérou rozloučil oblíbenec místního publika a dvojnásobný světový šampión 
Roman Meluzín. 
 
* Zde si můžete přečíst rozhovor Deníku s trenérskou legendou Stanislavem 
Neveselým, který v něm pochválil i Radka Kučeru. „Mladý Kučera to vede dobře. 
Draky sleduju, máte tady dobrý tým, ten Kučera se vypracoval jako trenér, to se 
musí uznat. Vaše hokejové vedení pochopilo, že známá jména neznamenají 
automaticky dobrý výkon. Nyní máte hráče, kteří chtějí za Šumperk bojovat, 
děláte to dobře, opravdu," uvedl například  
 
* Filip Stoklasa (foto), kmenový hráč Pardubic, už v Šumperku letos zřejmě 
působit nebude. Bylo mu ukončeno hostování v moravském klubu, kterému pomohl 
dvěma brankami a stejným počtem asistencí.  

* Útočník Draků Adam Červenka dostal na základě protestu olomouckého 
hokejového klubu stopku ve výši pěti zápasů (za zákrok na brankáře Libora 
Kašíka, jenž nakonec musel na prohlídku do nemocnice, která ukázala, že nadějný 
gólman utrpěl otřes mozku). Šumperské vedení se proti tomuto rozhodnutí 
odvolalo, avšak neúspěšně. „Znám hráče, co předvedl ten zákrok, a musím říci, že 
nepatří k typu hokejisty, který by něco podobného normálně dělal. Ale stalo se. 
Myslím, že za svůj zákrok měl být potrestán vyšším trestem. Pořád se mluví o tom, 
jak se mají chránit gólmani a údery na hlavu, a v tomhle případě se stal pravý 
opak,“ uvedl olomoucký hráč Ondřej Švaňhal v rozhovoru pro hc-olomouc.cz.   

http://sumpersky.denik.cz/hokej_region/slavny-kouc-nevesely-draky-neberu-ten-mlady-kucera-to-dela-dobre-20121108.html


 
UBENÁTKY N/J 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Hradec K.  3:0  Benátky n/J 
Benátky n/J  1:6  Kadaň 
Jihlava  4:0  Benátky n/J   
Benátky n/J  2:0  Třebíč 
Benátky n/J  2:3  Ústí n/L 
Olomouc  9:0  Benátky n/J   

Benátky n/J  5:6  Mladá Boleslav 
Písek  1:7  Benátky n/J   
Benátky n/J  9:3  Beroun 

Havlíčkův Brod  2:1  Benátky n/J   
Benátky n/J  3:2  Most 

Litoměřice  0:4  Benátky n/J   
 

DAVID ŠTICH 
V Benátkách nad Jizerou nikdo nějak výrazně nezářil. 
Takže toto je jen taková z nouze ctnost. Tím ale není 
míněno to, že by David Štich hrál v tomto období 
špatně, ba naopak, občas bylo poznat, že tento Bílý 
Tygr ještě před nedávnem bojoval o účast na 
mistrovství světa. Důrazný obránce Štich patří 
k postrachům celé soutěže. Souboje s ním bolí. 

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Těsně před vydáním magazínu o 1. lize vyšel na 
oficiálních klubových stránkách Benátek nad Jizerou 
velký rozhovor s prezidentem klubu panem 
Bohumilem Bartoněm. Ten hovoří o mládeži, o 
současné situaci v Liberci i o případném odchodu 
Milana Černého k Bílým Tygrům. „Milan Černý je 
v Benátkách čtyři roky a já jsem opakovaně 
prohlásil, že je to trenér, kterého si nesmírně vážím. 
Jeho tréninky jsou perfektně propracované. Já 
osobně bych mu přál pracovat v extraligovém týmu, 
ale to je otázkou pro vedení Liberce,“ uvedl. 
 
* V rámci 15. kola v zápase s Olomoucí utrpěly 
Benátky nad Jizerou utrpěl středočeský celek 
největší debakl ve své prvoligové historii. Mora 
totiž Pojizeřany rozstřílela nevídaným poměrem 9:0! 
Čtyři branky inkasoval ne v nějak oslnivé formě 
chytající Tomáš Vošvrda, zbylých pět puků ze své 
sítě lovil Jiří Stejskal. Po první třetině byl přitom 
zápas na Hané ještě otevřený, domácí vedli pouze 
1:0. Jenže pak to začalo... Za zmínku stojí, že se 
v tomto zápase poprvé v sezóně objevil i olomoucký 
veterán Jiří Dopita, který se hned při svém návratu 
z marodky blýskl dvěma asistencemi. 

http://www.hokejbenatky.cz/clanek.asp?id=1756


 
UHC MOST 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Třebíč  4:2  Most 
Most  1:3  Ústí n/L 
Olomouc  2:0  Most   

Most  3:7  Mladá Boleslav 
Most  5:0  Písek 

Beroun  3:4sn.  Most   
Most  2:1  Havlíčkův Brod 
Most  1:4  Hradec Králové 
Litoměřice  3:4sn.  Most   

Most  5:3  Šumperk 
Benátky n/J  3:2  Most   

Most  0:4  Kadaň 

LADISLAV GENGEL 
O produktivitu Mostu se stará zejména dvojice 
matadorů- Zdeněk Tauš a právě Ladislav Gengel. Tento 
bojovník prožívá neuvěřitelný ročník. Nikdy v kariéře 
nedával tolik gólů jako letos. Vždy spíše platil za hráče, 
který má na starosti černou práci. V Mostě však dostal 
šanci a prostor, což se hned projevilo na jeho 
statistikách. V Berouně si musí drbat hlavu, že 
takového hráče neudrželi ve svém kádru. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Trenér týmu Václav Baďouček poskytl po první 
čtvrtině soutěže rozhovor klubovému webu. Odkaz na 
zajímavé interview uvádíme ZDE. Zkušený kouč v článku 
hodnotí jednotlivé hráče i výsledky svého mužstva.  
 
* Novou posilu do defenzivních řad si vedení 
severočeského klubu přivedlo z  Třebíče. A není to 
ledajaká akvizice! Roman Kadela (foto) totiž patří 
k solidním prvoligovým bekům, který to před 
nedávnem dokonce zkoušel i v brněnské Kometě, za 
niž odehrál i několik utkání. Jenže na Horácku 
překvapivě nedostával moc prostoru a sám vedení 
požádal o přestup. Nakonec se dohodl na hostování 
v Mostě, kde Roman Kadela kdysi formou střídavých 
startů působil. Třebíč si každopádně talentovaného 
zadáka může kdykoli z Baníku stáhnout zpět do svých 
řad.  
 
* Marek Čurilla bude pokračovat v Mostě i nadále. 
Během měsíčního hostování z Ústí nad Labem sice 
Severočechy zklamal, ale vedení klubu mu dalo druhou 
šanci. Uvidíme, zda se bývalý hráč kladenského mančaftu 
zlepší a vrátí se třeba zpět do nejvyšší soutěže. 

http://www.hcmost.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1458&Itemid=1


 
MEDVĚDI BEROUNU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Olomouc  8:1  Beroun 
Beroun  0:3  Mladá Boleslav 

Písek  0:2  Beroun   
Beroun  1:5  Hradec K. 

Havlíčkův Brod  3:1  Beroun   
Beroun  3:4sn.  Most 

Litoměřice  9:6  Beroun   
Beroun  5:3  Šumperk 

Benátky n/J  9:3  Beroun   
Beroun  2:3sn.  Kadaň 
Jihlava  8:3  Beroun   foto: Petra Skopcová 

(medvediberoun.cz) Beroun  1:3  Třebíč 

LUKÁŠ HAVEL 
 Zkušený 30letý útočník, jenž má za sebou několik 
úspěšných extraligových sezón a může se pyšnit zlatou 
medailí z juniorského mistrovství světa, přišel do 
Berouna teprve v polovině října. Odehrál tak sice méně 
zápasů než jeho spoluhráči, i tak byl ale v tomto 
období asi nejlepším Medvědem. V dosavadních sedmi 
odehraných zápasech dal šest branek a na další tři 
asistoval. V rodné Jihlavě dokonce nasázel hattrick! 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Vzhledem k herní krizi se rozhodlo v první polovině října vedení 
berounského celku ke změnám v sestavě. Z jihlavské Dukly získali 
Medvědi Tomáše Kalába (na fotce). Tento obránce, jenž byl v Jihlavě 
pod velkou palbou kritiky fanoušků Dukly, přišel do středočeského 
klubu na hostování do konce ročníku. V Berouně už přitom před lety 
tento zadák působil (rovněž formou hostování, ovšem z mateřské 
Třebíče). 
 
* Další posilou se stal Petr Přindiš. Tento důrazný bek přišel do 
Berouna z Mostu na měsíční hostování. To mu už vypršelo a Přindiš se 
tak vrací na sever Čech. Třeba se ale v Berouně letos ještě objeví. 
 
* Největší akvizicí se stal Lukáš Havel. Tento nesmírně šikovný 
hokejista, který byl ještě před pár lety dvorním křídelníkem 
Romana Červenky v pražské Slavii, loni působil v Třebíči, 
respektive Hradci Králové. V obou týmech uchvacoval 
fantastickými technickými kousky a bodovými hody. Pro mladý 
berounský celek se jedná o neskutečně platnou posilu do 
ofenzivních řad. Tohoto jihlavského odchovance, jenž je 
juniorským Mistrem světa, může Medvědům závidět každý 
prvoligový tým. 
 
* Z Mladé Boleslavi pak do Berouna přišla další zajímavá posila. A to 
důrazný forvard se zkušenostmi z nejvyšší soutěže Zbyněk Hrdel.  

foto: Petra Skopcová 
(medvediberoun.cz) 



UPŘÍSPĚVEK MARTINA PODLEŠÁKA NA 
ADRESU BEROUNSKÉMU VEDENÍ

 
 

POZNÁMKA: PŘÍSPĚVEK NEBYL UPRAVOVÁN, ZDROJ: FB MARTINA PODLEŠÁKA 

Je mi srdečně líto pana Kříže a Dočekala,kteří se snaží "vést" Berounský hokej 
směrem,kterým ho vedou. Je mi líto hráčů,kteří v tom jsou nechtěně zatažený a nemůžou prakticky 
nijak bojovat,když nemají žádné pořádné zázemí v klubu,prakticky nedostávají hokejky k výkonu 
své práce. O výplatě se zřejmě nedá ani hovořit,když při podpisu smlouvy hráč dostane 
poznamku,že buď podepiš nebo jdi jinam. Ale ono jak si jinam jít nejde,protože je konec 
přípravného období a začne ostrá sezóna za týden. Hledej si potom klub když už 99% klubů znají 
přesnou sestavu a nechtějí do ní sahat. 
 

Pane Kříži a Dočekale,dejte akcie,které máte někomu kdo má Beroun rád a nechce spadnout 
do druhé národní ligy. Je v extralize několik hráčů,kteří si za Beroun chtějí zahrát na konci jejich 
kariéry,ale vaším vudcovstvim si doma nezahrajeme ani jeden. Zapřemýšlejte nad tím s čistou 
hlavou a udělejte pro Berounský hokej něco kladného. Podlešák Martin  



 
UIHC PÍSEK 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY  
 

Mladá Boleslav  6:1   Písek 
Písek  2:5  Hradec Králové 

Písek  0:2  Beroun 
Havlíčkův Brod  0:1  Písek   

Most  5:0  Písek   
Písek  3:4sn.  Litoměřice 
Šumperk  4:3sn.  Písek   
Písek  1:7  Benátky n/J 
Kadaň  2:3pr.  Písek   
Písek  1:6  Jihlava 
Třebíč  5:1  Písek   

Písek  2:4  Ústí n/L 

 
  

VLADIMÍR KAMEŠ 
Jeden z mála obránců v současném kádru Písku, který 
skutečně na 1. ligu stačí. A nejenže stačí. Kameš je 
klíčovým mužem písecké defenzivy. Bohužel ani 
nadstandardní výkony tohoto 28letého beka 
zapůjčeného z Kladna pro IHC takřka nic neřeší. Tým 
totiž prohrává snad vše, co se dá...  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Písek po neuspokojivých výkonech začal dělat změny ve svém 
kádru. Do útoku přišel zkušený Ondřej Steiner. Tento 38letý centr, 
který poslední čtyři ročníky tráví ve druholigových Klatovech, má za 
sebou angažmá v ruské, norské, dánské, finské i české nejvyšší 
soutěži. Zatím za IHC ale nastoupil pouze jednou. 
 
* Ofenzivu přišel podpořit i Tomáš Pitule (foto). Tento 22letý 
forvard nastupoval loni i letos pravidelně za kmenovou Plzeň. Také on 
má spojitost s klatovským hokejem. V tomto druholigovém klubu si 
totiž připsal první starty mezi seniory.  
 
* Největší posilou je však bezesporu navrátilec z Hradce Králové 
Vladislav Kubeš (na hostování do konce ročníku). 
 
* Posílit však potřebovala zejména obrana. Každopádně Milan 
Doudera, ústřední postava kladenské juniorky, Písek rozhodně 
nevytrhne, přestože patří k velkým nadějím kladenské hokejové 
školy. V Písku si sice určitě odvede své, ale obrana IHC bude muset i 
tak ještě výrazně posílit, aby nemuseli Jihočeši bojovat o holé 
přežití.  
 
* Za Písek v rámci spolupráce s Kladnem nastoupil olympijský 
vítěz Libor Procházka! Jeho premiéra ale byla hodně hořká 
(Písek dostal sedm gólů od Benátek n/J). 



 TIPY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY 
1) Interesantní příběh prožil Milan Přibyl (na fotce), třebíčský bijec, který v zápase s Mostem 
po svém gólu hodil hůl mezi diváky. Co ho k tomu vedlo?  
Dočtete se ZDE 
 
2) Senátor Alexandr Vondra fandí Litoměřicím. Rozhovor s tímto známým politikem naleznete 
v tomto odkaze: http://www.hclitomerice.cz/clanek.asp?id=Sasa-Vondra:-Jsem-rad,-ze-se-
Stadionu-dari-3032 
 
3) Libor Kult pořídil zajímavý rozhovor s benáteckým útočníkem Janem Plodkem, který 
poodhaluje okolnosti svého prvoligového působení. 
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=260&view=clanek&id=58453 
 
4) Server iDnes.cz pořídil rozhovor s ústeckým forvardem Robinem Kovářem. Ten se rozvyprávěl 
například o Chomutovu i o průběhu letošního prvoligového ročníku. ROZHOVOR ZDE 
 
5) Velmi zajímavý rozhovor pořídil server iDnes.cz. Obětí diktafonu se totiž stal generální 
manažer Ústí n/L Jan Klobouček. Loňský nejproduktivnější obránce 1. ligy se rozvyprávěl o 
dluzích Slovanu i o své nové roli. Interview si můžete přečíst ZDE.  
 
6) Hradecký klub trápí krom nevýrazných výkonů i návštěvnost. O tom, proč diváci nechodí na 
Královské Lvy, se rozpovídal Jakub Malý, člen marketingového oddělení hradeckého klubu. 
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/mame-napady-ale-je-to-vzdy-otazka-financi-tvrdi-
maly-20121031.html 
 
 
 

http://www.hstrebic.cz/clanek.asp?id=Pribeh-jednoho-g%F3lu-a-jedne-zlomene-hokejky-4357
http://www.hclitomerice.cz/clanek.asp?id=Sasa-Vondra:-Jsem-rad,-ze-se-Stadionu-dari-3032
http://www.hclitomerice.cz/clanek.asp?id=Sasa-Vondra:-Jsem-rad,-ze-se-Stadionu-dari-3032
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=260&view=clanek&id=58453
http://hokej.idnes.cz/chomutov-motivuje-usti-prvni-liga-d5y-/hok_1liga.aspx?c=A121109_013217_hok_1liga_mah
http://hokej.idnes.cz/usti-nad-labem-hokej-prrvni-liga-dnb-/hok_1liga.aspx?c=A121103_1849589_hok_1liga_ten
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/mame-napady-ale-je-to-vzdy-otazka-financi-tvrdi-maly-20121031.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/mame-napady-ale-je-to-vzdy-otazka-financi-tvrdi-maly-20121031.html


 VIDEOTÉKA 
OLOMOUCKÝ MLADÍČEK LIBOR KAŠÍK UDĚLAL V DERBY SE ŠUMPERKEM NEVÍDANOU 
HRUBKU. CO HO VŠAK OMLOUVÁ JE FAKT, ŽE PO JEDNOM PŘEDCHOZÍM STŘETU 
(OPRAVDU TVRDÉM) S  BYL ZCELA MIMO REALITU (NIC SI NEPAMATOVAL). PO 

TOMTO OBDRŽENÉM GÓLU KAŠÍK PŘENECHAL MÍSTO V BRANKOVIŠTI KOLEGOVI 
HALÁZSOVI A ODEBRAL SE NA VYŠETŘENÍ DO NEMOCNICE.  

MINELA KAŠÍKA 

  
 VŠICHNI SI JISTĚ DOBŘE PAMATUJETE, JAK ÚSTECKÉMU ZBYŇKU SKLENIČKOVI 

V HLAVĚ RUPLA ELEKTRONKA A PŘI BARÁŽOVÉM UTKÁNÍ S MLADOU BOLESLAVÍ SE 
RVAL JAKO SMYSLŮ ZBAVENÝ. NYNÍ MAJÍ MOŽNOST FANOUŠCI BRUSLAŘSKÉHO 

KLUBU ZBYŇKA SKLENIČKU VYPÍSKAT ZNOVU. A URČITĚ SI TU PŘÍLEŽITOST 
NENECHAJÍ ZÁPAS CO ZÁPAS UJÍT. 

SKLENIČKOVO BĚSNĚNÍ KE ZHLÉDNUTÍ ZDE 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KjfZW2lVK4s#t=2sFILIP
http://www.youtube.com/watch?v=3Nyc_jG_0I0


 

UMilníky 10. -21. kolo 
 

Sestava období Hráč období 
VÁCLAV JAROŠ (1+1) MIROSLAV HANULJAK, KADAŇ Jihlavský obránce konečně svými 

výbornými výkony přesvědčil trenéry, aby 
mu dali více herních příležitostí. Proč ale 
až tak pozdě? 

 
 

 

Strůjcem úspěšného tažení Kadaně je zejména (tedy 
z hráčů, protože největší přínos má trenér Čelanský) tento 
muž. Brankářská trojka extraligového Chomutova je 
takřka neprůstřelná a fanoušci Kadaně ji vynáší do nebes. 
Není divu, protože nebýt Hanuljaka, Severočeši by se 
možná krčili ještě na chvostu tabulky. Letos se z „Hanyho“ 
stal muž, který dokáže sám vyhrávat zápasy. Právě tato 
schopnost mu v Chomutově citelně chyběla. 

Překvapení období 
DOMINIK SIMON 

(LITOMĚŘICE) 

Tým období 
SK KADAŇ 

 

Zklamání období 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

 
 

JAKUB BARTOŇ (5+9) 
 

Olomoucký kapitán sice nepatří 
k nejrychlejším bruslařům, ale v tomto 
období se mu v ofenzivě nadmíru zadařilo. 
 

LUKÁŠ PABIŠKA (8+6) 
Po úvodních seznamovacích zápasech 
s tempem 1. ligy si vyhlášený bojovník 
nachystal na říjen obdivuhodnou formu. 
Pálilo mu to o sto šest a táhl svůj klub. 

DAVID VÝBORNÝ (3+11) 
Legendární forvard hraje hlavou. To je sice 
v 1. lize trochu obtížnější úkol než 
v extralize, ale i tak se Výbornému zatím 
daří. 

MATĚJ PEKR (8+8) 
Olomoucký talent má skvělou formu. Těží 
zejména z přihrávek Hermana a Řípy. Pekr 
je momentálně nejlepším střelcem soutěže. 

Jedním z týmů, který odnesl 
běsnění kadaňského predátora byl i 
Havlíčkův Brod. Ten totiž na 
severu Čech dostal osm branek! 
Kdyby to byl jen jeden výbuch 
v tomto období, nic závažného by 
se nestalo. Jenže těch tragických 
výkonů bylo opravdu požehnaně. 
Špatné výsledky nakonec vyústily 
v ukončení spolupráce s trenérem 
Karlem Dvořákem. Důvodem krize 
ambiciózního celku je mizerná 
koncovka. Ofenziva stála na Milanu 
Kostourkovi, jenž je ale  bohužel 
v současnosti na marodce. 

a Ústí nad Labem se jako ztráty brát nedají. Ale 
co je důležité poznamenat je fakt, že to byly 
prohry, za které se stydět nemusí. Nevyšel jim 
akorát zápas s Pískem. I s ním ale bodovali. 

republice. Je téměř jasné, že 
letošní draft NHL ho nemine. A 
možná se můžeme dočkat 
překvapení a bude zvolen v 1. kole. 

Nevídané kousky předvádí tento 
hokejista ze Sparty v prvoligových 
Litoměřicích. V pěti zápasech, 
které zatím Dominik Simon za 
Stadion odehrál totiž třikrát 
skóroval a navíc přidal i šest 
asistencí! Famózní statistiky. Teď 
se ale podržte! Simonovi je čerstvě 
18 let! Je to tak jeden 
z nejtalentovanějších hráčů 
ročníku 1994 (nejen) v České 

Po příchodu nového trenéra Jiřího Čelanského, 
který nahradil „hasiče Jägera“, se hra Kadaně 
neuvěřitelným způsobem zvedla. Zkrátka od vydání 
druhého čísla magazínu o 1. lize vyhrávala Kadaň 
skoro vše, co se dalo. Nejprve sedmičkou sestřelila 
Draky, poté nadělila šest banánů Benátkám nad 
Jizerou, následně dobyla Hradec Králové a poté 
zvládla domácí dvojboj s týmy z Vysočiny- Jihlavou 
a Třebíčí. Na vlastním ledě dokonce Severočeši 
porazili i silnou Olomouc. Prohry v Mladé Boleslavi 



FORVARD 

 

Po pěti letech se vrátil na hradecký led, 
který ho katapultoval až do 
extraligových Pardubic, dvojnásobný 
Mistr ČR Jiří Cetkovský. Tento 
obrovský (nejen postavou) bojovník bude 
v Hradci Králové bavit fanoušky ale 
pouze měsíc (polovina z hostování už mu 
navíc vypršela). Rozehrává se totiž po 
otřesu mozku. 
-------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Stanislav Souček (hchk.cz), Petr Kraus 
(fotokraus.cz), Luboš Lang (hcpce.cz), FB stránka 
Jiří Cetkovský  
zdroj: hokej.cz (Václav Jáchim), iDnes.cz, 
bkboleslav.cz, hcpce.cz (Jan Hrabal) 
 

JIŘÍ CETKOVSKÝ 
RVE SE JAKO (KRÁLOVSKÝ) LEV  



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                            Z   G   A   B  +/-   TM 
1999-00  HC Olomouc - dor. (E)                          25   7   3  10   -9   18 
         HC Prostějov - dor. (LD)                        5   3   2   5    -   33 
2000-01  HC Prostějov - jun. (LJ)                       28   7   7  14    -   75 
2001-02  HC Continental Zlín - jun. (E)                 28   9   6  15   -2   40 
         HC Continental Zlín - jun. (E, p-o)             2   0   0   0   -2    4 
2002-03  Calgary Hitmen (WHL)                           57   5   2   7    -  126 
         Calgary Hitmen (WHL,p-o)                        5   0   0   0    -   15 
2003-04  HC Prostějov (1.liga)                          13   4   0   4    0   14 
         HC Prostějov - jun. (E)                        23   7   7  14   -2   86 
         HC Prostějov - jun. (E, p-o)                    6   2   2   4    0   28 
2004-05  HC VČE Hradec Králové (1.liga)                 49   4   8  12  -14   58 
         HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o)             2   0   0   0   +1    0 
2005-06  HC Moeller Pardubice (E)                       34   0   1   1   -2   30 
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)                 10   2   2   4   +1   22 
2006-07  HC Moeller Pardubice (E)                       16   0   1   1   +1   40 
         HC Moeller Pardubice (E, p-o)                   9   1   0   1    0    6 
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)                 16   7   4  11   +6   12 
2007-08  HC Moeller Pardubice (E)                       43  12   6  18  -11   79 
         HC Moeller Pardubice (E, o udržení)            10   4   2   6   +4   18 
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)                  2   1   2   3   +3    0 
2008-09  HC Moeller Pardubice (E)                       48  13  14  27  +12   66 
         HC Moeller Pardubice (E, p-o)                   6   0   1   1   +1   33 
2009-10  HC Eaton Pardubice (E)                         47  14  13  27   +8  103 
         HC Eaton Pardubice (E, p-o)                    12   2   3   5   +3   53 
2010-11  HC Eaton Pardubice (E)                         18   3   3   6   +2   14 
         HC Chrudim (1.liga)                             1   0   1   1   -2    0 
2011-12  BK Mladá Boleslav (E)                          28   3   7  10    0   28 
         HC ČSOB Bojišťovna Pardubice (E)                7   0   0   0   -2    8 
U         HC ČSOB Bojišťovna Pardubice (E, p-o)          19   4   3   7   -3   18 

 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY  
 Obrovitý útočník se narodil do sportovní 
rodiny roku 1983 v Prostějově. V tomto hokejovém 
městě, které nyní hraje pouze třetí nejvyšší soutěž, 
pochopitelně Jiří Cetkovský s hokejem i začínal. "Ve 
čtyřech nebo pěti letech jsem se poprvé postavil na 
brusle. K hokeji mě tehdy přivedl táta. Dost dlouho 
jsem se ovšem také závodně věnoval házené, ale v 
dorostu nakonec dostal přednost hokej," poodhalil 
své hokejové začátky pro server hokej.cz. 

 

V mládežnických kategoriích pak nastupoval i za 
nedalekou Olomouc či Zlín. 

 
ÚSPĚŠNÝ DRAFT A ROK 
STRÁVENÝ V KANADĚ 

Právě z Baťova města zamířil na svoji první a 
zároveň také poslední zahraniční působení, které 
mělo Cetkovského přiblížit angažmá v NHL, kde ho 
v roce 2002 draftovalo Calgary Flames. V sezóně 
2002/2003 hrál za Calgary Hitmen v kanadské 
juniorské soutěži WHL. "Právě pobyt v zámoří mě 
trochu v mé kariéře zarmoutil. Nějak si mě tam  

HRÁČSKÉ INFO  
 

4. 11. 1983 
197cm 
108kg 
hůl levá 

4Z, 1G, 1A,  
-1 +/-, 2TM 

 



 

Tzaškatulkovali, trenér se mnou počítal jen do 
čtvrté pětky. Ale mělo to něco do sebe. Naučil 
jsem se jazyk a poznal jiný hokej i život." 

TUTž po jedné odehrané sezóně se vrátil 

důrazného forvarda, jenž je nebezpečný zejména 
v blízkosti brankoviště, dokonce vyhlédly Pardubice, 
za které odehrál jeden ze zápasů sezóny 2004/2005 
(ta byla ovlivněna výlukou, takže se Cetkovský  

zpět do své vlasti. V Prostějově si dokonce odbyl 
i první starty mezi seniory. A nebyl jen do počtu. 
Ve 13 odehraných zápasech nasázel čtyři branky 
a dal tak jasně najevo, že z něj v budoucnu něco 
bude. 
 Svoje „budoucno“ ale spojil s jiným 
regionem- východními Čechy.  
 

