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UPŘEDMLUVA 
 
 "Toto číslo je opět tradiční. 

UFOTO ČÍSLA 
FANOUŠKŮM LITOMĚŘIC DOŠLA TRPĚLIVOST A PODLE TOHOTO 
TRANSPARENTU JE OČIVIDNÉ, CO POVAŽUJÍ ZA DŮVOD JEJICH 

HOKEJOVÉ MIZÉRIE. Naleznete v něm jako obvykle 
podrobné pohledy na dva prvoligové 
kluby (protentokráte Havlíčkův Brod 
a Kadaň) a samozřejmě i několik 
profilů prvoligových osobností 
(Zdeněk Ondřej, Nathan Walker, 
Jan Plodek či David Ludvík). 

Všechny připomínky, dotazy a názory prosím posílejte na email: 
Marek.Hedbavny@seznam.cz 
 

 Co je však oproti předchozím 
vydáním atypické je to, že v tomto 
čísle naleznete Žebříček klubů 2012. 
Ten jsme na základě několika 
bodovaných faktorů sestavovali i 
loni, kdy zvítězil Chomutov. Kdo 
primát Klub roku 2012 od magazínu o 
1. lize obdrží letos se dočtete na 
následujících stranách.  
 Co se také vyjímá tradičnímu 
uspořádání článků v tomto 
internetovém občasníku je přehled 
nejznámějších prvoligových rváčů, 
bláznů či zákeřných hokejistů. 
Jedná se o podobné typy hráčů 
jakým je například mostecký 
Ladislav Gengel. Na jeho kariéru se 
ale v tomto čísle podrobně 
zaměřovat nebudeme. Ovšem 
v budoucnu o něm profil určitě 
zpracujeme.  

Obsah

 Je nám potěšení oznámit, že 
jsme navázali spolupráci s FB 
stránkou První liga - fans. Od 
příštího čísla tedy budeme 
v magazínu o 1. lize prostřednictvím 
této stránky uveřejňovat informace 
o výjezdech a zajímavosti z dění na 
prvoligových stadionech. 
 Snad se vám bude toto 
čtvrté číslo třetího ročníku 
magazínu o 1. lize líbit.“ 
 

Přejeme příjemné čtení 
  

CITÁT ČÍSLA 
 
Onlajny: „V této minutě patří zrak 
diváků úplně něčemu jinému než 
dění na ledové ploše. Jeden z 

příznivců začal na tribuně zběsile 
klikovat.“ 

 
Zápas mezi Pískem a Mladou 

Boleslaví nabídl spoustu zajímavých 
momentů. A nejen na ledové ploše. 

  PLUS 

   

 MINUS 

    

SK KADAŇ 
Kadaň jsme velebili i v minulém čísle, ale i v období mezi vydáním 
třetího a čtvrtého čísla magazínu o 1. lize předváděl severočeský 
celek výborné výkony. Kadaň vyhrála například v Šumperku, Jihlavě 
a na ledě tabulkového souseda Třebíče. Porazila i Mladou Boleslav. 
 ČTYŘBRANKOVÉ PŘEDSTAVENÍ VILÉMA BURIANA 

Třebíčský útočník v derby s Havlíčkovým Brodem zazářil a čtyřmi góly konkurenční 
celek z Vysočiny doslova popravil. Mladý průbojný útočník ve výborných výkonech 
pokračoval i v nadcházejících kolech. 

TOMÁŠ NOUZA 
Stejný kousek (tedy vstřelení čtyř branek) se povedl i mladoboleslavskému Tomáši 
Nouzovi. Tomu se takto zadařilo proti Mostu. 

 KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 
Tým vedený Martinem Hostákem a jeho kolegou Davidem 
Pospíšilem se trápí i nadále. Hráči a koučové dokonce dostali od 
vedení klubu ultimátum. Za týden tedy možná bude Martin 
Hosták bez zaměstnání. 

JIHLAVSKÁ „BOMBA“ 
Dukla Jihlava slibovala velkou bombu. Mnozí čekali velkou posilu, pár z nich dokonce 
doufali v návrat Viktora Ujčíka. Po odtajnění „velkolepé“ zprávy však snad všichni 
příznivci Dukly upadli do smutku. Místo posílení mladého kádru totiž Dukla oznámila 
„pouze“ diváckou soutěž o automobil KIA. Ale aby měl případný výherce šanci tento 
pěkný dárek vyhrát, musel by na SMSkách utratit přes pět tisíc a navíc by byl 
bombardován neustálými otázkami. Tohle se nepovedlo.  
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STATISTIKY 

k 11.12.2012 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PO 30 KOLECH 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů

 
1. Jaroslav Roubík (UNL) 41 bodů 
2. Matěj Pekr (OLO)  36 
3. Tomáš Nouza (MB)  33 
4. Robin Kovář (UNL)  29 
5. Vilém Burian (TRE)  29 
6. Ladislav Rytnauer (HB) 29 
7. Jiří Řípa (OLO)   29 
8. Petr Haluza (HK)  28 
9. Filip Seman (KAD)  26 
10. Daniel Hodek (JIH) 26 
11, David Výborný (MB) 26 
12. Lukáš Poživil (UNL)  26 
13. Ladislav Gengel (MOS) 25 
14. David Dolníček (TRE) 25 
15. Lukáš Král (BNJ)  25 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Lukáš Poživil (UNL)  26 bodů 
2. Tomáš Kolafa (JIH)   20 
3. Aleš Holík (ŠUM)  19 
4. Jakub Bartoň (OLO)  19  
5. Kamil Charousek (MOS) 18  
6. Tomáš Sedlák (ŠUM) 17 
7. Jan Jaroměřský (BNJ) 15  
 

TOP 7 střelců 
 
1. Matěj Pekr (OLO)  19 gólů 
2. Jaroslav Roubík (UNL) 18  
3. Tomáš Nouza (MB)  18 
4. Robin Kovář (UNL)  17 
5. Filip Seman (KAD)  17 
6. Vilém Burian (TRE)  14 
7. Ladislav Gengel (MOS) 14 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Aleš Holík (ŠUM)  9 gólů 
2. Kamil Charousek (MOS) 9  
3. Lukáš Poživil (UNL)  8  
 

 TOP 5 juniorů (bodování) 
  
1. Jaroslav Roubík (UNL) 23 asistencí 1. Filip Vlček (PIS)  13 
2. Jiří Řípa (OLO)   21 2. Dominik Simon (LIT) 11 
3. Lukáš Král (BNJ)  21 3. Jiří Bárta (BER)  6 
4. Ladislav Rytnauer (HB) 18 4. Adam Chlapík (BNJ)  6 
5. Lukáš Poživil (UNL)  18 5. Vojtěch Zadražil (JIH) 4 
6. Matěj Pekr (OLO)  17 
7, David Výborný (MB)  17 TOP 3 cizinci (bodování)
 

 
 

TOP 3 asistentů (obránci) 1. Adam Lapšanský (LIT) 17 
 2. Dalibor Bortňák (BNJ) 11 

1. Lukáš Poživil (UNL)  18 asistencí 3. Adam Jánošík (BNJ) 9 
2. Tomáš Kolafa (JIH)   15  

TOP 3 gólmani (počet výher)3. Jakub Bartoň (OLO)  14   
  
1. Roman Will (MB)  21 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. Miroslav Hanuljak (KAD) 18 
 3. Marek Čiliak (TRE)  17 
1. Jaroslav Roubík (UNL)      + 17  
2. Jiří Řípa (OLO)   17 TOP 3 gólmani (čistá konta)
3. Filip Seman (KAD)  17 

 
 

4. Tomáš Demel (MB)  17 1. Miroslav Hanuljak (KAD) 4 
5. Petr Chaloupka (MB) 16  2. Marek Čiliak (TRE), Roman Will 

(MB), Libor Kašík (OLO), Jakub 
Čech (HK)   3 

6. Matěj Pekr (OLO)  15 
7. Jakub Herman (OLO) 15 
8. Tomáš Kolafa (JIH)   15 3. David Rittich (JIH, Tomáš 

Vošvrda (BNJ)   2 9, Jiří Ondrušek (OLO) 15 
10. Josef Jindra (MB)  15 

Úspěšnost zákroků (min. 15 záp.)  
  TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
1. Roman Will (MB)                  93,89%  2. Miroslav Hanuljak (KAD)      93,65% 

1. Petr Přindiš (BER)     89 TM 3. Marek Čiliak (TRE)         93,50% 
2. David Štich (BNJ)      81  4. Filip Novotný (JIH)         92,83% 
3. Milan Toman (LIT)     72 5. Libor Kašík (OLO)                 92,74% 
4. Pavel Mrňa (BER)     69  

Průměr gólů na zápas   5. Jiří Suchý (LIT)     67 
(min. 15 záp.)  

Nejhorší +/- 1. Roman Will (MB)  1.68 
 2. Filip Novotný (JIH)  2.10 
455. Tomáš Sedlák (ŠUM) - 17 bodů 3. Miroslav Hanuljak (KAD) 2.12 
454. Tomáš Karpov (BER) - 17  

Nejvíce odchytaných minut453. Radim Heřman (PIS) - 16  
1. Marek Čiliak (TRE)           1692 452. Pavel Vostřák (BER)  - 14 
2. Miroslav Hanuljak (KAD)    1614 451. František Gerhát (LIT)  - 14 
3. Roman Will (MB)                1603 
 
 

 



 

UTÝMOVÉ STATISTIKY PO 30 KOLECH 
 

TABULKY 
P Tým Z V (VP) Rem. (PP) Proh. Skóre B 
1 BK Mladá Boleslav 30 22 2 0 2 4 106:53 72 
2 HC Olomouc 30 19 1 0 5 5 109:67 64 
3 HC Slovan Ústečtí Lvi 30 17 5 0 1 7 103:74 62 
4 SK Horácká Slavia Třebíč 30 14 3 0 4 9 76:71 52 
5 SK Kadaň 30 13 5 0 2 10 91:71 51 
6 HC Dukla Jihlava 30 13 3 0 1 13 98:63 46 
7 HC Benátky nad Jizerou 30 13 2 0 2 13 88:91 45 
8 Královští lvi Hradec Králové 30 12 2 0 4 12 96:88 44 
9 HC Rebel Havlíčkův Brod 30 13 1 0 3 13 87:97 44 
10 HC Stadion Litoměřice 30 10 2 0 5 13 80:94 39 
11 Salith Šumperk 30 11 2 0 1 16 84:102 38 
12 HC Most 30 6 4 0 1 19 75:115 27 
13 HC Berounští Medvědi 30 5 3 0 2 20 75:128 23 
14 IHC Písek 30 6 1 0 3 20 66:120 23 
1. liga - DOMA  
P Tým Z V (VP) Rem. (PP) Proh. Skóre B 
1 HC Olomouc 15 13 0 0 2 0 66:24 41 
2 BK Mladá Boleslav 15 13 0 0 0 2 63:26 39 
3 HC Dukla Jihlava 16 9 3 0 0 4 63:27 33 
4 HC Slovan Ústečtí Lvi 15 9 2 0 1 3 53:32 32 
5 Salith Šumperk 15 9 1 0 1 4 51:42 30 
6 SK Kadaň 15 7 3 0 2 3 47:29 29 
7 HC Benátky nad Jizerou 15 9 1 0 0 5 54:43 29 
8 SK Horácká Slavia Třebíč 16 8 1 0 3 4 46:39 29 
9 Královští lvi Hradec Králové 15 8 0 0 2 5 52:39 26 
10 HC Stadion Litoměřice 15 7 1 0 3 4 48:40 26 
11 HC Rebel Havlíčkův Brod 14 6 0 0 2 6 33:37 20 
12 HC Most 14 4 1 0 0 9 37:53 14 
13 HC Berounští Medvědi 15 2 3 0 2 8 40:61 14 
14 IHC Písek 15 4 0 0 2 9 34:55 14 
1. liga - VENKU  
P Tým Z V (VP) Rem. (PP) Proh. Skóre B 
1 BK Mladá Boleslav 15 9 2 0 2 2 43:27 33 
2 HC Slovan Ústečtí Lvi 15 8 3 0 0 4 50:42 30 
3 HC Rebel Havlíčkův Brod 16 7 1 0 1 7 54:60 24 
4 HC Olomouc 15 6 1 0 3 5 43:43 23 
5 SK Horácká Slavia Třebíč 14 6 2 0 1 5 30:32 23 
6 SK Kadaň 15 6 2 0 0 7 44:42 22 
7 Královští lvi Hradec Králové 15 4 2 0 2 7 44:49 18 
8 HC Benátky nad Jizerou 15 4 1 0 2 8 34:48 16 
9 HC Dukla Jihlava 14 4 0 0 1 9 35:36 13 
10 HC Stadion Litoměřice 15 3 1 0 2 9 32:54 13 
11 HTUHC MostUT 16 2 3 0 1 10 38:62 13 
12 HTUHC Berounští Medvědi UT 15 3 0 0 0 12 35:67 9 
13 HTUIHC Písek UT 15 2 1 0 1 11 32:65 9 
14 HTUSalith ŠumperkUT 15 2 1 0 0 12 33:60 8 

 

TABULKA PRŮMĚRNÉ NÁVŠTĚVNOSTI 
DOMÁCÍCH ZÁPASŮ  

 
1. Mladá Boleslav  2145 diváků 
2. Ústí nad Labem  1808 
3. Jihlava   1450 
4. Třebíč   1445 
5. Šumperk   1241 
6. Litoměřice    1157 
7. Havlíčkův Brod  1116 
8. Olomouc   1088 
9. Hradec Králové   829 
10. Písek    435 
11. Benátky nad Jizerou  321 
12. Kadaň    305 
13. Most     280 
14. Beroun    241 
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BK MLADÁ BOLESLAVU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Hradec Králové  4:2  Mladá Boleslav   
Písek  1:5  Mladá Boleslav   
Mladá Boleslav  0:3  Beroun 

Havl. Brod  1:3  Mladá Boleslav   
Mladá Boleslav  7:3  Most 

Mladá Boleslav  4:1  Litoměřice 
Šumperk  0:2  Mladá Boleslav   

Mladá Boleslav  4:2  Benátky n/J 
Kadaň  2:1sn.  Mladá Boleslav   

 

BKBOLESLAV.CZ 

TOMÁŠ NOUZA 
Jeho loňské vyřazení z kádru a následné hostování 
v Písku bylo tehdejšímu vedení Bruslařského klubu 
hodně vyčítáno. A výkony hokejového filuty v této 
sezóně dávají jasně najevo, proč to byla tak velká 
chyba. Tomáš Nouza je srdcař, bojovník, ale také 
vytříbený technik s citem pro hru. V Mladé Boleslavi 
momentálně není produktivnější hokejista. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Do Mladé Boleslavi přišel do konce sezóny formou 
hostování z Českých Budějovic talentovaný mladík 
Rudolf Červený (foto). Ten loni odehrál za 
Mountfield všech 52 zápasů základní části, v nichž 
dal pět branek a na stejný počet gólů asistoval. 
"Ruda by měl stabilně nastupovat za nás, počítáme s 
ním do přesilovek i oslabení," informoval sportovní 
manažer klubu Karel Hornický. 

BKBOLESLAV.CZ 

 
* Do Mladé Boleslavi se vrátil zkušený útočník Aleš 
Padělek. Ten dosud hostoval v nedalekém Berouně. 
Jenže kvůli rozsáhlé marodce si ho Bruslařský klub 
stáhl zpět již v polovině listopadu. „Aleš Padělek je 
zkušený a férový hráč, který umí dávat góly, a 
kterého potřebuje každý tým. Vzhledem k zranění 
některých našich hráčů představuje ideální 
alternativu doplnění týmu,“ okomentoval návrat Aleše 
Padělka Karel Hornický.  
 
* Mladoboleslavští hokejisté nastoupili v utkání 
v rámci Týdne bruslařů v černých dresech (foto). 
S touto tmavou barvou na dresech například Mladá 
Boleslav oslavovala před několika lety postup do 
nejvyšší soutěže.  



 
UHC OLOMOUC 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Olomouc  4:2  Písek 
Beroun  2:1sn.  Olomouc   
Olomouc  4:2  Havl. Brod 

Most  3:5  Olomouc   
Olomouc  6:2  Litoměřice 
Olomouc  4:5sn.  Šumperk 
Benátky n/J  0:2  Olomouc   

Olomouc  5:1  Kadaň 
Jihlava  3:2sn.  Olomouc   

 
 

LIBOR KAŠÍK 
Po otřesu mozku se vrátil na prvoligová kolbiště 
v solidní formě. V Benátkách nad Jizerou udržel čisté 
konto, v následujícím kole proti Kadani z 61 střel 
inkasoval pouze jednou. Nepovedlo se mu snad jenom 
utkání se Šumperkem, když inkasoval hned čtyřikrát. 
Výborně chytající Tomáš Halász tedy znovu zamířil na 
střídačku.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Na stránkách hc-olomouc.cz byl uveřejněn 
rozhovor s trenérem týmu Petrem Fialou. 
http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Nesmime-
se-nechat-uspokojit-varuje-po-prvni-polovine-
zakladni-casti-trener-Petr-Fiala-1530 Ten hodnotí 
zejména úspěšnou druhou čtvrtinu soutěže, kdy 
Olomouc získala neuvěřitelných 31 bodů a dostala se 
na 2. místo prvoligové tabulky. 
 
* Kohoutem měsíce října se stal jako v září Matěj 
Pekr, který ovšem ve druhé polovině listopadu trochu 
zvolnil. Na druhém místě skončil mladíček Michal 
Vodný, bronzový stupínek obsadil těsně před 
Cartellim a Hermanem Tomáš Halász, který výborně 
zaskočil za zraněného Libora Kašíka.  
 
* Brankář Olomouce Jan Lukáš (foto) se probojoval 
do širší nominace na nadcházející světový šampionát. 
Výběr naší dvacítky sice ještě není definitivní, ale o 
brankářích už mají trenéři jasno. Takže pokud se 
naděje olomouckého hokeje nezraní, do Ruska, kde 
se bude turnaj odehrávat, odcestuje. Zda-li si tam 
však zachytá je ale teprve otázkou.  

http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Nesmime-se-nechat-uspokojit-varuje-po-prvni-polovine-zakladni-casti-trener-Petr-Fiala-1530
http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Nesmime-se-nechat-uspokojit-varuje-po-prvni-polovine-zakladni-casti-trener-Petr-Fiala-1530
http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Nesmime-se-nechat-uspokojit-varuje-po-prvni-polovine-zakladni-casti-trener-Petr-Fiala-1530


 
ÚSTÍ NAD LABEMU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Ústí n/L  4:2  Beroun 
Havl. Brod  3:4sn.  Ústí n/L   

Ústí n/L  3:2sn.  Most 
Litoměřice  2:3  Ústí n/L   
Ústí n/L  2:4  Šumperk 

Ústí n/L  0:1  Benátky n/J 
Kadaň  2:3pr.  Ústí n/L   
Ústí n/L  2:1  Jihlava 

Třebíč  4:5pr.  Ústí n/L   

LUKÁŠ POŽIVIL 
Převzal vůdčí roli v obraně Slovanu a stal se 
přesilovkovým králem mezi prvoligovými beky. 
„Koncepce hry se trochu změnila. Loni jsme měli čtyři 
vyrovnané pětky, které se pravidelně střídaly v 
přesilovkách i oslabeních, letos po odchodech 
některých hráčů vytvořili trenéři speciální formace a v 
přesilovkách naskakují body přece jen rychleji,“ uvedl 
pro hokej.cz jeden z důvodů jeho skvělé potence.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Tomáš Rod, jeden z nejlepších levých křídel soutěže, byl poslán svým 
klubem na měsíční hostování do mateřského Písku. "Tomáš Rod se 
potřebuje více rozehrát a v Písku by měl dostat více prostoru," řekl 
sportovní manažer a zároveň trenér Slovanu Jaromír Šindel, který si Roda 
před lety přetáhl i do Třebíče. Cody Hess, americký forvard, jenž se 
rozehrával ve druholigové Bílině, je dalším odcházejícím hráčem. Také on 
ale bude Slovanu v dalším průběhu soutěže k dispozici. Odchází totiž na 
hostování jen do konce kalendářního roku. Jeho novým zaměstnavatelem 
se stal nedaleký Most. Milan Vobořil pak byl poslán na měsíc do Hradce. 
 
* Naopak novou posilou do útočných řad se stal Václav Meidl (foto). 
Tomu se v Havlíčkově Brodě nedařilo a nemohl se smířit s rolí ve třetí 
pětce. Takže se nakonec rozhodlo vedení Rebelu tohoto statného 
forvarda uvolnit. O jeho služby se přihlásil Slovan, který prozatím na 
sever Čech přichází formou měsíčního hostování. „Havlíčkovu Brodu se 
v této sezóně moc nedaří, proto se muselo začít něco dělat. Součástí 
řešení je i mé hostování ve Slovanu. Zatím je domluvené na jeden 
měsíc, s tím, že pak se uvidí, co bude dál. Jsem rád, že se pro mě 
našlo takovéhle působení. Byl jsem šťastný, že je to právě Ústí, 
protože dlouhodobě tento celek hraje výborný hokej,“ uvedl pro 
hcusti.cz Václav Meidl. „Moje forma v této sezóně není nic moc. Čekal 
jsem, že to bude lepší. Doufám, že já pomůžu Slovanu a Slovan 
pomůže mně tím, že mi pomůže se dostat z té letošní mizérie,“ dodal 
v rozhovoru s Evou Skokanovou. 



 
USK HS TŘEBÍČ 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Třebíč  5:1  Havl. Brod 
Most  3:6  Třebíč   

Třebíč  4:2  Litoměřice 
Šumperk  2:3  Třebíč   

Třebíč  3:4pr.  Benátky n/J 
Třebíč  3:4  Kadaň 
Jihlava  1:2  Třebíč 

Třebíč  3:2sn.  Hradec K. 
Třebíč  4:5pr.  Ústí n/L 

 

VILÉM BURIAN 
Vilém Burian hraje v oslnivé formě. Výborně si sedl se 
spoluhráči z elitní lajny Horácké Slavie- Davidem 
Dolníčkem a Tomášem Vondráčkem. Havlíčkův Brod 
zničil čtyřmi brankami, dvěma trefami řídil vítězství 
nad Jihlavou a v následujícím kole i nad Královskými lvi 
z Hradce Králové. Po hodně slabém začátku se tedy 
hokejový mág dostává do obdivuhodné formy, která mu 
možná vynese další extraligové angažmá. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Marodku Horácké Slavie konečně opustil nadějný 
centr David Ostřížek. Toho záhy následoval i jeden 
z objevů loňského ročníku Stanislav Dietz. Bohužel 
marodka moc dlouho prázdná nevydržela. Trenérům 
totiž přibyly vrásky po zranění bojovného Martina 
Čecha a dvou nadějných talentů brněnské Komety 
Jana Káni a jeho jmenovce Jana Křivohlávka. 
Nicméně už i tito hráči jsou trenérům k dispozici.  
 