SPŘÍZNĚTOST S TENISTKOU 
PETROU CETKOVSKOU 

 Pokud jsme v prvním odstavci tohoto 
článku zmínili, že se 197 centimetrů vysoký 
forvard narodil do sportovní rodiny, bylo by 
záhodno tuto „problematiku“ rozvinout. 
 Jak je z nadpisu této části pasáže textu 
o pardubickém útočníkovi ve službách Hradce 
Králové patrné, je příbuzný známé české 
tenistky Petry Cetkovské. "Petra je má 
sestřenice. Samozřejmě bedlivě sleduji její 
výkony. V sezóně se sice moc nevídáme, ale v létě 
si spolu rádi poklábosíme. Občas si něco 
napíšeme i přes internet,“ uvedl pro Jana 
Hrabala. „Moji rodiče sice taky dělali sport, ale 
my s Péťou jsme se nějak vyvedli. Snad neděláme 
ostudu," dodal pro hcpce.cz.  
 To je jasné, že nedělají... Jiří Cetkovský 
je loňským Mistrem ČR (pochopitelně o tom ještě 
bude zmínka) a 27letá Petra Cetkovská se 
dlouhodobě drží v elitní stovce žebříčku WTA 
(2.11. byla 57. na světě). Ale to jen taková  
 

odbočka...   
  

PRVNÍ ROKY VE VÝCHODNÍCH 
ČECHÁCH 

 Jak již bylo uvedeno, po ročníku 2003/2004 
se vydal do východních Čech. Konkrétně do 
prvoligového Hradce Králové.  
 Tam se mu dařilo. Sice nebyl moc produktivní, 
ale trenéři si jeho přínos pro tým nemohli 
vynachválit. Nejenže byl zlým mužem týmu a nikdy 
nešel daleko pro ránu, ale mnoho práce odvedl  i 
v defenzivě. Vybojoval spoustu puků, čímž si na svou 
stranu získal všechny hradecké fanoušci (a nejen tím, 
při děkovačkách po vítězných zápasech totiž hrával 
jednu z hlavních rolí), kteří mu to také letos po jeho 
návratu do 1. ligy připomněli, když ho na svém ledě 
uvítali s velkou pompou, přestože přišel 
z nepřátelských Pardubic.  

Po dobrých referencích z Hradce Králové si 



 

v jedné kabině potkal s takovými esy jako s Alešem 
Hemským, Milanem Hejdukem či Janem Bulisem. 
Svoji premiéru si navíc odbyl v tehdy ještě nově 
postavené Sazka aréně proti Slavii. Sladší premiéra 
snad pro Cetkovského nemohla být.  

Byla to sice jen jednozápasová zkušenost, ale 
hned v nadcházejícím ročníku už se Jiří Cetkovský 
do extraligy probojoval plnohodnotně. Onu šanci na 
extraligové angažmá mu znovu předložily Pardubice a 
i když se mu moc nevěřilo, nezklamal (ba naopak) a 
smlouvu si vybojoval. Zaujal zejména perfektním 
využíváním své postavy. Navíc když byl u puku, 
málokdo ho dokázal o touš připravit.  
 Jenže v ostré sezóně nedokázal na své 
výkony z přípravy navázat, navíc moc šancí 
nedostával, a tak Jiří Cetkovský za celou sezónu 
(pokud pochopitelně nepočítáme jeho výpomoc 
Hradci Králové) zaznamenal jen jednu asistenci. 
 Navíc ani následující ročník (2006/2007) 
nebyl z nejšťastnějších. Metrákový křídelník se totiž 
zranil a svůj první zápas této sezóny odehrál až 
v listopadu. A to ještě v 1. lize (opět za Hradec).  

„Hrozně jsem tu možnost jet s Hradcem ale 
přivítal, bral jsem to skoro jako pozvánku do 
reprezentace,“ netajil se v rozhovoru pro 
iDnes.cz. „Předtím jsem totiž jen tak nalehko 

  

několik dní jezdil a bylo to těžké, jako bych se 
znovu učil bruslit,“ dodal. 
 Nic tehdy nenasvědčovalo tomu, že se 
Jiří Cetkovský dostane z ligového průměru 
mezi vysoce hodnocené hráče soutěže... 
 

PARDUBICKÁ OPORA A 
REPREZENTAČNÍ DEBUTANT 

... jenže přesto se přesně to stalo. A to 
v ročníku 2007/2008. „Říkal jsem si vždycky, 
že jsem udělal bod, tím jsem překonal minulou 
sezonu a že je čas na další. Teď jsem si řekl, 
že udělám tři body, to vyšlo daleko lépe…"

Před onou katapultovací sezónou měl 
Cetkovský na svém kontě pouze jednu 
vstřelenou branku (z play-off 2007, kdy 
prostřelil legendárního Romana Turka). "To je 
prostě sport. Někomu střílení gólů jde, jinému 
ne," prozradil hokejista, jehož přednosti 
trenéři využívali zejména v rámci tzv. 
checking-line, která má na starosti boření 
soupeřovy hry a černou práci. 

Jiří Cetkovský sice pochopitelně i 
v tomto ročníku, o kterém se nyní budeme 
bavit, platil za vyhlášeného defenzivního 
specialistu, ale když dostal k ruce slovenského 
šikulu Petera Puchera, začal se prosazovat i 
v ofenzivě. Vždyť za celý ročník se z branky 
radoval hned šestnáctkrát (to je i současný 
osobní rekord tohoto prostějovského rodáka)! 
A dokonce si vysloužil pozvánku do seniorské 
reprezentace, za kterou odkroutil 4 utkání 
(1+1) a účastnil se i kempu před  
 



 

soubojích,“ uvedl pro oficiální klubové stránky 
útočník, který převážnou část branek vsítil 
dorážkami a po uplatnění svého nesporného 
důrazu. „Teď jsou ale pravidla, že se píská úplně 
všechno, takže musím hru tělem korigovat, jsem 
docela vysoký. Hráči soupeřů nebývají takového 
vzrůstu a některé souboje vypadají jako fauly a 
rozhodčí to tak posoudí, přestože to nedovolený 
zákrok není. Ono to ale skutečně může vypadat, 
že mu dám loktem, přitom ho čistě dohraji. 
Z mého pohledu se snažím hrát tak, proč tu jsem 
a teď se začalo dařit i bodově, což je více ku 
prospěchu,“ řekl v interview s Janem Hrabalem. 

Z průměru mezi elitu během jedné 
sezóny. Tak by se dal charakterizovat raketový 
vzestup Cetkovského, který si začal věřit a 
psychika mu pomohla v rozletu.„Když se zkrátka 
nedaří, tak se nedaří. Zkusím to porovnat 
s klasickým zaměstnáním. Někdo dělá u 
soustruhu a nepodaří se mu udělat tři výrobky, 
jak má. Tak je naštvaný sám na sebe, snaží se to 
udělat znova jinak, aby mu to vyšlo. A zase to 
nevyjde. Přijde šéf mu vynadat, on sám je na 
sebe rozzlobený, snaží se vymyslet, jak to udělat 
ještě jinak. A zase se to nepodaří. Pak udělá tři 
čtyři správně a řekne si, že tak to má být. Potom 
to zase nejde. Je to takové divné, není u toho 
pohoda a jede to. Na to se ale nesmíme 
vymlouvat, jsme zaplacení sportovci a musíme 
hrát. A když se nedaří, tak musíme hrát o to více 
a vyhrabat se z toho,“ přirovnal pro hcpce.cz. 

 
DALŠÍ DVĚ POVEDENÉ SEZÓNY 

Říká se, že dostat se na vrchol je lehčí, 
než se na něm udržet. Jiřímu Cetkovskému se to 
ale povedlo. V nadcházejících dvou ročnících 
s datováním 2008/2009, respektive 2009/2010,  
 
 mistrovstvím světa. Ohromná zkušenost do dalších 

let. 
V únoru, v zápase, kdy oslavoval 100. start 

mezi elitou, dokonce zaznamenal hattrick! "Je znát, 
že víc hraju. Chodím častěji na přesilovky, jsem 
vyhranější. Na ledě si dovolím věci, které jsem si 
dřív nedovolil. Víc si věřím," pochvaloval si svoji 
formu. "Po tréninku se snažím ještě střílet na Jána 
Lašáka, jezdíme i nájezdy. Je to hodně dané tím, že 
víc hraji. Pak se i člověk dostane do více šancí a je 
pravděpodobnější, že tam i něco spadne," prozradil 
jeden ze svých receptů na zlepšenou koncovku.  
Na individuálně (to je nutné poznamenat, protože 
Pardubice hrály tento rok pouze play-out!) úspěšné 
sezóně pochopitelně má svůj podíl již zmiňovaný 
Peter Pucher. „S Peterem hrát, to je fakt nádhera. 
On umí opravdu přesně na čas přihrát přímo na 
hokejku. Když v lajně ještě hraje Rado (Somík) nebo 
Tvrďa (Michal Tvrdík), tak to jsou oba rychlí 
útočníci s kvalitní prací s holí. Já tam spíše odvedu 
tu černější práci před bránou a v rozích při osobních  



 

totiž shodně v základní části nejvyšší soutěže posbíral 
27 bodů. Dařilo se mu i střelecky (nejprve 13, posléze 
14 gólů v zápasech základní části ELH). Reprezentační 
dres už však přes hlavu nepřetáhl.  
 Jiří Cetkovský si navíc krom individuálních 
úspěchů připsal ještě jeden, ten největší. Týmový... 
S Pardubicemi, které se opíraly o výkony nestárnoucí 
legendy Dominika Haška, totiž v sezóně 2009/2010 
vyhrál mistrovský titul.  

 
ZRANĚNÍ A NÁSLEDNÝ AZYL 

V MLADÉ BOLESLAVI 
 V průběhu sezóny 2010/2011 se však Jiří 
Cetkovský zranil (poranil si koleno a musel na operaci) 
a za Pardubice tak v celém ročníku odehrál pouze 
osmnáct utkání.  

Stoprocentně fit nebyl ani na začátku loňského 
ročníku. Po sedmi odehraných duelech za 
Východočechy se tak poprvé v kariéře stěhoval do 
jiného extraligového klubu. O jeho služby totiž 
projevila zájem trápící se Mladá Boleslav. „Když jsem v 
Pardubicích řekl, že budu brzy připraven začít zase  
 

hrát, tak jako úplně první padlo, že se půjdu 
rozehrát do první ligy. Pak se ale z extraligy 
ozvaly Karlovy Vary, jenže ty trvaly na tom, že 
musím nastoupit hned, což pro mě v ten 
moment nebylo reálné. Nebyl jsem ještě 
stoprocentně připravený. Vedení Bruslařského 
klubu se projevilo trochu chápavěji a vyšlo mi 
vstříc. Proto jsem zvolil Boleslav,“ poodhalil 
průběh jednání pro oficiální stránky 
mladoboleslavského hokejového klubu, který si 
Cetkovského pronajal na hostování do konce 
ledna. „Já jsem s motivací nikdy problém 
neměl. Naopak bych řekl, že tady v Boleslavi je 
za nastalé situace ještě větší než obvykle. 
Týmu se úplně nedaří a každý správný hráč by 
měl mít chuť a potřebu s tím něco udělat. To 
je jeden úhel pohledu. Pak to můžu vzít i z 
osobního hlediska: po všech těch zdravotních 
komplikacích si potřebuji dokázat, že jsem v 
pohodě, a že pořád umím dobře hrát hokej. 
Působení v Boleslavi je pro mě vlastně hodně 
důležité. Až se vrátím do Pardubic, rád bych se 
tady zatím ohlédl s pocitem dobře odvedené 
práce,“ odpověděl na otázku, zda těžko hledá 
motivaci, když byl ve středočeském celku 
pouze na pár měsíců. 

 
DRUHÝ MISTROVSKÝ TITUL 

Jak zněla dohoda, Jiří Cetkovský se 
pro závěr soutěže vrátil zpět do Pardubic (v 
Mladé Boleslavi během 28 zápasů nastřádal do 
svých statistik slušných deset bodů). 
Východočeši sice hráli ve velké formě, ale 
místo v sestavě si pro svého dělníka ledu 
trenéři přece jen našli.  
 



UDOTAZNÍK JIŘÍHO CETKOVSKÉHO 
autor: Václav Jáchim, zdroj: hokej.cz 

A udělali dobře, že bezmála 
dvoumetrovému forvardovi věřili. Jiří 
Cetkovský totiž prožil skvělé play-off. 
V jednom z klíčovým zápasů finálové série 

Čeho se nejvíc bojíte? "Nemocí a zranění. Jinak ničeho."  
 

proti Kometě (jednalo se o pátý zápas) popravil 
Brňany dvěma brankami a poslal Pardubice, 
které onen zápas vyhrály 6:4, do vedení v sérii, 
což byl naprosto klíčový moment a zlom 
napínavého vyvrcholení loňského play-off. 

Co vás dokáže naštvat? "Na ledě někdy rozhodčí a také nečistá hra 
soupeře. V soukromí jsem kliďas. Manželka tvrdí, že jsem veliký 
flegmatik. Asi to bude pravda."  

Jiří Cetkovský se tak stal 
dvojnásobným držitelem zlaté medaile! To už 
je ukazatel velmi dobré kariéry. 

Sledujete politiku? "Sleduju, ale ne zase moc."  

Oblíbení herci, herečky? "Mám rád starší české filmy, k mým oblíbeným 
hercům patří Rudolf Hrušinský nejstarší, Vladimír Menšík a podobně."  

 
NÁVRAT DO HRADCE 

KRÁLOVÉ Jakou posloucháte muziku? "Nevybírám si. Nemám žádnou oblíbenou 
kapelu. Stačí mi puštěné rádio."   Ani v letošní sezóně se oblíbenci 

pardubických fanoušků nevyhnulo zranění. 
V zápase proti Spartě totiž utrpěl otřes mozku 
a po následné rekonvalescenci byl svým klubem, 
jenž využíval služeb dvou útočníků z NHL 
(Hemský, Krejčí), poslán na rozehrání o pár 
kilometrů dále. Do známého prostředí- 
prvoligového Hradce Králové, kde bude působit 
měsíc na hostování se zpětnými střídavými 
starty do kmenových Pardubic. 

Zamilované zvíře? "Pes. Ten náš se jmenuje Sebastian - je to zlatý 
labrador."  

Co vám chutná? "Klasická jídla naší kuchyně, například knedlo vepřo zelo. 
Ale mohu mít i nějakou zajímavou specialitu. Výborná jsou kupříkladu 
mexická jídla. K pití mívám většinou nealko. Když je příležitost, dám si 
české pivo."  

Jaké čtete noviny a časopisy, sledujete internet? "Z novin čtu většinou 
Sport a Blesk. Na internet se dostanu čas od času. Nejvíc jsem ho 
používal během angažmá v Kanadě."  

Debut si odbyl v 16. kole na domácím 
ledě proti Třebíči (a hned byl vyhlášen mužem 
zápasu). „Sice jsem v Hradci něco odehrál, ale 
tentokrát už to byl vlastně návrat do neznámé 
kabiny. Z doby, kdy jsem byl v Hradci já, tam 
totiž zůstal jen Jirka Hendrich, jinak je celý 
tým jiný,“ uvedl pro iDnes.cz.  

Jste pověrčivý? "Ani moc ne. Nemám ani žádné rituály."  

Záliby? "Rád odpočívám, dívám se na televizi. Hodně se snažím věnovat 
rodině. Nejlépe se odreaguju na chatě. Snažím se tam i něco vytvářet, 
baví mě dělat některé věci sám."  

 V Hradci Králové ho fanoušci uvítali 
velmi vřele, málokdo z nich totiž zapomněl na 
to, jak před lety tento statný forvard za barvy 
východočeského celku rval jako lev. Nyní 
dokonce může používat spojení, že se rve jako 
Královský lev...  

Oblíbení trenéři? "Bylo jich víc, nerad bych na někoho zapomněl. V 
prostějovské přípravce mi pomohl Miloš Formánek, z pozdějších trenérů 
bych zmínil pány Becka, Čecha a Říhu." 

 



TOP 10 

 

Co nevidět, hráči z tohoto 
žebříčku opustí první ligu a 
zamíří zkusit štěstí do nejvyšší 
soutěže. Tato liga jim totiž 
bude za chvíli malá. Některým 
je už ostatně i teď. 
-------------------------- 
foto: Jiří Mokrý (hstrebic.cz) 

UTOP 10: TALENTI 
ROČNÍK 1990 A MLADŠÍ 



 

 

 

 

   

   

10. DAVID ROUPEC  
O, 20 LET, HRADEC KRÁLOVÉ 

Konkurence v tomto žebříčku je 
velká. V 1. lize je opravdu mnoho 
talentovaných hráčů. David Roupec 
tak musel o tuto pozici hodně 
bojovat. V jeho prospěch ale hovoří 
fakt, že je kmenovým hráčem Hradce 
Králové a navíc obránci to v takovém 
věku mají ještě těžší než útočníci. 
David Roupec sice není žádný 
pořízek, ale umí hru přiostřit. 
V Hradci patří k nejlepším bekům.  

U8. TOMÁŠ DOLEŽAL 
Ú, 22 LET, MEDVĚDI BEROUN 

Loni to měl pod svým otcem Jiřím 

 

hodně těžké. Každý vám potvrdí, 
včetně Davida Výborného, že je na 
lavičce lepší mít někoho jiného, než 
rodinného příslušníka. Lidé totiž za 
vším hledají protekci, i když 
v případě Tomáše se v uplynulé 
sezóně o žádné nadržování rozhodně 
nejednalo. Každopádně letos patří 
mladší z bratrů Doležalových 
k nejlepším útočníkům Středočechů. 

9. ADAM ZEMAN 
Ú, 20 LET, JIHLAVA 

Původně na tomto místě figuroval 
David Ostřížek z Třebíče, jenže ten 
je v současnosti zraněný a jeho 
forma tak bude velkým otazníkem. 
Zato jihlavský mladíček září naplno. 
Možná by si zasloužil ještě lepší 
umístění, ale konkurence v tomto 
žebříčku je opravdu velká. Na 
Zemana je vyvíjen obrovský tlak, 
vždyť už od mládí je pro svůj talent 
terčem pozornosti. 

7. DANIEL DOLEJŠ 
B, 18 LET, HAVLÍČKŮV BROD 

Trochu překvapení. Ne že by se o 
kvalitách Daniela Dolejše, 
nejmladšího hráče tohoto žebříčku, 
nevědělo, ale čekalo se, že letos 
ještě dostane více příležitostí 
Jaroslav Suchan. Jenže Dolejš si 
skvělými výkony řekl nejprve o šanci, 
a posléze i o trvalý post jedničky. 
V Havlíčkově Brodě opravdu roste 
supertalent. Teď už se jen modlit, 
aby jeho vývoj neustal. 

5. FILIP PAVLÍK 
O, 20 LET, ÚSTÍ NAD LABEM 

O jeho velkém talentu asi nejlépe 
svědčí fakt, že si ho do svého týmu 
vybral i pražský Lev. Z tohoto klubu 
KHL má do Ústí nad Labem vyřízeny 
střídavé starty. Obránce, který 
reprezentoval naši vlast ve všech 
mládežnický kategoriích, zatím v KHL 
nastoupil jen jednou, takže drtivou 
část sezóny tráví v 1. lize. Mohl by se 
ale zlepšit v produktivitě, zatím 
střílení branek přenechává kolegům. 

6. VÁCLAV JAROŠ 
Ú, 22 LET, DUKLA JIHLAVA 

V Jihlavě roste bek, který toho může 
ve své kariéře ještě hodně dokázat. 
Na mladého hokejistu v současnosti 
létá jedna pochvala za druhou a není 
pochyby, že už v tak mladém věku je 
klíčovou osobností jihlavské 
defenzivy. Sice neoplývá nikterak 
úchvatnými statistikami, to je ale 
dáno tím, že mu trenéři moc 
nedůvěřovali při přesilových hrách. 
Ale i to už se změnilo. 



 

 Zatím je to mašina. Jakub 
Herman, člen loňského All-
star týmu juniorů podle 
magazínu o 1. lize, totiž sbírá 

4. JAKUB HERMAN 
 

Ú, 20 LET 
HC OLOMOUC 

 

 

3. MAREK ČILIAK 
B, 22 LET 

SK HS TŘEBÍČ 

U2. ROMAN WILL 
B, 20 LET 

MLADÁ BOLESLAV 

 

jeden bod za druhým. 
Hluboko pod sebou zanechává 
v produktivitě daleko 
věhlasnější hráče. Před 
dvěma lety tohoto 181 
centimetrů vysokého 
forvarda znal málokdo, jenže 
nyní by tohoto olomouckého 
mladíčka chtěl do svých řad 
nejeden extraligový klub. 
Zajímavostí je, že se tento 
oblíbenec hanáckých fanoušků 
ve svém volném čase věnuje 
hraním na bicí.  

Jediný zástupce 
slovenské národnosti tohoto 
žebříčku je strážcem svatyně 
Horácké Slavie. Parádně 
dokázal nahradit Šimona 
Hrubce, který byl loni 
vyhlášen naším magazínem za 
nejlepšího hráče soutěže.  

Marek Čiliak je 
zářným příkladem toho, že za 
výbornými výkony gólmanů 
v brance Třebíče hodně stojí 
i defenzivní činnost Horáků, 
kterou do dokonalosti 
vybrousil mnohými 
podceňovaný trenér Kamil 
Pokorný. Marek Čiliak je však 
stavebním kamenem týmu. 

1. LIBOR KAŠÍK 
B, 20 LET 

HC OLOMOUC 
  

Je zajímavé, že tomuto žebříčku kralují brankáři. A 
to se mezi TOP 10 nevešli litoměřický Vojtěch Sedláček, 
písecký Marek Mazanec ani jihlavský Filip Novotný!  

Mladoboleslavský mladíček si 
loni odskočil do zámořské 
QMJHL, Pozici na draftu si 
ale nevybojoval, přestože byl 
v Monctonu jedničkou a 
odchytal 67 zápasů. Co mu 
však uškodilo v cestě být 
draftován do NHL? Zaprvé se 
mu nedařilo v play-off 
QMJHL. V juniorské 
reprezentaci pak nedostal 
možnost objevit se v ostře 
sledovaném světovém 
šampionátu. Jedničku naší U-
20 totiž pochopitelně 

A je to jen dobře, že mladíci dostávají šanci. 
Nejenže jí potřebují jako sůl, ale oni si ji i zaslouží.  

Zajímavé je i to, že Marek Čiliak, Libor Kašík a 
Roman Will se objevili na čelních příčkách už v minulé TOP 
10 (věnované brankářům). Tehdy se ale mezi ně vměstnali 
ještě šumperský Tomáš Štůrala a benátecký Tomáš Vošvrda 
(ani ten ale nepatří k ostříleným mazákům).  

Mnohým se možná zdá, že je Libor Kašík naším 
magazínem dlouhodobě nadceňovaný, ale jen on zatím ze 
zmíněné brankářské trojice ukázal, že umí chytat v play-off. 
Loni totiž olomoucký mladíček, který jinak patří 
extraligovému Zlína, hodně trápil chomutovské Piráty. 

Libor Kašík má navíc asi i největší potencionál 
prorazit do extraligy. Jeho kmenový Zlín totiž nemá nijak 
zvlášť kvalitní brankáře. Jakub Sedláček ani Luboš Horčička 

zastával objev loňské sezóny 
Petr Mrázek, dvojkou pak byl 
další talent- Libor Kašík. 

by neměli Kašíkův další hokejový rozlet nějak výrazně 
zabrzdit. Ještě letos ale bude Kašík rozdávat hokejovou 
radost olomouckým fanoušků. 



 

OBRÁNCE 

Před lety atakoval Tomáše Zelenku, 
který se po jeho zákroku už 
nepostavil na nohy. Ze své agresivní 
hry však havlíčkobrodský kapitán 
neslevil a i nadále patří 
k nejtrestanějším hráčům druhé 
nejvyšší soutěže. 
----------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: hcorli.cz, iDnes.cz, hokej.cz, Jiří 
Punčochář, Martin Hašek, hcdukla.cz, Petr 
Veselka 
foto: Lenka Rybaříková (hcrebel.cz), Jiří 
Mokrý (hstrebic.cz) 

UMARIAN MORAVA 
KONTROVERZE SAMA 



 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
 Marian Morava začínal 
s nejrychlejší kolektivní hrou v pěti 
letech na Horáckém zimním stadioně 
v Jihlavě. V dresu jihlavské Dukly 
nastupoval již od roku 1994. S Jihlavou 
si tedy zahrál i nejvyšší soutěž.  
 Mezitím Morava vystudoval. 
„Chodil jsem na strojírenské učiliště, 
pak jsem si ještě dodělal maturitu 
ekonomického směru.“ 
 S mládežnickým  
reprezentačním hokejem Morava moc 
zkušeností nemá. „ S osmnáctkami jsem 
byl jen jednou na srazu, zahrál jsem si 
jeden mezistátní zápas. Byli tam tehdy 
Hlaváč, Eliáš a tihle kluci. Jsem rád, že 
jsem se s nimi aspoň někde potkal,“ 
zavzpomínal pro hcorli.cz. 
 V sezóně 1995/1996 hostoval 
v tehdy ještě druholigové Třebíči. 
Tehdy mu ještě divácí v tomto městě 
aplaudovali. Nikdo tehdy ještě nevěděl, 
že se z nevysokého hokejisty za 
několik let stane na Třebíčsku veřejný 
nepřítel číslo 1. 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM 
1994-95  HC Dukla Jihlava (E)                  12  1  0  1   0 
1995-96  -                                      -  -  -  -   - 
1996-97  HC Dukla Jihlava (E)                  43  3  7 10  99 
1997-98  HC Dukla Jihlava (E)                  52  1 10 11 111 
1998-99  HC Dukla Jihlava (E)                  51  0  2  2 137 
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           7  1  1  2  22 Nejvyšší hokejová soutěž 

v Jihlavě se hrála až do roku 1999. 
Tehdy Dukla padla v napínavé sérii se 
Znojmem. A právě i Moravovo jméno je 
podepsáno pod sestupem 
nejúspěšnějšího hokejového klubu 
v této zemi.  

1999-00  HC Dukla Jihlava (Zepter Cup)          1  0  0  0   0 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)             37  3 12 15  58 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         11  0  1  1  20 
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           4  0  0  0   8 
2000-01  HC Dukla Jihlava (1.liga)             38  4 15 19  72 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)          1  0  0  0  25 
2001-02  EHC Freiburg (GER2)                   33  2 14 16  99 
         EHC Freiburg (GER2,p-o)               10  1  3  4  16 
2002-03  HC Oceláři Třinec (TsC 2002)           4  0  0  0   4 Přestože se Morava vypracoval 

v solidního extraligového beka, Duklu 
do 1. ligy následoval. Kluby z nejvyšší 
soutěže určitě znepokojoval zejména 
pohled do kolonky trestných minut 
tohoto beka. V průměru sbíral dvě 
trestné minuty na zápas.  

         HC Třinec (E)                          2  0  0  0   4 
         HC Slezan Opava (1.liga)               2  0  0  0   4 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)             15  3  8 11  30 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         12  2  4  6  58 
2003-04  HC Plzeň (E)                           2  0  1  1   2 
         HC Dukla Jihlava (TsC 2003)            1  0  0  0   6 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)             40  6 17 23 104 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)          9  2  3  5  22 

          HC Dukla Jihlava (baráž o E)           4  0  1  1   6 
2004-05  BK Mladá Boleslav (1.liga)            46  4 18 22 161 OSUDNÝ ZÁKROK          BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)         7  2  3  5  18 
2005-06  HC Chemopetrol Litvínov (E)           33  3  5  8  48  A jeden z jeho faulů se stal 

v roce 2001 (22. února) osudným. 
V play-off 1. ligy totiž v zápase proti 
rivalovi z Třebíče narazil na mantinel 
mladého útočníka Horácké Slavie 
Tomáše Zelenky. Ten se od té doby již 
nepostavil na nohy. Osudu tohoto 
bývalého hokejisty se věnuje i jeden 
z dílů 13. komnaty. Ke zhlédnutí 

         BK Mladá Boleslav (1.liga)             7  0  1  1  16 
2006-07  HC Chemopetrol Litvínov (E)           18  0  0  0  30 
         HC Dukla Jihlava (1.liga)             39  4 21 25 163 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)          4  0  1  1  46 
2007-08  HC Kometa Brno (1.liga)               44  2  6  8  74 
         HC Kometa Brno (1.liga,p-o)           13  3  1  4  28 
2008-09  HC Kometa Brno (TsC 2008)              3  0  0  0   4 
         HC Kometa Brno (TsC 2008,p-o)          2  0  1  1   8 
         HC Kometa Brno (1.liga)               46  1  4  6  74 

ZDE          HC Kometa Brno (1.liga,p-o)           17  1  1  2  32 
2009-10  Orli Znojmo (TsC 2009)                 4  0  0  0   4 

. 
Tento zákrok rozděluje 

hokejové fanoušky na dvě poloviny. 
Jedni tvrdí, že to byl likvidační faul, 

         Orli Znojmo (1.liga)                  45  4 10 14  76 
         Orli Znojmo (1.liga,p-o)               6  0  1  1  10 
2010-11  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      43  2 21 23 118 

druzí, že těchto momentů je v zápase 
nespočet. Je jen na vás, do jaké 
skupiny se přidáte (na YouTube si 
zadejte heslo Marian Morava attack). 
 