* Lukáš Nahodil zůstane v Třebíči až do konce 
sezóny. Na konci listopadu mu totiž bylo prodlouženo 
jeho měsíční hostování v mateřském klubu až do 
závěru letošního prvoligového ročníku. Šikovný centr 
má ovšem vyřízeny střídavé starty zpět do 
kmenových Pardubic, s nimiž bude trénovat a jezdit 
na zápasy. V Třebíči tak bude působit jen tehdy, 
když nebude ve východočeském městě vytěžován 
nebo pokud se nebudou zápasy jeho dvou osudových 
klubů křížit.  
 
* Maskot Horácké Slavie (foto) dostane 
pravděpodobně jméno Hvězdička. V anketě 
probíhající na oficiálních stránkách klubu totiž tento 
návrh jasně vede.  



 

 
USK KADAŇ 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Kadaň  2:0  Litoměřice 
Šumperk  5:7  Kadaň   

Kadaň  4:3  Benátky n/J 
Kadaň  2:0  Hradec Králové 

Jihlava  1:3  Kadaň   
Třebíč  3:4  Kadaň   

Kadaň  2:3pr.  Ústí n/L 
Olomouc  5:1  Kadaň   

Kadaň  2:1sn.  Mladá Boleslav 
 
 

MIROSLAV HANULJAK 
Zářili sice i jiní hráči, zejména Filip Seman měl 
ohromnou střeleckou fazonu (byla by škoda, ho na 
tomto místě alespoň krátkou větičkou nezmínit), ale 
Miroslav Hanuljak byl stále tou dominantní postavou, 
na kterou byl vždy velký spoleh. Už nyní je celkem 
jasné, že tento muž, pokud si ho tedy do svých řad 
nestáhne Chomutov, bude hlavním kandidátem na cenu 
brankář sezóny. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * V dobré formě hrající Kadaň vyztužila 
v listopadu svůj kádr o další zvučné 
jméno. Na hostování z Karlových Varů 
totiž do farmářského celku Chomutova 
přišel obránce Roman Prošek (foto). Ten 
dosud působil v Mostu, kde si v 11 
odehraných zápasech připsal na své 
konto čtyři kanadské body. Jeho jméno 
je pochopitelně nejvíce spojováno 
s týmem Karlových Varů, s nimiž slavil i 
extraligový titul. Nikdy se ale nedokázal 
natrvalo usadit v nejvyšší soutěži, takže 
1. liga pro něj není žádnou neznámou.  
 
* Kadaň odehrála v listopadu i jeden 
zápas European Trophy. Sice 
pochopitelně pod hlavičkou Chomutova, 
ale osa týmu byla právě z tohoto 
prvoligového klubu. Pro dobře hrající 
severočeský tým to byla pěkná odměna a 
zpestření, navíc si „Chomutov“ na svého 
soka z Vídně vyšlápl a zvítězil. Nutno 
dodat, že i Vídeň postavila B-tým.  
 



 
HC DUKLA JIHLAVAU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Jihlava  7:1  Most 
Litoměřice  3:1  Jihlava   
Jihlava  4:3  Šumperk 

Benátky n/J  3:2  Jihlava   
Jihlava  1:3  Kadaň 

Jihlava  4:3pr.  Hradec Králové 
Jihlava  1:2  Třebíč 

Ústí n/L  2:1  Jihlava   
Jihlava  3:2sn.  Olomouc 

 

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
Jihlava se trápí, ale Tomáš Čachotský stále odvádí svůj 
standart. Sice nehraje v nějaké valné formě, ale stále 
je v jihlavském dresu nejlepším forvardem. Bojuje, 
oslňuje technickými kousky a proměňuje samostatné 
nájezdy. V posledních zápasech je na to ovšem sám. 
Jihlava zřejmě potřebuje posílit, aby měla šanci na 
lepší výsledky. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
  
* 20letá naděje jihlavského hokeje Jakub Kadlec 
sbírá zkušenosti v Berouně, kam byl Duklou poslán na 
měsíční hostování. „Máme přetlak mladých hráčů, 
nemůžeme dát všem dostatek prostoru. Pokud se 
objevila možnost umístit Kubu na hostování do první 
ligy a mít kontrolu nad jeho návratem ještě v této 
sezoně, využili jsme toho," uvedl pro Zdeňka Drlu 
jednatel klubu Bedřich Ščerban. „Dostane více 
možností a prostoru v první lize a my s ním nadále 
můžeme počítat a sledovat jeho rozvoj,“ dodal pro 
hcdukla.cz.  
 
* Obránce jihlavské Dukly Vojtěch Zadražil (foto) 
bude bojovat o nominaci na juniorský světový 
šampionát. Zatím figuruje v širším výběru trenéra 
Miroslava Přerosta. Čtyři hráči ze širší nominace se 
na turnaj nepodívají. 
 
* Hvězdou měsíce října byl fanoušky zvolen šikovný 
Tomáš Čachotský. Na druhém místě se umístil objev 
ročníku Václav Jaroš. Třetí skončil nejlepší hráč září 
Michal Jeslínek. Daniel Hodek, produktivní, ale ne 
moc týmový hráč, se mezi deset nejlepších nevešel.  



 
UBENÁTKY N/J 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Benátky n/J  5:1  Šumperk 
Kadaň  4:3  Benátky n/J  
Benátky n/J  3:2  Jihlava 
Benátky n/J  5:2  Hradec 

Třebíč  3:4pr.  Benátky n/J   
Ústí n/L  0:1  Benátky n/J   
Benátky n/J  0:2  Olomouc 

Mladá Boleslav  4:2  Benátky n/J   
Benátky n/J  3:2  Písek 

 
 

TOMÁŠ VOŠVRDA 
Statistikami se sice moc chlubit nemůže, ale i přes 
občasné laciné góly patřil k tomu nejlepšímu, co bylo 
v benáteckém dresu k vidění. Nulu v Ústí nad Labem 
ovšem vychytal Vošvrdův kolega Jiří Stejskal, který 
zastoupil mladého brankáře poté, co Vošvrda zamířil 
zpět do Liberce, odkud předtím odešel Ondřej Pavelec.  
Vošvrda v tomto období vychytal čtyři výhry. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Další změna trenérů nastala v 1. lize v polovině 
října. Nejedná se však o vyhazov. Dosavadní 
benátecký trenér Milan Černý totiž přijal nabídku 
z extraligového Liberce, kde bude asistentem nového 
trenéra Filipa Pešána, jenž nahradil odvolaného 
Mariana Jelínka. O odchodu Černého se spekulovalo 
už v minulém čísle magazínu o 1. lize. „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,“ komentoval na začátku 
listopadu prezident klubu Bohumil Bartoň.  
 
* Nově příchozím trenérem se stal Vladimír Čermák 
(foto). Ten nepřichází do neznámého prostředí. 
Benátecký tým totiž koučoval v historicky první 
prvoligové sezóně, kdy do středočeského celku přišel 
v průběhu soutěže po odvolaném Petru Hakenovi. 
Z posledního místa tabulky se tehdy Pojizeřané 
vyšvihli až do čtvrtfinále play-off. Pak vyslyšel 
vábení Mladé Boleslavi, kterou vedl coby hlavní trenér 
až do února, kdy byl ovšem odvolán. Následně zmizel 
z vrcholové scény. Nyní se na ní však vrací. 



 
UKRÁLOVŠTÍ LVI 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Hradec Králové  4:2  Mladá Boleslav 
Hradec Králové  5:3  Písek 
Kadaň  2:0  Hradec Králové   

Benátky n/J  5:2  Hradec Králové   
Hradec Králové  5:2  Beroun 

Jihlava  4:3pr.  Hradec Králové   
Hradec Králové  4:5  Havl. Brod 
Třebíč  3:2sn.  Hradec Králové   

Hradec Králové  6:0  Most 
 

PETR HALUZA 
Největší předsezónní posila a nejlepší hráč Olomouce 
v loňském ročníku byl v tomto období největší 
ofenzivní zbraní Královských lvů. Právě on měl velký 
podíl na cenném vítězství Hradce Králové proti Mladé 
Boleslavi, kterou pomohl skolit třemi body. Stejnou 
bilancí se blýskl i v zápase s trápícím se Berounem. 
V Písku se na výhře podílel důležitým gólem a asistencí. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Hradečtí hokejisté i trenéři dostali od vedení klubu ultimátum, které platí již od zápasu v Třebíči. Pokud tým 
nezíská během čtyř následujících zápasů (dva z nich už uplynuly) stanovený počet bodů, o pozici se může obávat 
zejména trenérské duo Hosták-Pospíšil. "Hráči hrají i o mé triko. Když se nedaří, první na řadě je trenér. Ale 
sami musejí chtít vyhrávat jako členové jedné party. Doufám, že ultimátum tým vybudí," uvedl pro iDnes.cz hlavní 
kouč týmu Martin Hosták.  
 
* V Hradci Králové momentálně hostuje z Pardubic zapůjčený útočník Lukáš Radil. Jeho měsíční hostování ale brzy 
vyprší. Pro tohoto 22letého útočníka není 1. liga rozhodně žádnou neznámou. Vždyť před lety zářil v Chrudimi, a posléze 
řídil vrchlabskou vzpouru ve čtvrtfinále play-off proti Ústí nad Labem. Loni hrál stabilně v extralize (v 57 zápasech 
nasbíral solidních 23 bodů), ale letos kvůli zranění začal v Hradci Králové. Odehrál zatím ale jen 2 zápasy a už se letos 
v dresů lvů asi neobjeví. 
 
* Z Ústí nad Labem přišel na měsíční výpomoc zkušený obránce Milan Vobořil.   
 
* Jak jsme již psali v minulém čísle, hradečtí hokejisté se připojili k akci Movember, kdy si hráči nechávají v listopadu 
nárůst kníry, aby tak upozornili na rakovinu prostaty. Fotky některých „kartáčů“ jako od Neda Flanderse naleznete na 
posledních stranách magazínu o 1. lize. 
 
* Michal Mikeska, největší hvězda hradecké sestavy, bude klubu vypomáhat nejen jako prvotřídní hokejista, ale i jako 
trenér mládeže. „Kdysi jsem si udělal trenérskou licenci C, teď mám hotové béčko. Abych mohl případně za nějakou 
dobu studovat A licenci, potřebuju nějakou praxi,“ uvedl pro hchk.cz Mikeska. „Poprosil jsem tak Aleše Kmoníčka s 
Milošem Říhou, jestli by bylo možné, abych se v Hradci začal ochomýtat kolem dětí a učit se,“ dodal. Vyjádřil se i 
sportovní ředitel mládeže Miloš Říha. „Je to dobré i pro samotné děti, které před sebou uvidí nějaký vzor. Lidí, kteří u 
mládeže pomáhají, není nikdy dost. Vnímám to jedině pozitivně.“ 
 



 
HC REBEL HAVL. BRODU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY  
 Třebíč  5:1  Havl. Brod 

Havl. Brod  3:4sn.  Ústí n/L 
Olomouc  4:2  Havl. Brod   

Havl. Brod  1:3  Mladá Boleslav 
Písek  2:3  Havl. Brod   

Beroun  4:10  Havl. Brod   
Hradec K.  4:5  Havl. Brod   

Havl. Brod  5:2  Most 
Litoměřice  2:1sn.  Havl. Brod   

 
 

LUKÁŠ ENDÁL 
Lukáš Endál bojoval, rval se pro tým, a možná právě on 
vyhrabal Rebel z krize. Kapitánské céčko mu na dresu 
nejenže sluší, ale také jasně ukazuje, jaký přínos má 
pro dění na ledě, ale hlavně mimo něj. Bývalý útočník 
Slavie či Chomutova sice nějak bodově nezářil, ale 
stále dokazoval, proč je tak ceněným hráčem.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Havlíčkův Brod má nového kapitána. Po neuspokojivých 
výsledcích sáhl nový trenér klubu Jiří Rech ke změně. 
Místo Petra Polodny se nyní na dresu pyšní kapitánským 
céčkem asi nejlepší hráč Rebelů Lukáš Endál (foto). 
„Chtěli jsme udělat nějakou změnu a tohle se nám zdálo 
jako dobrá výměna. Lukáš je hodně emotivní, velký srdcař, 
takže věříme, že to bude jen ku prospěchu věci. I když 
teď je potřeba, aby na ledě nechali duši úplně všichni,“ 
uvedl hlavní kouč brodského A-týmu Jiří Rech na 
oficiálních klubových stránkách hcrebel.cz. „Musíme začít 
každý sám u sebe, jinak to nepůjde. Nic teď pro nás 
nemůže být důležitější než hokej. Od toho tady jsme, 
abychom hráli co nejlépe a podávali pořádné výkony. A 
součástí přípravy na zápas je i zodpovědný relax a 
odpočinek,“ uvedl po další z listopadových porážek pro Evu 
Streichsbierovou nově vybraný kapitán Lukáš Endál.  
 
* Donedávna ještě zranění Milan Kostourek a Petr 
Polodna se vrátili zpět do hry. Jejich přítomnost 
v sestavě je znát, Havlíčkův Brod se totiž dostává z krize 
a načal novou vítěznou sérii. Naopak velké překvapení 
letošního ročníku Daniel Dolejš si ještě tak dva týdny 
nezachytá. 



 
ULITOMĚŘICE 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Kadaň  2:0  Litoměřice 
Litoměřice  3:1  Jihlava 
Třebíč  4:2  Litoměřice   
Litoměřice  2:3  Ústí n/L 
Olomouc  6:2  Litoměřice   

Mladá Boleslav  4:1  Litoměřice   
Litoměřice  5:2  Písek 
Beroun  3:2  Litoměřice   

Litoměřice  2:1sn.  Havl. Brod 
 

PETR PŘIKRYL 
Jeho výběr je taková z nouze ctnost. Litoměřice totiž 
nehrály vůbec dobře, nějak závratně se nedařilo ani 
jednotlivcům. Petr Přikryl má potenciál chytat lépe než 
teď, ale možná k tomu ani nedostane prostor. Z HC 
Lev totiž přišel brankář Marcel Melicherčík, který 
v prvním zápase za Stadion inkasoval pouze jednou! 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Drew MacIntyre, jenž byl, jak jsme v minulém 
čísle magazínu o 1. lize uvedli, svým tehdejším klubem HC 
Lev Praha poslán na rozchytání do Litoměřic, nakonec za 
Stadion neodchytal ani jeden zápas. Kanadský brankář 
se zkušenostmi z NHL navíc celek nováčka KHL 
definitivně opustil a hledá si nové angažmá.  
 
* Když nevyšel příchod MacIntyra, Lev poslal do 
Litoměřic jiného brankáře. Slovenského mladíka 
Marcela Melicherčíka (foto). Ten v posledních dvou 
letech vykonával post neotřesitelné jedničky ve 
slovenském Popradu. Chytal opravdu výborně, nebylo 
tedy divu, že si ho vyhlédl nově sestavovaný celek HC 
Lev. Tam ale ve velké konkurenci reprezentačních 
brankářů zatím neodchytal ani minutu. Další posilou 
z HC Lev se stal mladý útočník Lukáš Cingel.  

* Když jeden brankář přišel, druhý musel odejít. Jedná 
se o mladého Vojtěcha Sedláčka. Ten společně 
s útočníkem Pavlem Mrňou zamířil na měsíční hostování 
do Berouna. Stadion na oplátku posílil o obránce Robina 
Malého. Není vyloučeno, že v průběhu nadcházející 
reprezentační přestávky dojde k dalším pohybům v 
kádru Stadionu. 



 
SALITH ŠUMPERKU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Benátky n/J  5:1  Šumperk 
Šumperk  5:7  Kadaň 
Jihlava  4:3  Šumperk   
Šumperk  2:3  Třebíč 

Ústí n/L  2:4  Šumperk   
Olomouc  4:5sn.  Šumperk   

Šumperk  0:2  Mladá Boleslav 
Písek  3:2   Šumperk   
Šumperk  4:1  Beroun 

LUKÁŠ FINSTERLE 
Trenéři dali tomuto hráči ze Zlína více prostoru a 
naděje valašského hokeje se jim za to odvděčila 
brankami. V Třebíči ani v Hradci Králové, v jeho 
předcházejících prvoligových působištích, moc výrazný 
nebyl, v Šumperku před skvělými diváky však ožil a 
bude usilovat o návrat do zlínské sestavy. Je mu 
teprve 22 let, takže šanci v ELH ještě určitě dostane. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Šumperk posílil na střídavé starty nadějný vítkovický 
útočník Nathan Walker (foto). Ten má zajímavou životní 
cestu. Narodil se sice ve Walesu, avšak ve dvou letech se 
přestěhoval do Austrálie. Tam se seznámil s hokejem, ale 
aby se mohl nadále rozvíjet, ve 13 letech odcestoval do 
Vítkovic. Loni zažil životní ročník a stal se, vzhledem ke 
svému nízkému věku (je mu teprve 18 let) a zajímavému 
původu, mediálně hodně propíranou osobou. O tomto hráči 
se můžete více dozvědět právě v tomto čísle magazínu o 1. 
lize, v němž je o tomto zajímavém hokejistovi článek.  
 
* Matěje Blinku už v šumperském dresu letos neuvidíte. 
Klub se s ním totiž z důvodu neuspokojivých výkonů 
rozloučil a rozvázal s ním smlouvu.  
 
* Hráčem měsíce října se podle fanoušků Šumperku stal 
zkušený Karel Plášek. Není divu, tento hokejista je 
ukázkovým příkladem toho, že i ve 40letech může hráč 
létat po ledě jako 19letý junior. Druhý skončil 
ostrostřelec Daniel Vrdlovec, jenž hraje v obdivuhodné 
formě. Bronzovou příčku obsadila neotřesitelná jednička 
Draků Tomáš Štůrala. Kapitán týmu Aleš Holík obsadil 
čtvrtou pozici.  
 



 
UHC MOST 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Jihlava  7:1  Most 
Most  3:6  Třebíč 

Ústí n/L  3:2sn.  Most   
Most  3:5  Olomouc 

Mladá Boleslav  7:3  Most   
Písek  4:2  Most   
Most  4:1  Beroun 

Havl. Brod  5:2  Most   
Hradec Králové  6:0  Most   

 
 

PAVEL SMOLKA 
Na svém kontě už má tento litvínovský hokejista více 
jak desítku extraligových klání (zatím se v ELH trefil 
jednou), teprve v Mostu ale dostává výraznější šanci 
mezi seniory. A chytil se jí za pačesy. V trápícím se 
Baníku se hodně výrazně zapisoval do statistik. Silnou 
Olomouc dokonce přelstil hned dvakrát. Ale ani jeho 
dvě trefy k bodům nepomohly. Ladislav Gengel v tomto 
období tak výrazný nebyl. 
 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Po utkání s Pískem byl okamžitě, ihned po skončení zápasu, odvolán 
trenér týmu Václav Baďouček (foto). "Dnes jsem skutečně hodně 
rozezlený. Písečtí hráči chtěli dnes evidentně vyhrát, napomáhali jim v 
tom i rozhodčí. Ale naopak naši hráči hráli zcela bez zájmu, chvilkami 
mi přišlo, že vyhrát nechtějí ani trenéři, kteří na sérii přesilovek v 
poslední části posílali stále stejné hráče, kterým se evidentně 
nedařilo. Tohle už nelze tolerovat, musí přijít změny jak na 
trenérských, tak na hráčských postech. Trenér Baďouček u "A" 
mužstva končí, nadále bude působit pouze ve funkci šéftrenéra 
mládeže. Kdyby to takhle mělo pokračovat, mohou sezónu klidně 
dohrát junioři," uvedl na tiskové konferenci po zápasu 27. kola Ing. 
Valerij Korol, jednatel klubu.  
 
* Nástupcem Václava Baďoučka se stal jeho dosavadní asistent Kamil 
Kašťák. Ten přitom vedl Most již loni, ale po neuspokojivých výkonech 
byl odvolán. Hráči se přitom netajili tím, že za jeho předešlého 
koučování tréninky probíhaly v horším duchu než za jeho nástupců. 
Nyní se vrací na místo činu. Vydrží u kormidla déle než loni? 
  
* Obránce Karlových Varů Roman Prošek byl stažen z hostování v Mostu a 
obratem zamířil do Kadaně. Baník tak oslabil o jednoho zkušeného 
obránce, kterých není nikdy dost. Posilou se naopak stal Američan Cody 
Hess. Ten bude v Mostě hostovat ze Slovanu do konce kalendářního roku.  
 



 
MEDVĚDI BEROUNU  

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Ústí n/L  4:2  Beroun   
Beroun  2:1sn.  Olomouc 

Mladá Boleslav  0:3  Beroun   
Beroun  3:6  Písek 

Hradec K.  5:2  Beroun   
Beroun  4:10  Havl. Brod 

Most  4:1  Beroun   
Beroun  3:2  Litoměřice 
Šumperk  4:1  Beroun   

 
 
 

HYNEK KŮDELA 
Prvoligový nováček, který loni chytal v 2. lize v barvách 
Uherského Brodu, byl častokrát hlavní příčinou toho, 
že Beroun nedostával ještě výraznější příděly. Byl to 
právě tento 22letý mladíček, kdo řídil vítězství nad 
Olomoucí a Mladou Boleslaví. Ani zkušení hráči 
z těchto dvou elitních klubů nenašli recept, jak ho 
překonat. Nyní se ale bude muset potýkat s konkurencí 
v podobě sparťanského Vojtěcha Sedláčka. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Velké změny se udály na trase Beroun-Litoměřice. Medvědí brloh 
opustil obránce Robin Malý, na opačnou stranu putuje důrazný útočník 
Pavel Mrňa a brankář Vojtěch Sedláček. Všechny přestupy jsou zatím 
řešeny měsíčním hostováním. V případě další domluvy pochopitelně 
může být působení hráčů prodlouženo. 
 
* Berounský celek sužovaný špatnou finanční situací opustil na konci 
října kapitán Medvědů. Aleše Padělka (foto) si totiž do svých řad 
stáhla Mladá Boleslav, která tohoto zkušeného muže před sezónou 
poslala do Berouna na hostování. Pro Beroun je jeho odchod opravdu 
citelný. On se pro tým na ledě vždy rozdal a byl vůdčí osobností 
v kabině. 
 
* Ze středočeského celku odešel i další zkušený hráč- Pavel Vostřák. 
Ten vyslyšel vábení druholigového německé celku Lausitzer Füchse a 
v Berouně tak na sebe zanechal pouze vzpomínky na jeho vynikající 
technické dovednosti. I odchod tohoto veterána je pro Medvědy 
obrovskou ztrátou. Pavel Vostřák totiž krom ofenzivního tahouna plnil 
i roli hrajícího asistenta trenéra. 
 
* Celek, jenž vstoupil do nové éry, málem opustil i důrazný zadák Petr 
Přindiš. Tomu totiž mělo skončit hostování. Jenže Beroun se s jeho 
kmenovým Mostem dohodl na prodloužení spolupráce. Aspoň jedna z mála 
pozitivních zpráv, která se v medvědím brlohu udála.  
 



 
UIHC PÍSEK 

HRÁČ MĚSÍCEZÁPASY   
  

Olomouc  4:2  Písek 
Písek  1:5  Mladá Boleslav 

Hradec K.  5:3  Písek   
Beroun  3:6  Písek   

Písek  2:3  Havl. Brod 
Písek  4:2  Most 

Litoměřice  5:2  Písek   
Písek  3:2  Šumperk 

Benátky n/J  3:2  Písek   
 

TOMÁŠ ROD 
Moc toho sice za Písek neodehrál (utrpěl otřes mozku), 
ale svým přístupem strhl mužstvo vedené Jindřichem 
Setikovským k lepším zítřkům. Spolu s Vladislavem 
Kubešem po ledě létali, bojovali o kotouče a ukazovali, 
že bojovností se Písek může rovnat i s ostatními 
prvoligovými celky. Jenže co bude s IHC, až Kubeš a 
Rod zamíří do svých kmenových klubů? 

HLAVNÍ UDÁLOSTI MĚSÍCE 
 * Tomáš Rod (foto) se vrátil na domácí led! Tento 
důrazný útočník s vytříbeným citem pro hru byl totiž 
kmenovým Ústím nad Labem poslán na jih Čech na měsíční 
hostování, aby se dostal do herní pohody. Ve Slovanu 
totiž nebyl překvapivě moc vytěžován. "Věřím, že zde 
chytnu nový impuls a dostanu se do pohody. Mohl bych 
mít přece jenom více prostoru, což mi teď chybělo. 
Především bych byl ale hrozně rád, kdybych pomohl Písku 
k nějakým dobrým výsledkům," uvedl pro ihcpisek.cz 
jeden z nejlepších defenzivních útočníků soutěže Tomáš 
Rod. Právě tento 24letý forvard je tak dalším příkladem 
toho, že písecké vedení se nechce s bídnou situací 
v klubu jen tak lehce smířit. Po Vladislavu Kubešovi totiž 
tento místní odchovanec se zkušenostmi z nejvyšší 
soutěže představuje druhou velkou posilu. Akorát je 
škoda, že pouze na měsíc. Ale i tak může jeho 
přítomnost nakopnout IHC ke spanilé jízdě za záchranou.  
 
* Jenže v utkání s Litoměřicemi utrpěl Tomáš Rod otřes 
mozku a kdo ví, jestli si za mateřské IHC ještě letos vůbec 
zahraje. Měsíční hostování mu totiž brzy skončí a on bude 
stále na marodce. Ale třeba mu bude působení na jihu Čech 
prodlouženo, aby se zde po zranění dostal zpět do formy a 
rozehrál se před vrcholem sezóny v dresu Slovanu. 



 

UTIPY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY 
1) Web sportrevue.cz přinesl článek, v němž rozebírá typy fanoušků. Schválně, jste mudrlant, 
jednorázovka nebo fanda až za hrob? http://www.sportrevue.cz/mudrlant-paprda-a-dalsi-7-
typu-lidi-ktere-potkate-na-hokeji 
 
2) Velmi zajímavý článek mapující dění v olomouckém hokejovém klubu i na tribunách přinesl server 
iDnes.cz. Odkaz na článek: http://olomouc.idnes.cz/fanousci-olomouce-si-preji-postup-do-
extraligy-fr8-/olomouc-sport.aspx?c=A121126_1859425_olomouc-sport_elv  
 
3) Hradečtí hokejisté se zapojili do akce Movember. MF Dnes přinesla s některými aktéry 
rozhovor. http://hradec.idnes.cz/hokejiste-hradce-nosi-kniry-dpt-/hradec-
zpravy.aspx?c=A121123_070653_hradec-zpravy_pos Jakou má spojitost tato akce s německým 
porno průmyslem? :D 
 
4) Další článek na téma Královských lvů už tak veselý není. Hokejisté a trenéři Hradce Králové 
totiž dostali od vedení klubu ultimátum. Více zde: http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-
potize-martin-hostak-trener-fbn-/hok_1liga.aspx?c=A121207_092530_hok_1liga_ten 
 
5) Server hokej.cz přinesl rozhovor s Matějem Pekrem (foto), který zažívá báječný ročník. 
http://hokej.cz/cz/1-liga/olomouc-zaziva-fantastickou-sezonu-snime-o-barazi-rika-strelec-
matej-pekr/ 
 
 
 

http://www.sportrevue.cz/mudrlant-paprda-a-dalsi-7-typu-lidi-ktere-potkate-na-hokeji
http://www.sportrevue.cz/mudrlant-paprda-a-dalsi-7-typu-lidi-ktere-potkate-na-hokeji
http://olomouc.idnes.cz/fanousci-olomouce-si-preji-postup-do-extraligy-fr8-/olomouc-sport.aspx?c=A121126_1859425_olomouc-sport_elv
http://olomouc.idnes.cz/fanousci-olomouce-si-preji-postup-do-extraligy-fr8-/olomouc-sport.aspx?c=A121126_1859425_olomouc-sport_elv
http://hradec.idnes.cz/hokejiste-hradce-nosi-kniry-dpt-/hradec-zpravy.aspx?c=A121123_070653_hradec-zpravy_pos
http://hradec.idnes.cz/hokejiste-hradce-nosi-kniry-dpt-/hradec-zpravy.aspx?c=A121123_070653_hradec-zpravy_pos
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-potize-martin-hostak-trener-fbn-/hok_1liga.aspx?c=A121207_092530_hok_1liga_ten
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-potize-martin-hostak-trener-fbn-/hok_1liga.aspx?c=A121207_092530_hok_1liga_ten
http://hokej.cz/cz/1-liga/olomouc-zaziva-fantastickou-sezonu-snime-o-barazi-rika-strelec-matej-pekr/
http://hokej.cz/cz/1-liga/olomouc-zaziva-fantastickou-sezonu-snime-o-barazi-rika-strelec-matej-pekr/


 VIDEOTÉKA 
I TOHLE SE DÁ PÍSKNOUT! V ZÁPASE MEZI LITOMĚŘICEMI A BEROUNEM ROZHODČÍ 

ODPÍSKAL FAUL, PŘESTOŽE JEDEN Z MEDVĚDŮ SÁM ZAŠKOBRTNUL. ZÁZNAM 
MOMENTU ZDE (čas 0:18): 

https://www.youtube.com/watch?v=qcvVkyPq1v4&feature=player_detailpage#t=17s 

 
 

DRUHÝM NEJDÉLE PŮSOBÍCÍM TÝMEM V 1. LIZE JE PO BEROUNU SK HORÁCKÁ 
SLAVIA (OD ROKU 1997). NA NÍŽE UVEDENÉM ODKAZU JE KE ZHLÉDNUTÍ CESTA 
HORÁKŮ AŽ DO 1. LIGY. U POSTUPU BYL MIMO JINÝCH I SOUČASNÝ HRÁČ HST 

ROSTISLAV MALENA. 
ZDE 

https://www.youtube.com/watch?v=qcvVkyPq1v4&feature=player_detailpage#t=17s
http://www.stream.cz/profil/seznam.cz/RX11FF?video_id=600220


 

UMilníky 22.-30.kolo 
 

SESTAVA OBDOBÍ HRÁČ OBDOBÍ 
DAVID ROUPEC (4+0) MIROSLAV HANULJAK, KADAŇ 

 
 

 

To, že Kadaň zažila další úspěšný měsíc má na svědomí 
zejména tento muž, který zažívá fantastický ročník a 
podruhé v řadě byl zvolen hráčem období. Tentokráte 
neměl sice nějak moc velkou konkurenci, protože žádný 
hráč v tomto měsíci nějak závratně nezářil, ale tím se 
nedá zpochybnit fakt, že si toto ocenění zaslouží. Vychytal 
totiž dvě čistá konta (proti Litoměřicím, respektive 
Hradci Králové) a hlavně díky němu je Kadaň tam, kde je.  

PŘEKVAPENÍ 
OBDOBÍ 

ADAM CHLAPÍK (BENÁTKY 
NAD JIZEROU) 

TÝM OBDOBÍ 
SK KADAŇ 

 

ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ 
HC MOST 

 

Královským lvům se sice nedařilo, David 
Roupec však v žádném zápase nesklouzl 
do záporných hodnot v +/- (celkem sedm 
+ bodů). Navíc dal 4 branky. Takže palec 
nahoru! LUKÁŠ POŽIVIL (4+5) 
Na beka oplýval v těchto devíti kolech 
velmi dobrou produktivitou a usadil se 
tak na čele kanadského bodování 
obránců. 

FILIP SEMAN (7+1) 
Výborně propracovaný defenzivní systém 
Kadaně Semanovi paradoxně svědčí. Čeká 
na šanci a jakmile se do ní dostane, 
málokdy se mýlí, jak ukázal i nyní. 

VILÉM BURIAN (10+3) 
Třebíči se dařilo a velký podíl na tom měl 
tento muž. Ten čtyřmi góly sestřelil 
Havlíčkův Brod, dvěma trefami pak řídil 
vítězství nad Jihlavou a Královskými lvy. 

TOMÁŠ NOUZA (9+6) 
Hattrickem skolil mateřský Písek, čtyřmi 
góly pak překonal mosteckého  brankáře 
Gutseviche. Celkově získal 15 bodů. 

Nepříznivé výsledky loňského 
účastníka baráže dokonce vyústily 
až ve vyhazov trenéra Václava 
Baďoučka, po němž mužstvo 
převzal jeho dosavadní asistent 
Kamil Kašťák. Baník sice nemá 
špatné mužstvo, ale hráči hrají za 
očekáváním. Takovým 
nejkřiklavějším případem je 
rozhodně Marek Čurilla. Ten má 
potenciál být jednou z hvězd ligy, 
ale v Mostu se zatím hodně trápí. 
Našly by se ale i další příklady.  

může spolehnout na zabezpečenou obranu, 
Kadaň dokázala například vyhrát v takřka 
nedobytném Šumperku. Jsme svědky možná 
nejlepší sezóny historie tohoto klubu. 

neobvyklou produktivitou. Tolik 
gólů a asistencí od tohoto 18letého 
útočníka s reprezentačními 
zkušenosti snad nečekal nikdo.   

Je to takřka neuvěřitelné, co tento tým pod 
novým koučem Jiřím Čelanským předvádí. Ano, 
Kadaň má sice skvělý kádr, ale vyždímat ze 
všech hráčů maximum se povedlo až právě 
tomuto nadějnému kouči. Tým je týmem a šlape 
mu to neskutečně. Kadaň sice nepředvádí 
bůhvíjak pohledný hokej, zato je ale efektivní. 
Díky zkušeným útočníkům, kteří si umí poradit 
s koncovkou, a výbornému gólmanovi, jenž se 

V posledních třech letech působil 
tento mladý forvard v zámoří. A o 
tom, že to byly prestižní soutěže 
hovoří fakt, že v USHL (nejvyšší 
americká jun. liga) kdysi působila 
řada hvězd z NHL (Thomas Vanek, 
Ruslan Fedotěnko atd.). Zkušenosti 
ze zámoří dokonale uplatňuje 
v tomto ročníku. Do seniorské 
kariéry vlétl s vervou a 
v Benátkách nad Jizerou hýří 

 



 

FORVARD 

Zdeněk Ondřej, kmenový hráč Chomutova 
s bohatými extraligovými zkušenostmi, se 
momentálně pere o příležitost v pirátském celku 
na farmě v Kadani. Dokáže se tento útočník 
probojovat zpět mezi elitu? 
--------------------------------------
autor: HSfan 
foto: Jan Pidrman (piratichomutov.cz), Jaroslav Appeltauer, 
Petr Zbranek (hcbilitygri.cz), Bořivoj Černý (FOTOFAKT) 
zdroj: hcpce.cz (Jan Hrabal), hokej.cz (Libor Kult), Deník, 
iDnes.cz, hcorli.cz, hcbilitygri.cz, piratichomutov.cz, 
hcusti.cz (Zdeněk Kamínek ml.) 

UZDENĚK ONDŘEJ 



 

VZTAH K CYKLISTICE 
Rodák z Jindřichova Hradce se narodil 

před 32 lety do sportovní rodiny. K hokeji ho 
přivedl děda, který v Jindřichově Hradci trénoval. 
Otec však jezdil na kole a chtěl syna k cyklistice 
přivést také. Zdeněk Ondřej, mezi jehož hokejové 
vzory patřili Wayne Gretzky a Jaromír Jágr, 
dokonce objížděl i různé závody, hokej ho ale táhl 
více, a tak u něj zůstal nadobro. „Cyklisté při 
trénincích jezdí denně třeba sto kilometrů. Proto 
jsem se možná na cyklistiku ani nedal, protože je 
to takový nepříjemný sport a velká dřina. Mě víc 
baví kolektivní sport. Když člověk udělá chybu na 
ledě, tak ji může napravit. Když udělá cyklista 
chybu v závodě, který se jede pět hodin, tak ji 
nenapraví,“ uvedl důvod toho, proč dal přednost 
nejrychlejší kolektivní hře, přestože tímto 
rozhodnutím trochu zklamal svého otce, jenž viděl 
v synovi svého následníka.  
 

HRÁČSKÉ INFO 

2.8.1980 
180cm, 95kg 

útočník 
hůl levá 

15Z, 1G, 11A,  
12TM, +3 +/- 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                        Z   G   A   B   TM 
1999-00  SHC Vajgar Jindřichův Hradec (1.liga)       9   2   0   2    4 
         SHC Vajgar Jindřichův Hradec (baráž o 1.l)  6   0   0   0    0 
         SHC Vajgar Jindřichův Hradec - jun. (E)    45  28  25  53   38 
2000-01  HC Berounští Medvědi (1.liga)               8   1   0   1    0 
         Long Beach Ice Dogs (WCHL)                 63  10   7  17   72 
         Long Beach Ice Dogs (WCHL,p-o)              3   1   0   1    2 
2001-02  SHC Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga        1   1   1   2    4 
         Long Beach Ice Dogs (WCHL)                 28   3   6   9   18 
         Idaho Steelheads (WCHL)                    25   5   8  13   28  
         Anchorage Aces (WCHL)                      13   1   1   2    6 
         Anchorage Aces (WCHL,p-o)                   3   2   0   2    6 
2002-03  HC České Budějovice (E)                    50   8   8  16   83 
         HC České Budějovice (E,p-o)                 3   0   0   0    0 
2003-04  HC České Budějovice (E)                    50   9  12  21   66 
         HC České Budějovice (baráž o E)             4   0   2   2   10 
         BK Mladá Boleslav (1.liga                  13   7   5  12   22 
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)              7   0   2   2   39 
2005-06  HC Znojemští Orli (E)                      49  11  12  23   60 
         HC Znojemští Orli (E,p-o)                  10   3   0   3    4 
2006-07  HC Moeller Pardubice (E)                   10   3  13  16   60 
         HC Moeller Pardubice (E, p-o)              18   5   3   8   20 
2007-08  HC Moeller Pardubice (E)                   44   4   3   7   46  
         HC Moeller Pardubice (E,p-o)               10   3   2   5   10 
2008-09  HC Moeller Pardubice (E)                   27   3   0   0   22 
         HC Vítkovice Steel (E)                     20   2   3   5   16 
         HC Vítkovice Steel (E,p-o)                  7   0   1   1    8 
2009-10  Bílí Tygři Liberec (TpCup)                  3   0   0   0    4 
         Bílí Tygři Liberec (E)                     32   2   1   3   10 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)                 15   1   1   2   10 
2010-11  Bílí Tygři Liberec (TpCup)                  2   0   1   1    0 
         Bílí Tygři Liberec (E)                     47   4   5   9   55 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)                  7   0   1   1    4 
2011-12  Piráti Chomutov (1.liga)                   45   8  16  24   38 
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)               18   1   5   6   12 
U         Piráti Chomutov (baráž)                     7   0   1   1    4 



 

I kvůli vztahu k cyklistice mu ovšem kolo 
v letní přípravě nějak zásadně nevadí. „My ale 
jezdíme kolem šedesáti kilometrů, profesionální 
cyklisté jezdí mnohem víc švihově a dokáží jet stále 
ve vysokém tempu. My to ale neumíme a síly by nám 
při delších etapách rychle ubývaly,“ uvedl 
v rozhovoru pro hcpce.cz hokejista, který se rád 
podívá na závody Tour de France. „V době, kdy se 
závody jezdí, tak není prostor třeba do Francie se 
vydat. V červenci máme jenom čtrnáctidenní volno a 
pak jdeme hned na led. Člověk si chce volno raději 
užít s rodinou, a tak sleduji závody jen v televizi, 
protože je to fantastická podívaná. Kdo někdy jel na 
kole, tak si dokáže představit, jaké to je jet po dvě 
stě kilometrech šestnácti procentní stoupání a ještě 
finišovat,“ prozradil v interview s Janem Hrabalem.  

 
NEJLEPŠÍ STŘELEC JUNIORSKÉ 

EXTRALIGY 
Bruslit začal ve čtyřech letech a Jindřichově  
 

Hradci zůstal věrný až do juniorky, s níž 
dokonce vybojoval stříbrné medaile.  

V juniorech zářil a strhl se o něj zájem 
po celé extralize. „V sezóně 1999/2000 jsem 
byl nejlepším střelcem juniorské extraligy a 
měl jsem tehdy možnost odejít do Plzně nebo 
do Kladna. Nakonec jsem tedy odešel do Kladna 
a na střídavý start jsem byl uvolňován do 
Berouna,“ vzpomíná. 

I přes to, že na sebe upozorňoval svou 
produktivitou, pozvánku do mládežnických 
reprezentačních výběrů nikdy neobdržel. „To 
máte těžký, z Jindřichova Hradce se do repre 
neodchází, tam jsou tlačení hlavně hráči 
Sparty a podobných týmů,“ vysvětluje nezájem 
reprezentačních trenérů mládežnických 
mužstev o jeho služby. 
 

AMERICKÁ ZKUŠENOST 
Na Kladně, respektive v Berouně, ale 

moc dlouho nevydržel. Na začátku sezóny se 
totiž vydal zkusit štěstí do nižší americké 
soutěže WCHL, kde sehrál dvě úspěšné sezóny 
(hrál ve třech různých týmech). „Já jsem 
zamířil tehdy do Long Beach, kde jsem hrál za 
tým Ice Dogs. Zde působil i Jarda Modrý nebo 
Patrik Štefan. Já jsem nikdy nebyl draftován, 
a tak jsem šel zkusit zámořský hokej,“ uvedl 
pro hcbilitygri.cz.  

Dvakrát v řadě postoupil až do play-
off, kde dokonce v jednom ročníku jeho tým 
postoupil až do finále konference. „Amerika 
byla veliká zkušenost, hodně jsem se tam toho 
naučil. Naučil jsem se hrát jejich způsob 
hokeje, kde je víc důrazu, tvrdosti... Dostal 
jsem šanci jet do USA a chtěl jsem toho 
využít. Nikdy toho nebudu litovat, že jsem tam  
 



 

byl.  Fanoušci v USA jsou navíc nezapomenutelní, dodnes tam mám spoustu kamarádů z řad fanoušků, kteří mi na dálku fandí.“  
A asi právě angažmá za mořem předurčilo Ondřejův styl mezi seniory. Místo střílení gólů totiž od té doby mnohem 

častěji forčekuje, rozdává hity a uplatňuje obrovskou sílu. „Já umím hrát do těla, hraji fyzický hokej. Snažím se dohrávat 
hráče. Nejsem si vědom toho, že bych hrál zákeřně. Ono to ovšem možná vypadá hrůzostrašně, ale jsem přesvědčen, že 
hraju čistě. Asi mám tu sílu v sobě,“ uvedl v rozhovoru pro Deník. „Když jsem hrál dva roky v Americe, tak tam jsem to ještě 
rozvinul, protože silová hra je v zámoří základ. Oni produkují neustále fyzicky náročný hokej, proto potřebujete mít dobrý 
silový fond,“ dodal Zdeněk Ondřej, který působil ve Spojených státech amerických v sezonách 2000/2001 a 2001/2002. 

 

KRÁL LETNÍ PŘÍPRAVY 
 Zdeněk Ondřej je profesionál každým coulem. V letní přípravě nikdy nic neošidí. „Všechno se snažím dělat naplno. 
Vždy doufám, že se mi to v sezoně vrátí,“ řekl pro Jana Hrabala 32letý křídelníkem, jenž v mládí na bench pressu dával i 170 
kilogramů. „Mně suchá příprava nevadí a nemám s ní žádný problém. Já vím, že se musím dobře fyzicky připravit, abych z 
toho čerpal celou sezónu, a tak to prostě beru. Je to určitá součást před sezónou, dnes je bohužel ten trend takový, že je 
hokej čím dál více náročnější po fyzické stránce a proto je třeba se dobře připravit,“ pokračoval pro Petra Schultze. 
„Určitě se ale vždycky těším na led, protože to je o dost zábavnější. Člověk na ledě taky hodně maká, ale tím, že se hraje s 
pukem, je to o dost zábavnější a nevnímá tolik běhání nebo jízdu na kole. Pokud chce být hráč dobře připraven na sezonu, tak 
se musí letní přípravou prokousat,“ dodal pro oficiální stránky Bílých Tygrů Liberec. „Z vlastní zkušenosti vím, že i když se mi 
někdy něco nelíbí ze strany trenéra, tak věřím tomu, že to, co po mně trenér chce, tak musím dělat, protože stejně to dělám 
pro sebe. Věnuji veškerému tréninku sto procent, jednou se mi to vrátí,“ uzavřel. 

 
SESTUP S ČESKÝMI BUDĚJOVICEMI 

 Po sezóně 2001/2002 se rozhodl pro návrat na jih Čech. O jeho služby totiž projevily zájem extraligové České  
 



 

Budějovice. Do jejich sestavy se dokázal Zdeněk Ondřej 
prosadit a udělal si solidní jméno,  DOTAZNÍK ZDEŇKA ONDŘEJE 

Hned v první sezóně byl svědkem vyhecovaného 
zápasu Motoru se Vsetínem. “Zažil jsem hodně diváků. Ale 
aby na nás někdo plival, tak to svědčí o inteligenci místních 
fanoušků. Třeba ve Znojmě ti zatleskají a ve Vsetíně tě 
zlejou pivem. Bylo to hodně nesportovní utkání. To nemělo s 
nějakým sportovním duchem společnýho. Zápas může být 
vyhecovaný, ale aby to bylo hraný za takovýho extrému... 
Nám tam šlo o body, ale kdybychom prohráli, tak by se toho 
zas tak moc také nestalo,“ uvedl na adresu tehdy hodně 
propíraného utkání. “V Americe se dějou rvačky, který jsem 
předtím neviděl. Jeden na jednoho, lidi šílí. Má to ale nějaký 
řád. Avšak takový ty věci mimo led, že se někdo pere s 
hráčem na trestné lavici, aby diváci na někoho plivali... Chápu 
emoce, lidi jsou vyhecovaný, ale musí to mít nějaký hranice,“ 
dodal zkušený bojovník.  

zdroj: hcbilitygri.cz 

Oblíbené jídlo; česká či zahraniční kuchyně  

Ryby, steaky, svíčková, suši.  