         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)  14  2  7  9  34 
2011-12  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      49  2 23 25 154 
U         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)   5  1  1  2   0 
 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                   213  8 25 33 449 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komnata/209562210800025-13-komnata-tomase-zelenky/


 

Utkání, v němž byl Tomáš Zelenka 
zraněn, se sice dohrálo, ale to následující už 
bylo zkontumováno. Třebíč, jejíž hráči byli 
psychicky na dně, totiž k druhému klání 

VŠECHNOPÁRTY 
 Tomáš Zelenka, poté, co se vrátil do 
„normálního“ života navštívil i pořad Všechnopárty 

čtvrtfinálových bojů odmítla nastoupit a 
Jihlava žádost o odložení zápasu smetla ze 
stolu. „Uznáváme, že to byl ostrý faul, ale 
hokej hraje pětadvacet hráčů a ne jeden," řekl 
tehdejší prezident Dukly Pavel Kolařík. "Je to 
těžké nastoupit a soustředit se na hokej, ta 
věc je příliš čerstvá,“ kontroval tehdejší hráč 
HST Petr Altrichter.  

Při následující tiskové konferenci, 
která se konala místo druhého zápasu vypjaté 
série, Jaroslav Holík, tehdejší jihlavský 
funkcionář, prohlásil, že je třeba brát v potaz i 
to, že Dukla přišla díky neuskutečněnému duelu 
o cca 200 000 Kč. K tomuto tématu Altrichter 
s ironickým úsměvkem v rozhovoru pro 
hokej.cz podotkl: "Pokud jde panu Holíkovi o 
nějakých 200 000, tak náš tým se na ně složí a 
dáme mu je. Zároveň musím poděkovat 
jihlavským fanouškům, kteří si uvědomili, co se 
stalo. Jednání jihlavských funkcionářů je ale 
zarážející." 

 
ZÁKROK OČIMA MARIANA 

MORAVY 
 A jak vlastně viděl hodně diskutovaný 
incident hlavní viník celé události? „No, je to  

HRÁČSKÉ INFO

nešťastná shoda náhod, nic úmyslného v tom nebylo. 
Video jsem ještě neviděl, akorát si uvědomuji, že 
jsme jeli k mantinelu, že byl střet. Žádné vražení 
nebo úmysl v tom nebyl,“ uvedl současný kapitán 
Havlíčkova Brodu v rozhovoru pro iDnes.cz. „Faul to 
asi byl. Podle mě běžný, ale následky jsou bohužel 
hrozivé. To jsou běžné zákroky. To se tak hraje. Že 
bych dělaj brutální zákroky, to zas ne. Žádný silný 
zákrok, krosček, nebo sekání v tom  nebylo. Byli jsme 
metr od hrazení, on udělal protizvratnou kličku, už 
jsme byli oba dva rozjetí, to je pak těžký něco 
ukočírovat,“ dodal pro Jiřího Punčocháře.   

 
TOMÁŠ ZELENKA HOSTEM 

  
8.5.1976 

178cm, 87kg 
obránce 
hůl levá 

21Z, 1G, 5A, 
46TM, -10 +/- 



 

(viz ZDE). Spolu s Karlem Šípem tuto situaci i 
s trochou humoru popsal.  
 „Žádné setkání s Moravou neproběhlo. 
Byli tam nějaký náznaky. Dopis,“ uvedl v populární 
talk-show. „Já si myslím, že on se trochu zříkává 
tý viny. Že to byl normální souboj a v tom, že 
jsem skončil na vozíku, hrály roli jiné faktory. 
Vyloženě mi v tom dopise nenapsal, že to byla 
moje vina, ale možná mezi řádky se to tam dalo 
vyčíst.“ 

Morava pochopitelně svého činu litoval. 
„Byla to hrozná, šílená doba. Bylo to strašné. 
Nedá se to ale srovnávat s tím, co zažíval Tomáš. 
To v žádném případě. V novinách byly články, v 
televizi se ten zákrok celý týden hodnotil. Útoky 
na mě se dotýkaly i mých nejbližších, přítelkyně a 
rodičů. Prožíval jsem si to v sobě. Nepil jsem,“ 
řekl v rozhovoru s Martinem Haškem. „Je hodně 
těžké se s tím vyrovnat. Na podobnou zkušenost 
nejde zapomenout, v podvědomí to mám pořád,“ 
dodal kontroverzní hokejista. 

 
ROČNÍ DISTANC 

Moravův případ se záhy stal sportovním 
tématem číslo jedna. Hokejová veřejnost 

žádala doživotní distanc, nakonec se ale 
disciplinární komise rozhodla udělit zákaz 
startů v českých hokejových soutěžích do 
konce kalendářního roku 2001. T"O výši trestu 
nechci polemizovat a plně ho respektuji," 
vyjádřil se polohlasně k právě vyřčenému 
ortelu. "Trestem se příliš nezabývám. Zajímá 
mě pouze zdravotní stav Tomáše Zelenky, to 
je pro mě to nejdůležitější," dodal pro 
hokej.cz.  

"Každý hráč musí být stoprocentně 
zodpovědný za svou hokejku. No a zákroky 
zezadu, to se člověk vůbec nemůže bránit," 
vyjádřil se Marek Herman, výkonný ředitel 
AHLH) "Já osobně jsem v této věci laik, ale 
volal mi Dušan Salfický z Plzně, hráči ze 
Vsetína, Litvínova, Znojma a další. Jsou 
rozzlobení a jejich názor je jednoznačný, 
požadují nejtvrdší trest," pokračoval. 
"Takovýto zákrok ze zadu metr před 
hrazením je podle Dopity a Reichla (členové 
tehdejší Asociace hráčů ledního hokeje) to 
nejhorší, co může být,“ dodal Herman. 

"Vzhledem k hrozivým následkům si 
myslíme, že je trest nepřiměřeně nízký," 
sdělil médiím ředitel HST pan Karel 
Čapek. "Zajímalo by mě, co už by se muselo 
stát, aby se udělil trest na samé hranici 
možností, tedy osmnáct měsíců," dodal pro 
iDnes.cz. 

"Dospěli jsme k názoru, že nešlo o 
zákrok likvidační. Morava nám znovu osudný 
okamžik popsal," vzpomínal Vladimír 
Schiefner, předseda komise. "Potvrdil, že  
 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10090925908-vsechnoparty/208522161600010/obsah/108674-tomas-zelenka/


rozhodně nejel na led s cílem někoho skolit. 
Třebíč navíc hrála přesilovku, takže se muselo 
hrát trochu do těla.“ Takže kdo za to nakonec 
může? Rozhodčí, že poslal Jihlavu do čtyř? 

 
 Při posuzování trestu navíc předseda 

disciplinární komise kalkukoval i s možností, že se 
Morava bude velmi těžko vracet po tak dlouhé 
pauze do týmu. "A to už je samo o 
sobě hodně nepříjemné," dodal Schiefner. Škoda, 
že se Morava vrátil do hokejového kolotoče co 
nejdříve, jak mohl.  
 

„VYHNANSTVÍ“ V NĚMECKU 
 Marian Morava sice dostal roční distanc, 
ale to se týkalo jen českých soutěží.  Jihlavská 
Dukla navíc s Moravou logicky neprodloužila 
smlouvu.  

Nekompromisní zadák se tedy rozhodl 
odejít do zahraničí, konkrétně do bundesligového 
Freiburgu. „Dostal jsem dobrou nabídku. Přestup 
jsem samozřejmě uvítal, je to prostě změna." 
V Německu nic ze své tvrdé hry neubral a 
nasbíral 115 trestných minut. „Mám svůj styl hry 
a ten neměním. Nechci protihráče zranit, ale 
vždycky jsem hrál tvrdě. U mantinelů se ovšem 
člověk podvědomě snaží, aby se ta situace 
neopakovala. Mám to v hlavě.“ 
 U našich sousedů měl dostatek času se 
s tím, že někomu změnil život, vyrovanat, aniž by 
mu to někdo na každém kroku připomínal. „V 
Německu o tom ale taky vyšly články. Ale reakce 
na stadionu nebyly prakticky žádné. Byl jsem tam 
s přítelkyní. Ve dvou se to snáší líp, než kdyby se 
tím člověk měl trápit sám,“ popsal pro MF DNES. 
 

Pro hcdukla.cz pak Marian Morava porovnal 
českého a německého fanouška. „Rozdíl mezi 
českým a německým fanouškem určitě je. Český 
fanoušek, když se nedaří, tak začne hudrovat a 
jsou situace, kdy začne fandit druhému mančaftu. 
Tohle se v Německu nestane. Německým 
fanouškům se občas taky hra nelíbí, jsou naštvaní, 
ale že by se snížili k tomu, aby začali fandit 
soupeři, to jsem nezažil. Na druhou stranu, v 
Německu je vyloženě populární pouze fotbal. Třeba 
i ti lidi, co chodili na hokej, tomuhle sportu zas 
tolik nerozumí. Určitě ne tak, jako fandové v 
Čechách, kde hokej patří mezi nejpopulárnější 
sporty. Němečtí fanoušci uznávali spíš takové ty 
souboje, když byl nějaký tvrdý střet, nebo když 
dal někdo vyloženě gól. Z takového hráče pak byli 
na větvi, ale že třeba čtyřicet minut v zápase 
odklouzal a pro mančaft neudělal prakticky nic, 
nevybojoval byť jen jediný puk, to je nezajímalo. 
To naopak naši lidi kolikrát ocení i hráče, který 
bojuje pro tým, vyhodí puk v oslabení... Takže bych 
řekl, že ten český fanoušek je v hokeji vzdělanější. 
Je prostě vidět, že Češi hokeji rozumí,“ uvedl 
v rozhovoru pro oficiální klubové stránky Dukly. 

 



 

NÁVRAT NA ČESKÝ LED 
 Po odpykání trestu dostal Morava nabídku 
z nejvyšší soutěže- z Třince. „Jestli jsem z návratu 
neměl obavy? Nemusel jsem sám sebe přesvědčovat.  
Přes to všechno, co se stalo, tady je český hokej a tady 
je extraliga. V hokeji bych ještě chtěl něčeho 
dosáhnout. Splnit si sen, zahrát si extraligu,“ uvedl pro 
čtenáře iDnes.cz. „Přišel jsem do Čech a uvědomuji si, že 
na mě publikum bude nepříjmené. Musím se s tím 
vyrovnat, počítám s tím. Vím, že budou křičet,“ dodal 
v interview s Martinem Haškem.  
 Morava měl Třinci pomoci v agresivitě, ale moc 
příležitostí k „vyniknutí“ nedostal. Za Oceláře odehrál 
jen dva zápasy, zbytek proseděl buď na střídačce nebo 
na tribuně. Na závěr sezóny se pak vrátil do mateřské 
Dukly. A rád. „V Třinci jsem totiž nedostal prakticky 
žádnou šanci a už jsem z toho byl docela psychicky na 
dně,“ uvedl pro hcdukla.cz. 

 
POSTUP S JIHLAVOU- NEJVĚTŠÍ 
ÚSPĚCH KARIÉRY. ODCHOD DO 

MLADÉ BOLESLAVI 
 V kádru Jihlavy vydržel i pro následující ročník  

(2003/2004). Marian Morava tak byl u 
vysněného návratu bývalého armádního celku do 
nejvyšší soutěže. „Toho si hodně cením. TByla 
perfektní atmosféra a vůbec všechno kolem. Bylo 
to super. Pak si ještě cením druhého místa v 
republice s juniory. Ve finále jsme hráli s 
Litvínovem, tam byli takový hráči jako Rosa, 
Vopat…, ti se pak dostali do NHL. Byl to dobrý 
ročník. Myslím si, že to byl dobrý výsledek,“ 
sdělil Morava pro hcorli.cz.  

Jihlavu ale do extraligy nenásledoval. 
„Pochopitelně člověk má chuť si extraligu 
zahrát. Z Mladé Boleslavi ale přišla konkrétní 
nabídka a jednání představitelů klubu bylo 
seriózní. Je vidět, že vedení pracuje na zázemí a 
všem okolo. To je důležité,“ uvedl hlavní důvod 
toho, proč Duklu opustil. 

V Mladé Boleslavi dostal důvěru a byl 
jmenován kapitánem. Víc než výkony ovšem oslnil 
161 trestnými minutami. To už je teda porce... 

 

MORAVA V LITVÍNOVĚ, 
PŮSOBENÍ V KOMETĚ A 

ZNOJMĚ 
Pro jeho nesporné ofenzivní kvality si ho 

ale vyhlédl pro nadcházející extraligový ročník 
(2005/2006) Litvínov. Paradoxně klub, kde 
s hokejem začínal Tomáš Zelenka.  

V této hokejové baště nakonec odehrál 
dvě necelé sezóny, v ročníku 2006/2007 pak 
putoval na hostování do jihlavské Dukly.  

Poté odešel Marian Morava do brněnské 
Komety. Tam si ho fanoušci Brna nesmírně oblíbili 
 



a dokonce na něj složili ódu: 
 

Marian je prostě boží 
Marian, nám dobře znám 

 
On dá góla, po tom touží 
Rondo to je jeho chrám 

 
Kouzlo jeho to je v síle 
Protivník ten letí k ledu 

Spoluhráčům v modro-bílé 
Nahraje hned dopředu 

 
Jemu štěstí vždycky přálo  

On je totiž ledu pán 
Pro Kometu bije respekt 

Je to vítr, hurikán 
 

I ten kdo má dobro v duši 
Na ledě se terčem stal 
Marian v něm zlobu tuší 

Sundá ho a jede dál 
 

Volejte si třeba k Bohu  
Ten vám hovno pomůže 
Marian vám zlomí nohu 
Bolí chlapi, bolí že? 

 
 

Marian je prostě tvrdej 
Rána bum hned tu a sem 

Ty seš chlapče hodně blbej 
Však ty budeš líbat zem 

 
Vidíš vole jak si skončil 
Nakopal tě do zadku 

Marian tě prostě zničil 
Zavolejte sanitku 

 
A co na závěr dodati? 

.............................. 
Soupeři ti z Mariana 
Naserou si do gatí 

 
Do nejvyšší soutěže, kterou Kometa odkoupila od 

Znojma, ovšem s Brnem neputoval. Byl totiž společně 
s licencí vyměněn do Znojma. Ale i tam vydržel pouhý jeden 
rok. 

 
REBEL REBELEM 

 Znovu se totiž stěhoval. Před sezónou 2010/2011 se 
Morava upsal Havlíčkově Brodu. A hned dostal kapitánské 
céčko.  
 I v Rebelu rozděloval Morava fanoušky na dva tábory. 
Jedni ho oslavují pro jeho přehled při přesilových hrách, 
druzí mu nemohou přijít na jméno kvůli častým faulům.  

Každopádně na podzim roku 2011 se na něj snesla 
kritika. Byl totiž obviněn, že právě on stojí za odchodem 
oblíbeného trenéra Petra  

 



 

Nováka, což sám nepřímo potvrdil i odvolaný 
kouč. „Zajímavé je, že jsem si v novinách 
přečetl, že jsem byl odvolán kvůli výsledkům, 
ale vedení klubu mi řeklo, že hráči pode mnou 
nechtějí hrát. Divím se také tomu, že odvolali 
i mého asistenta Jardu Benáka. Většinou se v 
těchto případech odvolává jen hlavní trenér,“ 
řekl odvolaný trenér v rozhovoru pro Deník. 
„Jestli za mým odchodem stojí brněnští 
hráči a Marian Morava? Já se v tomhle 
nechci pitvat. Ale jestli si někteří hráči 
mysleli, že se budou omlouvat z tréninků, 
budou na ně chodit pozdě nebo na ně nebudou 
chodit vůbec, tak já prostě tohle nikomu a 
nikde trpět nebudu,“ dodal pro Petra 
Veselku. 

K celé kauze se Marian Morava odmítl 
vyjádřit a pro média sdělil jen toto: „Už 
deset let na fóra nechodím, nečtu je. A to z 
jediného důvodu, že se tam objevují 
takovéhle nesmysly. Vůbec to nechci 
komentovat, nemá to žádný smysl,“ uvedl 
v rozhovoru pro hcrebel.cz Morava.  

V Rebelu zatím dvakrát pokořil 
dvacetibodovou hranici a v sezóně 2010/2011 
byl u jednoho z největších úspěchů místního 
hokeje, když se Havlíčkův Brod nečekaně 
probojoval až do semifinále. 

Letos by se mezi čtyři nejlepší celky  

chtěl Rebel s Moravou 
v sestavě také probojovat, ale 
kandidátů na první čtyřku je 
mnoho.  

Uvidíme, bude to 
zajímavé sledovat, zda se Rebel 
po nemastných neslaných 
výkonech, které odnesl velkou 
kritikou od fanoušků i právě 
nepříliš rychlý zadák Marian 
Morava, v první části sezóny 
vyšvihne mezi nejlepší týmy 
soutěže.  

 

ZBAVEN 
KAPITÁNSKÉHO 

CÉČKA 
 Po neúspěchu v minulém 
ročníku se vedení 
havlíčkobrodského celku 
rozhodlo sebrat Moravovi 
céčko a předat ho jen o něco 
méně zkušenějšímu Petru 
Polodnovi. „Prostě jsme chtěli 
udělat změnu. Mája Morava 
zůstává jako asistent, stejně 
jako Honza Pavlík,“ řekl 
v současnosti již bývalý trenér 
Dvořák stručně.  



 

KLUB 

Díky úzké spolupráci se Spartou a 
poměrně silné sestavě se letos budou 
chtít Litoměřice prokousat do play-
off. A úvodní kola 1. ligy zatím 
ukázaly, že účast ve vyřazovacích 
bojích je rozhodně v jejich silách. 
----------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Petr Bílek (idnes.cz), Michal Sabó 
(hclitomerice.cz) 
foto: Michaela Luňáčková 

UHC STADION LITOMĚŘICE 
BLÍŽÍ SE ZLATÉ ČASY MÍSTNÍHO HOKEJE? 



MARTIN NOVÁK 

 

NĚCO Z HISTORIE 
 Hokejový oddíl v tomto 
severočeském městě funguje od roku 1949. 
Tehdejší klub nesl název Radobýl Litoměřice 

kluky, které postupně zabudujeme do 
mužstva. Já jsem si procházel první ligou i 
extraligou, takže znám úskalí, která vás 
mohou potkat. Někdy se stane to, že je  

(Radobýl je známý čedičový vrch asi 3 
kilometry na západ od Litoměřic).  
 Nejlepší časy litoměřického hokeje 
se datují k sezónám 1961/1962 a 1963/1964. 
V těchto sezónách totiž Stadion hrál 
nejvyšší československou soutěž. Moc velkou 
díru do světa sice Litoměřice neudělaly 
(bilance 64 utkání, 18 vítězství, 7 remíz a 39 
porážek, skóre 240:370), ale i tak se 
samotná účast v elitní lize rovná obrovskému 
úspěchu. 
 Hokejové obrození Litoměřic se 
datuje k roku 2010. Tehdy se totiž 
Litoměřice dokázaly prokousat ze třetí 
nejvyšší soutěže do 1. ligy, kde působí i 
v současnosti. V předcházejících dvou letech 
získal Stadion pověst největšího smolaře 
soutěže. Postup do play-off totiž v obou 
případech unikl Litoměřicím jen o vlásek.  
 Důležitým milníkem v historii klubu 
není rok 2010 jen kvůli samotnému postupu, 
ale i kvůli otevření nové moderní Kalich 
arény.  

SOUPISKA  
# post jméno narozen věk výška váha hůl SPOLUPRÁCE SE SPARTOU 
40 B Petr Hruška 3.1.1990 22 let180 cm86 kg P  V březnu letošního roku se napsala 

další kapitola do kroniky litoměřického 
hokeje. Místní klub se totiž dohodl na úzké 
dvouleté spolupráci s pražskou Spartou.  A to 
ať už na poli seniorském, tak mládežnickém. 
Litoměřice měly dokonce tu čest hostit 
Memoriál Jana Marka. Nejvíce se ale nově 
uzavřená spolupráce pochopitelně projevuje 
na hráčských výměnách těchto dvou týmů.  

1 B Petr Přikryl 17.2.1978 34 let180 cm81 kg L 
31 B Vojtěch Sedláček 22.4.1992 20 let185 cm82 kg L 
7 O Václav Drábek 31.10.1976 36 let184 cm89 kg P 
15 O Jakub Evan 25.2.1984 28 let182 cm87 kg L 
44 O Patrik Husák 23.4.1990 22 let188 cm81 kg L 
5 O Jakub Kolář 15.6.1992 20 let190 cm86 kg L 
4 O Ondřej Kříž 22.10.197438 let175 cm85 kg P 
61 O Ondřej Martinka 3.5.1987 25 let192 cm94 kg P 
3 O Daniel Sobotka 15.8.1992 20 let198 cm90 kg L Nejedná se však o farmu v pravém 

slova smyslu. „Chceme přistupovat k této 
spolupráci se stejným respektem jako 
Litoměřice. Sparta nehledá, jak občas 
některé extraligové týmy trochu hanlivě 
nazývají své partnerské týmy, farmu. Sparta 
hledá partnera, rovnocenného partnera a 
jednání s představiteli litoměřického klubu 
jsme vedli právě tímto směrem. Chceme, 
abychom byli dva rovnocenní partneři, kteří 
se budou navzájem obohacovat," řekl na 
tiskové konferenci Petr Bříza, předseda 
představenstva pražské Sparty a legenda 
českého hokeje.  

53 O Jan Veselý 1.3.1991 21 let 191 cm 88 kg L 
8 O Dušan Žovinec 5.10.1992 20 let180 cm76 kg L 
16 U Šimon Antončík 28.10.199022 let192 cm85 kg L 
88 U Miroslav Forman 12.8.1990 22 let186 cm87 kg L 
41 U František Gerhát 28.4.1990 22 let182 cm82 kg L 
49 U Jaroslav Hašek 13.12.1977 34 let183 cm88 kg L 
71 U Jakub Hlusička 1.7.1988 24 let177 cm85 kg L 
42 U Kryštof Kafan 4.2.1990 22 let188 cm86 kg L 
25 U Adam Lapšanský 10.4.1990 22 let183 cm89 kg L 
  U Lukáš Luňák 3.5.1989 23 let177 cm75 kg L 
10 U Pavel Mrňa 1.8.1988 24 let190 cm85 kg L 
85 U Martin Novák 2.11.1988 24 let178 cm79 kg L 
  U Václav Racek 3.9.1992 20 let178 cm82 kg L 
18 U Tomáš Rubeš 25.9.1992 20 let172 cm67 kg L “Konkrétní spolupráce by měla být o 

vzájemné výměně hráčů. My potřebujeme 
pro extraligu podstatně širší kádr a mladé 

86 U Jan Rudovský 6.1.1987 25 let181 cm 90 kg L 
  U Dominik Simon 8.8.1994 18 let 180 cm76 kg L 
26 U Ladislav Slížek 17.10.1976 36 let179 cm82 kg P 
9 U Petr Šinágl 18.2.1982 30 let175 cm78 kg L 
  U Sacha Treille 6.11.1987 25 let195 cm96 kg L 
22 U Martin Tvrzník 26.6.1980 32 let177 cm77 kg P 
27 U Lukáš Žálčík 15.10.1990 22 let184 cm82 kg L  

http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


 

NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY 
PETR ŠINÁGL 

Bojovný forvard, který za svůj tým na ledě 
vypustí duši, je přesně tím hráčem, kterého chce 
mít ve svém týmu každý trenér. Jen jednou sice 
překročil v seniorské kategorii desetigólovou 
hranici, ale kvůli střílení gólů jsou na ledě jiní 
borci.  

JAROSLAV HAŠEK 
V pěti posledních sezónách vždy nasbíral 25 
bodů a více. To je bilance, která vyšvihla 
Jaroslava Haška mezi respektované prvoligové 
forvardy, přestože až do roku 2007 hrál pouze 
třetí nejvyšší soutěž v barvách mateřského 
Děčína. Renomé si tento spolehlivý desetigólový 
střelec získával především v barvách Chomutova. 

LADISLAV SLÍŽEK 
Kapitán týmu je Šináglovým dlouholetým 
parťákem. Právě tito dva muži totiž dlouhá letá 
táhli Beroun. Nyní se setkali v Litoměřicích, 
které budou chtít konečně dovést do 
vytouženého play-off. 

nedostatek hráčů a poté je to o vzájemné 
komunikaci. Když třeba my budeme v potížích, 
druhý klub nám pomůže a naopak. Není to, jak 
již řekl Petr Bříza, na úrovni nějakého farm 

První ligu naprosto respektujeme a víme, že je 
nezbytná pro český hokej jako takový. Vážíme 
si toho, když lidé v první lize shánějí peníze, 
město podporuje, bez peněz by to asi bylo  

PETR ŠINÁGL 

týmu, protože farm tým znamená, že Sparta 
kontroluje celý chod klubu, tak tomu není. Jde 
o to, aby vzájemná komunikace byla taková, 
abychom si vzájemně vyšli vstříc a chápali 
konkrétní potřeby toho druhého,” uvedl trenér 
Sparty Josef Jandač na speciální tiskové 
konferenci, kterou posléze sepsal do písemné 
podoby Michal Sabó, redaktor oficiálních 
klubových stránek Stadionu. "Hledali jsme tým, 
který by udělal vojnu pro naše hráče, aby 
zvládli přechod z juniorské do seniorské 
kategorie," dodal v interview s Petrem Bílkem. 
„Vojna mladým chybí. Od Litoměřic jsme 
požadovali těžký dril, ale nebylo to nařízení, 
shodli jsme se na tom. I litoměřickým 
trenérům to bude vyhovovat. Uvidíme, jak tím 
kluci projdou. Jsou tady na to perfektní 
podmínky, ubytování přímo na zimáku, 
posilovna, tělocvična, regenerace. Našim 
klukům to může pomoct,“ pokračoval 
v rozhovoru pro idnes.cz.  

“Pouze bych doplnil, že tím drilem nebo 
vojnou je míněno stálé působení. My sem 
nechceme ty kluky posílat na jeden zápas, 
který by zde odehráli a odjeli pryč. Oni musí 
mít návaznost na tým, odpovědnost za 
výsledky, musí zde dlouhodobě působit a musí 
být součástí mužstva. Máme dohodu, že každou 
sezónu sem dáme určitý počet hráčů, dnes 
můžeme říci pět až šest hráčů a jestli jich tu 
bude více nebo méně je opět na naší dohodě. 
Víme, že musí splňovat kvalitu, aby dokázali 
Litoměřicím pomoci. Abychom tuto spolupráci 
ohlídali, bude jeden z kolegů asistentů 
odpovědný za HC Sparta Praha a za tuto 
spolupráci, stejně tak na straně Litoměřic 
bude jeden člověk, který bude takzvaný 
zmocněnec a oni dva budou komunikovat, ať už 
v písemné nebo kterékoliv jiné formě. Budou 
hlídat, aby to na jedné straně pro Litoměřice 
znamenalo kvalitní doplnění kádru a na druhé 
straně pro Spartu kvalitní využívání kmenových 
hráčů,“ řekl Petr Bříza pro stránky 
hclitomerice.cz. 