Oblíbená hudba  

Všechno kromě dechovky.  

Další oblíbené sporty vedle hokeje  

Tenis, kolo.  

Oblíbené auto, motorka   Ve druhé sezóně v Českých Budějovic sice Zdeněk 
Ondřej nasbíral úctyhodných 21 bodů, ale Motor se trápil a 
musel do baráže. A v ní podlehl prvoligové Dukle Jihlava. 
„Obrovské zklamání a strašně súžený pocit. Těžko se k tomu 
nějak vyjádřit. Já jsem celý týden nemohl ani pořádně 
usnout. Pořád jsem si v hlavě promítal, proč se to stalo. Pro 
mě je to strašné zklamání. Nic podobně strašného jsem v 
hokejové kariéře nezažil,“ netajil se obrovsky frustrovaný 
Zdeněk Ondřej. 

Toyota.  

Dovolená snů  

Odpočinek u moře.  

Koníčky, záliby  

 
Sauna, internet, četba.  

 

ODCHOD DO ZNOJMA 
 Po týmově nepovedeném ročníku a následném sestupu 
se Zdeněk Ondřej rozhodoval, co dál. Nakonec se upsal 
jihomoravskému Znojmu. Tam strávil dvě sezóny. 



 

dostavil. Hned v první sezóně (2006/2007) totiž 
východočeský celek postoupil do finále. Tam sice 
Pardubice nestačily na Spartu, ale i tak se jedná 
o dosud největší úspěch tohoto hokejisty. „Šel 
jsem sem za úspěchem, jsou tu skvělí hráči. Přál 
jsem si odejít do špičkového mančaftu a prožít 
fantastickou sezonu. To se mi do puntíku splnilo 
Jsme sice smutní, že jsme druzí, ale časem 
určitě doceníme, že druhé místo je vlastně 
parádní úspěch,“ uvedl pro hcpce.cz. „Člověk je 
tady v jiné pozici než ve Znojmě, jsou tu 
fantastičtí hráči, člověk se neustále musel prát 
o místo v sestavě a stále něco dokazovat. 
Kolektiv tu je silný, mužstvo pak šlape, protože 
každý chce hrát co nejvíc,“ dodal v interview 
s Janem Hrabalem.  
 Zdeňka Ondřeje si ihned oblíbili 
pardubičtí příznivci. A to i přesto, že v základní 
části se tento útočník trefil do černého pouze 
jednou. Jeho osobní souboje, obrovské nasazení 
a vůle však stačila na to, aby tohoto muže začali 
fanoušci obdivovat. „Vyhovuje mi forčeking, 
užívám si to. Rád bojuji vepředu o kotouče,“ 
uvedl pro hcpce.cz. „Dnes je ale v hokeji trend 
takový, že člověk kolikrát neví, jak má hráče 
atakovat. Každý rozhodčí to píská trochu jinak a 
musíme si na to zvykat,“ dodal defenzivně laděný 
forvard.  
 Druhá sezóna už tak povedená nebyla. 
Pardubice totiž hrály jen o udržení v nejvyšší 
soutěži. A v polovině třetího ročníku 
(2008/2009) v pardubickém dresu Zdeněk 
Ondřej zamířil na hostování do Vítkovic. „Jsem 
profesionální hokejista, jemuž zavolali, že se má 
hlásit druhý den jinde. Ostatní věci jdou mimo 
mě,“ uvedl pro hokej.cz o přestupu do Ostravy. 
„Těším se, že budu hrát a dostanu prostor, abych 
 Ta první moc úspěšná nebyla. Zdeněk Ondřej, 

kterého trenéři stále stavěli pouze do 4. lajny, 
posbíral pouze dva body a závěr sezóny strávil 
v prvoligové Mladé Boleslavi, kde si zvedl 
sebevědomí.   
 Jenže ročník 2005/2006 byl úplně jiný. 
Ondřej dostal od trenérů ofenzivnější úkoly, za což 
se jim oplatil 23 získanými body a 11 vstřelenými 
brankami, což jsou dodnes jeho osobní rekordy 
v nejvyšší soutěži. S Orly pak dokonce postoupil až 
do semifinále play-off a byl tak přímým účastníkem 
nejúspěšnějšího ročníku historie znojemského 
hokeje. „Jednou jste nahoře, jednou jste dole. V 
situaci, když jste dole, je třeba se zamyslet, jak se 
dostat zpátky nahoru. A když jste nahoře, tak dělat 
vše proto, abyste se nedostal zpátky dolů,“ zhodnotil 
dva protikladné ročníky. 
 

PARDUBICKÁ LÉTA 
 Po dvou ročnících na jihu Moravy se Zdeněk 
Ondřej, muž na černou práci, přestěhoval do 
Pardubic. Tam šel za úspěchem. A ten se hned  

 



 

dokázal, že hokej umím. Když nedostanete tužku, 
nemůžete psát,“ dodal v interview s Liborem 
Kultem. „Nedostával jsem tolik prostoru, jak bych 
si představoval. I proto se dostavil útlum. Trenér 
sází na jiné hráče, já jsem chodil na ledě víceméně 
ve čtvrté pětce a moje psychika šla dolů. Nedařilo 
se mi, jak bych si přál,“ zhodnotil předcházejících 
27 zápasů (3+0) ročníku 2008/2008.  
 Ve Vítkovicích tedy strávil zbytek sezóny a 
zahrál si i play-off. Ale to bylo vše, co v modrém 
dresu stihl odehrát. 
 

ONDŘEJ BÍLÝM TYGREM 
 Poté, co se cítil v Pardubicích nevyužitý, si 
hledal útočník, který dokonce figuroval v nominaci 
na jeden z turnajů Euro Hockey Tour (do zápasu 
však nenaskočil), nové angažmá. Nejrychlejší 
jednání proběhlo s Libercem, kterému se následně 
odchovanec Jindřichova Hradce upsal.  
 Pod Ještědem strávil obětavý forvard 
celkem dvě sezóny. Dá se říci, že byly takové  
 

nemastné neslané. Stále byl pro svůj tým 
hodně platný, ale celkovým vzevřením byl 
Zdeněk Ondřej nevýrazný.  
 Po sezóně 2010/2011, kdy 
Ondřejovi skončila smlouva, se tedy 
poohlížel po novém angažmá. 
 

ONDŘEJ PIRÁTEM 
A našel si azyl v 1. lize, kam ho 

zlákal ambiciózní Chomutov. Ten mu 
svěřil i o něco ofenzivnější roli než 
Ondřej zastával v extralize. „Abych se 
přiznal, tak je mi to celkem jedno. Od 
trenéra vždy dostanu pokyny a nezáleží 
na tom, jestli mám být defenzivnější 
nebo ofenzivnější,“ uvedl v rozhovoru pro 
oficiální klubové stránky Pirátů. Po 
základní části měl Zdeněk Ondřej na 
svém kontě solidních 24 bodů.  
 32letý forvard se navíc stal 
vůbec prvním hráčem, který se trefil na 
novém stadionu Pirátů. „Samozřejmě je 
to příjemné, je tu nový krásný stadion, 
takže z tohoto pohledu jsem rád, že 
jsem ten gól vstřelil já,“ netajil se pro 
web piratichomutov.cz.  
 V play-off pak zažil tento muž 
fantastický příběh. Nejenže se svým 
týmem oslavil postup do baráže, ale i 
narození dcery. "Jsem strašně šťastný, 
že mám krásnou dceru, byly to hrozně 
nádherné okamžiky. A celá radost je 
umocněná postupem do baráže," uvedl 
Ondřej po vítězství 3:2 v prodloužení 
rozhodujícího zápasu finálové série 
loňských vyřazovacích bojů pro iDnes.cz. 

 



 

ONDŘEJ FARMÁŘEM 
 Následnou baráž s Mladou Boleslaví, jak 
jistě moc dobře víte, Chomutov zvládl a po letech 
snažení se mohl pyšnit přívlastkem extraligový.  

Ondřej vrátí zpět mezi elitu. 
Kvality a potencionál na to má. A 
hlavně má vůli a chuť to dokázat!  

 Jenže Zdeněk Ondřej se překvapivě do 
kádru Pirátů pro extraligový ročník nevešel. Zatím 
tedy hostuje v Kadani. „Každý by chtěl hrát 
extraligu. Já měl tu možnost téměř deset sezón, a 
proto si myslím, že můžu klukům v Kadani něco dát. 
Takový je hokejový život. Klukům v Chomutově se 
nyní dařilo, udělali dobré výsledky, ale situace je 
taková, že je přetlak hráčů. Díky výluce NHL hrají 
v tuzemsku i ti nejlepší, je velká konkurence. To 
ale není pouze můj případ, týká se to i jiných 
hokejistů. Domluvil jsem se proto v Kadani, že 
vypomohu na pár zápasů,“ uvedl v rozhovoru pro 
hcusti.cz. „Musím k tomu přistoupit profesionálně, 
člověk musí být připraven na jakoukoliv situaci. 
Součástí Chomutova jsem ale i nadále, neboť 
Kadaň je farmou Pirátů. V současné době oblékám 
dres Kadaně, které chci pomoct. Soustředím se na 
to, abych zde stoprocentně trénoval a odváděl 
nejlepší možné výkony. To je má práce. Nad 
změnou dresu rozhodně neuvažuji, jsem 
zaměstnancem Chomutova, který využívá mé 
služby. Já tato rozhodnutí musím respektovat, ať 
se mi líbí nebo ne. Člověk určité věci neovlivní a já 
to tak musím brát. Trend je dnes takový, že hráči  
 

jsou považováni za zboží, s čímž se 
musí každý vyrovnat. Sezóna je 
ještě dlouhá a stát se může cokoliv, 
například se může někdo zranit,“ 
dodal zkušený útočník v rozhovoru 
se Zdeňkem Kamínkem mladším. 

V Kadani si zvyká na jinou 
roli. Už nezastává post 
defenzivního hráče, nýbrž se od 
něj očekávají body. A ty zatím 
produkuje. „Když to vezmu na sobě, 
tak když jsem hrál ve Znojmě, tak 
jsem měl více ofenzivní roli. Jde o 
to, jak přijmete roli, kterou v týmu 
máte a kolik dostanete prostoru. 
Byli jsme ztotožnění s tím, co 
budeme hrát a dodržovali jsme to. 
Je jedno jestli dá jeden hráč 
dvacet branek a druhý jen pět. 
Rozhodující je týmový výsledek. Já 
s tím problém nemám. Když bude 
mým úkolem bránit, tak budu bránit 
a když bych měl hrát přesilovku, 
tak budu hrát přesilovku. Tohle 
rozhodnutí je na trenérech a my 
pak musíme hrát soudržně.“ 
 Uvidíme, zda se Zdeněk 



KLUB 

 

foto: hcrebel.cz (Michal Milfeit, Eva Streichsbierová) 

UHC REBEL HAVL. BROD 



 

SOUPISKA 
# post jméno narozen věk výška váha hůl 

37 brankář Daniel Dolejš 4.7.1994 18 let 177 cm 77 kg L 
31 brankář Stanislav Neruda 17.3.1974 38 let 182 cm 85 kg L 
32 brankář Petr Opršal 5.12.1988 23 let 178 cm 82 kg L 
35 brankář Jaroslav Suchan 2.4.1980 32 let 177 cm 87 kg L 
29 obránce Michal Blažek 7.4.1990 22 let 185 cm 87 kg L 
27 obránce Aleš Jelínek 28.11.1986 25 let 184 cm 76 kg P 
4 obránce Marian Morava 8.5.1976 36 let 177 cm 98 kg L 
91 obránce Radek Novotný 12.4.1991 21 let 188 cm 91 kg L 
90 obránce Radim Ostrčil 15.1.1989 23 let 185 cm 94 kg L 
85 obránce Jan Pavlík 6.1.1987 25 let 180 cm 95 kg P 
23 obránce Tomáš Protivný 24.1.1986 26 let 186 cm 92 kg L 
77 obránce Jan Soldán 28.6.1988 24 let 185 cm 84 kg P 
14 útočník Lukáš Endál 8.12.1986 25 let 187 cm 97 kg L 
34 útočník Jonáš Fiedler 29.5.1984 28 let 188 cm 80 kg P 
71 útočník Marek Havel 1.7.1992 20 let 180 cm 73 kg L 
28 útočník Jan Knotek 8.10.1987 25 let 187 cm 93 kg L 
88 útočník Milan Kostourek 9.1.1983 29 let 173 cm 73 kg L 
61 útočník Václav Meidl 27.5.1986 26 let 193 cm 102 kg L 
87 útočník Pavel Musil 30.8.1992 20 let 181 cm 78 kg L 
36 útočník Martin Ondráček 8.10.1987 25 let 190 cm 91 kg L 
11 útočník Petr Polodna 30.3.1982 30 let 177 cm 82 kg L 
63 útočník Ladislav Rytnauer 7.10.1980 32 let 194 cm 95 kg P 
26 útočník Jan Semorád 19.3.1988 24 let 184 cm 82 kg L 
81 útočník Ondřej Stehlík 30.4.1990 22 let 183 cm 96 kg L 
72 útočník Petr Štěpánek 28.3.1990 22 let 195 cm 100 kg L 
80 útočník  Miroslav Třetina 27.1.1980 32 let 188 cm 91 kg L 
18 útočník Roman Vondráček 26.9.1984 28 let 171 cm 80 kg P 
  útočník Jan Wasserbauer 5.1.1993 19 let 179 cm 79 kg L 

HISTORICKÁ SEZÓNA, 
KRUTÉ VYSTŘÍZLIVĚNÍ 

Havlíčkův Brod před dvěma lety 

sezóně bude nevýrazný kouč Karel Dvořák. 
Náš magazín (nejen on, ale i většina fanoušků 
Rebelu) předpovídal, že bude v průběhu 
ročníku odvolán.  

vstoupil mezi černé koně soutěže. Otěže 
klubu totiž do svých rukou převzala firma 
ŽSD, která začala do klubu investovat 
nemalé peníze. A z průměrného prvoligového 
celku nový majitelé vybudovali 
respektovaného člena druhé nejvyšší 
soutěže. 
 Na výsledcích nově vybudovaného 
týmu se promítla výše rozpočtu a sezóna 
2010/2011 byla opravdu skvostná. Rebel zažil 
nejlepší sezónu po více jak 50 letech (5. 
místo po základní části a postup do 
semifinále play-off). 
 Jenže následující ročník byl úplně 
jiný. Herní krizi dokonce odnesl vyhazovem 
dlouholetý kouč Petr Novák, jenž byl 
nahrazen Karlem Dvořákem. Tento trenér se 
pak stal jakýmsi symbolem neslané nemastné 
sezóny týmu z Vysočiny. Ambiciózní celek 
totiž až do posledního kola bojoval o holý 
postup do vyřazovacích bojů. Jak ale řekl 
Karel Dvořák, hokej se hraje až v play-off. 
Jenže tam Rebelové nestačili na pozdějšího 
vítěze z Chomutova a s play-off se rozloučili 
již po pěti zápasech. 

DANIEL DOLEJŠ 

  

LETOŠNÍ ROČNÍK 
 Žádné citelné změny se ale přes léto 
neudály. Sice z týmu odešel hvězdný Vojtěch 
Němec, ale zato se na Vysočinu vrátilo duo 
Endál-Třetina.  
 Trenérský tandem zůstal i po 
neuspokojivých výsledcích a velké kritice 
fanoušků nezměněn. 
 Úvod do soutěže se Havlíčkovu Brodu 
povedl na jedničku. Dával hodně gólů, které 
měla na svědomí především lajna 
s Kostourkem, Rytnauerem a Ondráčkem. 
Rebel měl po úvodních devíti kolech na svém 
kontě 8 vítězství a držel se na špici 1. ligy.  
 Jenže pak se zranil elitní hokejista 
Milan Kostourek a výkony Rebelu šly 
nezadržitelně dolů. I přes dobré výkony 
nadějného brankáře Daniela Dolejše 
Havlíčkův Brod prohrával jeden zápas za 
druhým a bylo jasné, že krize jen tak brzy 
neskončí.  

 
ZMĚNA TRENÉRŮ 

 Už od konce minulé sezóny bylo 
jasné, že největším problémem Rebelu v této 

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


 

NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY 
MILAN KOSTOUREK 

Na začátku sezóny patřil k nejlepším hráčům 
soutěže. Táhl Rebel a jeho lajna s Ondráčkem a 
Rytnauerem řídila vysoká vítězství týmu 
z Vysočiny. Jenže pak se tento trochu 
problémový hokejista zranil a Havlíčkův Brod 
úplně přestal dávat branky. Pro ofenzivu Rebelu 
je klíčovým mužem. 

LUKÁŠ ENDÁL 
Navrátilec do sestavy Havlíčkova Brodu přišel 
zpět na Vysočinu s velkým očekáváním. Bodově 
sice zatím zaostává za předpoklady, fanoušci 
jsou však s jeho hrou spokojeni. Není divu, Lukáš 
Endál bojuje a je srdcem a duší týmu. Navíc je už 
i kapitánem týmu. Céčko zdědil po P. Polodnovi. 

MIROSLAV TŘETINA 
Také Miroslav Třetina, jenž si na rok odskočil do 
Ústí nad Labem, je zatím co se týče bodů za 
očekáváním. Svou roli na tom hraje i to, že je 
v současnosti na marodce. Když je ale zdravý a 
ve formě, patří k nejlepším hráčům soutěže.  

 K této události došlo po 18. kole, kdy 
Havlíčkův Brod podlehl Šumperku 6:3, 
přestože vedl na kluzišti Draků již 2:0.  
 Nástupcem Karla Dvořáka se stal Jiří 

začíná play-off, boj o bytí a nebytí Bohužel už 
v listopadu, ale je to tak. Jestli chceme udělat 
nějaký úspěch a nechceme všichni dopadnout 
ostudně," doplnil pro MF DNES. 

RADIM OSTRČIL 

Rech. „Jsem klidnější, demokratický, ale 
dokážu i zařvat. Klidný jsem jen do určité 
míry,“ popsal svůj styl trénování pro 
hcrebel.cz. 
 Jiří Rech sice možná není tak špatný 
trenér, ale magazín o 1. lize zastává ten názor, 
že do Havlíčkova Brodu měli majitelé přivést 
raději někoho impulzivnějšího. Demokracie už 
bylo dost. Ale třeba bude tento přístup 
nakonec slavit úspěchy. Zatím to ale tak 
nevypadá, přestože už se marodka pomaluje 
vyprazdňuje.  
  

KRIZE POKRAČOVALA 
Ani po změně trenérů totiž nedošlo ke 

zlepšení výsledků. Rebel, který už vedl z pozice 
kapitána bojovný Lukáš Endál, jenž kapitánské 
céčko převzal po Petru Polodnovi, se tak stále 
propadával tabulkou níže a níže. 

 Po polovině soutěže měl celek 
z Vysočiny na svém kontě pouhých 34 bodů a 
byl až na desátém místě prvoligové tabulky.  

Majitelé na tyto neuspokojivé výsledky 
zareagovali tak, že dali týmu ultimátum do 
konce prosince. Pokud se ani do Nového roku 
výsledky Havlíčkova Brodu nezlepší, začnou 
personální změny. Ale jen jestli už nebude po 
Vánocích pozdě... 
 Prvním odpadlíkem se stal Václav Meidl, 
jenž odešel na prozatím měsíční hostování do 
Ústí nad Labem. Fanoušci Havlíčkova Brodu by 
byli ale mnohem raději, kdyby se z kabiny 
Rebelu pakoval Marian Morava. A 
z managamentu klubu pak Augustin Žák, asi 
nejvíce nenáviděný šéf klubu v 1. lize.  

"Každý musí začít sám u sebe. Jsme 
tady od toho, abychom hráli hokej a podávali 
nějaké výkony," uvedl pro iDnes.cz nový kapitán 
týmu Lukáš Endál. "Určitě tady nechceme být 
za nějaké šašky. Musíme tomu dávat víc a 
věřím, že tuto těžkou situaci zvládneme," dodal 
v interview s Editou Palkovičovou. "Neřeším, 
kdo má céčko a kdo ne. Prostě každý musí 
začít u sebe. Teď nesmíme myslet na nic 
jiného, jen na hokej. Každý si musí plnit 
povinnosti v tréninku, při zápase a v individuální 
přípravě. Doma odpočinek a příprava na 
zápasy,“ pokračoval bojovný útočník, který je 
fanoušky považován za nejlepšího útočníka 
Rebelu v letošním ročníku. My to musíme hrát 
jako play-off," uznal Endál. "Pro nás teď 

 



  

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY 
DANIEL DOLEJŠ 

Mladičký gólman je překvapením letošního 
ročníku. Na svůj věk (18 let) předvádí výkony 
jako ostřílený mazák a není divu, že 
z brankoviště vytlačil dlouholetou gólmanskou 
jedničku Jaroslava Suchana. Ten do brány 
pomale nastupuje jen v případě, když je Dolejš na 
reprezentačním srazu či na marodce, jako tomu 
je i nyní. 

RADIM OSTRČIL 
Obránce, který do Havlíčkova Brodu přišel na 
přestup z Komety Brno, byl kdysi draftován 
Bostonem Bruins. Jeho hokejový vývoj však ustal 
a stal se z něj „pouze“ nadprůměrný prvoligový 
zadák. V Rebelu jsou však s jeho službami 
spokojeni. TOMÁŠ PROTIVNÝ 
Odchovanec pražské Sparty je solidním 
prvoligovým bekem. Loni do Havlíčkova Brodu 
přišel s velkým očekáváním, které se mu ovšem 
nedařilo příliš naplnit. Letos už je tento stále 
ještě mladý bek ale přece jen spolehlivější.   

MĚSTO 

 
Havlíčkův Brod (do roku 1945 Německý Brod 
je město 23 km severně od Jihlavy na řece 
Sázavě. V roce 2011 zde žilo skoro 24 tisíc 
obyvatel. Narodili se zde například, krom 
hokejistů (o nich bude zmínka na následující 
straně), Jan Václav Stamic, Pavel Landovský, 
Vilém Kurz či Karel Sodomka. Největší 
osobností spjatou s dějinami města je však 
pochopitelně významný český novinář Karel 
Havlíček Borovský, který v tehdejším 
Německém Brodě vystudoval gymnázium. 

T„Házíme o zem se vším pořád a pořád si něco 
říkáme. Nevím. Já si myslím, že by to chtělo 
nějaký zápas, kde nám všechno napadá  
Tdo branky. Musíme se všichni chytnout. Brankáři 
chytají fantasticky, ale my dopředu...“ uvedl pro 
Deník jiný forvard, Petr Štěpánek. „Lukáš Endál 
to řekl to dobře, teď už nebudou jednoduché 
zápasy. Je jedno, s kým se hraje, my prostě 
musíme bodovat. Nedá se pak všechno honit na 
poslední chvíli,“ hlásil zase z Pardubic vypůjčený 
forvard Jan Semorád. „Výsledky sice nebyly 
dobré, ale pokaždé, když jsem přijel, tak jsem na 
klukách viděl, že chtějí a to je hlavní,“ dodal 
nadějný útočník pro hcrebel.cz. 