Zároveň ale neznamená, že hráč Sparty 
musí hrát pouze za Litoměřice. „My 
nepřerušujeme vztahy s žádným prvoligovým 
týmem. Byli jsme jako jeden ze dvou klubů, 
které se otevřeně postavily k tomu, aby se 
první liga neuzavřela a naopak zůstala otevřená. 
Aby týmy, které mají ambice, splňují 
požadavky, mohly třeba postoupit do extraligy. 



ONDŘEJ MARTINKA 

 

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY 
ONDŘEJ MARTINKA 

Ondřej Martinka je hodně podceňovaným 
zadákem. Možná i proto, že je to spíše 
defenzivně laděný bek. Fanoušci Litoměřic ale 
moc dobře vědí, jak kvalitního zadáka mohou na 
ledě zápas co zápas sledovat. Stále ještě mladý 
Ondřej Martinka se nebojí přitvrdit, což je v 1. 
lize spíše vzácností.  

PETR PŘIKRYL 
Dlouholetý extraligový brankář vrací Litoměřicím 
to, co mu v mládí daly. Právě ve Stadionu totiž 
tento kvalitní brankář zahájil svoji úspěšnou 
kariéru. V současnosti nejenže vykonává post 
aktivního brankáře, ale působí i na postu 
generálního manažera týmu. 

VOJTĚCH SEDLÁČEK 
Hodně příležitostí v brankovišti dostává i mladý 
sparťanský gólman, jenž loni hájil svatyni Písku. 
A naděje české brankářské školy má dokonce o 
třídu lepší statistiky než o 14 let starší Přikryl. 
Oba dva se však umí velmi dobře doplňovat. 
 

MĚSTO 

 
 *Litoměřice jsou okresní město na soutoku 

těžké. Toho si opravdu vážíme a ceníme,” nastínil 
Josef Jandač na tiskové konferenci, kam byli 
pozváni i zástupci města Litoměřice. 
 

Felix Holzmann, který se o svém bydlišti 
zmínil ve známé scénce Akvárium. 
* Na místním gymnáziu vyučoval J. Jungmann. 

PARTNERSTVÍ I SE LVEM 
 A aby toho nebylo málo, Litoměřice se 
dohodly na spolupráci i s jediným českým zástupcem 
v KHL- Lvem Praha. 
 HC LEV Praha je totiž společně s hokejovou 
Spartou součástí Sportovního Holdingu Praha, a. s. 

„Vzhledem k tomu, že HC LEV Praha má 
technicky status 15. týmu Tipsport extraligy a 
přestupní řád umožňuje střídavé starty pouze do I. 
ligy, nikoliv do Tipsport extraligy, bude právě po 
této linii probíhat výměna hráčů. V dresu Stadionu 
se tak objeví zajímaví hráči se zkušenostmi z 
nejkvalitnější evropské soutěže,“ stálo v tiskové 
zprávě, která byla vydána 1. října.  

Na posily z KHL si však zatím musí Stadion 
počkat (přišel zatím pouze brankář MacIntyre). Lev 
totiž všechny své přestupy (až na zmíněného 
kanadského gólmana) řešil formou hostování, nikoliv 
střídavými starty. Je ale dost dobře možné, že na 
konci soutěže se v Litoměřicích několik zajímavých 
hráčů objeví. Lev totiž nebude chtít poslat své 
hráče na hostování do Sparty, jelikož by je pak 
nemohl využívat v případě rozsáhlé marodky. 
V případě střídavých startů si totiž mohou 
jednotlivé hráče Pražané kdykoliv stáhnout zpět do 
svých řad.  

Hodně nahlas už se spekulovalo o příchodu 
Tomáše Rachůnka, ten je ovšem jedním z případů 
(společně s Tomášem Mojžíšem), kdy Lev uvolnil své 
hráče na hostování. 

Kádr Stadionu už je silný i tak, a to bez 

Labe a Ohře v severních Čechách (Ústecký 
kraj).  
*Ve městě žije bezmála 25 tisíc obyvatel.  
*Ve městě se nachází Výstaviště Zahrada 
Čech.  
*Litoměřice proslavil zejména slavný bavič 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj


UODCHOVANCI 
 

 

STADION 

 
 Kalich Arena je nejnovějším hokejovým 
stánkem v rámci 1. ligy. Ale i tak litoměřická 
aréna stále září novotou, nabízí komfort jak 
pro fanoušky, tak zejména pro hokejisty 
severočeského celku. Jediným negativem 
areálu, v němž se nachází i víceúčelová hala, 
je nízká kapacita, jelikož fanouškům 
z Litoměřic, kde propukla hokejová horečka, 
v případě derby či play-off prostě 1750 míst 
nestačí. 

FANOUŠCI 

 
Zápasy Stadionu v nové Kalich aréně táhnou. 
Průměrná návštěvnost bývá okolo 1300-1400 
diváků na zápas. I kotel Stadionu je na 
poměry 1. ligy nadprůměrný. Podporu 
fanoušků si nemohl vynachválit především 
hokejista Jan Kloz, který už ovšem hájí 
barvy svého kmenového Ústí nad Labem. Na 
vřelou atmosféru ale jistě nezapomene. 

Nejúspěšnějším 
absolventem litoměřické 
hokejové školy je 
bezesporu Milan Hnilička, 
olympijský vítěz a 
trojnásobný Mistr světa. 
Stanley Cup pak získal 
reprezentační bek 
Martin Škoula (foto). 
Milan Toman, Petr Přikryl, 
Michal Birner, Kamil 
Kreps, Radek Hamr, 
Radek Kampf, Tomáš 
Svoboda... Co jméno, to 
velká hokejová osobnost.  

využití hráčů se zkušenostmi z prestižní KHL. 
 

LETOŠNÍ ROČNÍK 
 Start do letošního ročníku měly Litoměřice vedené novým trenérem 
Milanem Vrzalem obdivuhodný. Držely se v první čtyřce soutěže a nic 
nenasvědčovalo tomu, že zanedlouho zažije Stadion krutý pád. 
 V období mezi vydáním 2. a 3. číslo magazínu totiž Litoměřice 
častěji prohrávaly, než vyhrávaly. Momentálně jsou tedy na 6. pozici, 
s náskokem pouhého jednoho bodu na desátý Šumperk. 
 Co stojí za špatnými výsledky Litoměřic? Fanoušci mají jasno. 
Impotentní přesilové hry, nesnažící se Sparťané (jednou z mála výjimek je 
Tomáš Rubeš), chybující obránce Ondřej Kříž a točení sestavou. 
 Napětí mezi fanoušky vyvrcholilo naplno v posledním zápase před 
vydáním magazínu o 1. lize. V minulém kole totiž Stadion podlehl na domácím 
ledě Benátkám nad Jizerou 0:4. Deset minut před koncem tak kotel přestal 
fandit a opustil svůj tradiční prostor. Byla to jakási forma protestu. 
 Mnohým už dochází trpělivost a na fórum Litoměřic se dokonce 
objevil tento příspěvek: „Prodávám permici, značka levně.“ 



FORVARD 

 

Bavič kabiny a technický šikula Nikola 
Gajovský patřil loni k hlavním tahounům 
Chomutova, ale trvalé místo v sestavě pro 
nový extraligový ročník si nevybojoval. 
Cíl, tedy návrat do EHL, ale jen tak 
nechce opustit. Musí ale postupnými 
krůčky, konkrétně přes farmu v Kadani. 
Vrátí se natrvalo do pirátské kabiny? 

UNIKOLA GAJOVSKÝ 

Celý rozhovor s Nikola Gajovským: 
http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/nikola-
gajovsky/ 
 -------------------------------- 

autor: HSfan 
foto: Petr Kraus, piratichomutov.cz (Jan Čech) 
zdroj: piratskesrdce.cz (Mory), skkadan.cz (Jindřich 
Poledna), Martin Petřík (mladoboleslavsky.denik.cz), 
ihcpisek.cz (František Suchan), piratichomutov.cz, 
bkboleslav.cz,, Libor Kult (hokej.cz) 

NIKOLA „GÁJA“ LOUPEŽNÍK 

http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/nikola-gajovsky/
http://www.piratskesrdce.cz/moryho-rozhovory/rozhovory/nikola-gajovsky/


 

 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM  +/-
2002-03  IHC Písek - dor. (LD)                 - 14  -  -   -   - 
2003-04  IHC Písek - dor. (LD)                44 52 43 95  18   - 
2004-05  IHC Písek - jun. (LJ)                41 19 16 35  30   - 
2005-06  IHC Písek (2.liga)                   14  3  2  5   2   - 
         IHC Písek (2.liga, p-o)               5  0  0  0   0   - 
         IHC Písek (baráž)                     5  0  2  2   0   - 
         IHC Písek - jun. (LJ)                23 38 23 61  36   - 
         IHC Písek - jun. (LJ, baráž)          5  1  2  3   0  +1 
2006-07  BK Mladá Boleslav (1.liga)            8  0  1  1   6   0 
         Hockey Nymburk (2.liga)              10  4  2  6   2   - 
         HC Mělník (2.liga)                    9  3  6  9   8   -  
         BK Mladá Boleslav - jun. (LJ)        30 35 32 67  16   - 
2007-08  BK Mladá Boleslav (1.liga)           43 15 13 28  20 +20 
         BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o)       9  1  0  1   4  +1 
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)         4  1  0  1   2  -1 
2008-09  BK Mladá Boleslav (E)                26  3  1  4   2  +1 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)           8  1  2  3   2  +5 
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)         4  0  0  0   0  +1 
         HC Vrchlabí (1.liga)                 36 10  8 18  16  +4 
         HC Vrchlabí (1.liga, p-o)             2  0  0  0   0   0 
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)                35  4  8 12   4  -2 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)          12  0  4  4   4  +4 
         BK Mladá Boleslav (E,baráž)           5  1  1  2  16  +2 
         HC Vrchlabí (1.liga)                 17  8  5 13   8  +1 
2010-11  BK Mladá Boleslav (E)                40  5  4  9  10  -3 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)           2  0  0  0   0   0 
         HC Vrchlabí (1.liga)                  4  2  1  3   0   0 
2011-12  Piráti Chomutov (1.liga)             44 16 18 34  12 +19 
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)         17  2  7  9   6  +2 
         Piráti Chomutov (baráž)               7  1  1  2   2  +1 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY- 
MÍSTO KONCE KARIÉRY 
DEBUT V 18 LETECH ZA 

piratskesrdce.cz.  
Nikola Gajovský se ale 

hodnotí trochu sebekriticky. Vždyť 
v dorostu Písku se v postupové  

PÍSECKÉ MUŽE 
 Hokejista střední postavy se 
narodil před 25 lety v jihočeském 
Písku. Některé weby o Nikolovi uvádí, 
že je Slovák. To je však velký omyl. 
Muž s neobvyklým jménem má sice 
slovenskou matku, ale jinak je to 
Čech jako poleno. Ale to je jen tak na 
okraj. 

V IHC, kde začínalo několik 
dalších velmi známých hokejistů 
(Stanislav Neckář, Pavel Kašpařík a 
další), patřil v žákovských kategoriích 
k průměrným hráčům svého týmu. 
„Abych řekl pravdu, tak já jsem byl 
do 8. třídy hodně špatný obránce v 
Písku a měl jsem tenkrát skončit s 
hokejem. Hokej jsem hrál hlavně 
kvůli bratrovi, jakožto mladší 
sourozenec jsem byl s ním pořád na 
zimáku a nějak jsem se pořád 
držel. Jsem sportovní typ a závislý na 
sportu, nějak mě to drželo. Hlavně 
jsem se chtěl vyrovnat bratrovi,“ 
poodhalil své začátky v interview 
s Morym, redaktorem stránek 
chomutovského FANKLUBU. „Když 
jsem dochodil základní školu, tak 
jsem pořád zůstal v Písku. S Pískem 
jsem nikdy nehrál žádnou lepší soutěž 
nebo spíše vyšší mládežnické soutěže. 
Vždy to byl jen nějaký okres, ani 
žádné výběry, reprezentační atd. 
Tohle jsem táhl zhruba do svých 18 
let, kdy jsem dokončil střední školu. 
Stále jsem to bral jako hobby, a když 
jsem dodělal školu, tak jsem chtěl jít 
na vysokou a s hokejem skončit. 
Jenže pak se právě z ničeho nic 
ozvala Boleslav, že by o mě měli 
zájem. Hodně dlouho jsem se 
rozmýšlel, jestli do toho jít. Nakonec 
jsem se rozhodl a jsem, kde jsem. 
Musím říct, že tam mě vytáhli na 
určitou úroveň a naučili mě hrát 
hokej. Z toho teďka těžím a jsem 
rád, že jsem tu hokejovou výzvu 
přijal. Horko těžko si teď dokážu 
představit, že bych ráno vstával 
někam do práce,“ pokračoval 
s úsměvem na tváři v rozhovoru pro 

HRÁČSKÉ INFO  
16.3.1978 

185cm 
82kg 

hůl levá 
útočník 

19Z, 6G, 9A, +12 +/-, 8TM 



 

 

sezóně 2003/2004 (písecký dorost tehdy 
vybojoval nejvyšší soutěž) blýskl 95 body ze 44 
zápasů. Tehdy tvořil útočné komando se svým 
kamarádem Miroslavem Holcem, který to také 

Gajovského netajil ani trenér tehdejšího 
A-mužstva Miroslav Šperl. "Nikola dal 
přednost Mladé Boleslavi, ale podle mého 
názoru se tam mezi chlapy neprosadí a 
bude hrát za 

dotáhl daleko. Zajímavostí je fakt, že 
upovídaný forvard nosil na dresu číslo jedna (a 
to i mezi píseckými muži). To už chce nějakou 
drzost, aby si hráč z pole na svůj dres vzal 
číslo, které je výhradně pronajato pro 
brankáře.  

Už v osmnácti letech se Nikola objevil 
v tehdy druholigovém áčku IHC. „Čekal jsem, 
že přechod do áčka bude hodně velký, ale v 
podstatě jde jen o to si zvyknout a potom se to 
dá hrát v pohodě. Samozřejmě, že je ta hra 
silovější, přece jen teď už nehraju proti 
nějakému osmnáctiletému klukovi, ale třeba 
proti třicetiletému tátovi, který má o hodně 
víc síly. V tomhle je to o něčem jiném,“ 
komentoval po své premiéře pro ihcpisek.cz 
hokejista, který si už v tak mladém věku 
dovoloval neuvěřitelné technické finesy a 
kličky na daleko starší protihráče. "Já mám 
strašně rád kombinační styl hry, takže když k 
sobě dostanu dva hráče, s kterými si můžu dát 
pár přihrávek, cítím se skvěle. Ohromně mi 
také zvedá sebevědomí, když se v situaci jeden 
na jednoho dostanu přes protihráče. A vůbec, 
celkově je pro mě hokej radost," poodhalil své 
pojetí hokeje v interview s Františkem 
Suchanem. "Kdybych si měl vybrat, tak radši 
volím přihrávku do prázdné brány než střelu, 
ale jinak určitě každý hokejista chce dávat 
góly a být úspěšný střelec a stejně je tomu i u 
mě. Myslím si, že když dovede hráč 
skombinovat obojí dohromady, tak je to krása." 
 

ODCHOD DO MLADÉ 
BOLESLAVI 

 Jak již bylo výše uvedeno, Nikola 
Gajovský se po sezóně 2005/2006 
rozloučil s jihočeským regionem a zamířil 
do Mladé Boleslavi.  
 Do té doby byl Gajovský považován 
za ležérního hráče, ale přípravu na nové 
angažmá měl tvrdší jako nikdy předtím. 
Možná si vzal k srdci slova trenéra 
juniorky Jana Rybáčka. „On je dopředu 
velmi dobrý, kličku má výbornou, umí se 
prosadit, dát gól. Ale postrádá hru do těla, 
zodpovědnost a obrannou činnost. Pokud 
nebude na sto procent plnit i tohle, tak se 
nechytí nejen v Boleslavi, ale nikde." 

Rozčarování nad odchodem 

juniory," řekl stručně pro 



 

 

oficiální stránky.  
Takže je celkem jasné, že ten odchod 

neproběhl asi úplně v klidu. Ale tak tomu bylo i u 
mnoha dalších hokejistů. 

Šikovný hračička ale na Písek rozhodně 
nezanevřel a jeho výsledky bedlivě sleduje. „Já 
sleduji dění v hokeji všeobecně. Písku docela 
fandím, vyrostl jsem tam. Nevím jaká je tam 
přesně teď situace, spolupracují více s 
extraligovým Kladnem. Moc jim to poslední dobou 
nešlape, ale věřím, že se to zlomí a půjde jim to 
líp. Jsem neznalý současné situace v klubu, už 
neznám ani nikoho ve vedení. Na druhou stranu 
jsou to soupeři, ve vzájemných zápasech jim nic 
nedaruji. Ale sleduji, kdo za ně střílí góly,“ uvedl 
v rozhovoru pro Jindřicha Polednu, redaktora 
oficiálních klubových stránek Kadaně. 

 

KONTROVERZNÍ PŮSOBENÍ V 
NYMBURKU 

 Ve středočeském celku se z Gajovského 
stal takřka jiný hokejista. Naučil se 
profesionálním návykům, změnil svůj přístup ke 
hře a nasbíral zkušenosti se seniorským hokejem. 
 V premiérové sezóně po svém přestupu 
(2006/2007) ještě převážně nastupoval ve 2. lize 
a táhl boleslavskou juniorku, kterou dovedl až 
k postupu do nejvyšší soutěže.  

Ve třetí soutěži „Gája“ nejprve hájil 
barvy Nymburka, posléze však přesedlal do 
Mělníka. A ani tento přestup se neobešel bez 
kontroverze. „V Nymburku to bylo tak nějak  

všelijaké, byl tam hodně velký tlak, protože 
klub se chtěl dostat do play-off. Atmosféra 
nebyla dvakrát příjemná. V tu dobu jsem 
trénoval s chlapama v Boleslavi a hrál za 
juniory, byl jsem unavený, takže jsem dál za 
Nymburk ani nechtěl hrát,“ řekl útočník pro 
ihcpisek.cz. Kolovala i fáma, že se Gajovský 
znelíbil nymburským trenérům, jelikož jim 
chtěl radit, koho k němu mají dát do lajny. 
„Vím, že se to povídalo, ale není to tak. Myslíte, 
že mám na to, abych v devatenácti letech 
diskutoval s trenéry? Je to výmysl,“ popřel 
spekulace. 

V Mělníku už byl Gajovský spokojenější. 
„Tam nás bylo poslaných několik kvůli 
známostem mezi vedeními obou klubů. Moje 
rozhodnutí to nebylo. Byla to ale další 
zkušenost. V Mělníku nebyla taková napjatá 
atmosféra, všichni tam hráli s klidem a 
nestrachovali se co bude. Hrálo se mi tam lépe 
a byl jsem tam spokojenější,“ přiznal 
v interview s Františkem Suchanem. „Určitě 
bylo působení ve 2. lize něco jiného. Takové 
zpestření. Ale časem toho bylo moc a už jsem 
to nestíhal. Věnoval jsem se „A“ týmu, juniorům 
a pak ještě dalšímu týmu ve druhé lize. Bylo to 
náročné časově, ale také  



 

 

psychicky a fyzicky. Moc toho nenaspíte, 
neregenerujete. Máte to těžší než ostatní kluci a 
na ledě musíte odvádět stejně dobré výkony jako 
ostatní hráči. S odstupem času jsem to ale bral 

zápasech základní části 1. ligy. „Rozhodně bych 
neřekl, že jsem do Vrchlabí přišel otrávený. 
Během letní přestávky s námi mladými mluvil 
pan Šindel a řekl nám o střídavých startech.  

jako pozitivum, které mi hodně dalo,“ shrnul 
celkově druholigové angažmá pro Deník. 

 
POSTUPOVÁ SEZÓNA 
Hned ve druhém ročníku (2007/2008) po 

příchodu do Mladé Boleslavi se splnilo vše, s čím 
Gajovský do středočeského klubu šel. Nejenže se 
dokázal prosadit do kádru mužů, ale zároveň se 
Bruslařský klub po letech zbrojení prokousal do 
nejvyšší soutěže! Byl to tak pro něj již třetí 
postup během několika mála let (připomeňme, že 
s píseckým dorostem, a posléze boleslavskou 
juniorkou, se dostal do nejvyšší soutěže). „Asi 
málokdo čekal, že se postoupí hned ten první 
rok.Takže spokojenost určitě byla. Oslavy byly 
velké, tohle se nepodaří každý rok. Moc jsem si 
je užil,“ netajil se pro čtenáře 
boleslavsky.denik.cz.    
 Sám  Gajovský měl na velkém úspěchu 
značný podíl. Ve své premiérové kompletní 
sezóně v profesionální seniorské soutěži se totiž 
blýskl 15 góly a 13 asistencemi v základní části 
soutěže. „Do týmu přišel Jan Votruba, který 
stavěl na mladých hráčích, a to mi samozřejmě 
vyhovovalo. Dostával jsem hodně prostoru na  
 

ledě a od toho se odvíjely moje výkony. Když 
máte prostor, tak se vždycky chytnete. Byl 
jsem hodně spokojený,“ řekl v rozhovoru pro 
Martina Petříka. "Abych řekl pravdu, moc jsem 
ale nepočítal s tím, že bych se prosadil do 
týmu až takhle hodně,“ přiznal tehdy 
dvacetiletý forvard a zároveň dodal: „Na 
druhou stranu, dělal jsem pro to všechno a 
jsem rád, že výsledek je někde vidět.“ 

 
PREMIÉRA JAKO Z POHÁDKY, 
HOSTOVÁNÍ VE VRCHLABÍ 

V premiérové sezóně mezi elitou moc 
prostoru na ledě nedostával, ale zato při svém 
debutu zazářil naplno. Hned ve svém prvním 
střídání totiž vstřelil branku. A hned ve 
druhém se podobným kouskem blýskl i další 
novic v sestavě Bruslařského klubu- Tomáš 
Rod. Oba dva spojuje mateřský písecký klub a 
úzké přátelství. Takže to bezpochyby zapili. 
Každopádně nejvíce času v ročníku 2008/2009 
strávil v prvoligovém Vrchlabí, kterému 
k postupu do play-off pomohl deseti 
vstřelenými brankami a osmi asistencemi ve 36 

 



 

 

hokejovou budoucnost, a když si tohle všechno 
uvědomíš a vše na tebe spadne. To je to, co 
bych nikomu nepřál si zažít,“ uvedl na adresu 
baráže v rozhovoru pro piratskesrdce.cz. „Proč 
byla Mladá Boleslav vždycky poslední? Podle 
mě je základ mít v týmu to pravé jádro a to 
tam chybělo. Každý rok se tam protočilo mraky 
hráčů. Je potřeba udělat tým a partu. Na to 
teda vsázím já. Nemám právo a nechci kecat 
někomu do jeho práce. Dělali to tímto stylem a 
asi špatně,“ dodal pro Moryho, správce stránek 
chomutovského FANKLUBU.  

 
HODNOCENÍ 

MLADOBOLESLAVSKÉHO 
ANGAŽMÁ 

Vloni se Nikola Gajovský odhodlal 
k odchodu z klubu, kde působil dlouhých pět 
sezón. „Jsou věci, který ti ten tým dá a vezme, 
ze kterých se ponaučíš. Víš, jak se máš chovat 
k lidem po sportovní stránce. Naučil jsem se 
tam prostě profesionálnímu hokeji. Hodně jsem 
se tam osamostatnil.  Tam začala moje 
hokejová štace, kde jsem byl 5 let a na to se 
nezapomíná. Naučilo mě to hodně. Je mi 24 let 
a mám za sebou 4 vítězné baráže, takže si 
troufnu říct, že co se týče těchto nervy 
drásajících momentů a důležitých zápasů, mě 
osobně už nic nepřekvapí. Naučil jsem se tam 
hrát a zvládat hru pod stresem, pod tlakem,  
 Vlastně nás na tuhle možnost připravil. Nepatřím 

mezi ty hráče, kteří by si na začátku přípravy 
troufli říct, že budou v Mladé Boleslavi hrát 
druhou třetí lajnu,“ uvedl pro Libora Kulta 
(hokej.cz). 

 
NEMASTNÉ NESLANÉ ROKY V 

EXTRALIZE 
Od následující sezóny už hrál především 

za Bruslařský klub, čas od času ale vypomohl i 
Vrchlabí, Nikola Gajovský sice nepodával špatné 
výkony, ale nějakou důležitější pozici si i kvůli 
nižšímu věku v sestavě Mladé Boleslavi 
nevybojoval.  

Ani co se týče týmových výkonů nemohl 
Gajovský svoje působení v extralize hodnotit 
příliš kladně. Pokaždé totiž musel absolvovat 
barážové boje. Co naplat, že byly vždy 
s vítězným koncem... K hokejové idylce mají 
dubnové boje o holé přežití hodně daleko. „Řeknu 
to takhle, když jsme hráli zápas a je stav 3:3 na 
zápasy a jdeš na rozhodující utkání, tak v té 
kabině to je opravdu na odstřel. Samozřejmě z 
pohledu toho mančaftu, který o něco může přijít. 
Ten tým může ztratit extraligu, v tom je 
hromada peněz a ty můžeš ztratit úplně všechno. 
Samozřejmě i práci. Hraješ tam o svojí  
 



 

 

když na vás někdo tlačí, ať už jsou to 
fanoušci nebo vedení a máte nůž na 
krku. To je úplně jiná hra,“ zhodnotil 
velkou etapu své hokejové kariéry, 

UDOTAZNÍK NIKOLA GAJOVSKÉHO 
zdroj: piratskesrdce.cz 

 
Coca-Cola nebo Pepsi:  Coca-cola kterou bere pozitivně, i když se tam 

temné momenty pochopitelně našly. 
Třeba opoždění výplat a vše s tím 
spojené. „V týmu, který se utápí na 
poslední příčce, přezdívalo se mu 
barážový klub, kdy ty peníze nechodí, 
kdy kluci chodí do šatny otrávení a 
opravdu přemýšlíš, jestli si na svačinu 
koupíš tři nebo jeden rohlík, se nehraje 
v pohodě. A teď si vem, že máš 
předvádět v této situaci nějaké výkony 
na ledě. To je prostě špatné. Ráno po 
prohraném zápase se pak se spoluhráči 
bavíš místo toho, abys rozebral, co se 
stalo, o tom   „tak co přišlo, nepřišlo“, 
pak se podíváš na teletext a zjistíš, že 
jsi stále poslední. Nevím jak to říct. 
Hokej je hlavně o hlavě, a jakmile ti to 
nejde v hlavě, tak ti to nepůjde ani na 
ledě. Je to cesta do pekel, když to tak 
řeknu,“ zhodnotil napjatou situaci 
v tomto středočeském klubu 
v interview s Morym. 

 
Pivo nebo víno:  Pivo 
 
Pizza nebo hamburger: Pizza 
 
Nejoblíbenější jídlo?  Svíčková na smetaně a knedlík 
 
Nejoblíbenější pití? Hruškový džus s vodou 
 
Auto nebo motorka: Auto 
 
Barva?  Bílá 
 
Jsi věřící?   Nejsem, protože věřím nějaké evoluci, která je prokázaná. 
 
Sen a přání?  Být zdravý a mít zdravou rodinu 
 
Film?  Pán prstenů 
 
Muzika?   Hollywood Undead 
 
Hokejový vzor?  Pavel Datsyuk, ale chci být originální. 

 



 

 

POSTUP S CHOMUTOVEM, TERČEM 
VTÍPKŮ PIRÁTSKÉ KABINY 

Na sever Čech přicházel jako štístko, které vyhrálo 

UNIKOLA GAJOVSKÝ PROZRAZUJE... 
zdroj: skkadan.cz, autor: Jindřich Poledna 

všechny baráže, kterých se účastnilo. Navíc do pirátského 
celku zamířil s tím, že se s ním bude chtít vrátit mezi elitu. 
„Rozhodně neberu ve zlém, že je to 1. liga. Já jsem se nad tím 
vším zamýšlel. Za celou tu dobu co jsem působil v Boleslavi 
jsem se stále stresoval, aby jsme nebyli v baráži. Teď je to 
vlastně úplně naopak. Momentálně doufám, že v baráži opět 
budu. Takže jako krok zpět to rozhodně neberu. Je to pro mě 
krok vpřed. Potřeboval jsem nějakou změnu, která přišla a já 
jsem za ní velice rád,“ hodnotil pro piratichomutov.cz.  

Je pro český hokej přínosem působení hráčů z NHL v 
naší lize? 
Má to svoje plusy a mínusy. Pro diváky je to určitě přínos. 
Pro mladé hráče taky, mají co okoukávat. Znám to podle 
sebe, když si vezmete takového Aleše Hemského. Rád 
sleduji jeho pohyb na ledě, mám tak co napodobovat, být 
jako on! Tím mínusem je větší konkurence, hromada hráčů 
se tak nedostane do extraligových kádrů a hrají nižší 
soutěž. Ale musím přiznat, že ta pozitiva stávky NHL pro 
naši ligu převažují.  Mnoho hráčů si před sezónou 2011/2012 vybralo 

Chomutov i proto, že se přestěhoval do nové moderní arény. 
Nikola Gajovský oním případem však rozhodně nebyl, což 
dokládá i odpověď na otázku, jestli ho v Chomutově po jeho 
příchodu něco překvapilo. „Musím se teda přiznat, že já jsem 
ani nevěděl, že se tu postavil nový stadion. Nijak jsem se 
neinformoval. Pořád jsem si myslel, že budeme hrát na starém. 
Takže nejvíc jsem byl překvapen ze stadionu a to hodně. Je to 
tu vše na špičkové světové úrovni,“ uvedl v interview pro 
stránky piratskesrdce.cz.  

Máte neoblíbený stadion?  
Nerad hraju na Spartě. A taky ve Vítkovicích. Oba týmy 
mají moc veliká kluziště. Navíc hrají bruslivý náročný 
hokej, což nevyhovuje ostatním týmům s menším 
kluzištěm. Osobně hraju na velkých kluzištích opravdu 
nerad.  

Je velký rozdíl mezi extraligou a 1. ligou?  
Samozřejmě, je veliký. V extralize je všechno rychlejší, 
hráč si tam nesmí dovolit žádnou individuální chybu, 
soupeř jde pak hned do přečíslení a často je tak 
potrestaný celý tým. Díky tomu je těžší se prosadit. Hráč 
tam má mnohem větší respekt k soupeři a často si nedovolí 
nějakou individuální akci, na rozdíl od 1. ligy.  

Nikola Gajovský nejenže přispěl k vítězství Chomutova 
v 1. lize výbornými výkony (nasbíral 34 bodů v základní části a 
dalších devět v play-off, respektive následné baráži proti jeho 
bývalé Mladé Boleslavi), ale také pozitivní náladou, kterou 
přinesl do kabiny Pirátů. Stal se totiž terčem nejrůznějších 
vtípků. „Nechápu proč jsem ten terč já. 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 (

Bylo správné rozhodnutí rozšířit baráž o extraligu?  
Rozhodně ano. Vítěz 1. ligy to má vždy těžké. Teď budou 
mít celky z 1. ligy větší šanci, nebude se hrát jen s jedním 
soupeřem, což bude atraktivní i pro diváky. Prvoligový 
celek měl vždy méně času na přípravu pro baráž, na rozdíl 
od toho extraligového. A to teď odpadne. Nový systém 
bude spravedlivější. Pro hokej je to krok dopředu.  

Se smíchem),“ smál se optimisticky naladěný mladík, 
jenž záhy dodal příklady žertíků: „To je den co den něco. To 
se nedá ani říct. Jak se jmenuju Gajovský – Gáj, tak to je 
pořád na paškále nebo moje zuby. Všechny mám umělé. Měl 
jsem dlouhé vlasy. Měl jsem květák, tak tomu se taky smáli. To 
jsem se radši ostříhal. Je tam toho fakt hrozně moc. A i 
postava v kabině, jsem ten nejhubenější a každý si ze mě dělá  

 



 

 

srandu. Jako že Gáj kostlivec. Furt něco,“ 
prozradil historky z kabiny pro Moryho vyhlášený 
technik, který se vyžívá v samostatných 
nájezdech. „Já je dost trénuji. Je to jedna z 
disciplín, na které si věřím. Mám něco naučené a 
když mi to vychází na tréninku, snažím se to 
přenést i do zápasu." 

 

 V KADANI BOJUJE O TRVALÉ 
MÍSTO V EXTRALIGOVÉ 
SESTAVĚ CHOMUTOVA 

 Po oslavách vytouženého postupu do 
extraligy přišlo v Chomutově několik změn. Sice 
ne moc, ale i tak to otřáslo pozicí Nikola 
Gajovského. 
 Ten byl nakonec pro přetlak v týmu 
poslán do partnerské Kadaně. „Před sezónou jsem 
si dělal ambice, že budu hrát v Chomutově. Na 
druhou stranu je pro mě lepší odehrát 25 minut v 
zápase za Kadaň než 4 střídání v extralize. Já se 
snažím za vším hledat jen to dobré, to pozitivní. 
Takže nemůžu říct, že jsem zklamaný. Jsem 
spokojený, že hraju a jsem plně vytížený,“ uvedl 
pro skkadan.cz. „Nadále ale platí, že se chci 
probojovat do A-týmu v Chomutově. Dlouhodobé 
cíle si nedávám. Většinou se lidem stává, že se 
pak trápí kvůli tomu, že svého cíle nedosáhli a to  

ovlivňuje jejich psychiku. Já si svůj životní cíl už splnil. Od 
mládí jsem si chtěl zahrát ligu a tu hraju. Hokejový život je 
různorodý, a tak opravdu nemám žádné dlouhodobé cíle a dávat 
si je nechci,“ dodal pro Jindřicha Polednu. 
 V úvodu soutěže se Kadani nedařilo, stejně jako 
samotnému Gajovskému, který se dlouho nemohl trefit. Po 
příchodu nového trenéra Jiřího Čelanského se však rapidně 
zlepšila i hra technického filuty zapůjčeného z Chomutova. „Se 
stoprocentní jistotou mohu říci, že za zlepšenými výkony 
Kadaně stojí změna trenéra. Nový kouč dal naší hře řád a 
impulz. Udělaly se tu radikální změny, všichni si uvědomili, že 
takhle to dál určitě nepůjde. Pan Čelanský nám naordinoval 
nový herní systém, který nám vyhovuje. Je to profík, dává 
hokeji opravdu všechno. A chce po nás, abychom i my hráči 
tomu dávali všechno. Takže po změně přístupu většiny hráčů se 
to zlomilo a naše hra vypadá úplně jinak,“ netajil se v interview 
pro oficiální klubové stránky. „Tenhle tým má sílu. Základ je v 
tom, že máme výborného gólmana. Míra Hanuljak chytá skvěle 
a tým vždycky podrží. Mohli bychom hrát jako Bozi, ale když 
nás nepodrží gólman, nemáme šanci na úspěch. Další silnou 
stránkou týmu je nový herní systém, který nám naordinoval 
trenér. Ten nám vyhovuje a díky němu přišly výsledky. A pak je 
tu bojovnost – tu předvádí především mladí hráči. Když se 
chytí, šlape to celému týmu. A v neposlední řadě je tu v Kadani 
dobrá Parta. Všichni táhneme za jeden provaz. Starší hráči 
radí mladým, Ti naslouchají, a tak to opravdu skvěle šlape,“ 
zhodnotil hlavní přednosti severočeského celku v rozhovoru 
s Jindřichem Polednou.  
 Kadaň tak díky rychlé změně kouče opět zasáhla do 
bojů o play-off. Co je však otázkou je fakt, zda bude Nikola 
Gajovský Kadani v následujících měsících k dispozici?  



 

KLUB 

Hokej v Benátkách nad Jizerou je právě 
v nejslavnější epoše historie. A to hlavně 
díky tomu, že je místní celek oficiální 
farmou Liberce. Jak tato úzká spolupráce 
funguje? Zjistíte uvnitř článku. 
------------------------------------ 
autor: HSfan  
zdroj: hokejbenatky.cz, Rádio JIZERA 
foto: Petr Kraus (fotokraus.cz), Stanislav Souček 
(hchk.cz), Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Bořivoj Černý 
(FOTOFAKT) 

UHC BENÁTKY N/J 
PRVNÍ FARMA V REPUBLICE 



 

SOUPISKA 
brankář Robin Blažíček 23 let 180 cm 75 kg

brankář Jakub Pyrochta 21 let 177 cm 65 kg

brankář Jiří Stejskal 29 let 185 cm 82 kg

brankář Tomáš Vošvrda 22 let 193 cm 104 kg

obránce Adam Jánošík 20 let 180 cm 80 kg

obránce Jan Jaroměřský 24 let 180 cm 84 kg

obránce David Kajínek 24 let 189 cm 82 kg

obránce Petr Kolmann 23 let 190 cm 90 kg

obránce Jiří Moravec 32 let 180 cm 86 kg

obránce Tomáš Mrkvička 24 let 176 cm 82 kg

obránce Ján Niko 22 let 177 cm 80 kg

obránce Marek Pabiška 28 let 171 cm 80 kg

obránce Jiří Říha 19 let 187 cm 85 kg

obránce Radim Šimek 19 let 183 cm 84 kg

obránce David Štich 23 let 189 cm 104 kg

obránce Petr Ulrych 25 let 195 cm 92 kg

obránce Aleš Vála 38 let 189 cm 95 kg

obránce Ondřej Vitásek 22 let 193 cm 97 kg

útočník Ladislav Bittner 20 let 188 cm 94 kg

útočník Dalibor Bortňák 21 let 194 cm 92 kg

útočník Michal Bulíř 21 let 187 cm 82 kg

útočník Peter Galamboš 23 let 191 cm 80 kg

útočník Ctibor Jech 29 let 182 cm 89 kg

útočník Vít Jonák 21 let 183 cm 84 kg

útočník Petr Kica 26 let 178 cm 84 kg

útočník Tomáš Klimt 38 let 186 cm 95 kg

útočník Miroslav Kopic 23 let 174 cm 81 kg

útočník Lukáš Král 36 let 187 cm 98 kg

útočník Lukáš Krejčík 21 let 181 cm 85 kg

útočník HTUTomáš Liška UT 23 let 190 cm 90 kg

útočník HTUDaniel Miškovský UT 20 let 182 cm 78 kg

útočník HTUJan PlodekUT 33 let 174 cm 82 kg

útočník HTUDaniel Skalický UT 21 let 182 cm 85 kg

útočník HTUJosef SkořepaUT 30 let 187 cm 83 kg

HISTORIE BENÁTECKÉHO 
HOKEJE 

  

Ústí, Olomouce či Chomutova, jsou Benátky 
vnímány především po hokejové stránce velmi 
pozitivně. Už to není ten otloukánek, jako 
tomu bylo ze začátku. Benátky už se berou 
vážně. M

První oddíl ledního hokeje byl 
v Benátkách založen již v roce 1934. Hrálo 
se nejen na rybnících, ale i na zamrzlé řece 
Jizeře. Mezi největší úspěchy 20. století 
patří jistě postup do třetí nejvyšší soutěže 
v sezóně 1985/1986.  
 V roce 1998 byla dokončena výstavby 
nové pěkné arény, která se poté stala 
základním stavebním kamenem celé 
organizace. Nebýt stavby nového stadionu, 
Benátky by 1. ligu nikdy nehrály. 

Ve 2. lize Středočeši setrvali až do 
ročníku 2007/2008, který Pojizeřané 
zakončili dalším postupem. Už ve 2. lize byl 
celek Benátek raritou, jelikož hokejový oddíl 
sídlil ve městě, v němž žije zhruba 7 000 
obyvatel. A v 1. lize musely Benátky čelit 
posměchu i nadále.  

Jenže všem posměváčkům muselo po 
výborných výkonech Středočechů hned 
v jejich premiérové sezóně sklapnout. 
Pojizeřané totiž v předkole vyřadili Chrudim 
a v dalším kole play-off značně potrápili 
favorizované Ústí nad Labem. I 
v následujícím ročníku (2009/2010) se 
v Benátkách hrály vyřazovací boje. 
Tentokráte už ovšem farmářský celek 
ztroskotal na Znojmu, byť měli Orli hodně 
velké problémy. I v příští sezóně Benátky 
v předkole vyrukovaly na Jihomoravany, ale 
v sérii hrané na maximální počet zápasů se 
znovu radovala orlí letka.  

 

LOŇSKÁ SEZÓNA 

V uplynulém ročníku se zrušilo 
předkolo a zavedlo play-off jen pro osm 
nejúspěšnějších týmů. A Benátky nad Jizerou 
mezi hlavní kandidáty na osmičku nepatřily. 
Jenže ty hrály v životní pohodě. Držely se 
v lepším středu tabulky a nakonec skončily na 
6. místě. V play-off hodně potrápily Olomouc, 
která musela postup do semifinále uhájit až 
v sedmém rozhodujícím duelu. Každopádně se 
jedná o zatím nejlepší sezónu v historii 
benáteckého hokeje, s čímž souhlasí i 
prezident klubu Bohumil Bartoň, který shrnul 
loňský ročník v rozhovoru s Ondřejem 
Nejedlou. „Myslím si, že v loňské sezóně se 
tady hrál nejlepší hokej v historii. Jsem rád, 
že když přijedeme do velkých měst typu 

yslím si, že jsme jedním z mála  

TOMÁŠ KLIMT 

http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=256
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=511
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=234
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=622
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=691
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=668
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=248
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=235
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=271
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=236
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=269
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=250
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=662
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=133
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=623
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=239
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=490
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=665
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=684
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=670
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=361
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=694
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=261
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=615
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=380
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=509
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=258
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=663
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=508


 

NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY 

 

LUKÁŠ KRÁL 
Vloni vyhrál tento zkušený hokejista statistiku 
nahrávačů. Zároveň ale umí dát nejeden gól. Má 
opravdu skvělé vedení puku a neuvěřitelný 
přehled. Není nejrychlejší nebo nejšikovnější, ale 
určitě nejchytřejší. Má skvělý výběr místa. Řídí 
se zásadou Waynea Gretzkyho. Nebruslí tam, 
kde je puk, ale kde teprve bude.  

TOMÁŠ KLIMT 
Další harcovník v sestavě Milana Černého. Pro 
mladé Tygry je to výborný učitel. Navíc si své 
odvede i na ledě. Krom precizní práce 
v defenzivě sbírá i body. Loni se blýskl 
šestadvaceti body. Ještě zdaleka neřekl poslední 
slovo. 

JOSEF SKOŘEPA 
Hrající legenda benáteckého hokeje. V tomto 
klubu působil ještě za druholigové éry. 
Z nadprůměrného hráče 2. ligy se ze Skořepy 
stal časem nadprůměrný prvoligový hokejista. 
Loni nasázel fantastických jednadvacet branek. 

subjektů, který má ekonomiku v naprostém 
pořádku, protože zde máme velké odborníky, 
ať je to paní Ing. Erbenová, která pravidelně 
dochází, dále pan Ing. Slabý z Liberce nebo pan 

nám pomůže ekonomicky, což pro nás byla 
prioritní záležitost., protože hrát 1. ligu v tak 
malém městě bez cizí pomoci je nemyslitelné. 
Jenže zájem Mladé Boleslavi nebyl takový,  

JOSEF SKOŘEPA A 
TOMÁŠ VOŠVRDA 

Ing. Kučera. Kdykoliv je možné se na 
ekonomiku podívat, dostáváme objektivní 
hodnocení, jaká je situace. To je ohromné plus. 
Jsem rád, že jsme se obklopili lidmi, kteří 
problematice rozumí a že jsme schopni sezónu 
ekonomicky zvládnout, i když jsou chvíle, kdy 
člověk nespí, abychom dostáli všem závazkům.“ 
 Zároveň však musel připustit, že ani 
přes výborné výkony nedokázal na stadion 
přilákat více diváků. „V otázce fanklubu se nám 
příliš nedaří. Věřím, že to do budoucna 
zlepšíme. I když jsou zde dílčí posuny. Myslím 
si, že je tu ohromná snaha podpořit hráče A-
mužstva, ale je nás pořád málo. Je zapotřebí a 
jsem rád, že je tu snaha se podívat i do jiných 
klubů, zejména do těch větších, kde fankluby 
fungují, a trochu práci posunout na vyšší 
profesionální úroveň. Z pohledu vedení klubu 
jsme nápomocni lidem, kteří chodí fandit, 
snažíme se pomáhat a vytvořit podmínky pro 
to, aby tato oblast bylo na odpovídající úrovni. 
Pevně věřím, že se to do budoucna povede. 
Jsou to lidé, kteří mají snahu, a ta je navíc 
upřímná,“ řekl pro oficiální klubové stránky.  
 Návštěvnost domácích utkáních by se 
ale letos mohla přece jen zlepšit. Mladá 
Boleslav sestoupila a diváci z Benátek nad 
Jizerou, kteří dávali přednost extralize, by 
mohli zůstat v místě svého bydliště. Navíc 
derby zápasy s Mladou Boleslaví jistě mohou 
přitáhnout řadu potencionálních fanoušků. 
Zatím je to ale stále bída, což je ovšem možná 
dáno i tím, že letos se Benátkám nad Jizerou 
vůbec nedaří. Ale ani kdyby byly na pozicích 
v play-off, pravděpodobně by návštěvnost 
nebyla o moc lepší.  

FARMA 

 Když před lety Benátky oznámily, že se 
staly farmou Liberce, moc nadšení v řadách 
fanoušků nezavládlo. Jenže nakonec i díky 
podpoře od Bílých Tygrů zažívá hokej v tomto 
malém městě nejlepší časy. „Dnes se ukazuje, 
že to byl krok správným směrem. My jsme před 
Bílými Tygry konzultovali záležitost možné 
spolupráce s Mladou Boleslaví, protože v době, 
kdy v Boleslavi probíhala rekonstrukce 
stadionu, hrála Boleslav 1. ligu v Benátkách. My 
jsme tak měli dostatek času a prostoru 
k jednání. My jsme ale chtěli partnera, který 

 



 

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY 
JAN JAROMĚŘSKÝ 

Objev loňského ročníku se propracoval na 
jednoho z klíčových mužů kvalitní benátecké 
defenzivy. Nechybělo přitom moc a mohl hrát 
v Písku. Jenže díky českobudějovickým posilám 
ho IHC odmítl. To byla velká chyba. V současnoti 
Jihočechům podobný typ obránce chybí. 
V Benátkách, které mu daly šanci, ale skáčou 
radostí. DAVID ŠTICH 
Odehrál už pár zápasů i za reprezentaci, loni se 
mu ale moc nedařilo a vypadl ze sestavy 
extraligového Liberce. Letos tak tvrdý obránce, 
který už několikrát během své kariéry shodil 
rukavice, pravidelně nastupuje v 
prvoligových Benátkách nad Jizerou.  

ONDŘEJ VITÁSEK 
Nová kometa? Je mu 22 let, má ideální tělesné 
proporce (193cm, 97kg). Co víc si Liberec může 
přát? Tento zadák, který přitom ještě předloni 
hrával za juniory Opavy, se možná už letos 
probojuje do extraligy. 

MĚSTO 

 
 Benátky nad Jizerou jsou město v okresu 
Mladá Boleslav. Žije v nich 7 042 obyvatel. 
Dominantou města je zámek, v jehož areálu 
se nachází mimo jiné i muzeum hraček. Na 
zámku žil například slavný dánský hvězdář 
Tycho de Brahe. Benátky nad Jizerou jsou 
oblíbeným místem filmařů. Hlavním centrem 
filmařů je převážně místní část Nové 
Benátky, a to s dominantou Husova náměsti. 
Filmy a seriály - HTVyprávějTH, HTRodáciTH, HTRodinná 
poutaTH,, HTDobří holubi se vracejí TH atd. 

jaký jsme si představovali,“ řekl prezident klubu 
pan Bohumil Bartoň v rozhovoru pro posluchače 
rádia JIZERA. „Druhým klubem, s kterým jsme 
byli v jednání, byla Sparta. Ztroskotalo to ale 
zase na tom finále,“ dodal pyšný (v dobrém slova 
smyslu) šéf klubu. „Zato Liberec jednal věcně, 
rychle, korektně. Dohodli jsme se během krátké 
doby a já jsem dneska šťastný, že jsem mohl být 
u toho, že jsme vybrali Liberec, protože to je 
partner, který naplnil všechna předsevzetí 
s kterými jsme do toho šli,“ doplnil prezident 
klubu v dubnovém rozhovoru pro rádio Jizera.  

JAK VLASTNĚ FARMA 
FUNGUJE? 

 Ekonomickou stránku této spolupráce 
nastínil generální manažer klubu Bartoloměj 
Salanský. „My jsme jediným klubem v republice, 
který je oficiální farmou (nově už i Kadaň). Máme 
v podstatě i jedno účetnictví. Liberec do našeho 
rozpočtu  o velikosti 17,5 milionu přispívá 66 
procenty, Benátky čtyřiatřiceti. Zatím to tak 
zvládáme a myslím si, že i do budoucna měli.“  
 Bartoloměj Salanský si pochvaloval i 
hráčskou spolupráci extraligového a prvoligového 
klubu. „S odstupem času, kdy už vlastně 
začínáme pátou sezónu, můžu říct, že se to 
Liberci začíná vyplácet z toho pohledu, že se 
hráči, kteří prošli Benátkami, se vrací do 
Liberce. Můžu jmenovat. Třeba Tomáš Urban, 
Petr Ulrych, Petr Kica, Lukáš Krejčík.“ dodal 
generální manažer  Benátkách nad Jizerou 
Salanský v rozhovoru pro rádio Jizera. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Mlad%C3%A1_Boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Mlad%C3%A1_Boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzd%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe


 

PROSADILI SE DO SESTAVY LIBERCE 
TOMÁŠ URBAN 

Asi nejznámější příklad toho, že Liberec 
z farmářštví opravdu těží. Z Tomáše Urbana 
vyrostl (jestli to ještě jde, vždyť se jedná o 
nejvyššího hráče naší nejvyšší soutěže) 
nadprůměrný extraligový hráč, který táhl 
Liberec zejména v play-off. Nebýt toho, že mu 
Benátky daly velký prostor na ledě, přišel by 
Liberec o tohoto spolehlivého člena sestavy. 

DAVID KAJÍNEK 
Fanoušci si tohoto obránce zapamatují především 
díky jeho „slavnému“ jménu. V poslední době však 
na sebe poutá pozornost i něčím jiným, než svým 
příjmením. Dokázal se prosadit do sestavy 
Liberce a je spolehlivým hráčem do třetí či 
čtvrté obranné dvojice. 

MICHAL PAVLŮ 
V 1. lize si tento ofenzivně laděný zadák 
vybudoval pověst neomylného střelce od modré 
čáry. V Liberci však moc příležitostí zatím 
nedostal. Letos byl na zkoušce v Mladé Boleslavi, 
odkud putoval do Mostu. 

STADION 

 
 Jeden z nejnovějších stadionů v rámci 1. ligy 
byl vybudován teprve před třinácti lety. 
Tvůrci této arény jako by věděli, že hokej 
v tomto středočeském městě moc táhnout 
nebude, takže kapacita se uchýlila na čísle 
2500 míst. Stadion nabízí odpovídající 
komfort vzhledem ke svému relativnímu 
mládí především pro hráče. 

LETOŠNÍ SEZÓNA 
 Loni sice Benátky nad Jizerou 
oslavovaly historicky nejúspěšnější ročník, ale 
letos nikdo moc důvodů k radosti nemá. Takřka 

UTÝM BEZ ODCHOVANCŮ 
 
Benátky nad Jizerou jsou malé město a není tedy divu, že místní hokejový 
celek nemůže spoléhat na své odchovance. I tak je ale trochu ostudou, že 
v současném kádru A-mužstva figuruje jen jedno jméno, které strávilo 
převážnou část mládežnické kariéry v Benátkách. Jedná se o 20letého 
obránce Radima Šimka. „Domácí prvek našemu mužstvu chybí. Bohužel 1. 
liga je profesionální soutěž a má vysokou úroveň. My jsme v tom prvním 
roce hledali hráče, kteří budou schopni hrát 1. ligu. Z druholigového 
mužstva šlo po postupu do přípravy asi osm hráčů s tím, že jim dáme šanci. 
Nakonec mladí nesplnili předpoklady a u těch starších rozhodlo to, že 
všichni chodili do zaměstnání a raději se rozhodli pro to jistější v jejich 
věku. Každopádně by bylo dobré, kdyby někdo z benáteckých vyrostl a 
prosadil se v 1. lize. První vlaštovkou je Radim Šimek, který odehrál celé 
loňské play-off a my jsme byli s jeho hrou velmi spokojeni,“ řekl 
v rozhovoru pro rádio Jizera prezident klubu Bohumil Bartoň. 

nezměněný kádr, který navíc posílil o Jana 
Plodka a Tomáše Vošvrdu, se zatím totiž hodně 
trápí. Místo bojů v horní polovině tabulky 
Pojizeřané bojují v té dolní půlce.  

Je sice ještě brzy na nějaké závěry, 
ale pokud Benátky v nejbližší době nezahájí 
šňůru vítězství, budou mít s postupem do play-
off opravdu honičku. Každopádně kádr mají 
Středočeši kvalitní dost, takže kde je 
problém? 

FANOUŠCI 

 

 
Patří k nejhorším v soutěži. Svůj podíl na 
tom má velikost města Benátek, a také to, 
že zde hokej musí konkurovat 
extraligovému volejbalu. I tak je ale 
průměrný počet fanoušků na prvoligovém 
zápase ostudná. Víc lidí chodí leckde i na 
krajský přebor. V poslední době se však 
začíná kotel díky výborné práci FAN 
CLUBU rozrůstat. 