MIROSLAV TŘETINA 

 Oním zápasem, kdy Rebelu napadalo 
všechno vše, co šlo na bránu, bylo klání v Berouně. 
Medvědi totiž na domácím ledě nestačili na 
Rebely a museli skousnout porážku 4:10. Už 
v předcházejícím, 26. kole, Havlíčkův Brod bral 
všechny tři body. Rebelové totiž vyloupili Písek. 
Zajímavé je, že právě od zápasu s Pískem je zpět 
v sestavě Milan Kostourek. Ten je evidentně 
klíčovou postavou týmu, protože jeho útok 
s Rytnauerem a Ondráčkem je největší útočnou 
zbraní týmu pod vedením Jiřího Recha. Když byl 
bývalý forvard Chomutova na marodce, jeho tým 
prohrál takřka všechna utkání. Jakmile je ale 
tento trochu náladový útočník k dispozici, 
ofenziva celku z Vysočiny je daleko efektivnější. 
Na marodce notnou část výsledkové krize pobyl i 
Petr Polodna. To také rozhodně nepřispělo 
k herní pohodě Rebelů. „Oba to jsou centři, kteří 
byli zranění dlouhou dobu, a to jsou hráči, kteří 
tvoří lajnu, což bylo také vidět. Je to skvělé, že 
se nám vracejí tito lidé, protože útok máme silný  

 



 

ROMAN VONDRÁČEK 
USLAVNÍ ODCHOVANCI 

 
 
 
 
 
 
 Havlíčkův Brod se dá označit za líheň velkých 
talentů. V minulosti ze služeb odchovanců Rebelu 
těžila Dukla, v níž zářili především bratři 
Holíkové, možná nejlepší bratrská dvojice světové 
historie, či Josef Augusta, který se zároveň 
proslavil i jako slavný trenér. Opomenout nesmíme 
ani Jana Suchého, možná nejlepšího beka české a 
československé historie. Havlíčkův Brod ale 
s dodávkou hráčů do světového hokeje nepřestal 
ani v posledních letech. Vždyť v tomto týmu 
z Vysočiny začínal třeba dvojnásobný Mistr světa 
Radek Martínek, vítěz Stanley Cupu a světový 
šampión Josef Vašíček , další tragicky zesnulý 
hráč Martin Čech či produktivní zadák Jan Novák. 

FANOUŠCI 
 

Fandění v proslulé Kotlině se výrazně zlepšilo 
díky činnosti organizace Rebel Hearts, což 
se navíc odrazilo i na tvorbě různých 
transparentů. Zatím ovšem vázne 
návštěvnost, která by vzhledem k ambicím 
Rebelu měla být vyšší. 

STADION 
 

 

a když budeme plní, tak jsme schopní dávat dost gólů,“ uvedl Ladislav 
Rytnauer, který se po loňském tragickém ročníku vrátil do dobré formy.  
 Ale ani nyní není zdravotní stav havlíčkobrodských hokejistů ideální. 
Trenéři musí kvůli zranění i nadále postrádat Miroslava Třetinu a zejména 
nadějného mladíka Daniela Dolejše. Ten bude mimo hru ještě kolem dvou 
týdnů, oproti prvnímu jmenovanému, který do zápasového kolotoče naskočí 
v brzké době. „Jarda Suchan je ovšem také kvalitní gólman, chytá opravdu 
velmi dobře,“ pochválil svého svěřence trenér Jiří Rech. 
 

KONEČNĚ PŘICHÁZÍ FORMA 
 V posledních kolech už ale konečně Rebel opět začal vyhrávat. Ve 
26. kole v Písku totiž Havlíčkův Brod přerušil šestizápasovou šňůru porážek a 
nastartoval naopak vítěznou sérii. Rebel totiž v následujících duelech 
uštědřil deseti brankový debakl Berounu a posléze dokázal dotáhnout do 
vítězného konce vedení 4:0 v Hradci Králové (byť Královští lvi ve třetí 

Kotlina je rozsáhlým sportovním areálem, 
v jehož útrobách se nalézá bazén, sauna, 
fitness centrum, solárium, kosmetické 
salóny, restaurace, ubytování, ale krom 
restaurací také ledová plocha, kde se vedle 
hokeje pěstuje i jiný sport, krasobruslení. 
Kotlina je jednou z nejhezčích arén v 1. lize.   

třetině vyrovnali, zápas stejně prohráli, protože sedm vteřin před koncem 
vstřelil tým z Vysočiny vítěznou branku).  
 
  



 

FORVARD 

David Ludvík patří k nejlepším 
defenzivním hráčům této soutěže. 
V poslední době však vedle Jaroslava 
Roubíka procitl i střelecky. Popišme 
si nyní hokejovou cestu tohoto 
velkého bojovníka. 
----------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Václav Jáchim (hokej.cz), hcorli.cz, 
iDnes.cz, Zdeněk Meitner, Martin Pešout 
(hcusti.cz)  
foto: Miroslav Rosendorf (hcusti.cz) 

UDAVID LUDVÍK 
TICHÝ EXREPREZENTANT  



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                  Z  G  A   B  TM 
1996-97  HC Kometa Brno - dor. (E)            24  5  3   8   -  
1997-98  HC Kometa Brno - dor. (E)            41 22 13  35   -  
1999-00  HC Senators Rosice (1.liga)          22  1  0   1  14 
         HC Senators Rosice (1.liga,p-o)       2  0  0   0   0 
         HC Ytong Brno - jun. (E)             17 10  6  16  24  
2000-01  Minot Munkies (AWHL)                 54 35 32  67  37 
2001-02  HC Znojemští Orli (E)                17  1  1   2   6  
         Kometa HC Brno (1.liga)              35 10  8  18  59 
         Kometa HC Brno (1.liga,baráž)         4  0  1   1   0 
2002-03  HC Znojemští Orli (E)                26  6  9  15  10 
2003-04  HC Znojemští Orli (E)                45 12  4  16  12 
         HC Znojemští Orli (E,p-o)             6  0  0   0   4 
2004-05  HC Znojemští Orli (E)                46  9  6  15  14 
2005-06  HC Znojemští Orli (E)                51 10  9  19  12 
         HC Znojemští Orli (E,p-o)            11  2  3   5   2 
2006-07  HC Lasselsberger Plzeň (E)           45 12  6  18  32 
2007-08  HC Lasselsberger Plzeň (E)           48 11  3  14  28 
         HC Lasselsberger Plzeň (E,p-o)        4  3  0   3   4 
2008-09  HC Lasselsberger Plzeň (E)           15  0  2   2   2 
2009-10  HC Kometa Brno (E)                   34  3  2   5  14 
         HC Kometa Brno (E,p-out)             12  2  1   3   4 
2010-11  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)       42  5  4   9  14 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)   10  4  1   5  10 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)       7  0  0   0   6 
2010-11  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)       43 18 17  35  18 
U         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)   16  4  3   7  10 
 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  367 71 46 117 150 
 
Reprezentace: 
2004-05  Česko  (příprava)                     4  0  1   1   0 

 

PRVNÍ HOKEJOVÉ 
KRŮČKY 

Brněnský rodák pochází ze 

v off-line rozhovoru, který poskytl  
před několika lety oficiálním stránkám 
Znojenských Orlů. 
 
 

sportovní rodiny, po svém otci a 
dědečkovi je třetím pokračovatelem 
hokejového rodu Ludvíků. K ledu má 
blízko i Davidova sestra, která se 
věnovala krasobruslení. "Asi v šesti 
letech mě k hokeji přivedl táta. Tenhle 
sport jsem dělal vždycky naplno, jako 
kluk jsem se však ještě rekreačně 
věnoval tenisu," prozradil pro hokej.cz. 

Brněnské kroky Davida Ludvíka 
vedly z Ingstavu do hokejové školy na 
Úvoze. Za mládežnické týmy Komety 
hrál až do svých osmnácti let.  

Prvním týmem, za který 
nastoupil jako dospělý, byly prvoligové 
Rosice v sezóně 99/00.  

 

ZÁMOŘSKÁ ANABÁZE 
Po tomto ročníku se David 

Ludvík, který nenarostl do žádné 
závratné výšky (měří 180 cm), rozhodl 
odejít za moře. "Zprostředkoval to 
jeden manažer. Byl jsem mladý a řekl 
si, proč to nezkusit. Nešlo o juniorskou 
soutěž, do které každoročné odchází 
řada našich mladíků. Já hrál za Minot 
nižší soutěž AWHL.  U nás o téhle lize 
skoro nikdo neví, jenže já tam získal 
dobré zkušenosti. Je pravda, že jsem 
tam byli společně s jedním Finem 
nejlepší, snažili jsme se totiž hrát 
troško jinačí hokej než Američani, a 
tak jsme dávali góly a prosazovali se. 
Rozhodně nelituju, že jsem tam odešel. 
Působí tam totiž kluci, kteří se potom 
vydají na americké univerzity," sdělil 
pro Václava Jáchima. 

HRÁČSKÉ INFO  
 

26.7.1981 
180cm, 84kg 

hůl pravá 
útočník 

15Z, 4G, 6A, +4 +/-, 4TM 

"Neříkám, že by 
mě univerzita také nelákala, ale abych 
mohl být zapsán, musel bych zvládnout 
jednu ze tří těžkých rozdílových 
zkoušek z angličtiny. Vrátil jsem se 
domů a dohodl se ve Znojmě. V Brně 
jsem předtím dělal ekonomickou 
vysokou, jenže časem začalo přibývat 
hokejových poviností. Musel jsem toho 
tedy nechat." 

Na základní škole přitom dnes 
již ústecký bojovník nepatřil mezi 
premianty. „Ve škole jsem nebyl žádný 
vzorňák, ale uměl jsem si všechno 
pohlídat, a tak jsem procházel,“ přiznal 



 

PĚKNÁ ZNOJEMSKÁ LÉTA 
Po zámořské anabázi trénoval v 

jihomoravském Znojmě, odkud se chtěl opět 
vrátit do Spojených států amerických. Po krátké 
době strávené za mořem se však již definitivně 
vrátil na Moravu a poprvé tak okusil tempo naší 
nejvyšší soutěže.  

V sezóně 2001/2002 ještě putoval na 
hostování do 1. ligy (konkrétně do mateřské 
Komety Brno, s kterou však sestoupil do 2. ligy), 
poté už se ale stal nedílnou součástí znojemské 
sestavy a vypracoval se v oporu znojemských 
Orlů.  

Když byla v ročníku 2004/2005 v NHL 
výluka, zamířila do nejvyšší soutěže řada hvězd. 
A Znojmo nebylo výjimkou. Kromě jiných měl 
David Ludvík možnost se setkat s Patrikem  
 

Eliášem, jedním z nejlepších hráčů české hokejové 
historie. A nejen setkat, Ludvík si dokonce 
s hvězdou New Jersey Devils zahrál v jedné pětce. 
Neocenitelná zkušenost. „S Patrikem se hraje 
skvěle, řídí si nás, hecuje všechny. Navíc ty 
přihrávky, to se nedá nedat,“ lebedil si dnes již 
31letý útočník. 

 
TŘI TÝDNY S REPREZENTACÍ 

Eliáš sice v průběhu sezóny odešel do 
ruského Magnitogorsku, ale Ludvíkovi forma 
vydržela. Hráč, který se ani jednou neobjevil 
v mládežnických reprezentacích, byl dokonce 
povolán trenéry A-mužstva na přípravný kemp před 
startem MS 2005. Obrovská pocta pro 
defenzivního specialistu, zvláště když bylo díky 
výluce MS prošpikováno hvězdami. I česká 
reprezentace se sešla v nejsilnějším složení, což 
nakonec vyústilo v další mistrovský titul. „Řekl 
bych, že naši nejlepší reprezentanté jsou 
profesionálové se vším všudy. Ke všemu, k 
tréninkům, k zápasům, přistupují maximálně 
soustředěně a tehleten přístup se od nich akorát 
můžu učit,“ zhodnotil chování svých hvězdných 
spoluhráčů. 

 David Ludvík se pochopitelně do konečně 
nominace nevešel, ale už jen pocit návleci 
reprezentační dres byl pro něj k nezaplacení. „Byl 
jsem hodně překvapen, vůbec jsem to nečekal, že 
bych se letos do takovýho týmu mohl dostat. Bylo 
to příjemné překvapení,“ řekl v rozhovoru pro 
oficiální klubové stránky Znojma.  

Za národní tým nakonec odehrál čtyři 
utkání, v nichž se mu povedlo jednou bodovat. 
Zvláštní příchuť měl i fakt, že proti Slovensku 
debutoval v rodném Brně a další utkání absolvoval 
ve Znojmě, kde v té době působil na klubové scéně. 
"Měl jsem štěstí, že to vyšlo zrovna na tato dvě 
města. Jednalo se zvláštní pocit, viděla mě spousta 
známých a příbuzných. Utkání byla trošku 
výjimečná, ale snažil jsem se ty zápasy brát jako  
 



 

Tkaždé jiné," sdělil pro čtenáře serveru hokej.cz. 
„ TKaždý zápas v národním týmu je ale svátek. 
Jsem rád, že jsem tu šanci dostal,“ dodal pro 
hcorli.cz. 

ročníku v týmu vyznávajícím modrobílé barvy nasázel 
12 branek (vyrovnal osobní rekord v ELH). 
V následující sezóně se mu povedlo skórovat 
jedenáctkrát, tři trefy pak přidal i v play-off. Když  

Když se v hledišti haly Rondo objevil 
transparent s jeho jménem, Ludvík na střídačce 
zčervenal. "Byla to práce příbuzných, skutečně 
jsem to nečekal," řekl stydlivě pro idnes.cz 
útočník, který nakonec s týmem vydržel dlouhé 
tři týdny a ustál několik redukcí kádru. "Chtěl 
jsem, aby si za výborný přístup v tréninku zahrál 
doma," ocenil výkony Ludvíka trenér Vladimír 
Růžička.. 

 
SLADKÁ ROZLUČKA SE 
ZNOJEMSKÝM DRESEM 

 Poté už se Ludvík do reprezentace nikdy 
nevrátil, přestože hned následující ročník 
(2005/2006) se brněnskému odchovanci podařil 
na výbornou. S devatenácti získanými body si 
vytvořil nový osobní rekord v naší nejvyšší 
soutěži. Velkou roli na tom měl i fakt, že trenéři 
nasazovali hokejového buldoka do formace 
s hvězdným Jiřím Dopitou. „V životě by mě to 
nenapadlo, že bych měl tu čest zahrát si 
s takovou osobností jako je on. Je to pro mě 
obrovské plus. Získám zkušenosti, které se budou 
určitě hodit," netajil se pro hokej.cz. 

I po týmové stránce si tuto sezónu 
nemohl Ludvík vynachválit. Se Znojmem to totiž 
dotáhl až do semifinále play-off, kde sice Orlům 
ustřihla křídla pozdější mistrovská Sparta, ale i 
tak se rovnala bronzová medaile nejlepšímu 
výsledku v historii znojemského hokeje.  
A David Ludvík byl u toho. Z historie tohoto 
jihomoravského klubu už ho tak nikdy nevymaže.  
 

A to i přesto, že po tomto ročníku se odhodlal 
k odchodu.  

Po pěti sezónách se totiž upsal Plzni. „Se 
Znojmem jsme sice skončili třetí, ale už jsem tam 
byl pátou sezonu, a chtěl jsem zkusit něco jiného. 
Navíc jsem si sám od sebe během roku představoval 
něco jiného. Měl jsem takové hluché období,“ 
poodhalil pro idnes.cz důvody k odchodu z klubu, 
který v současnoti hraje v mezinárodní EBEL. „Na 
Znojmo budu určitě vzpomínat v dobrém. Jsem 
Znojmu vděčný, že mi dalo možnost hrát extraligu. 
Jsem za to hrozně rád,“ dodal v interview s MF 
DNES. 

 

PLZEŇSKÝ STANDART 
 I v západočeském městě pokračoval ve 
skvělých výkonech. No posuďte sami. V premiérovém 



 

si k tomu připočtěte i fakt, že David Ludvík odvedl 
neocenitelnou práci v defenzivě a při oslabení, je 
jasné, proč byl v Plzni tak ceněný.  

Jenže jeho třetí ročník v Plzni byl jako ze 

s Martinem Pešoutem.  

 
PRVOLIGOVÁ ŠTACE 

Po této sezóně skončila Ludvíkovi v Kometě 

zlého snu. 180 centimetrů vysoký forvard se totiž 
před startem sezóny zranil a nakonec kvůli dlouhé 
rekonvalescenci odehrál pouhých patnáct klání (0+2). 
„V letní přípravě jsem si při squashi přetrhl křížový 
vaz v koleně a půl roku jsem byl mimo. Musel jsem 
ještě navíc na jednu artroskopickou operaci, protože 
mi doktor musel vytáhnout ještě kousek menisku, a 
začal jsem tak hrát až v lednu. A pak jsem si zase 
natrhl sval na levé noze, takže jsem bohužel 
promarodil celé extraligové play-off,“ popsal smolnou 
sezónu pro Zdeňka Meitnera. „Prostě tenhle ročník 
byl suverénně nejhorší.“ 
 

NÁVRAT DOMŮ 
 Když se před sezónou 2009/2010 přesunula 
extraligová licence ze Znojma do Brna, v Plzni se tou 
dobou redukoval rozpočet. David Ludvík tedy dostal 
možnost najít si nové angažmá. "Začal jsem po 
Kometě pošilhávat, když koupila licenci. Ale jen 
trochu, měl jsem ještě rok smlouvu v Plzni. Jenže 
tam mi řekli, že když odněkud dostanu nabídku, můžu 
odejít, a z Brna nabídka opravdu přišla. Tak jsem 
neváhal," přiznal pro idnes.cz. „Návrat do Brna jsem 
ale spíš nečekal,“ dodal.  
 Do Komety se tak Ludvík vrátil po sedmi 
letech. A přišel si napravit reputaci, protože právě 
ročník 2001/2002 znamenal pro Brno sestup z 1. ligy  
 

až do třetí nejvyšší soutěže. "Na mou poslední 
sezónu v Brně samozřejmě nemám příjemné 
vzpomínky, ale je to už hodně dávno. Pamatuju si 
spíš takové úryvky než ucelené vzpomínky. 
Vypadalo to tak, že nebyly peníze, lidi na hokej 
vůbec nechodili, celou sezonu se prohrávalo. Takže 
se se sestupem i počítalo," sdělil pro Zdeňka 
Meitnera forvard, který na dresu nosí číslo 81, 
které odkazuje na jeho rok narození.  

Nicméně Kometa i David Ludvík, který 
nasbíral v součtu s play-out pouhých 8 bodů, si 
premiérovou sezónu po návratu mezi elitu 
představovali lépe. Každopádně cíl nesestoupit byl 
splněn. „Sezóna rozhodně nebyla jednoduchá. O to 
sladší byl ale ten konec,“ řekl pro web hcusti.cz. 
„Divácká kulisa byla fantastická. Město hokejem 
žije. Jsem rád, že jsem hrál za svůj mateřský klub. 
V Brně se během sezóny výrazně měnil kádr a z 
původního předsezónního složení jsme zůstali 
brněnští odchovanci jenom já, Kamil Brabenec a 
Pavel Zubíček. Sezóna se mi osobně nepovedla. Byl 
jsem rád, že jsem nastupoval v extralize, ale 
nedostával jsem tolik prostoru,“ dodal v rozhovoru 

 



 

smlouva. A Brno nemělo zájem na prodloužení 
kontraktu. Bojovný útočník si tak hledal práci 
jinde. Nakonec ho nejvíce oslovila nabídka Ústí 
nad Labem, byť jen prvoligového, zato ale 
s ambicemi na postup. A to 31letého forvarda 
lákalo. 
 V sezóně 2010/2011 měl na starost 
především defenzivu a tak nasbíral v součtu 
s play-off a následnou neúspěšnou baráží jen 14 
bodů. V dalším ročníku už se ale blýskl 22 
brankami a 20 asistencemi v 59 zápasech 1. ligy. 
A to je na defenzivně laděného hokejisty, který 
v kabině patří mezi nejtišší hokejisty, skutečně 
úctyhodná bilance. Tolik bodů však nasbíral 
hlavně proto, že hrál v jedné lajně s hvězdným 
centrem Jaroslavem Roubíkem.  
 Oba dva pokračují ve Slovanu i letos, 
přestože z týmu po letní redukci kádru odešlo 
několik jejich štědře placených spoluhráčů. 
Davida Ludvíka po slibném začátku však stíhají 
zranění, kvůli kterým vynechal téměř polovinu 
dosud odehraných kol druhé nejvyšší soutěže. 
Snad už si smůlu vybral a bude fit.  

 
                UDOTAZNÍK DAVIDA LUDVÍKA 
                     zdroj: Václav Jáchim (hokej.cz) 
 

TČeho se nejvíc bojíte? "Určitě zranění a pak také toho, aby se něco 
 nepříjemného nestalo rodině. Když je zdraví, všechno jde lépe." 
 
Co vás dokáže naštvat? "Především vlastní chyby. Vytočí mě, jestliže se něco 
nepovede. Když se dopustím nějaké nepřesnosti. Chyby vždycky hledám 
především u sebe a ne na druhých. V osobním životě mě štvou lháři a nepoctivci." 
 
Oblíbení herci, herečky? "Bruce Willis, Steven Seagal, z hereček bych vybral 
Sharon Stone a Anjelinu Jolie. Líbí se mi také české komedie, především ty s 
Polívkou a Donutilem. To je klasika." 
 
Jakou posloucháte muziku? "Nemám vyhraněný názor, snesu různé hudbení 
směry. Stačí, když mám puštěné rádio." 
 
Představa o ideální dovolené? "V zimě na horách, v létě u moře. Nevydržím ale 
jen ležet na pláži. K odpočinku potřebuji výlety, sportování, zkrátka aktivní 
program." 
 
Co vám chutná? "K pití kola, v jídle nejsem vybíravý. Celý rok jíme většinou 
kuřecí maso nebo těstoviny, takže pokud to jde, dám si třeba svíčkovou nebo 
vepřo knedlo zelo. Pokrmy české kuchyně jsou bezvadné." 
 
Jaké čtete noviny a časopisy, sledujete internet? "Čtu Sport, Mladou frontu 
i jiné noviny, které míváme v kabině. Na internet se dostanu dost často. Baví mě 
surfovat a sledovat, co se ve světě děje." 
 
Jste pověrčivý? "Trošku ano. Například výstroj si pokaždé oblékám stejně. V 
den zápasu mám rituál, dodržuji posloupnost kroků, opakuji dřívější zvyky. Je to 
pro dobrý pocit, i když někdy to nefunguje. Stane se, že se mi v zápasech 
nedaří." 
 