STATISTICKÉ OKÉNKO 
Umístění v tabulce: 11. místo (28 bodů) 
Skóre: 62:71= -9 
Úspěšnost přesilovek: 18,95% 



FORVARD 

 

Šikovný David Vrbata, jehož starší 
bratr Radim hraje v NHL za Phoenix 
Coyotes, je sice sourozenec majitele 
klubu, ale on rozhodně žádnou 
tlačenku nepotřebuje. Kdo by se 
zbavoval takového hráče, jakým je 
tento sympaťák? 
----------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Václav Jáchim (hokej.cz), hstrebic.cz, 
hcsparta.cz, Petr Procházka (iDnes.cz), 
Michael Miškovský 
foto: iSport.cz, Jan Pavlíček (bkboleslav.cz) 

UDAVID VRBATA 
BRATR MAJITELE KLUBU 



 

STATISTIKY 
 
Sezóna   Klub                             Z  G  A  B  TM  +/- 
1999-00  BK Mladá Boleslav - dor.        21 18 23 41  45   - 
         BK Mladá Boleslav - jun.        28 13 12 25  45   - 
2000-01  Calgary Hitmen (WHL)            37  3  9 12  39  +3 
2001-02  BK Mladá Boleslav (2.liga)       4  1  1  2   0   -  
         HC Sparta Praha - jun. (E)      10  0  5  5  20  +5 
         BK Mladá Boleslav - jun. (E)    40 34 40 74 151   - 
2002-03  BK Mladá Boleslav (1.liga)      23  3  9 12  22  +4 
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)   3  3  1  4   2  +2 
         NED Hockey Nymburk (2.liga)     21  6 13 19   -   - 
         NED Hockey Nymburk (2.liga,p-)   1  1  0  -   -   - 
2003-04  HC Sparta Praha (E)             33  1  4  5  22  +4 
         HC Sparta Praha (E,p-o)          6  0  0  0   2  -1 
         BK Mladá Boleslav (1.liga)      16  4  7 11  10  -1 
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)   2  0  0  0   0  -1 
2004-05  HC Sparta Praha (E)              6  0  1  1   4  +2 
         HC Mladá Boleslav (1.liga)      13  5  1  6   2  -2 
         SK Slavia Třebíč (1.liga)       27  8 12 20  54  -7 
2005-06  HC Sparta Praha (E)             10  1  0  1   8   0 
         BK Mladá Boleslav (1.liga)      34  4 11 15  34  +2 
         HC Berounští Medvědi (1.liga)    6  0  3  3  10  -5 
2006-07  HC Sparta Praha (E)             34  5  0  5  12  +2 
         HC Sparta Praha (E,p-o)          5  0  0  0   0   0 
2007-08  HK SKP Poprad (SVK)             27  7 16 23  65 +20 
2008-09  HKM Zvolen (SVK)                33  9 19 28  44 +20 
         BK Mladá Boleslav (E)           15  2  7  9  14  +2 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)     10  1  0  1  10  -3 
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)    4  3  0  3   2  +3 
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)           48  5  8 13  12  -3 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)     12  2  1  3   4  +1 
         BK Mladá Boleslav (E,baráž)      5  0  2  2   2  +1 
         HC Vrchlabí (1.liga)             2  0  1  1   0  -3 
2010-11  BK Mladá Boleslav (E)           52  9 12 21  82   1 
         BK Mladá Boleslav (E,p-o)       11  1  4  5  28  -3 
         BK Mladá Boleslav (E,bar.)       7  4  2  6   6   4 
2011-12  BK Mladá Boleslav (E)           45  9 13 22  24  -5 
         BK Mladá Boleslav (E,p-o)        8  3  9 12  14  +5 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
 David Vrbata, dělník ledu, začínal 
svoji kariéru tam, kde působí nyní. Tedy 
v Mladé Boleslavi. T„První kroky na ledě 

tam se nepohodl s trenérem a odešel do 
mateřské Mladé Boleslavi. Převážně 
nastupoval za juniory, kde ve 40 
zápasech nasbíral famózních 74 bodů, ale  

jsem udělal v Mladé Boleslavi, byly mi asi 
čtyři roky. Dohlížel na mě táta, který už 
chodil na tréninky s bráchou Radimem. 
Do sedmé třídy jsem nastupoval v 
obraně, pak došlo k posunu do útoku, kde 
už jsem zůstal," řekl v rozhovoru pro 
Václava Jáchima.  
 V dorostu Mladé Boleslavi se 
David Vrbata mnohé naučil od Jiřího 
Slabého, kterému dodnes hodně vděčí. 
Nyní se po letech tyto dva muži opět 
potkávají v jednom týmu. To bychom ale 
až moc předbíhali. 
  

ANGAŽMÁ V KANADĚ 
HRÁČSKÉ INFO  V 17letech (ročník 2000/2001) 

se vydal po vzoru svého bratra do 
zámoří, kde si ho vyhlédlo Calgary 
Hitmen, tým z WHL. Jenže jeho pobyt 
v Severní Americe trval pouhý rok. 
"Během působení v juniorském týmu 
Calgary jsem musel podstoupit plastiku 
vazu v koleně, čímž pro mě skončila nejen 
sezona, ale vlastně celá zámořská 
anabáze,“ prozradil v interview pro 
čtenéře hokej.cz.

 
23.7.1983 

181cm, 82kg 
útočník 

hůl pravá 
21Z, 7G, 10A, +3 +/-, 14TM 

 „Určitě na to ale 
vzpomínám příjemně. Myslím, že je to 
velká zkušenost do života. Trochu jsem 
se tam osamostatnil,“ zhodnotil pro 
hstrebic.cz. 

O další pokusy probojovat se do 
NHL skrz juniorské soutěže v zámoří se 
už nepokusil a uchýlil se k návratu do 
Čech. „Zranění tehdy napomohlo tomu, že 
jsem se do Calgary už nevrátil. Po té 
operaci se asi v klubu báli, jak na tom 
budu, a raději vzali někoho jiného," řekl 
pro hokej.cz a navíc přidal i další důvod 
k jeho návradu do rodné domoviny. 
“Možná nejsem tak cílevědomý jako 
Radim. On odešel v sedmnácti do Kanady 
a pak překousl všechna úskalí, co pobyt 
za mořem obnáší. Neměl to jednoduché, 
ovšem zvykl si. Svoji pozici si tvrdě 
vybojoval,” přiznal.  

 
POSTUP S MLADOU 

BOLESLAVÍ 
 Sezónu 2001/2002 zahájil 
v juniorském týmu pražské Sparty, jenže 



 

v několika zápasech se mihl i v A-mužstvu, které 
tehdy působilo ještě ve třetí nejvyšší soutěži. I 
zásluhou velkého bojovníka se podařilo 
Středočechům postoupit do vyšší soutěže. 

který trénoval slavný trenér pan Hossa. „TNa 
Spartě jsem hrál ve čtvrté pětce, nebo vůbec. 
Když chodíte málo na led, těžko můžete chytit 
rytmus, těžko vyniknete. Když jsem tam byl,  

 Tam si také s Mladou Boleslaví zahrál, 
v několika zápasech se ale mihl i v druholigovém 
Nymburku. 
 

ČTYŘI ROKY VE SPARTĚ 
 Od dalšího ročníku (2003/2004) však 
začala jeho sporťanská mise, nikdy se ale 
nedokázal naplno prosadit a místo v elitních 
formacích se mu nepodařilo vybojovat. Byl tak 
rád, že si zahrál aspoň v 1. lize. Objevoval se 
nejen v mateřské Boleslavi, ale upozornil na sebe 
v Třebíči i v Berouně. Zejména v Horácké Slavii 
dokazoval, že může být platný i při přesilových 
hrách a nemusí mít nutně roli hráče na černou 
práci. 
 Zajímavé bylo, že v sezóně 2004/2005 
dostal David Vrbata od mateřské Boleslavi 
padáka. „Měl jsem neshody s trenérem, když se 
spor vyhoupl až k manažerovi, musel jsem 
odejít,“ přiznal. Nakonec o něj, jak již bylo 
zmíněno, projevila zájem Třebíč, kde se ihned 
zařadil mezi největší hvězdy soutěže a právě on 
nese velkou zásluhu na tom, že Horácká Slavia o 
dva body před Opavou uhájila první nebarážovou 
pozici. „Třebíč trénoval pan Horešovský, který 
mě vedl předtím tři roky. Byl jsem spokojený, on 
sám si mě do mužstva vyžádal a věřil mi,“ řekl 
v rozhovoru pro hcsparta.cz.   
 Nicméně na Spartu asi Vrbata nebude  
 

vzpomínat ve zlém, přestože se nikdy nestal 
velkou hvězdou úspěšného klubu. Hned dvakrát 
totiž slavil mistrovský titul. A to se jen tak 
někomu nepoštěstí. Sparta tehdy zkrátka byla 
nejlepším týmem v republice a místo pro Davida 
Vrbaty, byť prokazoval velký talent, prostě 
v prvních třech řadách nezbylo. To rozhodně 
není žádná ostuda. 
 Navíc v jeho nejlepším ročníku 
(2006/2007) měl David Vrbata velkou smůlu. 
"Sedm zápasů v řadě (na podzim) jsem 
nastupoval vedle Jardy Hlinky a Honzy Hlaváče v 
první pětce. Jenže pak se mi udělala růže na noze 
a tím pádem jsem ze sestavy vypadl.“ 
 

SLOVENSKÁ ŠTACE 
 Po druhém titulu v řadě, v roce 2007, se 
David Vrbata rozhodl odejít tam, kde bude 
hvězdou a ne jen pouhým pěšákem, byť 
v úspěšném týmu. Nakonec kývl na nabídku ze 
Slovenska, kde o něj projevil velký zájem Poprad, 



 

myslel jsem si, že bych někdy třeba mohl dostat víc 
šancí. Dočkal jsem se teď v Popradu a je to 
skutečně fajn. Proti Spartě nebe a dudy. Tam jsem 
skoro nehrál, tady jsem v první pětce," kvitoval 
popradské angažmá v rozhovoru pro hokej.cz. „Z 
mého pohledu nešlo o krok zpátky. V Popradu mi dali 
šanci, konečně pořádně hraju a jsem za to opravdu 
šťastný,“ dodal pro Václava Jáchima. 
 Jenže v listopadu zasáhl osud. Ve velké 
formě hrajícího Davida Vrbatu totiž při nešťastné 
srážce zradilo rameno. Mladší bratr Radima Vrbaty 
nakonec musel na operaci, která ho vyřadila až do 
konce ročníku. Smutný konec tak slibně rozjetého 
ročníku. „Je to smůla, ale snažím se brát situaci 
sportovně. Zranění se může přihodit každému, 
spousta kluků dopadla hůř.“ 
 
S BRATREM V JEDNOM DRESU 

I následující sezónu odstartoval u našich 
sousedů, ale v zimě si ho ze Zvolena (kam v průběhu 
ročníku přestoupil z Popradu) vytáhl bruslařský klub. 
Největší podíl na tom měl Radim Vrbata, který se po 
nepovedeném angažmá v Tampě Bay rozhodl vrátit 
do Čech, které upřednostnil před farmářskou ligou. 
A zahrát si v jednom dresu se svým bratrem bylo 
vždy velkým snem Radima i Davida.  

A právě v sezóně 2008/2009 se jejich sny 
naplnily. „Pouze nás oba moc mrzí, že už to neuvidí 
náš táta, který nás k hokeji přivedl a postaral se 
také o to, že jsme to oba dotáhli v hokejové kariéře 
tam, kde dnes jsme. To je obrovská škoda, strašně 
moc si to on sám přál, aby nás jednou v boleslavském 
dresu společně viděl. Tak doufám, že se na nás bude 
dívat alespoň tam někde nahoře a bude nám držet 

Tpalce.“ 
Trenéři Mladé Boleslavi se odhodlali 

k očekávaném kroku. Sestavili údernou formaci 
s bratry Vrbatovými a šikovným Michalem 
Důrasem. "Radim byl pro mě vždycky vzorem, je 
neporovnatelně lepší než já. Ze začátku jsem se 
snažil hrát hlavně tak, aby to vyhovovalo jemu. 
Brácha mi pak ale říkal, ať se soustředím na 
hokej, který je mi vlastní. Buď svůj, opakoval," 
přiznal v rozhovoru pro Václava Jáchima. 

Ale ani hvězdný Radim Vrbata nedokázal 
tehdejšího nováčka extraligy pozvednout do bojů 
o play-off. A zkušenější z bratrů se tak rozhodl 
odejít do Liberce. Tehdy ale netušil, že s Tygry 
vypadne hned v prvním kole a že Mladá Boleslav 
bude hrát ještě v dubnu o holé přežití. „Je to 
zvláštní. Brácha je smutný, ale nedá se nic dělat. 
Bude se na nás dívat, což já osobně nepamatuju. 
Nikdy! Skutečně paradoxní záležitost,“ sdělil 
v rozhovoru pro hokej.cz dnes již 29letý 
forvard.  

Mladá Boleslav se nakonec i bez pomoci 
Radima Vrbaty dokázala zachránit, stejně jako 
v následujících letech až do osudného roku 2012. 



 

 JAK SI VEDE BRATR RADIM? 
  

Je dost možné, že pokud výluka v NHL letos 
neskočí, v 1. lize dohraje celou sezónu. 
 Tento šikovný forvard zažil loni životní sezónu 
s Phoenixem Coyotes a blýskl se osobním rekordem 
v počtu nastřílených branek- vsítil 35 branek. V play-
off se sice kvůli zranění trápil, ale i tak se jeho tým 
z Arizony dočkal největšího úspěchu historie. Ve finále 
konference totiž Kojoti vyzvali pozdějšího vítěze Los 
Angeles. Smlouvu má ještě na dva roky, nicméně ze 
slunného Phoenixu se asi stěhovat nebude ani po 
vypršení tohoto kontraktu. Vrbata, jehož klenotem je 
bekhendový blafák, to totiž v NHL zkoušel i jinde, ale 
nikde se mu nevedlo tak jako v Glendale, kde klub 
s finančními potížemi, jenž stále nemá vlastníka 
(majitelem Kojotů je celá NHL), sídlí a hraje své 
domácí zápasy. V době výluky se Radim vrátil do Mladé 
Boleslavi a je v kabině se svým bratrem. 

RADIM MINORITNÍM 
MAJITELEM KLUBU 
Před startem sezóny 2011/2012 se 

Radim Vrbata stal minoritním vlastníkem 
klubu, ve kterém působil jeho bratr David. 
„Jestli mi nepřijde včas výplata na účet, 
propíchám mu gumy u auta," žertoval tehdy 
David Výborný.  

„Kluci Radimův vstup vnímají 
pozitivně. Každý si uvědomuje, že jde o 
další posílení klubové stability,“ sdělil pro 
iDNES.cz už vážně David Vrbata. „Já jsem 
rád, že jsem podepsal novou dvouletou 
smlouvu ještě dříve, než tahle zpráva vešla 
ve známost. Jsme v Čechách, takže pokud 
bych o kontraktu jednal třeba teď, 
spekulace by přišly,“ řekl v interview 
s Petrem Procházkou šikovný útočník. 
„Rozhodně ale nebudu bráchova 
prodloužená ruka. Já se starám o hokej, o 
vlastní výkony. Bude to pro mě pikantní, 
protože budu vlastně bojovat za bráchův 
klub,“ říkal v září loňského roku.  

Jenže hned Radimova premiérová 
sezóna v pozici minoritního vlastníka se 
vůbec nepodařila. Mladá Boleslav 
tentokráte v baráži padla v sedmizápasové 
bitvě s Chomutovem. Velký podíl na tom má 
jistě i fakt, že do baráže nemohl nastoupit 
zraněný David Vrbata, který hrál v play-
out v životní formě (v osmi zápasech 
nasbíral 12 bodů).  

Na druhou stranu všechno špatné je 
pro něco dobré. Nyní bude mít totiž 
bruslařský klub dostatek času stabilizovat 
kádr a pokusit se o návrat do nejvyšší 
soutěže. A David Vrbata bude jedním 
z klíčových hráčů svého týmu v cestě za 
návratem mezi elitu.  



 

RODINNÝ KLENOT- 
BEKHENDOVÁ KLIČKA 

Nejen Radim uchvátil hokejový svět svoji 
kličkou do bekhendu. Také David tento blafák zvládá 
na jedničku. "Je to taková hra s brankářem, jestli 
ho útočník donutí udělat nějaký pohyb. Podle toho se 
pak dá volit zakončení," řekl o samostatných 
nájezdech pro idnes.cz mladší ze slavné bratrské 
dvojice, který má ve svém repertoáru ale i jiná 
zakončení.  

"Existují však hráči, o nichž se ví, jak 
zakončují, a přesto jsou stále úspěšní," tvrdí Zdeněk 
Orct, s nímž se dá naprosto souhlasit. „Gólman od 
Vrbaty bekhendovou kličku očekává, ale gólu stejně 
nezabrání. Nedokáže se přesunout tak rychle, jak 
jsou rychlé jeho ruce. Má výhodu, že je pravák a 
dokáže zvednout puk nad brankářovo rameno," 
souhlasil zase v rozhovoru s Michalem Miškovským 
Martin Hosták, dnes již trenér Hradce Králové.  

"Když je hráč šikovný a dokáže si brankáře 
připravit, je jedno, na kterou stranu drží hokejku. 
Navíc už je dost gólmanů, kteří chytají v opačném 
gardu a lapačku mají v pravé ruce," myslí si ale David 
Vrbata., vášnivý golfista.   
 

BRATŘI JAK SE PATŘÍ 
Radim a David Vrbata mají mezi sebou 

výborné vztahy. Jsou v každodenním kontaktu, 
přestože jeden hraje v Arizoně a druhý ve 
středních Čechách (tedy krom výluky). „Píšeme si 
nebo voláme každý den. Většinou přes program 
skype na internetu. Držíme si navzájem 
palce.Vždycky si povíme, jak se daří. Co je nového. 
Komunikace je pro nás moc důležitá," poodhalil pro 
hokej.cz. Zároveň si David nic nedělá z toho, že 
Radim dosáhl v hokeji větších úspěchů. „Nic mu 
nezávidím. My jsme přející bráchové. Nekoukám na 
něj skrz prsty, vím, co se za tím skrývá. Přeji mu, 
ať se daří, stejně jako on přeje mně.”   



 

TRENÉR 

Aleš Totter, mladý trenér Medvědi Beroun 
1933, si kroutí svoji první sezónu na střídačce 
seniorského týmu. A vlétl do ní s vervou. Na 
tiskových konferencích se za nic neschovává a 
svým přístupem uchvátil mnohé fanoušky. O 
charakterním kouči tak vznikl v magazínu o 1. 
lize vůbec první článek o funkcionáři, nikoliv 
hráči. Každopádně kdo ví, jak dlouho v Berouně 
zůstane. Fanoušci volají po jeho odchodu. 
---------------------------------- 
Autor: HSfan 
Zdroj: Pavel Zacha (zacha-hokej.cz), Jan Salichov 
(iDnes.cz), Peter Hofman (webhokej24.cz)  
Foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz), tatranskivlci.eu,  

UALEŠ TOTTER 



 

ŽIVOTOPIS 
Aleš Totter, rodák ze Světlé nad Sázavou, 

toho už i přes svůj mladý věk (ročník 1982- 
suverénně nejmladší prvoligový trenér) prošel 

v něm mají největší předpoklady uspět.  
  V USA mají děti školou povinné 
obtížnější možnosti scházet se v různých 
partičkách, jako u nás. Vzdálenosti jsou tady  

opravdu dost. Trénoval například jihlavské juniory, 
s nimiž se dostal mezi extraligovou elitu, předtím 
působil ještě v pražské Spartě a poslední 
mládežnickou štaci v České republice si odkroutil 
v Chomutově. 
 Poté se stal i trenérem hokejové akademie 
Petra Klímy. A právě jako člen této proslulé školy 
se vydal na roční stáž do Spojených států 
amerických.  

 
JAK TO FUNGUJE V USA? 

A to hned do města hokejem 
nejproslulejšího- Detroitu. „Vážím si možnosti 
detailně poznávat, jak se dělá hokej v nejlepším  

americkém rozvojovém programu. A to kompletně 
od mládeže po NHL. Na rozdíl od nás je celý 
tento program spojen s velkou podporou 
americké vlády sportu obecně. Všechno začíná 
neuvěřitelným vybavením moderními sportovišti 
ve školách počínaje a každou jednotlivou čtvrtí 
konče. Ve škole, kde se věnuji studiu angličtiny a 
která rozhodně není nějakou sportovní akademií, 
disponují úžasným sportovním zázemím. Jsou zde 
ledové plochy, osm tenisových kurtů, hřiště na 
atletiku, americký fotbal i baseball.  Tělocvična 
je tak velká, že se dá rozdělit na osm 
volejbalových kurtů. Velký rozdíl už začíná 
v hodinách tělocviku, který dokáže mladé kluky 
daleko lépe připravit pro sport, než tomu je u 
nás. Hodiny tělocviku mi svojí úrovní více 
připomínají trénink v některém registrovaném 
klubu. Vedou jej výborní pedagogové a 
sportovci. Také je zde větší časový prostor pro 
tělocvik. Smaží se zde účinně bojovat s obezitou 
dětí, probudit od mládí vztah ke sportu. I proto 
byla rozšířena výuka tělocviku na úkor jiných 
předmětů. Vláda tuto tendenci podporuje. 
V některých školách rozšířili tělocvik až na šest 
hodin týdně. Mladí hokejisté z naší organizace 
ovládají několik amerických národních sportů. 
Není pro ně problém přihrát si ve třinácti letech 
fotbalový (amer.) míč přesně na čtyřicet metrů. 
Docela mě tady překvapilo, že rodiče se svým 
dětem velmi věnují. Děti provozují víc sportů. 
V mém týmu není výjimkou, že hráč mi přijde na 
trénink a ještě má na sobě baseballové oblečení, 
protože jede přímo z tréninku. A z hokeje ještě 
pokračuje na trénink amerického fotbalu. Hráči 
jsou všestranní sportovci a až později se 
rozhodují pro sport, který mají nejraději nebo 



 

větší a oni jsou závislí na tom, kam je rodiče 
odvezou autem. Je pro ně problém se scházet. 
Pokud dělají sporty a mají motivaci dostat se 
později do dobrého tréninkového programu, musí 
se tomu věnovat a na nic jiného, co by je svádělo 
z cesty, už nemají čas. To pro ně představuje 
určitě velké štěstí. Tady v USA neexistují 
společné autobusy na zápasy. Rodiče vozí děti 
všude autem. Společně se jezdí autobusem až 
v juniorce,“ popsal americký systém sportu pro 
zacha-hokej.cz. „Také mimo školy je dostupnost 
sportovišť nesrovnatelná. "Fitka" pracují 24 
hodin denně. Můžete si rozsvítit tenisový kurt 
třeba v jedenáct hodin večer, zahrát si a zase 
odejít, aniž by po vás někdo chtěl peníze. Není 
třeba si tady dopředu zamlouvat sportoviště, 
platit za ně. Prostě přijdete, sportujete, a potom 
odcházíte. A sportovat můžete doslova na 
každém kroku. Tohle mě tady skutečně 
překvapilo,“ dodal pro Pavla Zachu. 

VÝCHOVA HOKEJISTŮ  
V ZÁMOŘÍ 

„Rozdíly začínají už v samotné organizaci  

soutěží. V Americe existují žebříčky týmů i 
hráčů. Nestává se, že by na sebe šly v utkání 
týmy „AAA" proti slabým týmům. Tady hrají 
nejlepší proti nejlepším, slabší týmy jdou zase na 
sebe. Většina zápasů končí rozdílem jedné nebo 
dvou branek. Soutěže  vyrovnaných týmů mezi 
sebou - to je první a základní rozdíl.  
 Druhým zásadním rozdílem je, že tady 
nikdo nehraje na výsledky. Základním 
požadavkem je růst a výchova hráčů. Jak se ten 
který hráč za sezónu zlepšil. Nikdo se tu nehoní 
za tituly, ale cílem je příprava těch nejlepších 
pro NHL. Tomu odpovídá i celková náročnost. 
Tady není výjimkou, že tým odehraje  velmi 
těžký zápas a po něm následuje tvrdý 90 
minutový trénink na suchu.  
 Tady v Michiganu existuje centrum 
americké hokejové mládežnické reprezentace. 
Jsou zde vybraní hráči, kteří zde studují a 
trénují. Dosahují výborné výsledky na 
mezinárodním poli, protože jsou stále spolu. Ale 
neřekl bych, že jsou tady skutečně všichni ti 
momentálně nejlepší hokejisté. Hráči jsou 
vybíráni na základě různých testů, velký význam 
mají pohovory se sportovními psychology. Dokáží 
odhadnout budoucí potenciál hráče, jeho 
oddanost hokeji a další důležité osobnostní a 
povahové vlastnosti, které později rozhodují o 
sportovní kariéře. U nás by se při takovém 
způsobu nominace strhla mela i osočování 
z korupce, tady ne.  Jedná se přitom o  důležitý 
moment v kariéře hráčů i jejich rodin. Také 
v USA je krize a hokej stojí rodiče nemalé  foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz) 

 

foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz) 
 



 

peníze. Pokud jsou přijati do reprezentačního 
centra, případně na střední škole nebo na 
univerzitě získají stipendium, mají jistotu, že 
vstupují do špičkového tréninkového programu, 

Lenera prochází zajímavou proměnou. „Myslím, 
že naše juniorská extraliga je totálně nejhorší 
soutěž. Pokud se nesníží počet jejích 
účastníků, tak to bude vypadat pořád stejně.  

budou studovat a pět nebo šest let nemusí za 
hokej nic platit. A to je veliký rozdíl,“ popsal 
naprosto odlišné pojetí hokeje v USA oproti 
našemu v rozhovoru pro Pavla Zachu staršího. 
„Rozdíly mezi 13letými hráči z USA a našimi? V 
mentalitě, v nasazení mají zámořští hráči jasně 
navrch. Evropané v tom celkově pokulhávají.  V 
USA se do posledního písknutí bojuje, hráči se 
radují s každého gólu. Mají v sobě nasazení, 
přímočarost, jednoduchost a buldočinu. Oni to 
v sobě mají od začátku. Cítíte z nich odhodlání. 
Hráč, i když ho v utkání tolik nestavíte, není 
otrávený. Všichni prostě chtějí vyhrát. Každý 
akceptuje svoji roli a je za ni vděčný. Taky 
rodiče mají radost z každého gólu, i když se 
prohrává. Připadá mi to takové spontánnější. 
Vyznává se hrdost na tým, na vyhraný zápas. 
Cítíte to z nich, i když hrají třeba jenom 10 
minut,“ uvedl pro zacha-hokej.cz. „Kromě toho, 
co už jsem řekl, mají v USA trenéři pro svoji 
práci k dispozici daleko větší množství 
podkladů a informací. Na tréninku s týmem 
v dobrých programech jsou minimálně tři 
trenéři. To umožňuje okamžitě reagovat na 
nedostatky, individuálně se věnovat hráčům,  

zatímco trénink nerušeně běží dál. Efektivita 
takové práce je vysoká. Ani v juniorských 
soutěžích neexistuje honba za výsledky. 
Z elitní ligy se nesestupuje, není zde tlak na 
hráče ale na zlepšování hráčů. Z těchto priorit 
nikdo nesmí slevit. Juniorka je zmenšený model 
NHL. Hráče zde vystavují podobným situacím a 
sledují jejich reakce, odolnost, odhodlání i 
oddanost hokeji. V takovém prostředí se práce 
z dorůstajícími hráči může odvíjet v jiném 
duchu a atmosféře. U nás jsou všichni ve 
stresu. Trenéři, že je vyhodí, jakmile se už na 
začátku objeví na sestupových pozicích. Hráči 
jsou také ve stresu, na nějakou metodickou 
práci, práci s individualitami není čas ani 
prostor. Vše je podřízeno na udržení 
v extralize a výchova hráčů se dostává až na 
druhé místo. To je největší problém našeho 
systému,“ dodal v rozhovoru pro Pavla Zachu.  

 

 

KVALITA NAŠÍ JUNIORSKÉ 
SOUTĚŽE 

 Aleš Totter, charakterní kouč, nešetřil 
kritikou na český systém ledního hokeje, který 
ovšem v současnosti díky zásluze Slavomíra 



 

foto: Petra Skopcová 

Českej rybník je malej a všechny ty týmy v něm 
bojují. Každý má dva tři hráče, kteří rozhodují 
zápasy. A když se zraní, tým bodově ztrácí... 
Nikdo není schopen to zredukovat na dvanáct 
čtrnáct týmů. Protože v českém hokeji jsou 
různé vazby: falešné kamarádství nebo 
protislužby. A není to možné prosadit. Podle 
mě musí přijít razantní zásah buď ze svazu, 
nebo od nějakých sponzorů,“ popsal pro 
iDnes.cz. „Víte, já jsem rád, že jsem dostal 
možnost nabídky ve světě. Protože je úplně 
jiná radost pracovat s hráči, kteří tam nechají 
srdce a nemusíte je zvlášť motivovat. Prostě 
plní pokyny a nemusíte je u toho ani sledovat. 
Tady, když se otočíte, půlka týmu přestane 
pracovat. Ale ti hráči jsou proti sobě. Pak v 
osmnácti devatenácti končí na pracáku, 
protože se nedostanou do mužů. Rok čekají, 
ještě se snaží u hokeje někde prosadit, 
paběrkují a poté s hokejem skončí. A nemají 
pořádně ani vzdělání,“ dodal v rozhovoru 
s Janem Salichovem.  
 

TRENÉREM TATRANSKÝCH 
VLKŮ V MHL 

 Po ročním působení v zámoří vyslyšel 
mladý trenér další zahraniční nabídku.  
 Smlouva nabízená nováčkem ruské 
juniorské soutěže MHL Tatranských Vlků 
prostě nešla odmítnout. "Pro mě i pro kluky je 
to obrovská zkušenost. MHL se dá porovnávat s 
českou první ligou mužů, možná je dokonce 
vyspělejší. Hrají v ní technicky a bruslařsky 
výborně vybavení hráči," uvedl pro iDnes.cz. „S 
českou juniorskou extraligou se to vůbec nedá 
porovnávat. MHL je na tom prostě ve všem 
lépe. Ať už zmíním dovednosti, systém,  

propagaci soutěže.  Společně se švédskou 
juniorskou ligou je v současné době nejlepší. 
Kluky připraví na profesionální hokejový život 
naprosto komplexně,“ dodal pro Jana Salichova. 
„O MHL slyšíte na každém kroku. Jen těch 
všelijakých charitativních akcí, co absolvujeme, 
setkání s fanouškama, výjezdy... Je to prostě 
taková malá KHL,“ pokračoval pro MF DNES. 
 Aleš Totter si počínal při sestavování 
kádru rozumně. Netvořil tým slepě podle 
kanadského bodování, hlavní roli hrály především 
jiné faktory, zejména práce pro tým. „Jde o to 
zda má trenér sílu, nechat sedět talentovaného 
hráče, který nepracuje pro tým. Do nominace 
americké dvacítky se nedostali první tři hráči 
desítky v kanadském bodování juniorské soutěže. 
Ti hráči jsou ve svých týmech individuálně dobří, 
ale nepracují pro tým. V zámořských 
reprezentacích je samozřejmě ta konkurence 
větší a tamní trenéři si mohou leccos dovolit, ale 
u nás  přeci jen trenéři talentům až moc  

foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz) 



 

podléhají. Týmy českých mládežnických soutěží jsou 
vlastně postavené na pár top hráčích. Trenéři v 
Česku jsou hodnoceni dle výsledků a ne podle toho, 
kolik vychovají talentů. Oni ty top hráče pro kvalitní 
výsledky potřebují, ulevují jim, ustupují v tréninku, 
nedokáží je při špatném přístupu k přípravě vyřadit 
na určitou dobu z mužstva. Tím ale vlastně jejich 
talent zabíjejí. Ti kluci přestanou pracovat, nejsou 
zvyklí na konkurenční prostředí a jak přijdou do 
starší kategorie, tak je ti pracovití začnou dohánět. 
To je myslím, právě ten problém v Česku. My ale ty 
talentované kluky potřebujeme, když takový hráč 
umí hrát pro tým, nehraje pouze na sebe, to je 
samozřejmě naprosto ideální stav,“ poodhalil pro 
webhokej24.cz. 
 

 REZIGNACE 
 Na konci února se ale Aleš Totter rozhodl 
rezignovat, přestože Tatranští Vlci překvapovali 
celou MHL. „Když jsem se rozhodl být trenérem, 
rozhodl jsem se, že to budu dělat charakterně, 
správně a přímo. Rozhodl jsem se trénovat s 
nějakými morálními hodnotami. Moje představy 
prostě přestaly nyní fungovat. Nemá to žádnou 
spojitost s výsledky. Poposunutí hráčů do KHL 
vlastně jakoby byla juniorka odepsaná a výsledky se 
lépe za takových okolností nedali udělat. Byly tam i 
další okolnosti, zranění hráči, dokonce zraněná  

jednička v bráně (Peter Hruška, pozn. redakce). Vadí 
mi ty věci, které někdy fungují v Česku a na 
Slovensku, jako je protekce, to jsem tu chtěl 
zlikvidovat. Na jedné stránce zde nebylo příliš 
férové prostředí. Šli jsme do toho všichni s nějakými 
ideály. Vážím si velmi majitele Romana Slavčeva a 
finančního a obchodního ředitele Marcela Binky. 
Jsem přesvědčen, že tuto organizaci vedli správným 
směrem. Roman Slavčev se snaží udržet KHL na 
Slovensku a dělá pro to maximum. Toto je správná a 
férová cesta a za tuto si obou velmi vážím. Jaký je 
tedy konkrétní důvod? Největší problém je osoba 
sportovního ředitele, Sergeje Sošnikova. Pokud se 
staral o áčko a měli jsme tu "volné ruce" v 
rozhodování, bylo to dobré. V lednu však cestoval s 
námi na trip do Ruska, začal mluvit do sestavy, mluvit 
do toho, kteří hráči by měli hrát, byl dokonce s námi 
jeden zápas na střídačce. V Rusku jsme se to ještě 
pokusili nějak zastavit, tam ještě omezil svou 
"působnost", protože nás tam bylo třináct, takže 
hráli všichni hráči. Nyní se vrátili do sestavy všichni 
hráči a je zde více hráčů, a když mám nějaký zápas 
vyhrát nebo prohrát, chci ho hrát s těmi hráči, 
kterým já věřím, že jsou nejlepší. Proto jsem trenér. 
A ne hrát s hráči, kteří mi budou nahlášeni... Nemůže 
mi někdo říkat, kteří hráči mají mít větší ice time, 
kteří mají chodit na přesilovky a kteří ne. Takto to 
nemůže fungovat. Mě velmi mrzí, že to tímto 
způsobem začalo fungovat a to je důvod, proč 
odcházím,“ odůvodnil šokující krok pro server 
webhokej24.cz. 

foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz) 



 

Vázla i organizace tripů venku, byly problémy se 
stravou, vyhodili nás z hotelu ráno a my jsme 
hráli až v poledne, nebylo to tam domluvené. Není 
myslitelné, aby vedoucí mužstva po měsíčním 
pobytu v Rusku, kdy nás čeká 33-hodinová cesta 
domů, zvolil letadlo, odletěl domů a nechá nás 
trenéry s hráči jet vlakem. A já musím ze svého 
zaplatit hráčům jídlo a pití do vlaku, protože 
chlapci nedostali čtyři měsíce výplatu. Přes to se 
člověk ještě přenese, ale aby zde bylo diktování 
sestavy, tak to nemohu akceptovat. Pokud zde 
mají být nejlepší slovenští a čeští hráči, tak toto 
zde nesmí být. Je to otázka jednoho člověka. S 
ostatními lidmi jsem spolupracoval skutečně 
velmi dobře, všechno bylo bezproblémové. Už to 
však všechno přešlo hranici, kterou jsem ochoten 
jako trenér tolerovat. Odolával jsem tlakům, 
rozhodl jsem se jít férovou cestou. Mohl jsem se 
rozhodnout jinak, ale pokud jsem i já odmítl, tak 
mě obešli a šlo to přes sportovního manažera. Já 
se s tímto neztotožňuji, proto to řeším takto. 
Nebyl na mě vyvíjen žádný tlak, že bych měl 
odejít. Pokud bych toto plnil, do dubna bych 
dotrénoval a mohl jsem být v klidu. Nechci mít 
ale nálepku, že jsem obyčejná "loutka", nefér 
člověk. Každý si sám píšeme svůj životopis a 
proto jsem se rozhodl takto. Prožil jsem tu 
hodně, ale aby si lidé, kteří jsou v realizačním 
týmu, nahrávali mé taktické porady přes 
přestávky, jak hovořím k týmu, upravovali si to a 
donášeli, tak myslím, že takto se pracovat nedá,“ 
dodal pro Petera Hofmana. foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz) 
  

U KORMIDLA MEDVĚDŮ 
 Po sezóně 2011/2012 byl tedy Aleš Totter bez práce. Avšak 
jednu zajímavou nabídku přece jen dostal. Ozval se totiž Beroun, jenž 
chystal rozsáhlou přestavbu kádru i dalších organizačních věcí (změny 
ve vedení atd.).  
 A v naší republice není moc lepších trenérů, kteří umí pracovat 
s mládeží, než Aleš Totter.  
 Ten do seniorského hokeje vlétl s vervou. Na tiskových 
konferencích se neskrývá za frázemi, po prohrách bere vinu na sebe. 
„Trenér je zodpovědný. Poslední dva roky jsem byl mimo republiku a 
naučil se mít nějakou zodpovědnost a nebýt alibista. Máme mladý tým a 
já chci, aby ten mančaft byl co nejvíc v klidu. Aby ti hráči nezískávali 
zkušenosti pod nějakým zbytečným tlakem. Samozřejmě ten tlak na ty 
hráče od vedení je a mají taky nějakou zodpovědnost. Ti hráči jsou 
mladí a ten negativní tlak chci vzít na sebe a ať jsem na pranýři já, jako 
trenér. Tlak na ně budu vyvíjet tím správným směrem, aby vedl k jejich 
zlepšení,“ uvedl pro hokejportal.cz. „Trenér Totter je chlap na správném 
místě. Má pro hokej cit a pokud bere vinu na sebe, tak jen proto, aby 
neupadla psychika hráčů... V šatně nám dá vždy najevo, co se mu líbí a co 
ne,“ pochvaloval si přístup trenéra kapitán týmu Aleš Padělek. 
 Medvědům se sice nedaří, ale byla by škoda zbavit se takto 
koncepčně pracujícího trenéra. Chce to čas, a možná se Beroun dostane 
zpět na výsluní. Aleš Totter může být předpokladem, i když 
v současnosti je pod velkou palbou kritiky a mnozí požadují jeho 
vyhazov. Vydrží v Berouně? Pravděpodobnější je však varianta, že se 
v nejbližších dnech dočteme zprávu o jeho odchodu. foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz) 

 



FORVARD 

 

Radim Kucharczyk patřil k velkým talentům české 
hokejové školy. Jenže pak přišlo několik 
nepovedených angažmá a častá zranění, a nyní se 
tak musí ex-reprezentační útočník spokojit jen se 
druhou nejvyšší soutěží. Popišme si nyní kariéru 
tohoto vsetínského forvarda. 
------------------------------------------ 
autor: HSfan 
zdroj: hokej.cz, iDnes.cz, hc-vsetin.cz, Aleš Koňařík, Václav 
Jáchim, Jaroslav Chudara, Tomáš Pokorný, Jan Dočkal, Libor Kult 
foto: Martin Pavlík (hc-olomouc.cz), Miroslav Rosendorf 
(hcusti.cz) 

URADIM KUCHARCZYK 



 

Statistiky 
Sezóna  Klub                                        Z   G   A   B  TM 
1998-99 HC Slovnaft Vsetín   (E)           1   0   0   0   0 
1999-00 HC Slovnaft Viva Vsetín  (E)          14   0   2   2   0 
        HC Slovnaft Viva Vsetín  (E-jun.)     33  29  29  58 123 
        HC Slovnaft Viva Vsetín  (E-jun.,p-o)  7   4   4   8   0 
2000-01 HC Draci Šumperk   (1.liga)     27   8  10  18  36 
        HC Slovnaft Vsetín   (E)          14   2   2   4   8 
        HC Slovnaft Vsetín   (E,p-o)       4   1   0   1   0 
2001-02 HC Vsetín    (E)          49  17  14  31  26 
2002-03 HC Vsetín    (E)          50  20  18  38  18 
        HC Vsetín    (E,p-o)       4   0   0   0   2 
2003-04 Ilves Tampere    (E-FIN)      31   4   5   9   4 
        HC Oceláři Třinec   (E)          13   5   2   7   4 
        HC Oceláři Třinec   (E,p-o)       4   0   1   1   6 
2004-05 HC Oceláři Třinec   (E)          26   0   0   0   2 
        HC Energie Karlovy Vary  (E)          12   0   2   2   2 
2005-06 HC Energie Karlovy Vary  (E)           2   0   1   1   0 
        HC Rabat Kladno   (E)          12   0   1   1   4 
        HC Slovan Harvard Bratislava  (E-SVK)      22   7   8  15   8 
        HC Slovan Harvard Bratis.  (E-SVK,p-o)   4   0   2   2   2 
2006-07 HC Znojemští orli   (E)          14   1   0   1   2 
        HC Kometa Group Brno   (1.liga)     20   4   7  11  14 
        HC Znojemští orli   (E,p-o)       6   0   0   0   2 
        HC Kometa Group Brno   (1.liga,p-o)  4   0   0   0   4 
2007-08 HC Znojemští orli   (E)          38  12   5  17  24 
        HC Olomouc    (1.liga)      2   2   1   3   4 
        HC Znojemští orli   (E,p-o)       2   0   0   0   0 
2008-09 HC Znojemští orli   (E)          52   4   8  12  16 
        HC Znojemští orli   (E,out)      10   1   2   3   4 
2009-10 HC Olomouc    (1.liga)     44  15  22  37  40 
        HC Olomouc    (1.liga,p-o) 10   1   5   6   6 
2010-11 HC Kometa Brno   (E)           2   0   0   0   0 
        HC Olomouc    (1.liga)     42   6  17  23 106 
U        HC Olomouc    (1.liga,p-o)  6   1   4   5  43 
Celkem v extralize                                 319  63  58 121 118 
Celkem v Olomouci                                  104  25  49  74 199 
 
Reprezentace  

Radim Kucharczyk, 
odchovanec vsetínského 
hokeje, byl už od prvních 
hokejových krůčků považován 

dozadu, to nám příliš nejde,“ 
říkal tehdy sebekriticky 
v rozhovoru s Alešem 
Koňaříkem.  

za velký talent. V pěti letech 
ho přivedl na vsetínský Lapač 
táta, duší sportovec. Chtěl, aby 
jeho syn nezahálel, proto Radim 
k hokeji postupně přidal ještě 
fotbal a tenis. Ve dvanácti 
letech se musel rozhodnout, 
kterému sportu se bude 
věnovat vážně. Vyhrál hokej. A 
rozhodl se dobře.   
 Jenže přechod mezi 
dospělé trval brzy již 33letému 
útočníkovi poměrně dlouho 
(putoval po hostováních na 
Slovensku- tam nakonec ale 
stejně neodehrál ani jeden 
soutěžní zápas, a ve druhé 
nejvyšší soutěži- hájil barvy 
Šumperku). Kucharczyk 
dokonce uvažoval i o trvalém 
odchodu ze Vsetína. Až 
v ročníku 2001/2002 na sebe 
poprvé výrazně upozornil. Do té 
doby znali jeho jméno jen 
hokejoví znalci, a to i přesto, 
že se Kucharczyk stal v sezóně 
2000/2001 extraligovým 
šampionem (na tomto triumfu 
ale neměl moc velký podíl). 
Jenže od roku 2001 nastal 
v kariéře Radima Kucharczyka 
velký zlom. V extralize totiž 
nasázel sedmnáct branek. 
„Jednoduše, před lety jsem byl 
hrozný a teď jsem alespoň 
průměrný,“ prohlásil s úsměvem 
samotný hokejista. Není divu, 
že Kucharczyk svými výbornými 
výkony zaujal nejednoho diváka. 
Vždyť hrál v jedné lajně 
s Jiřím Hudlerem, který ho už 
tehdy zásoboval geniálními 
pasy. „S Hudlym jsem hrál už 
před dvěmi lety v juniorce a 
docela se nám dařilo,“ 
vysvětloval, „ale nečekali jsme, 
že to půjde stejně dobře i v 
extralize. Víme o sobě, 
dokážeme si vyměnit puk a mě 
tam padají i góly. Nechce se 
nám ale bránit, jsme hráči, co 
rádi dávají góly. Zato hrát 

   Hráčské info 
25.10.1979 
180cm, 87kg 

útočník 
hůl levá 

21Z, 8G, 6A, +6 +/-, 34TM  



 

REPREZENTAČNÍ DEBUT JAKO Z 
POHÁDKY 

I v dalším ročníku potvrzovala lajna s hvězdným 
Hudlerem velkou kvalitu. V současnosti hokejista hrající 
v NHL nasbíral 46 bodů, jeho parťák Kucharczyk 
nastřílel dvacet branek. Oba dva nakonec nakoukli i do 
reprezentace. Zatímco Hudler si vybojoval pozvánku až 
na Mistrovství světa, Kucharczyk sbíral zkušenosti jen 
na Baltika Cupu. "Ve Vsetíně jsme dostali krátké volno, 
tak jsem vyrazil do Bratislavy na vánoční nákupy. 
Najednou mi zazvonil mobil. Volal pan Kusý a řekl mi, že 
pojedu do Moskvy, abych se v neděli večer hlásil v Praze. 
Docela jsem koukal. Nic podobného jsem nečekal, tahle 
zpráva mě překvapila. Absolutně jsem si nedával žádné 
naděje. O to větší pak byla radost," řekl 180 centimetrů 
vysoký forvard pro hokej.cz, jenž se za dva roky  

Tvydrápal z druhé nejvyšší soutěže až do 
reprezentace. "Nevím, proč jsem se prosadil 
až tak pozdě. Na to by měli odpovědět spíš 
trenéři. Ve Vsetíně to mívali odchovanci těžké. 
Panovala silná konkurence, teprve po odchodu 
opor se našel prostor v sestavě i na ledě. Já 
dostal pořádnou šanci v sezoně 2000-01. 
Předtím jsem hostoval v Šumperku, kde jsme 
utekli z pásma sestupu. Pak mě zavolali do 
Vsetína. Dal jsem pár gólů a v extralize 
natrvalo zůstal," prozradil v rozhovoru 
s Václavem Jáchimem hokejista, který se 
nakonec na Baltika Cupu jednou trefil. 
 

FINSKÁ ŠTACE 
Po skvělé sezóně se rozhodl společně 

s Markem Vorlem a Martinem Hlavačkou 
zamířit do zahraničí, konkrétně do Ilvesu 
Tampere (přestože měl na stole nabídku 
z Magnitogorsku), kde tehdy trénoval Václav 
Sýkora. Jenže ani přítomnost krajana na 
střídačce nezaručila Kucharczykovi místo 
v prvních dvou lajnách. Vsetínský odchovanec 
tak neměl prostor na vyniknutí a po třiceti 
zápasech se rozhodl svoje nepovedené 
zahraniční angažmá ukončit. „Finské podmínky 
k životu byly příjemné, ale já jsem především 
zvyklý střílet góly. A ty ze střídačky nebo ze 
čtvrtého útoku nevykouzlíte,“ netajil se 
v rozhovoru s Jaroslavem Chudarou. „Nemusel 
jsem odejít, vážně ne. Finové vyznávají hru na 
čtyři útoky, šanci bych měl stále. Jenže to 
čekání nebylo pro mě,“ dodal pro idnes.cz 
forvard, který se návratem do rodné domoviny 
chtěl ukázat reprezentačním trenérům. Vážně 
se o něj zajímal například Zlín.  

Nakonec dal ale přednost Třinci, od 
kterého dostal příslib dostatečného ice-timu. 
Na finské angažmá ale určitě nebude 
vzpomínat ve zlém. Nasbíral zde hodně 
zkušeností, které mu předával zejména 
legendární Fin Raimo Helminen, jenž se stal  
 



 

Kucharczykovým průvodcem v zemi tisíce 
jezer. "Překvapilo mě, jak se stále ptá, jestli je 
všechno o. k., jestli není v něčem problém. Víte, 
Helminen byl pro mě vždycky vzor. A teď se 

dvanáct branek. Jenže to byla opravdu výjimka. 
V dalším ročníku už se totiž ze vstřeleného gólu 
radoval jen čtyřikrát. Svou roli určitě sehrál i fakt, 
že v play-off z předcházející sezóny se napíchl na  

stará, jak mi je v "jeho" týmu. Zvláštní, ale 
příjemný pocit," říkal tehdy pro idnes.cz. Pro 
čtenáře hokej.cz pak nastínil hlavní rysy finské 
nejvyšší soutěže. „Je to šílená lítanice. 
Rychlejší hokej na světě se podle mě hraje už 
pouze v play off NHL. Člověk tam na nic nemá 
čas, je to obrovský nápor na fyzičku a sílu. 
Finští hráči jsou k takovému způsobu hokeje 
vychováváni odmalička. Už od časného věku 
speciálně posilují spodní partie těla, v nohách 
mají obrovskou páru.“ 
 

ÚSTUP ZE SLÁVY 
Jenže slezské angažmá bylo jedno 

velké trápení. V první sezóně mezi Oceláři to 
ještě šlo, ale v následujícím ročníku 
s datováním 2004/2005 nedal v šestadvaceti 
zápasech ani jednu branku! Velký podíl na tom 
mělo dlouhé zranění z konce play-off. Nakonec 
se tedy rozhodl pro odchod do Karlových Varů. 
„Dostával jsem se na led třeba jen na pět 
minut za zápas. To pak člověk těžko může něco 
předvést,“ objasnil v rozhovoru s Tomášem 
Pokorným. „Mám z toho špatné pocity. Jsou 
určité věci, které mě zklamaly a které mě 
mrzí. Ale nebudu na někoho přes noviny házet 
bláto. Prostě jsem se někomu asi znelíbil,“ 
dodal pro hokej.cz. „Teď lituji, že jsem tehdy 
z Finska odešel. Trochu jsem se unáhlil, mohl 
jsem tam vydržet. Ale řídím se heslem Lance 
Armstronga, že všechno zlé je k něčemu 
dobré.“ 

Ale ani západočeské angažmá („Slyším 
jen ruštinu. Připadám si jako bych hrál za 
CSKA Moskva," glosoval tehdy) nepřineslo 
Kucharczykovi štěstí. Ve 14 zápasech za 
Energetiky se netrefil ani jednou. „Pro mě byl 
přesun do Varů asi nejhorší hokejový krok. 
  Jednak to bylo hrozně daleko a navíc jsem si nějak 

nesedl ani s trenéry.“ V průběhu sezóny 2005/06 byl 
uvolněn na hostování do Kladna, ale tam vydržel 
pouze měsíc. Rád přijal nabídku Slovanu Bratislava, 
kde si konečně zase naplno užil hokeje. „Tam to bylo 
fajn, výborný zázemí, dobrý hokej.“ Z individuálního 
hlediska to ale stále nebylo to pravé ořechové

 
 
 
 

, ani 
tehdy nepřipomínal toho Kucharczyka, jakým byl za 
vsetínského působení.  

V dalším ročníku putoval do Znojma, odkud 
občas vypomohl i prvoligové Kometě nebo Olomouci. 
V sezóně 2007/2008 přišel světlý záblesk v 
jinak uvadající kariéře. V dresu Orlů dal solidních 



 

vlastní hokejku a musel si několik dní poležet 
v nemocnici, kde absolvoval operaci. Počátkem 
80. let minulého století se podobná nehoda 
přihodila Karolu Morávkovi. Nadaný slovenský 
útočník Dukly Trenčín utrpěl v jednom ligovém 
zápase vnitřní zranění. Na první pohled se 
všechno zdálo dobré, ovšem během noci se jeho 
stav zhoršil natolik, že druhý den skonal. 
Morávek měl natrženou slezinu, a jelikož lékaři 
nedokázali zranění včas posoudit, skončil 
talentovaný mladík tragicky. Případ Radima 
Kuchaczyka naštěstí tak děsivý nebyl, ale 
rozhodně ovlivnil následující ročník, ve kterém 
jak již bylo zmíněno vstřelil jen čtyři branky. 

 
PRVOLIGOVÝ AZYL 

Kucharczyk sice není žádný kanonýr a 
jeho výkony by se neměly posuzovat podle počtu 
gólů, ale od hráčů Kucharczykových kvalit se na 
jihu Moravy očekávalo o trochu více. Nebylo 
tedy divu, že se v létě 2009 dohodl na smlouvě 
s prvoligovou Olomoucí. Nebyl z toho zprvu sice 
nějak moc nadšený, na druhou stranu však uvítal, 
že to konečně domů do Vsetína bude mít kousek, 
a že konečně dostane prostor na vyniknutí. 

První ročník mezi Kohouty se mu vyvedl 
na výbornou (16+27, vč. play-off), druhý už však 
byl horší. Nejenže jeho gólový příspěvek klesl ze 
16 branek sedm, ale hlavně se nechával až moc 
často vylučovat. Za katrem si odseděl 149 
trestných minut! Tolik nenasbíral dohromady za 
celou jeho seniorskou kariéru. T"To je jako  
  

kdybych byl nějaký bitkař. To fakt nejde," 
zlobil se sám na sebe v rozhovoru pro idnes.cz. 
"Je na prd, že dávají za bitku tresty do konce 
zápasů a podruhé už máte stop. V Americe se 
perou i kapitáni, lídři týmu, ale dostanou pět 
minut a vrátí se. Soupeři vědí o tom, že hned 
vyteču,“ kál se v interview s Janem Dočkalem. 
Nedisciplinovanost útočníka Hanáků popudila 
všechny – fanoušky, trenéry a taky spoluhráče, 
kteří se museli často bránit v oslabení. "Je 
zkušeným hráčem, který by to dělat neměl. 
Když sedí dvanáct minut na trestné, oslabuje 
vlastní mužstvo. Je to zbytečné," kritizoval 
Kucharczyka tehdejší obránce Mory Martin 
Vyrůbalík.  

Hokejista s třístovkou extraligových 
startů se z kritiky evidentně poučil, protože 
v následující sezóně na trestnou lavici už 
nemířil tak často jako v předcházejícím 
ročníku. Mohl se tak plně soustředit na 
ofenzivu, a bylo to znát. Radim Kucharczyk 
nasbíral čtyřicet bodů. Více už měl jen Petr 
Haluza. Za Kucharczykovou produktivitou stojí 
krom větší disciplinovanosti ještě jedna 
zásadní věc- v několika zápasech totiž v jedné 
lajně nastupoval s Jiřím Dopitou a Pavlem  
 
 



 

URADIM KUCHARCZYK vs. TOMÁŠ SEDLÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celý spor těchto dvou hráčů nastal poté, co se 
olomoucký forvard po tvrdém ataku na 
šumperského obránce Sedláka vyjádřil, že když 
faulovat, tak ať to soupeře aspoň bolí. 
V červnu pak přišel Sedlákův protiútok. „Jestli 
se na vzájemný souboj s Kucharczykem těším? 
Je mi ukradený. Takových hráču je v první lize 
spousta a on není žádný zázrak. Takže se nijak 
na něj netěším. Už mu to moc nejde, příliš 
nebruslí, střela také nijak zázračná, takže 
vlastně není na koho se těšit,“ řekl zkušený 
zadák v rozhovoru pro hokejsumperk2003.cz. 

Selingrem, s kterými 
pracovitý forvard nastupoval 
již ve Znojmě. A právě 
legendární Dopita byl hlavním 
důvodem toho, že před 
loňskou sezónou Kucharczyk 
nevyslyšel vábení 
extraligových mužstev. 
„Jirka má pořád neuvěřitelný 
přehled. Dokáže dát puk za 
beka, usměrnit souhru v 
přesilovce a přesně načasovat 
přihrávku,“ netajil se obdivem 
k olympijskému vítězi 
v rozhovoru s Liborem 
Kultem, redaktorem webu 
hokej.cz. 

DOTAZNÍK 
zdroj: hc-olomouc.cz 

Největší hokejový zážitek: Start v reprezentaci, titul se Vsetínem.  

Oblíbená barva: Černá, bílá, modrá, oranžová.  

Kniha nebo noviny? Životopisy.  

Auto? Octavia Kombi.  

Jídlo a pití: Víno, pivo, voda, kafe.  

Tvoje slabost? Tvrdohlavost.  

Nejvážnější zranění: Operace ramena.  
 