Záliby? "Zajdu do kina, podívám se na televizi, baví mě třeba sledovat velké 
fotbalové zápasy. Jinak si zahraju tenis, fotbálek, zkusím jiné sporty." 



 

ROZHOVOR 

RADIM VRBATA 
ZACHRÁNCE KLUBU 



 

 Radim Vrbata, nejslavnější odchovanec 
mladoboleslavského hokeje, během výluky NHL 
vypomáhal Mladé Boleslavi (odehrál dva zápasy, 
poté se zranil). Jeho výkony byly za 

všude kolem sebe. 
„Myslím, že zatím to vnímá spíš tak, že hokej mu 
bere tátu. Ale něco v genech asi má, protože 
když vezme do ruky hokejku, tak ví, co s ní.“ 

očekáváním. Není divu, vždyť narozdíl od svých 
prvoligových spoluhráčů a soupeřů neměl za 
sebou ani jeden přípravný zápas. Každopádně 
Vrbata lákal diváky do ochozů. Záleží ale, zda 
si Vrbata za klub, jenž vlastní, ještě letos 
vůbec zahraje. Výluka totiž může skončit 
každým dnem, navíc Vrbata je stále na 
marodce. 
 
Na konci listopadu byl Radim Vrbata „obětí“ 
off-line rozhovoru, kde mu čtenáři webu 
bkboleslav.cz mohli položit otázky. V magazínu 
o 1. lize pro vás některé z otázek a následných 
odpovědí uvádíme.  
pozn.: otázky od čtenářů prošly pravopisnou korekturou 
 
Chtěl bych se zeptat, co rád děláš a jak si 
odpočineš ve svém volném čase ať už si tady 
v MB nebo v Kanadě? 
„V zámoří toho času tolik není, takže volný čas 
věnuji hlavně synovi a manželce. Chodíme do 
kina, na večeře. Během léta je to pochopitelně 
jiné. Tady v Čechách si rád zajdu na golf nebo 
na tenis, posedím s kamarády.“ 
 
Chtěla jsem se zeptat jestli si ještě 
pamatujete jaké to bylo, když jste hrál svůj 
úplně první zápas v NHL? 
„Určitě si to pamatuji. Bylo to za Colorado 
proti New York Rangers v Madison Square  

Garden. A jaké to bylo? Splnění snu. Byl jsem v 
nejslavnější hale světa a nastupoval jsem v 
zahajovací sestavě s takovými hráči jako jsou 
Sakic, Hejduk a Blake proti hráčům jako je 
Lindros, Fleury, Leetch. Skoro jsem si říkal, 
jestli se mi to všechno jen nezdá. Nakonec to ale 
dopadlo docela dobře, z prvních dvou zápasů 
jsem měl asi pět bodů. To mi nastartovalo celou 
kariéru v NHL.“ 
 
Jaký máš názor na případné rozšíření NHL o 
další 2 kluby? Není 30 týmů už takhle dost? 
„Myslím si, že je docela reálné, že se to v 
nejbližších pár letech stane. Jestli je to dobře 
nebo špatně, to se ukáže asi až časem. 
Předpokládám ale, že když se to rozšíří, tak to 
bude o minimálně jeden kanadský tým. Tam je o 
hokej obrovský zájem, takže to bude jenom 
dobré.“ 
 
Pozoruješ u syna už nějaký vztah k hokeji? 
Přece jenom je z hokejové rodiny, má to 



 

by je někdo nepoznal.“ 
 
Jaké pro vás bylo odehrát zápasy NHL 
v Praze? 

dobře a bojuje o play-off, tak lidé chodí a je vyprodáno. 
Hlavně tedy potom v play-off. Jinak občas hráče někdo 
pozná, ale spíš máme svůj klid. Není to jako v Kanadě, 
kde kluci pomalu nemůžou jít ani do restaurace, aniž  

„Měl jsem to štěstí, že jsem v Praze mohl hrát 
dvakrát, jednou s Tampou proti Rangers a 
podruhé s Phoenixem proti Bostonu. Určitě to 
byl zážitek hrát NHL v Čechách před rodinou a 
kamarády. Radši vzpomínám na ten druhý zápas, 
kdy jsem si užil celý ten týden, kdy jsme tu byli.“ 
 
Zajímalo by mě jaký vztah jsi měl s Davidem, 
když jste byli ještě děti? Hádali a mlátili jste 
se? Nebo jste byli hodní bráškové? 
„Vždycky jsme měli dobré vztahy, ale 
samozřejmě jako u všech sourozenců – a zvlášť 
kluků – došlo i na nějaké ty hádky a rvačky. 
Myslím, že je to normální. Nikdy to u nás 
nepřesáhlo nějaké meze. Navenek jsme naopak 
vždycky drželi pospolu, podporovali se a chránili.“ 
 
Jaký to je pocit nastupovat do play off v 
NHL, když vstupuješ na led? Co se ti honí 
hlavou? 
Play-off je vyvrcholení sezony, takže ty pocity 
tomu pochopitelně odpovídají. I přesto, jak je 
základní část náročná, tak v play-off v sobě 
každý hráč musí najít další extra sílu, protože se 
to všechno posune výš. Už není na co šetřit. 
Každý se snaží vyhrát posledních 16 zápasů, aby 
si mohl sáhnout na ten Stanley Cup. Jsou 
vyprodané stadiony, atmosféra je úplně jiná než 
v základní části. Všechno jede na doraz. 

Proč vlastně nehrajete za reprezentaci? Je pravda, 
že máte s trenérem Hadamczikem nějaké neshody? 
„Není pravda, že bychom měli nějaké neshody. S 
trenérem Hadamczikem mám dobrý vztah. Poslední tři 
sezony jsem nemohl jet, protože jsme byli s Phoenixem v 
play-off.“ 
 
Rád bych se Vás zeptal, jaké bylo první setkání s 
vlastníkem klubu ve Phoenixu Waynem Gretzkym? 
Přece jen v době, kdy jste hokejově procházel 
mládeží, byl on již legendou. 
„Z prvního setkání jsem byl nervózní. Padlo to na mě 
hned, jak jsem se dozvěděl, že jsem byl vyměněn do 
Phoenixu. To bylo první, co mě napadlo – že tam trénuje 
Wayne Gretzky. Je to největší hokejová osobnost, se 
kterou se člověk může potkat. Jsem moc rád, že jsem 
pod ním mohl tu sezonu odehrát a poznat ho. Na ten 
ročník mám úžasné vzpomínky, byla to v té době moje 
nejlepší sezona v kariéře.“ 
 
Je Phoenix hokejové město? Poznávají vás lidé na 
ulicích ve městě? 
„Hokejové město to asi úplně není, ale když tým hraje 



Kdyby letos výluka trvala celou sezonu, jel by 
jste na MS? 
„Věřím, že NHL začne. A když začne, tak se to 
celé časově posune. Vůbec netuším, jestli kdokoliv 

 
z NHL by byl na MS vůbec k dispozici. A kdyby 
nezačala, tak nevím, jak moc reálné je dostat se do 
reprezentace z 1. ligy. Záleželo by na zájmu 
trenérů a mojí výkonnosti.“ 
 
Jaké to bylo po dlouhé době hájit barvy 
mateřského klubu a zahrát si po boku bratra? 
„Jsem moc rád, že jsem v Boleslavi mohl nastoupit. 
Od začátku jsem říkal, že v případě výluky 
nastoupím jedině tady. Samozřejmě jsem si to 
představoval jinak, ať už z hlediska výsledků nebo 
i zranění. Doufal jsem, že toho odehraji víc. Obojí 
ale k hokeji zkrátka patří.“ 
 
Co by se stalo, kdyby NHL nezačala ani příští 
rok? Zůstal by jste v MB nebo by jste zamířil 
do vyšších lig (případně do jaké)? 
„Pevně věřím, že NHL začne ještě letos. Natož aby 
nezačala ani za rok! Nikdo ze zainteresovaných si 
nemůže dovolit, aby k něčemu takovému došlo. Na 
druhou stranu nikdy se samozřejmě nemá říkat 
nikdy, takže odpověď na vaši otázku zní následovně 
– nemám moc rád nějaké předpovědi do daleké 
budoucnosti, takže bych to řešil, až by taková  
 

situace nastala.“ 
 
Vzhledem k tomu jak je letos ELH ,,nadupaná" jakou myslíte že by měla 
Boleslav šanci v baráží např. proti Liberci či Spartě? 
„Bude záležet na tom, jestli NHL začne nebo ne. Když začne, tak si myslím, že se 
poměr sil v extralize změní. Ty týmy budou vypadat trochu jinak, budou si muset 
zvyknout hrát jinak. Když NHL nezačne, tak to bude zajímavé. V takovém případě si 
teď vůbec netroufnu tipovat, kdo se kam dostane a kdo bude hrát baráž. Už teď je 
vidět, že například Sparta se pod novým trenérem zvedá. Navíc je polovina sezony, 
takže je to podle mě celé takové předčasné. Krom toho - my sami se do té baráže 
teprve musíme dostat!“ 
 

Úryvky z rozhovoru pro iDnes.cz (Bohuslav Stehno) 
Jak vám sedí 1. liga?  
„Hraje se na velkém hřišti, kde už jsem dlouho netrénoval a nehrál. Navíc je to 1. 
liga a tady se produkuje jiný styl hokeje. Nehraje se tolik hlavou a je tu hodně 
soubojů u mantinelu. S tím jsem počítal.“ 
 
Dvakrát jste nastoupil a dvakrát prohrál. Nejste smolař týmu?  
Chtěl bych, aby se vyhrávalo, ale kolikrát je vážně pro tým dobrá i porážka. Když 
máte šňůru 15 vítězných zápasů, o týmu vám to moc neřekne. Krize tvoří tým. 
 
Jste další hrající spolumajitel klubu v Česku. Nemáte pocit, že se to rozmáhá?  
„Je moc dobře, že se hráči vrací do klubů, které je vychovaly, a zapojují se do 
nich.“ 
 
Myslíte pak jenom na hokej?  
„Vloni mi to pomohlo. Odreagujete se od svého hokeje. I když řídíte klub na dálku, 
řešení věcí přes telefony a emaily zabere dost času. Soustředím se ale 
stoprocentně na svůj hokej, a když zbude čas, tak se věnuju Boleslavi. Ale ani teď 
si neodpočinu, hokej je dřina.“ 



FORVARD 

 

Symbol libereckého hokeje, jehož pronásledují 
v posledních letech zranění, se před letošní 
sezónou upsal Benátkám nad Jizerou. Zkušený 
forvard se ihned zařadil k oporám středočeského 
týmu. 
----------------------------------------- 
autor: HSfan 
foto: Petra Skopcová (medvediberoun.cz) 
zdroj: liberecky.denik.cz, hokej.cz, bkboleslav.cz (Jitka 
Čechová), hcbilitygri.cz (Ondřej Flanderka), idnes.cz, hcpce.cz, 
Český rozhlas 

UJAN PLODEK 



 

Statistiky 
Sezóna  Klub                                Z  G  A   B  TM 
1996/97 HC Stadion Liberec - jun. (E)      34 16 15  31   - 
        HC Stadion Liberec (1.liga)         6  0  0   0   - 
1997/98 HC Stadion Liberec - jun. (E)      32 14 18  32   - 
        HC Stadion Liberec - jun. (E,p-o)   5  3  5   8   - 
        HC Stadion Liberec (1.liga)         7  0  0   0   - 
        HC Benátky nad Jizerou (2.liga)     -  -  -   -   - 
1998/99 HC Stadion Liberec (1.liga)        44  6  6  12   - 
1999/00 Bílí Tygři Liberec (1.liga)        38  8  9  17   6 
        Bílí Tygři Liberec (1.liga,p-o)     8  2  1   3   0 
2000/01 Bílí Tygři Liberec (1.liga)        27  5  4   9  16 
        Bílí Tygři Liberec (1.liga,p-o)    10  1  0   1   0 
        HC Děčín (2.liga)                   2  1  0   1   0 
2001/02 Bílí Tygři Liberec (1.liga)        36 17  7  24  20 
        Bílí Tygři Liberec (1.liga,p-o)    17  2  5   7  14 
2002/03 Bílí Tygři Liberec (E)             46  9  6  15  18 
2003/04 Bílí Tygři Liberec (E)             45 12 10  22  10 
2004/05 Bílí Tygři Liberec (E)             47  7  4  11  12 
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)          6  0  0   0   0 
2005/06 Bílí Tygři Liberec (E)             32  2  3   5   4 
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)          3  1  1   2   0 
2006/07 Bílí Tygři Liberec (E)             39  8  6  14  24 
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)         12  1  1   2   0 
2007/08 Bílí Tygři Liberec (E)             39 15 11  26  12 
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)         11  0  1   1   4 
2008/09 Bílí Tygři Liberec (E)             32  3  5   8  14 
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)     6  0  2   2   2 
2009/10 Bílí Tygři Liberec (E)             37  7  5  12  39 
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)     3  0  0   0   0 
        Bílí Tygři Liberec (E,p-o)          8  2  3   5   2 
2010/11 Bílí Tygři Liberec (E)             25  0  4   4  22 
        HC Benátky nad Jizerou (1.liga)     6  2  3   5   0 
        BK Mladá Boleslav (E)              13  0  5   5  10 
        BK Mladá Boleslav (E,p-out)        11  3  0   3   4 
        BK Mladá Boleslav (baráž o E)       5  0  1   1   2 
2011/12 BK Mladá Boleslav (E)               7  0  1   1   6 
 
        Celkem v nejvyšší soutěži ČR      413 70 66 136 181 

 

Petr Nedvěd? Nebo snad Ctibor Jech 
starší, současný generální manažer Liberce? 
Ne, pro hodně fanoušků Tygrů je 
nejoblíbenějším hráčem stále Jan Plodek. A 

libereckých fanoušků. "Vytvářeli jsme si 
šance i loni, ale nedávali jsme góly. Bylo to 
těžší, na led jsme se dostali třeba třikrát za 
třetinu, byli jsme ztuhlí. Je to hodně o 
důvěře trenérů. Už 

to i přesto, že za klub zpod Ještědu 
nenastoupil již dva roky. Nad oblibou tohoto 
známého centra se ovšem není nutno příliš 
dlouho podivovat, vždyť tento hráč, jehož 
odchoval právě liberecký hokej, pamatuje 
ještě prvoligovou éru klubu (svůj debut 
v seniorském hokeji si odbyl v ročníku 
1996/1997). A byl to Jan Plodek, kdo měl na 
postupu Tygrů velký podíl. Vždyť 
v postupovém ročníku nastřílel devatenáct 
branek, což je na hráče, jehož přednosti tkví 
především v defenzivě, velmi slušné číslo.  
 

HOKEJOVÉ GENY 
 Momentálně 34leté hokejistu přivedl 
společně s jeho dvojčetem Milanem (hrával 
především za Vrchlabí a rodný Liberec) 
k nejrychlejší kolektivní hře jeho otec, 
bývalý brankář v tomto populárním sportu. 
„

                        Hráčské info 
26.11.1978 
174cm, 82kg 

hůl pravá 
Od malička nám třeba radil, jak gólmani 

reagujou a podobně, takže to je trochu 
výhoda. A vždycky nás vedl k tomu, že i blbá 
střela může skončit gólem a že je lepší někdy 
vystřelit, než zkazit nahrávku. Z toho jsem si 
tedy moc příklad nevzal...(smích),“ řekl 
v rozhovoru pro liberecky.denik.cz nevysoký 
útočník (174 centimetrů).  

útočník 
23Z, 4G, 6A, -4 +/-, 6TM 

 

ŽIVOTNÍ SEZÓNA A 
ZDRAVOTNÍ LAPÁLIE 

Jan Plodek se po postupu mateřského 
klubu do nejvyšší soutěže v jeho kádru 
udržel, byť musel zkousnout roli ve třetí či 
čtvrté formaci. Ale pro tým udělal vždy 
maximum, co mohl. V ročníku 2007/2008 pak 
dokonce vystoupil ze stínu svých spoluhráčů 
a nebývale se rozstřílel. 

Lajna ve složení Klimenta-Plodek-
Víšek (mimochodem všichni odchovanci klubu 
a velcí srdcaři), kterou už po výluce sestavil 
Josef Paleček, patřila k nejlepším v soutěži a 
ze čtvrté řady se záhy stala lajna druhá. "Je 
to samozřejmě o něčem jiném. Ze čtvrté 
řady jsme se na led moc nedostali, měli jsme 
úlohu bojovníků, kteří měli narušovat hru 
soupeře, důrazně napadat a vynutit si nějaké 
fauly. Ale přesilovky pak hrál někdo jiný. 
Pokud má člověk víc prostoru, je to znát na 
bodech, góly se dávají snadněji,“ řekl pro 
hokej.cz nejstarší z trojice oblíbenců 

před začátkem  



 
brankáři soupeře hned patnáctkrát. Jeho 
bilance mohla být ještě lepší, ale to by kvůli 
zranění nesměl vynechat 13 zápasů základní 
části. „

sezony nám říkali, že od nás čekají víc. Takže 
jsme s větším tlakem počítali a byli 
připravení,“ dodal Plodek. 

Jan Plodek nakonec rozvlnil síť za 

špatně," popsal Plodek tvrdý střet pro idnes.cz.. "V 
tu chvíli mě nenapadlo, že to dopadne takhle. 
Neviděl jsem, jestli se praštil a zjistil jsem to, až 
když zůstal ležet na zemi. Bylo mi z toho hned  

Těch gólů bychom mohli dát ještě 
více. Kolikrát jsme hledali jeden druhého, 
abychom nahrávkou vylepšili jeho střeleckou 
pozici skoro do prázdné brány. A to většinou 
dobře nedopadne (smích). Někdy by bylo 
lepší vystřelit a ten druhý by to mohl 
dorazit. Gólů by potom mohlo padat víc,“ 
podotkl Plodek pro Deník.  
 Pro Jana Plodka, to byla dosud životní 
sezóna (a asi už ani lepší nepřijde), během 
které se poměrně dlouho pohyboval na 
horních příčkách extraligové produktivity. 
Tehdy ho podle některých neprávem minula 
reprezentační pozvánka, kterou by si 
bojovný centr zasloužil. V závěru tolik 
povedeného ročníku přišlo ale zmíněné 
zranění (odneslo to koleno) a to Plodka 
zlobilo nejen při play-off, ale především kvůli 
němu nestihl velkou část letní přípravy před 
další sezónou. Ta nepatřila k těm 
nejpovedenějším jak pro oblíbence tygřích 
fanoušků, tak pro celý Liberec. Vedle 
dvaatřiceti extraligových klání stihl i šest 
zápasů za farmu, kde se byl po zranění 
rozehrát. Trenéři navíc i kvůli zranění Jana 
Víška museli rozpustit sehranou řadu 
místních patriotů.   
 Ani v sezóně 2009/10 se Plodek 
nevyhnul zdravotním lapáliím a vinou toho 
odehrál jen 37 zápasů. Navíc si „vytvořil 
rekord“ v osobních trestech, když nasbíral 
na něho nevídaných 39 trestných minut.  
 

PLODEK VYVRHELEM 
Tato kolonka se zvětšila hlavně díky 

nešťastné nehodě, kdy liberecký útočník nechtěně 
u mantinelu narazil pardubického Buchteleho, za 
což si odpykal i disciplinární trest na tři zápasy, 
vůbec jeho první v životě. Proti Janu Plodkovi se 
tehdy strhla obrovská vlna nevole. Na Plodka, 
mezitím co Jan Buchtele bojoval v nemocnici, létala 
jedna nadávka za druhou. Zkušený harcovník se kál, 
z následné výhry neměl žádnou radost a ihned, co 
to bylo možné, se jel mladičkému hráči omluvit. 
"Snažil jsem se napadat s tím, že chceme dát gól. 
Byl jsem poměrně hodně rozjetý a Buchtele se 
zrovna otáčel. Myslím, že hledal puk za sebou, já 
jsem ho v plné rychlosti trefil a dopadlo to 

 



 

špatně a chtěl  bych se strašně moc omluvit," zpytoval svědomí jinak slušně hrající centr. 
K celé situaci se na oficiálních stránkách HC ČSOB Pojišťovna Pardubice vyjádřil i nešťastník Buchtele, jehož 

chorobopis zní hodně hrozivě: odlomení části hrany třetího krčního obratle bez poškození míchy a vazivového aparátu. „On mi 
hned druhý den volal do nemocnice a ptal se mě na můj zdravotní stav. Jeho hlas byl zkroušený… Věřím, že do souboje nejel 
s úmyslem zranit mě, prostě se to stalo.“ 

 
ODCHOD Z LIBERCE 

Pojďme ovšem zpět k hokeji. Liberecký patriot se po rozpačité základní části probudil (bodově) v následném play-off, 
kde pomohl Tygrům z předkola až do semifinále. Bylo to ale jeho poslední play-off v barvách Liberce (tedy prozatím).  

Sezónu 2010/2011 sice zahájil v barvách mateřského klubu, ale v jejím průběhu poprvé změnil dres (pomineme-li 
několikazápasové epizodky v Děčíně a Benátkách nad Jizerou). Na hostování ho totiž zlákala Mladá Boleslav. "Je to trochu 
zvláštní. V Liberci jsem byl odmalička, čtrnáct sezon jsem tam odehrál za chlapy. Takže určitě je to něco nového. Ale takový 
je hokejový život a zase mi to může něco přinést," prozradil v rozhovoru s Jitkou Čechovou, šéfredaktorkou oficiálních 
stránek Mladé Boleslavi. „A jak se to stane, že se z hráče, který byl v širší reprezentaci, stane nepotřebný? V Liberci jsem byl 
už prostě dlouho a nastal čas, kdy jsem nebyl moc využíván. Když přišel Milan Bartovič, tak jsem nehrál skoro vůbec a 
nevypadalo to, že bych měl v budoucnu hrát více,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas SEVER. „Každý hráč ty klub mění a já 
jsem měl to štěstí, že jsem mohl hrát doma celou kariéru,“ dodal. Po jeho půlročním hostování vypršela Plodkovi v Liberci 
smlouva, kterou mu vedení klubu neprodloužilo a rozhodlo se vsadit na mladší hráče.  



UCO NA SEBE PROZRADIL V OFF-LINE 
ROZHOVORU? 

zdroj: hcbilitygri.cz 

V NEMOCNICI VÍC NEŽ NA LEDĚ 
TSpíše defenzivně laděný hokejista se nakonec rozhodl vsadit na 

známé prostředí a pro ročník 2011/2012 posílil Mladou Boleslav. Jenže 
tento ročník byl z jeho pohledu tragický. Nejenže jeho tým sestoupil,  

 
ale zároveň samotný Plodek nastoupil kvůli dlouhodobému zranění jen 
k sedmi zápasům v nejvyšší soutěži. „

Jaký sport byste chtěl dělat, pomineme-li 
hokej?  Ono to vlastně začalo už v létě, v 

průběhu přípravy. Měl jsem natažená třísla. To ještě docela šlo, bylo to 
krátkodobější a ne tak vážné. Pak jsem se zranil, v domácím zápase s 
Libercem, kdy jsem si natáhl vazy v koleni. A když jsem se z toho jakž 
takž dostal a vrátil se, tak jsem odehrál necelé dva zápasy a na Slavii mi 
při souboji vyletěl klíček v rameni. Musel jsem absolvovat operaci 
ramene,“ přiblížil své zdravotní lapálie v interview pro čtenáře 
oficiálních stránek bruslařského klubu. 