Další záliby kromě hokeje: Pes Dino (rhodeský ridgeback).  LETOŠNÍ SEZÓNA 
 I letos má Radim 
Kucharczyk, který zatím 
stále vyčkává na svého 
parťáka Jiřího Dopitu, jenž 
je stále na marodce, 
nakročeno k solidní porci 
branek. Po 21 kolech má na 
svém kontě 8 branek, takže 

Přezdívka v kabině: Kucharda.  

Hudba? U2, 30 Second To Mars, Kings of Leon.  

 

pokud v tomto tempu bude 
pokračovat, měl by nasázet 
kolem 20 branek (loni se 
blýskl 18 trefami). 



ŽEBŘÍČEK 

 

ŽEBŘÍČEK 
KTERÝ PRVOLIGOVÝ TÝM MÁ NEJHEZČÍ A NAOPAK 

NEJŠKAREDĚJŠÍ DRESY? 

JAROSLAV SVOBODA 
„No, taková hlasování jsou vždy o momentální 
náladě a subjektivním pocitu, už jen kvůli tomu, 
že některé barvy máme raději než jiné. Zkusím 
vypíchnout některé věci u toho kterého dresu, 
přihlížel jsem nejvíc na originalitu 
(nezaměnitelnost), historii (držení se 
historických barev i barev města), detaily, 
sladěnost celého dresu, ale také potlačení loga 
klubu atd. Sestavit žebříček však bylo 
prakticky nereálné, osobně si myslím, že za 
týden bych jej zase poskládal na některých 
pozicích jinak. A ještě něco, to, že je nějaký 
dres na 10. místě neznamená, že je špatný a 
podprůměr.“ !!!DŮLEŽITÁ POZNÁMKA!!! 

V případě rovnosti bodů rozhoduje nejlepší postavení celkově. Takže 
pokud má např. Jihlava tato umístění: 2., 5., 9., 10. a 11. a 
Litoměřice: 1.,4., 9., 10. a 13, tak se na lepším umístění bude 
nacházet Stadion, jelikož jeden z oslovených jej zařadil na 1. místo, 
kdežto Jihlava má nejlepší umístění druhé.  

Jedná se pochopitelně o hodně 
subjektivní žebříček, ale magazín o 1. 
lize se jej snažil co nejvíce 
zobjektivizovat (oslovil pět osob). 



1. BEROUN  
 HSfan: 3. místo 

„Nové logo Medvědů se opravdu 
podařilo. Je jednoznačně 
nejpovedenější ze všech, které se 
letos v 1. lize změnily. A že jich bylo 
požehnaně. Každopádně nezůstalo jen 
u loga, ale i dresy jsou skvělé. 
Zejména bílá varianta se mi líbí. 
Skvělá je medvědí tlapa na rukávech i 
font (typ písma) čísla i jména hráče. 
Diváci ocenili i dres prakticky bez 
reklam. Ale těžko to takhle ocenila i 
klubová pokladna.“ 
 
Jakub Řezáč: 1. místo (9,5 z 10) 
+ Dominantní logo klubu 
+ Čistý a účelný design (reklamy 
barevně ladí s dresem) 
+ Použití dvou odstínů u tmavé 
varianty (většina dresu sází na 
kontrast barev) 
+ Font 
 
Jaroslav Svoboda: 3. 
„Dresy posledních let v Berouně 
nebyly nic super, stejně 
jako logo. Letní změna byla rozhodně 
k lepšímu a je teď jen na klubu, 
jestli ji dokáže v divácky slabší 
oblasti prodat. Dresy jsou výborné, 
jednoduché, s atraktivním logem na 
hrudi. Zajímavým detailem je i 
medvědí tlapa na rukávech.“ 

 

FOTO: PETRA SKOPCOVÁ 

 
Dominik Mihailescu: 6. 
 
Ady: 6. místo 
 



2. TŘEBÍČ  
 HSfan: 1. místo 

„Asi v tomto ohledu nejsem objektivní, 
jako fanoušek Třebíče, každopádně já 
osobně nemám této kolekci dresů co 
vytknout. Reklamy jsou vhodně 
zaimponovány a nenarušují design dresu. 
Líbí se mi i límeček dresů. Hodně 
povedené je i logo připomínající 85. 
výročí Horácké Slavie. Ocenit musím i 
nápad managamentu klubu. Třebíč se 
totiž rozhodla na zadní straně dresu pod 
číslem hráče zveřejnit fotky klubových 
legend a fanoušků, kteří zaslali na klub 
svoji fotografii. Sečteno podtrženo má 
pro mě Třebíč asi nejpovedenější dresy 
v 1. lize. Tady je zkrátka vidět, že si 
s designem někdo dal opravdovou práci. 
Palec nahoru. Ale jak říkám, nemusím být 
v tomto hodnocení objektivní.“ 
 
Jakub Řezáč: 6. místo (8 z 10) 
+ Originální pojetí zadní strany dresu 
(fotografie významných osobností klubu 
a fanoušků) 
+ Font 
- Logo generálního sponzora na úkor 
klubového 
  
Jaroslav Svoboda: 6. 
„Zde by prospěla nějaká změna, oživení. 
Dresy jsou více méně 
několik let stejné. To je na druhou stranu 
plus v tom, že již podle 
základního vzoru (bez reklam a znaků) by 
prvoligový fanoušek hned poznal, o čí 
dres jde (tedy v případě červené 
varianty). Čeho si však nesmírně vážím a 
za co dávám obrovský plus, je vzpomínka 
na klubovou historii. Na zádech má 
Třebíč na dresu portréty velkých postav 
třebíčského hokeje minulosti, na hrudi 
pak specializované logo klubu k výročí 85 
let třebíčského hokeje. Vyjímalo by se 
však více místo loga ČEZu na hlavním 
place dresu, ale bohužel bez peněz teď 
prostě hokej dělat nejde... A jiné týmy 
jsou na tom ještě hůř.“ 
 
UDominik Mihailescu:U 5. 
 
UAdy:U 3. místo 
 



3. ÚSTÍ N/L  
 HSfan: 2. místo 

„Tmavá varianta, která trochu 
připomíná dres slavného týmu New 
York Rangers, se mi osobně hodně 
líbí. Žlutá varianta už tolik ne. Bije 
totiž do očí. Ale na druhou stranu je 
to stále lepší ligový průměr. Celkově 
pak Ústí nad Labem disponuje velmi 
kvalitním šatníkem, který by 
pochválila určitě i naše Dianka 
Kobzanová.“ 
 
Jakub Řezáč: 4. místo (8,5 z 10) 
+ "Classic" styl nápisu SLOVAN na 
tmavé variantě 
+ Dominující logo klubu u světlé 
varianty 
+ Líbivý kontrast žlutých a modrých 
částí dresu (ostré a přímé linky) 
- Provedení reklam na kalhotách 
 
Jaroslav Svoboda: 4. 
„S netradiční kombinací barev je na 
dresu naloženo dobře. Jen 
to vše trochu neladí s černými 
kraťasy. Dres není nijak přeplácaný, 
vyniká logo klubu, které je dobře 
vidět i na stulpnách. I tady je však 
již počet sponzorů na hraně.“ 
 

 

Dominik Mihailescu: 3. 
 
Ady: 10. místo 
 



4. HRADEC K.  
 HSfan: 10. místo 

„Světlé dresy mi připadají jakoby 
měly, jak se říká, vyblitou barvu. Ty 
já osobně považuji za hodně 
nepovedené. Každopádně tmavá 
varianta se mi poměrně líbí a logo se 
krásně vyjímá. Akorát si myslím, že 
na zadní straně černého dresu mohlo 
být číslo hráče jen bílé (místo 
červeného se žlutými obrysy). 
V jednoduchosti je krása.“ 
 
Jakub Řezáč: 3. místo (9 z 10) 
+ Velké logo na hrudi 
+ Jednoduchý a moderní design 
- Podivná barva světlé varianty dresu 
 
Jaroslav Svoboda: 9. 
„Hradec vstoupil do nové sezóny s 
novým logem, názvem i dresy. Ty jsou 
jednoduché, v zajímavé barevné 
kombinaci, pro patrony však možná 
trošku problém, že klub, který je 
navíc vlastněn městem, se striktně 
nedrží městských barev, převládá 
černá a zlatá. V tomto případě je v 
jednoduchosti síla, navíc je v rámci 
soutěže tento dres prostě 
nezaměnitelný.“ 

 

 
Dominik Mihailescu: 2. 
 
Ady: 1. místo 
 



5. BOLESLAV  
HSfan: 8. místo 
„V jednoduchosti je sice krása, ale 
dresy Mladé Boleslavi jsou už trochu 
za hranou. Nemůžu si pomoci, ale 
letošní kolekce mi připadá, jako by 
byla pouze tréninková. Zadní strana 
dresů se mi ale vcelku líbí. 
Každopádně tomu chybí nápad.“ 
 
Jakub Řezáč: 5. místo (8,5 z 10) 
+ Minimum reklam 
- Logo generálního sponzora na úkor 
klubového 
- Dres působí jako tréninkový 
 
Jaroslav Svoboda: 7. 
„Mladá Boleslav změnila logo a vrátila 
se k dresům hodně podobným 
těm, se kterými kdysi dávno (1997) 
přijeli do Šumperka v rámci 
play-off druhé ligy. Tehdy z oněch 
dresů čišela profesionalita a 
respekt, teď je to něco podobného. 
Ale upřímně, nevypadalo by logo 
klubu na hrudi podstatně lépe?“ 
 
Dominik Mihailescu: 1. 
  
Ady: 5. místo 
 



6. OLOMOUC  
 HSfan: 7. místo 

Nové logo je poměrně vkusně 
zaimponováno do přední části dresu, 
nicméně červené části v logu splývají 
s dresem a z dálky nejsou hranice 
postřehnutelné. Světlá varianta je 
podle mého názoru horší než světlá. U 
červených dresů se totiž krásně 
vyjímá bílá barva na rukávech. Zadní 
strany obou dresů postrádají nápad a 
jsou hodně průměrné. 
 
Jakub Řezáč: 2. místo (9,5 z 10) 
+ Velice čistý design 
+ Dominantní logo klubu 
+ Minimum reklam 
 
Jaroslav Svoboda: 2. 
„Hanáci vyrukovali do nové sezóny s 
novými dresy. Subjektivně u mě 
trochu doplácí na červenou variantu, 
ani nevím proč, ale všeobecně 
červené dresy moc nemusím. Bílá 
varianta je však skvělá, velice se mi 
líbí, hlavně ve spojení s mohutným 
Kohoutem na hrudi. Bílé olomoucké 
dresy jsou opravdu top soutěže, 
včetně zajímavého detailu, čísla 
vpravo nahoře na přední straně. 
Výborná je i šedá linka po bocích 
dresu, rozhodně lepší než červená.“ 

 

 
Dominik Mihailescu: 7. 
 
Ady: 8. místo 
 



 7. LITOMĚŘICE 
 HSfan: 4. místo 

Dva vodorovné pruhy dodávají dresu 
jiný rozměr. Byl to opravdu výborný 
nápad, zakomponovat je do designu 
pro letošní ročník. Světlá varianta je 
o chlup lepší, protože se modrá lépe 
vyjímá na bílém podkladu. 
 
Jakub Řezáč: 10. místo (6 z 10) 
+ Dominantní logo klubu 
- Nevyváženost kombinací barev, 
světlá varianta působí stylověji 
 
Jaroslav Svoboda: 1. 
„Výhodou Stadionu je v první lize 
ojedinělá kombinace barev. A s ní se 
na dresu nakládá velmi dobře, oba 
vodorovné pruhy jsou také v lize 
unikát, obrovské logo na hrudi je jen 
k dobru. Tohle je podle mého jeden z 
nejlepších dresů v soutěži. Hodně 
dělají i takové drobnosti jako 
lemování čísla a dalších částí.“ 
 
Dominik Mihailescu: 13. 
 
Ady: 9. místo 
  



8. JIHLAVA  
 HSfan: 5. místo 

„Žlutá varianta je pro mě o fous lepší 
než tmavá. Žlutých dresů totiž není 
mnoho. A ty jihlavské jsou navíc 
povedené. Logo pivovaru Ježek je 
poměrně vkusné a výsledný dojem 
nijak extrémně nekazí. Hodně se mi 
líbí i zadní strana dresu (pominu-li 
reklamy). Zejména jméno, které je 
buď na žlutém, nebo sytě barevném 
podkladu, mi připomíná dresy týmů 
z NHL.“ 
 
Jakub Řezáč: 9. místo (6,5 z 10) 
+ Pěkné a praktické zvýraznění jména 
a čísla na zadní straně 
- Loga sponzoru na úkor klubového  
- Na zadní straně dresu do designu 
výrazně zasahují reklamní plochy 
 
Jaroslav Svoboda: 10. 
„Stará dobrá klasika, která ničím 
neurazí, ale ani nepřekvapí. I v Dukle 
pak bylo logo klubu vytlačeno 
partnerem. Zajímavých detailů je na 
dresu málo, hraje se tedy spíš na 
jednoduchost.“ 
  
Dominik Mihailescu: 11. 
 
Ady: 2. místo 
 



9. ŠUMPERK  
 HSfan: 6. místo 

Na dresu tohoto klubu je asi nejvíce 
reklam ze všech prvoligových kolekcí. 
To je sice dobrá zpráva pro 
managament klubu, ale kráse dresu to 
trochu ubírá. Ještěže se Šumperk 
může pochlubit originálním a pěkným 
logem dráčka. Tmavá varianta se mi 
líbí více. 
 
Jakub Řezáč: 14. místo (3 z 10) 
- Logo na hrudi vypadá jako příliš 
velké 
- Světlá varianta působí jako pyžamo 
- Celkový dojem tmavé varianty kazí 
kombinace barev (dva křiklavé 
odstíny) 
 
Jaroslav Svoboda: 5. 
„Hodně se kritizovala nová podoba 
dresů v době, kdy se s 
ní vyrukovalo. Dresy byly jednotvárně 
barevné, tedy modrá sada byla 
takřka kompletně modrá, žlutá zase 
žlutá. A k tomu spousta log partnerů 
atd. Letos v létě prošly dresy mírným 
oživením, podle mého 
pozitivním směrem. Logo jasně 
dominuje přední části dresu, í když 
je obtěžkáno znaky partnerů v okolí. 
Za pozornost ale stojí hlavně 
trenýrky, které mají na levé nohavici 
znak klubu a nad ním i číslo 
dresu. To naleznete i na stulpnách. 
Společně s Olomoucí je to také 
jediný tým v soutěži, kde se mi 
světlejší sada líbí o dost více než 
tmavší.“ 
 

 

Dominik Mihailescu: 9. 
 
Ady: 4. místo 
 



 10. BENÁTKY N/J 
 HSfan: 12. místo 

Klasika. Logo uprostřed, kolem něho 
reklamy. Nic nezachrání ani dva 
vodorovné pruhy na dolní straně 
dresu. Nicméně tmavá varianta dresů 
nevypadá vůbec zle. Nicméně něco 
originálního by se na dresech objevit 
mělo. Ale stydět se za své dresy 
Benátky nad Jizerou rozhodně 
nemusí. 
 
Jakub Řezáč: 8. místo (7 z 10) 
+ Logo klubu na prsou  
- Grafické prvky nevynikají přes 
reklamy 
 
Jaroslav Svoboda: 13. 
„Naprostá neoriginalita a kopie 
Liberce. Chápu, že jsou farma, ale... 
Plusem je snad jen umístění loga na 
hrudi, ale to je poněkud málo.“ 
 
Dominik Mihailescu: 8. 
 
Ady: 7. místo 
 

 



11. MOST  
 HSfan: 9. místo 

„Logo, které není uprostřed, ale na 
dolní straně dresu, je hodně atypické a 
rozhodně zaujme. Možná je to takhle i 
lepší. Ve tmavé variantě skvěle vyniká 
oranžová barva, i proto hodnotím tmavě 
zelené dresy kladněji. Zadní strana 
nenadchne ani neurazí.“ 
 
Jakub Řezáč: 12. místo (5,75 z 10) 
+ Řešení přechodu oranžová-bílá-zelená 
po boku 
- Nešťastné umístění reklam (některé 
zasahují a překrývají části grafických 
prvků) 
 
Jaroslav Svoboda: 4. 
„S netradiční kombinací barev je na 
dresu naloženo dobře. Jen 
to vše trochu neladí s černými kraťasy. 
Dres není nijak přeplácaný, 
vyniká logo klubu, které je dobře vidět 
i na stulpnách. I tady je však 
již počet sponzorů na hraně.“ 
 
Dominik Mihailescu: 14. 
 
Ady: 13. místo  
 



12. REBEL  
HSfan: 13. místo 
Poslední kolekce se starým logem, 
které je v designu dresu dominantní, 
je nemastná neslaná. Sice jsem ostře 
kritizoval nově vytvořené logo, ale na 
druhou stranu musím uznat, že s tím 
současným se opravdu nedají dělat 
žádné zázraky.  
 
Jakub Řezáč: 7. místo (7 z 10) 
+ Dominantní logo klubu 
- Grafické prvky nevynikají přes 
reklamy 
 
Jaroslav Svoboda: 11. 
„I Havlíčkův Brod nemění dresy a 
současná podoba je fandům 
dobře známá. Dresy jsou jednoduché, 
nijak nejsou přeplácané, partnerů 
je tak akorát. Netradičním je oblouk 
ve spodní části dresu, barevná 
kombinace je fajn. Na druhou stranu 
však dres ničím příliš nezaujme.“ 
 
Dominik Mihailescu: 10. 
 
Ady: 11. místo 
  



13. KADAŇ  
 HSfan: 11. místo 

„Černo-žlutá varianta se sice ke 
Kadani hodí více, nicméně podle mého 
názoru je povedenější světlé 
provedení. U tmavé varianty se mi 
moc nelíbí zadní strana dresu. 
Většinou se sice podle mého názoru 
žlutá více hodí k černé než černá 
k bílé, ale v tomto případě je to u mě 
naopak.“ 
 
Jakub Řezáč: 11. místo (6 z 10) 
+ Dominantní logo klubu 
+ Efektní kontrasty 
- Drobné reklamy ruší ucelenost 
 
Jaroslav Svoboda: 12. 
„Problémem severočeské Kadaně je 
již okoukanost jejich dresu, který 
navíc také není ničím speciálně 
originální. Jediným pozitivem je logo 
na hrudi, ale to je tak vše. Za zmínku 
stojí ještě vzorek stulpen. Bohužel, 
při žlutočerné kombinaci doplněné 
bílou by šlo udělat zajímavější sadu.“ 
 
Dominik Mihailescu: 12. 
 
Ady: 12. místo 
 

 



14. PÍSEK  
 HSfan: 14. místo 

IHC Písek změnil logo, ale na dresech 
pro letošní sezónu se to nijak 
neprojevilo. Letošní kolekce je totiž 
stejná jako loňská. Dres je bez 
nápadu, tedy až na dominantu města 
(most), který je vyobrazen pod 
číslem hráče. Přední část dresu je 
prakticky jen místem pro reklamu a 
ne pro oko diváka.  
 
Jakub Řezáč: 13. místo (4 z 10) 
- Úplná absence loga klubu 
- Designové řešení (jednolitá plocha 
pro reklamy) 
 
Jaroslav Svoboda: 14. 
„Ten dres je takový, zkrátka bez 
ničeho. Nenajdete na něm logo 
klubu, převládá partner, který už ani 
partnerem píseckého hokeje, 
pokud vím, není. Po bedlivém 
prozkoumání zjistíte, že jediné, podle 
čeho byste poznali klubovou 
příslušnost dresu, je nápis PÍSEK na 
zádech. Pravda, vyobrazení známého 
kamenného mostu u názvu města je 
jedinou originalitou dresu, zbytek 
nic, nula.“ 

 

 
Dominik Mihailescu: 4. 
 
Ady: 14. místo 
 



 

NEJŠÍLENĚJŠÍ DRESY 
V HOKEJOVÉ HISTORII 
LAS VEGAS WRANGLERS (ECHL) KINGSTON FRONTENACS (OHL) 

 

 
LOS ANGELES KINGS (NHL) 



 

EL PASO (CHL) 

 



NEW YORK ISLANDERS (NHL) LOS ANGELES KINGS (NHL) 

 

  

VANCOUVER CANUCKS (NHL) PHOENIX COYOTES (NHL) 

 
CLEVELANDU LUMBERJACKS (IHL) FLORIDA EVERBLADES (ECHL) 



ANAHEIM MIGHTY DUCKS (NHL) ROCKY MOUNTAIN RAGE (CHL) 

 

 ST. LOUIS BLUES (NHL) 
RICHMOND RENEGADES (SPHL) 

 
MILWAUKEE ADMIRALS (AHL) LAS VEGAS WRANGLERS (ECHL) 



 

NEJHEZČÍ DRESY V NHL 
PODLE ESPN 

2. BOSTON BRUINS 3. NEW YORK RANGERS 

  
1. MONTREAL CANADIENS  



4. DETROIT RED WINGS 5. PHILADELPHIA FLYERS 

 

 
6. TORONTO MAPLE LEAFS 7. PITTSBURGH PENGUINS 

 

8. MINNESOTA WILD 9. COLUMBUS BLUE JACKETS 



 

NEJMÉNĚ POVEDENÉ DRESY 
V NHL PODLE ESPN 

28. LOS ANGELES KINGS 29. DALLAS STARS 

 
30. COLORADO AVALANCHE  
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LEGENDA 

590 zápasů. To už je bilance, 
která je hodna statutu 
legendy. Nejvíce zápasů 
nastřádal v barvách Havířova, 
renomé si budoval i v Opavě. 
Popišme si nyní kariéru tohoto 
ještě stále aktivního hokejisty.  
------------------------- 

foto: Marek Netolička 

UDAVID MIKŠAN 



 Dnes již 35letý hráč začínal 
s hokejem v Havířově (mezi další známé 
odchovance tohoto slezského klubu patří 

 
zejména František Procházka, Luděk Čajka, 
Jan Peterek, Daniel Seman, Petr Jurečka a 
brněnský hrdina Jiří Trvaj). Své první 
starty mezi muži si připsal už v ročníku 
1995/1996. Už tehdy bylo jasné, že se z něj 
postupem času stane nadprůměrný 
hokejista. Na přelomu tisíciletí pak 
nastoupil i k sedmnácti extraligovým kláním 
(Vítkovice, Vsetín, Třinec), v nichž se mu 
podařilo pětkrát bodovat. "Jsou to určitě 
zkušenosti k nezaplacení," říkal tehdy levý 
křídelník.  

Mezitím se z Havířova stěhoval do 
Opavy, kde se ihned zařadil mezi opory 
týmu (společně s Pavlem Šebestou, Jiřím 
Zdeňkem či Petrem Rozumem – tito hráči 
byli postrachem pro celou soutěž, byť byla 
Opava převážně v dolních patrech tabulky). 
Na pět let ve Slezanu ale Mikšan, dnes hráč 
druholigové Karviné, moc v lásce vzpomínat 
nebude. Klub totiž neměl peníze. "Každé 
angažmá má své pro a proti, ale většinou se 
vzpomíná na to lepší. Na některé věci v 
Opavě se však zapomenout nedá, řada jich 
je však spíš negativních."   
 Po sezóně 2003/2004 tedy David 
Mikšan Opavu opustil a vydal se do 
mateřského Havířova. Udělal dobře, protože 
Slezan v dalším ročníku sestoupil a kvůli 
finančním problémům se bývalý extraligový 
klub (tehdy – v extraligové éře- vedený 
kontroverzním podnikatelem Radimem 
Masným) rozhodl ukončit činnost A-
mužstva (seniorský hokej se v Opavě začal 
hrát až v sezóně 2007/2008, nyní se 
v tomto městě hraje 2. liga). 
  

 Nejúspěšnější ročník kariéry zažil Mikšan 
v sezóně 2006/2007, který strávil v Havířově a 
částečně i v Kometě Brno. V tomto ročníku dal 
defenzivně laděný forvard patnáct branek a na dalších 
devatenáct asistoval. V Brně, i přes oblibu u fanoušků, 
se výrazněji neprosadil a byl poslán do Olomouce, 
odkud v sezóně 2010/2011 zamířil do třetí nejvyšší 
soutěže. Nejprve do Orlové, poté do Karviné. V jednom 
týmu tak v obou ročnících působil společně s Davidem 
Moravcem, největší hvězdou 2. ligy.   



 ZÁBAVA 
Hlášky a přeřeky  NEJZÁBAVNĚJŠÍ MOMENTY Z NHL 

(ROČNÍK 2011/2012)  
ROBERT ZÁRUBA: Ručínský to má rád u 
pravého mantinelu.

zhlédnout můžete zde
 

 

 
GABO ZELENAY: Hráči hrají tak pomale, 
jako když se moje žena obléká do divadla.  
 
Dnes večer topinky nebudou! (Poté, co 
kamera zabrala hráče, který dostal ránu do 
zubů) 
 
ROBERT ZÁRUBA: Straka vyvinul úžasnou 
rychlost..TURBOSTRAKA! 
 
JOSEF JARKOVSKÝ: Kanadu jsme neporazili 
už 6 roků, naposledy před 10 lety v 
Karlstadě... 
 
Góól, góól!.. Vedeme 3:3! 
 
Tyčka! Francouzský útočník dal životní střelu!  
  JAK TO DĚLÁŠ, ŽE JSI VŽDYCKY TAK 

JEMNĚ OHOLENÝ? 
GABO ZELENAY: Hráči se objímají jako 
jeleni při říji. 
 
PAVOL GAŠPAR: Marián Hossa, Marcel 
Hossa, Marián Hossa, Marcel Hossa, tak to 
byl přihrávkový biliard. J. Pardavý: Ještě 
dobře, že bratři Hossové nemůžou nahrát na 
střídačku svému otci. 
 
IVAN NIŇAJ: Největší nebezpečí před naší 
brankou... 
... Sekera! 
 
IVAN NIŇAJ: ...ale v poslední chvíli strčil 
jeden z německých hráčů puk do střely... 
 
Redaktor STV: "Těžko se hledají slova po 
tomto důležitém zápase..." Michal Handzuš: 
"Tak určitě..."T 
 

 
 

http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2160
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2160
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2717
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2717
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1365
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2129
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2129
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/5411
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/5411
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/5411
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/5429
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/5390
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1134
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1134
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1134
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1134
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1134
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1872
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/1872
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/4283
http://www.youtube.com/watch?v=Ic9gJcn3EGg


 

V 
KVIZ 

TEST 

UPokud jste dosáhl/a x bodů jste 
 

výsledky na další straně! 9-8 bodů… Prezident klubu 
7-6 bodů… Generální manažer 

POZNEJ HRÁČE A PŘIŘAĎ HO K MATEŘSKÉMU KLUBU 5-4 bodů… Hlavní trenér 
3-2 bodů… Mládežnický kouč ZA KAŽDOU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ JEDEN BOD 
1-0 bodů… Uklízeč na stadionu  

1. 

 

1. 

2. 3. 

5. 6. 4

7. 8. 9. 



 

UPŘÍŠTÍ ČÍSLO 
vycházíme 11. prosince 

 

- ŽEBŘÍČEK KLUBŮ 2012 
- RADIM VRBATA 
- DAVID LUDVÍK 

- MARTIN VÁGNER 
- MICHAL TVRDÍK 

- TOP 10: OBRÁNCI 
- LEGENDA: PAVEL ŠEBESTA 

 

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, weby 
extraligových klubů 

Výsledky kvizu 
7) Jan Čaloun- Ústí n/L 1) Jan Novák- H. Brod 
8) Leoš Čermák- Třebíč 2) Ondřej Kratěna- Olomouc 

3) Milan Toman- Litoměřice 
4) Michal Mikeska- Třebíč 
5) Marek Židlický- Most/Kladno 
6) Jan Kovář- Písek 

9) Patrik Eliáš- Třebíč 
 

UKontakty 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
Ady:     vadlejsek@seznam.cz 
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