Rád hraju fotbal a tenis, takže by to bylo 
zřejmě něco z toho. 

 
Jakým zálibám se věnujete ve volném čase? 

Ono toho času zas až tolik není. Rád hodně 
odpočívám, naopak mě nebaví nákupy. Rád také 

sleduji v televizi sport. 
 Pro závěr ročníku pak byl poslán na rozehrání do prvoligových 

Benátek nad Jizerou, za které si vinou zranění ramene odkroutil jen tři 
zápasy. Do formy už se Plodek nestihl dostat a jen z tribuny tak 
sledoval, jak Piráti Chomutov oslavovali barážový triumf. „

 
Jaké je vaše oblíbené jídlo a pití? 

Mám rád sladká jídla, ale nejraději jím pizzu. K 
jídlu si dám rád pivo. Já už si říkám, 

že zranění k hokeji patří, asi čtyři roky. Zhruba do osmadvaceti mi 
skoro nic nebylo, těch zranění jsem utrpěl minimum, všechno šlo dobře. 
A pak se to začalo pěkně… Víte, jak to myslím, to radši vypípáme. 
(úsměv) Je to náročné. Prakticky každý rok nějaká operace, pak doba 
rekonvalescence, kdy člověk nemůže nic dělat. A potom se do toho pořád 
znovu a znovu od začátku dostávat,“ potvrdil známou pravdu Jan Plodek, 
jenž se tehdy stal „obětí“diktafonu Jitky Čechové.

 
Co plánujete dělal po skončení kariéry? 
Ještě nevím. Ale trochu už jsem o tom 

přemýšlel, těch možností je víc. Určitě je jednou 
z možností věnovat se hokeji i nadále. Tím 
myslím trénování nebo i něco jiného. Nikdy 

člověk neví, jak to dopadne.   
 Bylo jasné, že Mladá Boleslav o zraněními zmítaného pracanta už 
stát nebude. Jan Plodek byl tak po roce znovu nucen změnit své 
působiště. Ale ani tentokráte se nevydal do neznáma. Podepsal totiž 
smlouvu s Benátkami nad Jizerou, kam má vyřízeno hostování do konce 
sezóny. Vzhledem k tomu, že letos hraje za Benátky, za ty Benátky, 
které jsou farmářským celkem Libercem, je dost možné, že se Jan 
Plodek, jehož švagry (pokud se rodinná situace v poslední době 
nezměnila) jsou známí hokejoví bratři Michal a Patrik Rozsívalovi, ještě 
v Liberci objeví. A ne jako divák, ale i jako hráč.  

Oblíbený film :Maléry pana učetního. 

Oblíbená hudba: Eros Ramazzotti. 

 



KLUB 

 

Zdroj: Jindřich Poledna (skkadan.cz), Libor Kult (hokej.cz) 
Foto: fotokraus.cz, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Diana Šlosarová (hc-olomouc.cz), Miroslav Rosendorf (hcusti.cz) 

USK KADAŇ 



 

 

SOUPISKA 
# post jméno narozen věk výška váha hůl 
1 B Miroslav Hanuljak 12.9.1984 28 let 180 cm 72 kg L 

82 B Jan Kaššák 4.9.1989 23 let 179 cm 77 kg P 
2 B Jan Strmeň 26.12.1991 20 let 188 cm 75 kg L 
4 O Tomáš Bartejs 4.9.1992 20 let 178 cm 73 kg L 
4 O Daniel Kolář 27.9.1992 20 let 194 cm 90 kg L 

43 O Daniel Kolčava 14.10.1991 21 let 182 cm 83 kg L 
4 O Martin Lučka 10.3.1985 27 let 191 cm 85 kg L 

22 O Petr Macháček 19.10.1985 27 let 179 cm 84 kg L 
10 O Martin Mazanec 5.8.1989 23 let 194 cm 94 kg L 
5 O Daniel Opalek 25.8.1992 20 let 182 cm 89 kg L 
61 O Aleš Pavlas 30.1.1982 30 let 173 cm 77 kg P 
 O Roman Prošek 2.8.1980 32 let 180 cm 82 kg L 

3 O Tomáš Schmidt 31.1.1989 23 let 182 cm 86 kg L 
20 O Martin Szakal 3.1.1981 31 let 187 cm 92 kg P 
19 O Jakub Trefný 12.3.1981 31 let 177 cm 89 kg L 
17 U Bronislav Andres 17.11.1988 24 let 188 cm 90 kg L 
27 U Tomáš Bursík 27.3.1989 23 let 181 cm 85 kg L 
17 U Danko Deveri 6.11.1992 20 let 187 cm 85 kg L 
69 U Nikola Gajovský 16.3.1987 25 let 185 cm 82 kg L 
55 U Jaroslav Hafenrichter 22.1.1990 22 let 182 cm 90 kg L 
26 U Jan Hammerbauer 15.4.1993 19 let 187 cm 88 kg L 
83 U Filip Hanták 10.1.1992 20 let 186 cm 83 kg P 

 U Radek Hrabák 18.3.1992 20 let 174 cm 67 kg L 
33 U Jiří Charousek 2.12.1981 30 let 184 cm 80 kg P 
71 U Roman Chlouba 11.2.1991 21 let 185 cm 82 kg P 
12 U Petr Jíra 10.8.1978 34 let 175 cm 75 kg P 
7 U Jaroslav Kůs 3.3.1990 22 let 190 cm 90 kg L 

26 U Petr Mainer 10.9.1992 20 let 186 cm 83 kg L 
91 U Zdeněk Ondřej 2.8.1980 32 let 180 cm 95 kg L 
43 U Milan Procházka 17.4.1977 35 let 183 cm 91 kg  
89 U Marek Račuk 2.6.1992 20 let 192 cm 87 kg L 
24 U Filip Seman 15.11.1985 27 let 178 cm 83 kg L 
18 U Petr Stoklasa 18.4.1989 23 let 183 cm 86 kg L 
27 U Stanislav Škorík 24.1.1992 20 let 182 cm 82 kg L 
9 U Karel Ton 1.7.1987 25 let 185 cm 87 kg L 

 

  Před startem ročníku tipoval náš 
magazín Kadaň za prvního nepostupujícího do 
play-off. Proč jsme se v našem tipu tak 
zmýlili? Tým totiž v době vydání prvního čísla 

trenér přinese sice něco svého, ale já 
respektuje vedení týmu a chci hrát hokej, 
který tyhle mladé kluky dostane do 
extraligy. Vedení je rozumné, netlačí na  

ve svém kádru postrádal hráče typu Lučky, 
Hafenrichtera, Macháčka, Gajovského, Jíry 
či Zdeňka Ondřeje. Na střídačce navíc stál 
Michal Jäger, trenér bez zkušeností a navíc 
s civilním zaměstnáním, kvůli kterému 
vynechal několik tréninků.  

První kola a výsledky Kadaně dávaly 
našemu magazínu za pravdu. Tedy, že 
Severočeši budou bojovat v dolní polovině 
tabulky. Nic tehdy nenasvědčovalo tomu, že 
by mladý celek mohl během jednoho dne mohl 
tak výrazně vyšvihnout mezi spolufavority 
soutěže. 

 

VÝMĚNA TRENÉRA 
 Tím dnem byl sedmý listopad. Tehdy 
(po 9. kole, kdy měla na svém kontě Kadaň 
pouze šest bodů) se totiž odhodlalo vedení 
sportovního klubu ke změně trenérů. Místo 
odvolaného Michala Jägera byl povolán Jiří 
Čelanský, bývalý asistent Vladimíra Růžičky 
ve Slavii Praha. „Já sem rozhodně nepřišel 
dělat revoltu! Vždycky to někam dotáhnete 
jen poctivou prací. Rád pracuji s mladým 
týmem, navíc podobnou situaci jsem už zažil. 
Havlíčkův Brod byl také farmou Slavie. Kadaň 
je farmářským týmem Chomutova a důležité 
je, že veškeré řízení má hlavu a patu. Myslím, 
že spolupráce mezi Kadaní a Chomutovem 
míří tím správným směrem. Já si tu nemám na 
co stěžovat, jsou tu vynikající podmínky na 
práci, všechno funguje. Pro mladé kluky je 
důležité, že Kadaň i Chomutov se snaží hrát 
stejný styl hokeje,“ uvedl Jiří Čelanský po 
svém nástupu na kadaňskou střídačku 
v rozhovoru s Jindřichem Polednou. „Hlavní 
je si uvědomit, že jsme farma. Máme tu 
především mladé hráče a naším prvním 
úkolem je kvalitně trénovat. Ti kluci na 
extraligu mají, jen na sobě musejí pracovat a 
musejí hlavně sami chtít. Vždyť tu mají 
velikou motivaci, provázanost Kadaně a 
Chomutova je veliká a oni tam mohou kdykoliv 
nakouknout. U mladších hráčů je to všechno o 
každodenní dřině, oni si tím musí projít, jinak 
si tu extraligu nevybojují! Většinou nemají v 
hlavě srovnáno co vlastně chtějí a za jak 
dlouho by to rádi dokázali. Mnoho hráčů má 
střídavé starty mezi 1. ligou a extraligou a 
naší snahou je, aby tihle hráči měli minimální 
problémy se začleněním do týmů. Každý 

MIROSLAV HANULJAK 

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


 

 

NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY 
NIKOLA GAJOVSKÝ 

Loni patřil ke klíčovým osobnostem postupového 
týmu Pirátů, ale místo v extraligové sestavě si 
nevybojoval. Šikula a bavič kabiny, jenž se 
zapojil jako jeden z pěti kadaňských hráčů do 
akce Movember, ale sen o extralize stále 
nevzdává. V Kadani se mu totiž zatím daří a 
otevřel si tak cestu do Chomutova. 

FILIP SEMAN 
Zatímco jeho hokejové dvojče Marek Sikora 
nastupuje za Chomutov pravidelně, Filip Seman 
se v pirátském celku letos objevil pouze jednou. 
A to i přesto, že v Kadani střelecky řádí a patří 
k nejlepším kanonýrům soutěže.  

PETR JÍRA 
Také ikona chomutovského hokeje si 
nevybojovala stabilní místo v sestavě Pirátů. Více 
utkání tedy tento drobný šikula odehrál na 
farmě. Tam si sice přivodil vážné zranění oka, ale 
na marodce pobyl jen krátce, a znovu tak 
naskočil do hokejového kolotoče.  

výsledky, ale tlačí především na bezvadnou 
přípravu hráčů. Cílem je, aby kdokoliv z Kadaně 
mohl naskočit do 1. týmu (Chomutova),“ dodal 
pro skkadan.cz mladý trenér, který kdysi po 

  

OHLASY HRÁČŮ 
 Nechme prostřednictvím mužů 
s diktafony o současné situaci hovořit i  

DANKO DEVERI 

boku Kamila Pokorného přivedl Havlíčkův Brod 
zpět do 1. ligy. „Já si momentálně žádné velké 
cíle nekladu. Pro mě je důležité poctivě 
pracovat na 100 procent. Odvádím práci klubu, 
který mě platí a hlavní ocenění pro mě je, že se 
hráči, kteří mi prošli rukama dostanou na 
takovou úroveň, aby mohli hrát extraligu. 
Momentálně ctím pravidla, která jsou v Kadani 
a Chomutově, se kterými jsem se ztotožnil,“ 
pokračoval sympatický trenér v rozhovoru pro 
oficiální klubové stránky.  
  

KADAŇ ZE DNA TABULKY AŽ 
MEZI ELITU SOUTĚŽE 

 Nastolený systém Jiřího Čelanského 
hned začal fungovat na jedničku. Tým 
spoléhající se zejména na zkušené hráče 
z Chomutova po příchodu nového kouče 
nebodoval jen třikrát! Kadaň si body neodvezla 
jen z Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem a 
Olomouce. To však rozhodně není ztráta. 
„Myslím, že výsledkově byla první polovina 
základní části nad očekávání. Naše hra si 
začíná sedat, hráči věří v naordinovaný systém, 
jsou pracovití, neměli jsme spolu jediný 
problém. Hráče jsem si získal na svou stranu 
právě systémem hry, věříme si navzájem a naše 
sebedůvěra roste také díky získaným bodům. 
Tohle jsou hlavní aspekty úspěšného 
seniorského hokeje. Párkrát jsme si s hráči 
sedli, řekli jsme si určité důležité věci a 
bavíme se o nich otevřeně stále. Kluci o všem 
přemýšlejí, vidím na nich, že hokej nezabalí 
denně ve 13 hodin. Hlavně dostávají prostor se 
ke všemu vyjádřit, to je hodně důležité,“ 
pronesl pro skkadan.cz hlavní kandidát na cenu 
Trenéra roku, který poté zhodnotil pro 
Jindřicha Polednu i hlavní sílu týmu. „Vysoký 
nadstandard je brankář Hanuljak. Bez něj 
bychom určitě nebyli tam, kde jsme. Pokud 
chcete hrát ve vyšších patrech tabulky, musíte 
se opírat o brankáře takových kvalit. V Kadani 
je velmi vyrovnaný kádr, zápasy může 
rozhodnout prakticky kdokoliv. Nejsme jako 
Jihlava nebo Hradec Králové, kde se opírají o 3 
až 4 hvězdy, na kterých celý tým stojí. Kadaň 
vsází především na fyzickou připravenost a 
kondici, skvěle zvládáme především třetí 
třetiny, kdy soupeř odpadne a my můžeme 
zápas rozhodnout. A toho se chceme držet. I 
proto jsou naše tréninky tak intenzivní.“  

 



 

 

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY 
PETR MACHÁČEK 

Když tento defenzivně laděný bek přicházel před 
sezónou 2011/2012 do Chomutova, asi netušil, že 
se po případném postupu přesune do Kadaně. 
Jenže bývalý zadák Českých Budějovic či Mladé 
Boleslavi trenéry neoslovil a přednost dostali jiní. 
Kadaňským fanouškům to ovšem rozhodně nevadí. 

ALEŠ PAVLAS 
V poslední době nastupoval tento zadák i za A- 
tým Pirátů. Své místo má ovšem stále i 
v kadaňském celku, kde byl dokonce i kapitánem 
týmu. Drobného zadáka často pronásledují v jeho 
pestré kariéře zranění. I kvůli nim ztratil 
stabilní místo v nejvyšší soutěži. Ale i ve 30 
letech se ještě může pokusit o hokejový 
comeback. MARTIN LUČKA 
Na svém kontě už má přes 300 odehraných 
utkání v nejvyšší soutěži a 3 starty za seniorský 
národní tým. V Chomutově ale zatím dostávají 
přednost jiní. V Kadani však ostatní spoluhráče 
herními kvalitami a defenzivní prací převyšuje. 

MĚSTO 
 

 

Kadaň je někdejší královské město s 18 tisíci 
obyvateli v Ústeckém kraji ležící jihozápadně 
od Chomutova na levém břehu řeky Ohře. 
Město Kadaň je držitelem rekordu nejužší 
ulice v České republice, kterou se stala 
Katova ul. vedoucí z Mírového náměstí do ul. 
Sokolovské měřící v nejužším místě 66,1 cm a 
v nejširším 131,5 cm. S městem Kadaň je 
spjat mimo jiné herec Josef Dvořák, Jan 
Hasištejnský z Lobkovic či Mikuláš z Kadaně 
(sestrojil Staroměstský orloj). 

hráče. „Samozřejmě to není jenom v trenérovi. 
Vždycky je v tom několik faktorů. My jsme rádi, 
že ta změna zlepšila naše výsledky. Avšak určitě 
bychom byli rádi, kdyby se nám dařilo již pod 
minulým trenérem. Změna trenéra byla jen 
impulsem, k zápasům přistupujeme stejně jako 
předtím,“ uvedl kanonýr týmu Filip Seman 
v interview s Martinem Doležalem. „Trochu se 
upravila taktika, hrajeme trpělivěji, nedostáváme 
smolné góly, zodpovědněji bráníme a nepotkávají 
nás během zápasu výpadky, kdy jsme inkasovali 
třikrát za pět minut,“ pokračoval pro hokej.cz 
bývalý havířovský hokejista v hodnocení změn po 
změně trenérského obsazení. „Většina trenérů 
má svou představu, jaký hokej hrát. 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,“ dodal 
v interview s Liborem Kultem. „Míra Hanuljak nás 
drží. Máme výborného gólmana, o kterého se 
můžeme opřít, a proto se musíme snažit dávat 
góly. Vstřelené branky a dobrý brankář, to je 
základ úspěchu,“ uzavřel hokejista, který má na 
svém kontě již 17 tref (po pouhých pětadvaceti 
odehraných zápasech). 
 Zatímco Filip Seman hovořil o změně 
trenérů trochu umírněně (tvrdil, že jen výměnou 
kouče se Kadaň tak výrazně nezlepšila), Nikola 
Gajovský měl trochu odlišný názor. „Se 
stoprocentní jistotou mohu říci, že zlepšený 
výkony stojí za změnou trenéra. Nový trenér dal 
naší hře řád a impulz. Udělaly se tu radikální  JIŘÍ CHAROUSEK 



 

 

UFRANTIŠEK LUKEŠ 
 
 
 
 
 
 
 

STADION 
 

 

Stánek farmářského celku Chomutova se 
nalézá v samotném centru města, poblíž 
nádraží a hned vedle Kauflandu. Stadion se 
dvěma tribunami pojme rovných 3000 diváků. 
 

FANOUŠCI 
 

Kadaň má s návštěvností velké problémy. 
Sympatické ovšem je, že zde existuje 
alespoň solidní kotel. Nízká návštěvnost se dá 
ospravedlnit snad jen tím, že Kadaň je blízko 
Chomutova, takže potencionální diváci SK 
dají raději přednost atraktivnějším Pirátům.  

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,“ uvedl šikula Nikola Gajovský. „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 pro Jindřicha Polednu 
Nikola Gajovský, jenž má zatím na svém kontě 19 bodů po 23 odehraných 
zápasech.  
 

CO BUDE DÁL? 
 Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na Kadaň měla ulehnout nějaká 
větší krize. Vždyť v posledním kole Severočeši vyhráli nad Mladou Boleslaví! 
„Chceme se udržet v tabulce co nejvýš a udělat dobrý výsledek v play-off. 
Kadaň by si to zasloužila,“  přeje si obránce Tomáš Schmidt.  

Nejslavnějším odchovancem klubu je 
bezesporu František Lukeš. Toho jistě moc 
dobře znáte ať už z litvínovského, tak i  z 
reprezentačního dresu. V posledních letech 
patří k nejproduktivnějším hráčům naší 
nejvyšší soutěže. Mezi jeho individuální 
rekordy patří 21 vstřelených branek a 45 
získaných bodů v základní části ELH. Drží si 
vysoký standart, v posledních letech má 
takřka bod na zápas. 

JIŘÍ ČELANSKÝ 



FORVARD 

 

Australský hokejista v České republice? Ano 
je to možné! Je jím nadějný 18letý mladík 
Nathan Walker, který momentálně vypomáhá 
Šumperku z extraligových Vítkovic.  

UNATHAN WALKER 



VZTAH K RUGBY 
 Nathan Walker se narodil před 18 lety ve 
Walesu. Ve věku dvou let se však s rodiči 
přestěhoval do Austrálie.  

 
Jeho otec tehdy hrál v Austrálii velmi 

populární rugby. Nebylo divu, že Nathana přivedl 
nejprve k této hře. „Ragby mě bavilo, ale hokej je 
zábavnější. Chybí mi sice ostré střety, ale zatím 
jsem se vždycky udržel. Ani na tréninku jsem ještě 
nikoho nesložil,“ popsal s humorem v rozhovoru 
s Květoslavem Šimkem vztah k rugby, které u nás 
dosáhlo popularity snad jen kvůli hrůzostrašnému 
tanci haka. „V Austrálii haku nemáme, to dělají 
Novozélanďané. Ale není to špatný nápad, vymyslet 
nějakou hokejovou haku (směje se). Musel bych se 
ale poradit s kámošema, jestli by do toho šli,“ uvedl 
pro deník Sport hokejista, jemuž spoluhráči 
z Vítkovic vyzdobili dveře od jeho šatny plakátem 
rugbistů Nového Zélandu. „Jo, chtěli mě naštvat. 
Nový Zéland je v ragby náš největší rival, ale kluci 
to tam chtějí mít, tak jsem to na dveřích nechal.“   
 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
Od šesti let začal hrát hokej za tým 

Blacktown Flyers. „Hokej hrál můj bratr, tak jsem 
si řekl, že to zkusím také, viděl jsem také  

HRÁČSKÉ INFO

STATISTIKY 

 

  
2. 7. 1994 

177cm, 84kg 
Cardiff (Wales) 

hůl levá 
1Z, 0G, 0A,  
-1 +/-, 0TM  



 

dokument o Anaheim Mighty Ducks a do hokeje 
se definitivně zamiloval,“ řekl o důvodu toho, že 
začal v Austrálii praktikovat takřka neznámý 
sport. „Každý má šanci, jen musíte tvrdě 

týdnech vrátila domů, ale našli jsme mu náhradní 
rodinu, přihlásili ho do školy a kluci kolem něj mu 
pomohli. Brávali si jej na víkendy, zapadl mezi ně 
rychle. Sám se kousnul a zvládnul to,“ pokračoval. „Je  

pracovat. Pak se vám může splnit každý sen. Vím, 
že hokej není pro Austrálii zrovna typický sport, 
ale mě nadchnul,“ řekl pro deník Sport 18letý 
Australan, mezi jehož vzory patří Jaromír Jágr 
(jak nečekané, že?) a slovenský kanonýr Marián 
Gáborík. „Rodiče jsou rádi, že hraji hokej, vždy 
mi říkali, ať dělám to, co mě baví, co mi dělá 
radost.“  

A jak vlastně vypadal hrací řád 
australského hokeje? „Hraje se tam od začátku 
dubna do konce září, trénink je jednou týdně, 
takže se do toho moc nedostanete,“ řekl 
v interview pro webhokej24.cz.  

Jeho starší bratr, který Nathana, jak 
bylo zmíněno, k nejrychlejší kolektivní hře 
přivedl, dokonce válel v jednom z minnesotských 
klubů. „Bohužel už nehraje, protože se zranil. 
Dlouho nehrál. Ještě se zkoušel vracet, ale už ho 
to tak nebavilo a začal se věnovat škole,“ 
poodhalil pro iSport.cz nevysoký (177cm) 
útočník. „To víte, že bych chtěl být o pár 
centimetrů vyšší, ale tohle už se mi asi nepodaří. 
Tak musím využít jiné věci. Stabilitu, rychlost, 
střelbu… Menší hráči to mají těžší, o to víc 
musím makat.“   

Podprůměrná postava však neznačí to, že 
by hrál jen technický hokej. Na ledě je to dělová 
koule, která vyhledává momenty, kdy někoho 
může nachytat na holičkách a povedeným hitem 
sestřelit na led.  

 
ODLET DO ČESKÉ REPUBLIKY 

Jako třináctiletý talent se pak 
prostřednictvím trenéra Jakuba Petra dostal do  
 

České republiky. „Můj trenér z Austrálie se zná s 
Jakubem Petrem, současným trenérem juniorky. Ten 
tehdy trénoval v Austrálii osmnáctku. Můj trenér ho na 
mě upozornil a tak se zeptali, jestli bych to nechtěl 
zkusit ve Vítkovicích. Tak jsem tady přišel a asi jsem 
se chytl. Dařilo se mi a já zůstal,“ uvedl pro hc-
vitkovice.cz. „Chtěl jsem se zlepšovat, trénovat každý 
den, dát hokeji všechno, a to by v Austrálii nešlo. Proto 
jsem odešel k vám,“ dodal cílevědomý forvard.  

 
 

„Byl silný na kotouči, hned bylo vidět, že hokej 
rozhodně hrát může,“ vzpomínal Jakub Petr, objevitel 
hokejového talentu, v interview pro iSport.cz. 
„Samozřejmě jsme dopředu nedokázali odhadnout, jak 
se takový mladý kluk srovná s odloučením od rodiny a 
úplně jiným prostředím, než na jaké byl z Austrálie 
zvyklý. Bylo to pro něj hodně těžké, máma se po dvou 



 

Bylo to něco neuvěřitelného."  
Nadaný útočník pak sice postupem času 

vypadl ze sestavy Vítkovic, ale na herní 
nevytíženost si nemohl stěžovat. Hrál za juniorku, 

a dokonce se stal historicky nejmladším střelcem 
Spengler Cupu. Bylo mu v době jeho rekordního 
zápisu pouhých 17 let. "V tu chvíli jsem měl na tváři 
obrovský úsměv, přestože jsem se ho snažil schovat.  

prvoligovou Olomouc a v závěru ročníku posílil 
vítkovický starší dorost. A s ním se nakonec 
radoval ze zisku extraligového titulu! "Je to skvělý 
pocit. Samozřejmě, kdyby to bylo s áčkem, bylo by 
to několikrát lepší, s juniorkou by to bylo také 
super, ale jsem hodně rád, že se mi povedlo získat 
titul s dorostem. Jsem maximálně spokojený, 
maximálně šťastný," radoval se Nathan Walker 
v rozhovoru s Pavlem Grossmannem. Na jeho 
euforii nic nesnižoval ani fakt, že za dorost 
odehrál pouze tři zápasy, byť v nich byl hlavní 
hvězdou Vítkovic. „To bych neřekl, že by fakt, že 
jsem s týmem neabsolvoval celý ročník, zmírnil 
moji radost. Ani nevím, jestli tady má někdo větší 
radost, než mám já. Pro mě je tohle první titul v 
Česku. Od té doby, co jsem tady, jsem nic 
nevyhrál, až teď. Jsem úplně... nedá se to popsat... 
jsem prostě happy,“ hlásil nadšeně do diktafonu 
jednoho z redaktorů oficiálních stránek 
ostravského klubu.   

 

JUNIORSKÝ KEMP 
S WASHINGHTONEM 

 Ani přes výborné výkony v nejvyšší soutěži 
Nathan Walker neoslnil zámořské skauty a během 
Draftu NHL 2012 žádný z manažerů zámořských 
celků jeho jméno nevyslovil.  
 Jenže i tak o něj projevili zájem Capitals,  

 

do hokeje vysloveně zažraný. Na tréninky chodí mezi 
prvními a odchází častokrát jako poslední. Sní o NHL 
a tvrdě si za tím jde.“ dodal trenér Petr.  

Ale i kdyby svůj sen jednou přetavil ve 
skutečnost, moc popularity v jeho vlasti by mu to 
stejně nepřineslo. "Tam si mých úspěchů nikdo 
nevšimne, hokej lidi nezajímá. Sport číslo jedna je 
ragby, hlavně během mistrovství světa."  

U náhradní rodiny však dlouho nepobyl, 
jakmile to bylo možné, postavil se na vlastní nohy a 
bydlel na internátě. Studium ukončil. Začal se naplno 
věnovat hokeji.  

Chodil jen na lekce češtiny. „Když jsem 
přijel, tak jazyk byl pro mě ze začátku problém. Ale 
teď už vůbec ne. Rozumím všem, ostatní také rozumí 
mně, takže teď už je to v pořádku.“ 

 
ŽIVOTNÍ LOŇSKÁ SEZÓNA 

Na ročník 2011/2012 asi Nathan Walker 
nikdy nezapomene. Právě tehdy se totiž stal slavným. 
Dokázal se probojovat do seniorského kádru Vítkovic 



 

kteří ho pozvali na svůj kemp před sezónou. „Je to takzvaný development kemp, který umožní trenérům vidět, jak na tom 
hráči na ledě doopravdy jsou. Není to tedy jen o informacích skautů, ale trenéři mladé hráče vidí přímo na vlastní oči. Na 
tento kemp dostali pozvánku samozřejmě draftovaní hráči a pak volní hráči, jako jsem například já,“ přiblížil tento kemp 
Walker. „Dostal jsem textovku od skauta Washingtonu a byl jsem opravdu hodně šťastný. Bylo to zvláštní, protože mi zpráva 
přišla jen krátce poté, co jsem se dozvěděl, že jsem neprošel Draftem. Byl jsem zklamaný, že to na Draftu nevyšlo, ale i 
tahle skutečnost, i fakt, že z NHL o mě přece jen projevili zájem, mě motivuje ještě více k tomu, aby následující sezona byla 
z mé strany opravdu velká, dobrá a úspěšná,“ dodal pro hc-vitkovice.cz.  

Smlouvu si pochopitelně Walker nevybojoval, ale rozhodně nezklamal a skauti Capitals ho budou i nadále bedlivě 
sledovat. „Bylo to super. Byla to velká dřina, ale super. Během kempu jsme měli tréninky ale i fyzické testy,“ řekl Australan, 
který v Česku díky svému původu vzbudil velký zájem médií. „V Americe se o to ani moc nezajímali. Nebo mi to tak 
nepřipadalo. Samozřejmě média jsou v NHL u všeho, i na tomhle kempu byli novináři pořád, ale že by chodili za mnou nějak 
víc, to asi ne. Pár jich bylo, ptali se, jak jsem se dostal k hokeji a jak to beru a jak to vnímám, ale bylo to normální.“ 

Když měl Walker zmínit, co ho v USA nejvíce překvapilo, uvedl trochu netradiční poznatek. „Hodně mě překvapila 
tréninková hala. Byla v nákupním středisku a ještě vysoko. Prostě jsem normálně přišel do obchoďáku a lidé mi řekli, abych 
jel do osmého patra. Myslel jsem si, že tam je jenom nějaká kancelář, ale najednou jsem byl v osmém patře a vidím dvě 
ledové plochy,“ sdělil pro oficiální klubové stránky Vítkovic.  

 

LETOŠNÍ ROČNÍK 
 V tomto ročníku zatím mladý forvard zůstává za očekáváním. Však si také laťku nastavil hodně vysoko. V nejvyšší 
soutěži zatím branku nevstřelil, v juniorce Vítkovic však řádí nevídaným způsobem. 
 Jeho malé herní vytížení v ELH vedlo vedení Ostravanů k tomu, že tomuto rodáku z Walesu vyřídili střídavé starty 
do Šumperka. Za Draky již nastoupil, jeho budoucí působení závisí vždy na konkrétní dohodě. Každopádně by mu angažmá v 1. 
lize určitě zvedlo sebevědomí.  



 

ROZHOVOR 

Petr Přindiš je momentálně jeden 
z nejoblíbenějších hráčů Berouna. 
Fanoušky Medvědů si na svou stranou 
získal tvrdou a důraznou hrou, navíc 
mnohé z nich pobavil i v off-line 
rozhovoru na oficiálních stránkách 
klubu. Zde je přepis odpovědí tohoto 
zadáka se zkušenostmi z nejvyšší 
soutěže. 
----------------------------- 
zdroj: medvediberoun.cz 
foto: medvediberoun.cz (Petra Skopcová) 

UPETR PŘINDIŠ 



 Petr Přindiš, 23letý odchovanec 
sokolovského hokeje, je kmenovým hráčem 
Mostu. Letos však nejprve na měsíc putoval do 
Berouna, který si jeho služby posléze pojistil 

 
do konce ročníku. Nutno dodat, že k velké 
úlevě středočeských fanoušků. Petr Přindiš 
totiž hraje na vysoké úrovni a v říjnu byl 
dokonce vyhlášen nejlepším Medvědem měsíce! 
 
Zde jsou výňatky z off-line rozhovoru, ve 
kterém mu otázky kladli čtenáři webu 
medvediberoun.cz: 
pozn.: některé příspěvky byly zkracovány a upravovány 
 
Baví tě ještě hokej? 
„Hokej mě baví vždy a všude, kde jinde si 
můžete jen tak do někoho bouchnout nebo si na 
někoho hezky zanadávat...“ 
 
Nechci aby ses vrátil do Mostu... 
„Prakticky neskutečně jsem s Tebou.“ 
 
Vy jste měl možnost působit v mosteckém 
týmu, kde je jednatelem trochu kontroverzní 
muž, pan Valerij Korol. Jak byste tohoto 
pána charakterizoval? Jaký je v jednání s 
hráči? 
„Nevím jestli je pan Korol kontroverzní, ale  

 je to člověk s vlastním názorem a nebojí se 
ho pustit do světa, za což je potřeba to 
určitým způsobem ocenit, i když někdy je 
to pro někoho třeba už za hranicí 
únosnosti. Mně osobně kontroverzní lidi 
baví, je s nimi hromada srandy. Každého 
z nás ovládají emoce, někoho méně, někoho 
více.“ 
 
Vy sám jste považován za hráče, co se 
nebojí tvrdé hry. Měl jste s tím třeba 
někdy problém u veřejnosti? 
„Máte pravdu, že tvrdá hra mi vyhovuje a 
dá se říct, že ji i vyhledávám, samozřejmě 
bez úmyslu někoho zranit nebo tak něco. 
Na ledě jsem dost impulzivní, ale snažím se 
to krotit, abych neoslaboval tým, ale i to se 
mi někdy nepovede. Občas nějaké problémy 
u veřejnosti jsou, zejména v Šumperku :) A 
tímto posílám do Šumperku pozdrav :).“ 
 
Slyšel jsem že máš na sobě několik 
tetování, chtěl jsem se tě zeptat jestli 
to bolí. Já mám piercing v bradě a v 
bradavce,myslíš že se s tím dá ta bolest 
srovnat?  
„Pár kousků na sobě mám, to je pravda, ale 
já necítím bolest, tudíž Ti v tomhle ohledu 
neporadím, každopádně o piercingu do 
bradavky taky zauvažuji :).“ 



   Preferuješ ke snídani ovesnou kaši nebo  
raději něco mastnějšího, popřípadě něco na 
vidličku... A co v den zápasu? 
„Mám raději sladké snídaně, třeba rohlík 

 
s domácí jahodovou marmeládou od Mamky :) 
A v den zápasu nějaké těstoviny a Monster 
energy.“ 
 
Pomalu se blíží vánoce. Co si přeješ aby Ti 
přinesl Ježíšek? Napíšeš mu? 
„Ježíškovi psát nebudu, z toho jsem už 
vyrostl, ale kdyby si náhodou Ježíšek četl 
tenhle rozhovor, tak si přeju ať do nás všech 
přinese mír, lásku a zdraví. A sem tam 
nějakou tu korunu. :) PS: Klidně i víc těch 
korun :).“ 
 
Jakou hudbu si rád poslechneš?A co 
posloucháte v kabině? 

 

„Já jsem hodně hudební typ. Řekl bych,že 
hudba u mě hraje dost důležitou roli, pomáhá 
mi relaxovat, dokáže mě namotivovat a není 
dne, kdy bych si nepustil nějakou dobrou 
hudbu. Zejména je to černej rap, hip- hop a 
RnB, ale oceňuji hudbu jako takovou, když je 
kvalitní rock nebo pop taky si rád poslechnu. 
V kabinách se hodně pouští většinou Kabáti a 
rocková hudba, zrovna to moc nemusím, ale 
na české scéně jsou Kabáti top, takže uznám 
jejich kvalitu. Tady v Berouně hrajou třeba 
Offspring a ty si rád před zápasem 
poslechnu.“ 
 
Dodržuješ před zápasem nějaký rituál? 
„Jediný rituál, který dodržuji, je to, že se 
před začátkem zápasu pomodlím.“ 

Po zápase v Havlíčkově Brodě, kdy jsi ve vzájemné bitce skolil Štěpánka, tě trenér nazval autoritou a osobností, 
která to dokáže vzít na sebe a za mužstvo se dokáže třeba pobít. Šel bys do souboje třeba se Zbyňkem Skleničkou? 
„Nikdo z nás není ze železa, ani Sklenička. A když by k něčemu došlo, tak bych z toho určitě necouvnul. Jelikož on je úplně 
jiná váhová kategorie než já, tak by to mělo asi katastrofální následky v mojí tváři, tak doufejme, že k tomu radši nikdy 
nedojde!“ 
 
Patříš do sokolovské hokejové líhně, kde jsi vyrostl v dobrého hokejistu vedle bratří Rohanů, Zuckera, Závorky atd. 
Myslíš, že si opět někdy za Baník společně zahrajete? 
„Doufám, že se tam všichni společně sejdeme na konci naší kariéry a „doplácáme“ to tam :-) 
 
Jseš juniorským mistrem republiky z roku. 2008, od té doby uběhlo spoustu času, čím to je, že krom cca tří desítek 
startů v extralize jsi nezaznamenal další hokejový úspěch? 
„Tak po juniorským titulu pro mě byla největší priorita naskočit v Karlových Varech v extralize. To se povedlo, ale udržet si 
místo v základní sestavě extraligového mužstva je velmi náročné, někdo má tu cestičku snadnou a někdo si musí projít 
dlouhou trnitou cestou. Já budu nejspíše ten druhý případ, ale věřím, že poctivá práce mi přinese ovoce s příchutí extraligy.“ 
 
Přišel jsi vypomoci z Mostu, můžeš prosím porovnat hru zadních řad, zde a tam, a v čem je podle tebe důvod tolika 
obdržených branek v posledních venkovních zápasech Berouna?  
„Porovnávat hru v Berouně a v Mostě je dost složité, každý trenér věří svému ověřenému systému a v mnoha případech se od 
sebe liší. V Mostě je obrana o malinko zkušenější než u nás, ale tady je zase mladá a dravá síla, která je pro soupeře mnohem 
nepříjemnější. Gólů se v posledních venkovních zápasech dostalo dost, ale na ledě je vždy s gólmanem šest hráčů a celá lajna 
musí fungovat kompaktně a nám v tomhle ohledu ty zápasy nevyšly, ale je to za námi a netřeba se k tomu vracet. Myslím, že 
naše hra se rapidně zlepšuje a věřím, že my „Medvědi“ teď budem nadělovat dárečky v podobě 5 a více gólů.“ 
 



TOP 10 

 

V poslední době dostávají v 1. lize hodně prostoru zejména mladí hráči, ale i zkušení mají ve druhé 
nejvyšší soutěži své místo. V tomto žebříčku jsme pro vás seřadili deset nejlepších veteránů (ročník 
1976 a starší) podle našeho názoru. 

UTOP 10: U VETERÁNI 



 

 

 

   

   

 

10. VÁCLAV DRÁBEK  
O, 36 LET, LITOMĚŘICE 

Letošní ročník zahájil v Mladé 
Boleslavi. Ač Václav Drábek nepatří 
mezi bůhvíjak kvalitní beky, 
obětavostí a srdcem se dokáže 
vyrovnat i talentovanějším soupeřům. 
Mladoboleslavští fanoušci tak výkony 
tohoto matadora dokázali řádně 
ocenit. I proto je mrzelo, že 
v průběhu rozjeté sezóny putoval do 
Litoměřic výměnou za neméně 
zkušeného Milana Tomana. 

8. DANIEL HODEK 
Ú, 38 LET, JIHLAVA 

Loni se stal nejlepším střelcem Dukly, 
letos už to ale není ten Hodek jako 
loni. Každopádně své si stále 
odehraje a díky své potenci patří 
k nejdůležitějším hráčům Dukly. 
Nutno ale říci, že to není zrovna 
vzorový typ hokejisty. Defenzivní 
práci nikterak neholduje a když 
nemusí, tak se nevrací. Nicméně 
dokud dává góly, lze mu tento 
nedostatek prominout. 
  

9. LUDĚK BROŽ 
Ú, 37 LET, HRADEC KRÁLOVÉ 

Letos se trochu hledá, ale loni patřil 
k nejlepším centrům soutěže. Má 
bohaté zkušenosti ať už z ledního, 
tak z inline hokeje, které ať už méně 
či více uplatňuje i v Hradci Králové. 
Přitom před rokem se s nejrychlejší 
kolektivní hrou téměř nadobro 
rozloučil. Ohlásil totiž pauzu ve své 
kariéře, během níž si vyčistil hlavu. 
Před letošní sezónou se vrátil na 
místo činu, aby dovedl Lvy do baráže.  

7. MARTIN FILIP 
Ú, 40 LET, JIHLAVA 

I ve 40 letech nadále patří 
k nejlepším hráčům soutěže. Má 
obrovský přehled ve hře a takřka 
vždy se rozhodne správně. Před 
rokem to ale vypadalo tak, že se Filip 
na vrcholné hokejové scéně už 
neobjeví. Jenže před play-off si ho 
vytáhla jihlavská Dukla. A dál už 
tento příběh určitě znáte... 

6. JIŘÍ DOPITA 
Ú, 44 LET, OLOMOUC 

Trochu sázka do neznáma. Je tento 
hokejista stále lepší než Filip, Brož, 
Drábek a ostatní? Potencionál na to 
rozhodně má. Jenže to zpropadené 
tělo... I letos ho trápí zranění a 
dosud odehrál pouze dvě klání. 
Každopádně pokud se pro závěr 
ročníku dostane ze spár marodky, 
může být pro Olomouc klíčovou 
osobností v boji o účast v baráži.  

5. LUKÁŠ KRÁL 
Ú, 36 LET, BENÁTKY N/J 

Lukáš Král se loni velmi dlouho 
přetahoval o vítězství v kanadském 
bodování s ústeckou hvězdou 
Jaroslavem Roubíkem. Královi na 
prvenství nestačilo ani skvělých 57 
bodů. Pomineme-li, že některé z jeho 
druhých asistencí jsou dosti 
pochybné a fanoušci tvrdili, že si je 
jezdí za rozhodčím hlásit, aniž by na 
brankách měl jakýkoli podíl, jde o 
prvotřídního hokejisty. 

 



 

 

4. LADISLAV SLÍŽEK 
Ú, 36 LET 

LITOMĚŘICE 

 

 

3. KAREL PLÁŠEK 
Ú, 40 LET 
ŠUMPERK 

U2. MICHAL MIKESKA 
Ú, 36 LET 

HRADEC KRÁLOVÉ 

 

1. DAVID VÝBORNÝ 
Ú, 37 LET 

BK MLADÁ BOLESLAV 
  

Ještě před pěti lety válel v Columbusu Blue Jackets, 
kde tvořil klubové dějiny. Po návratu do Sparty však započal 
jeho nevyhnutelný pád.  

Legenda českého hokeje nakonec nalezla azyl 
v Mladé Boleslavi. Jenže tam se mu nepodařilo spasit trápící 
se klub, který se po letech ústrků a špatných výsledcích 
s nejvyšší soutěží rozloučil. 

David Výborný však z klubu zbaběle neuprchl, 
narozdíl od spousty jiných hokejistů, a rozhodl se, že se 
pokusí i s pomocí svého otce Františka Výborného, od letošní 
sezóny nového trenéra Bruslařského klubu, dostat Mladou 
Boleslav zpět mezi elitu. „Chtěl jsem tu být dál, v dobrém i 
ve špatném. I když jsem měl nabídky odjinud, vůbec jsem 
neměl v úmyslu chodit pryč. Vždyť i já jsem svým dílem 
přispěl k tomu, že se spadlo, takže mi přijde správné, zkusit 
teď klubu pomoct zase zpátky nahoru,“ uvedl pro iSport.cz 
hokejista, který má na svém kontě mimo jiné pět titulů 
z mistrovství světa seniorů. „Zapotřebí 1. ligu hrát nemám, 
ale nevadí mi, že to tak je. Já hokej hraju proto, že mě baví, 
to je hlavní. A už mám jiné priority, než si něco dokazovat. 
Nejdůležitější je teď rodina a zdraví. Kdyby to tak nebylo, 
určitě bych dál hrál extraligu nebo bych šel někam ven. 
Myslím, že angažmá bych někde dostal,“ dodal.  

díky své zarputilé povaze si 
vždy odvede své. Je vidět, že 
tento hráč je stále špičkový.  

V nejvyšší soutěži o něj 
překvapivě žádný tým 
neprojevil konkrétnější zájem 
a zkušený forvard s bohatými 
zkušenostmi 
z reprezentačního dresu se 
tak vydal do 1. ligy. Ne však 
do rodné Třebíče, nýbrž do 
Hradce Králové, kam to má 
z Pardubic, kde se svojí 
rodinou populární „Mikeš“ 
žije, opravdu kousek. Michal 
Mikeska v dresu Královských 
lvů sice netrhá střelecké 
rekordy, ale pochopitelně i 

Bývalý elitní znojemský 
útočník odvádí v Šumperku 
obdivuhodnou práci. Když by 
člověk Karla Pláška neznal, 
určitě by si řekl. Jó, tomu je 
40 let. Ten už je pomalej a 
hraje jen hlavou. Jaký to 
omyl! Nejenže má Karel 
Plášek šikovné ruce, ale také 
setsakramentsky rychlé nohy. 
Je to jeden z nejlépe 
bruslících hráčů soutěže. I 
díky této vlastnosti je 
použitelný na obou koncích 
kluziště. Nejenže umí 
připravovat góly, ale také 
vzorově bránit a odebírat 
kotouče z holí soupeřů. 

Kapitán týmu je spolu 
s Petrem Šináglem a jeho 
jmenovcem Přikrylem asi 
největším srdcařem 
v současném týmu Litoměřic. 
I ve 36 letech stále hraje na 
velmi vysoké úrovni a 
zastiňuje leckteré nadané 
mladíky zapůjčené 
z partnerské Sparty Praha. 
Není divu, že po bídných 
výsledcích fanoušci Stadionu 
zkritizovali své vedení, které 
se „zaprodalo“ Spartě. Je 
totiž očividné, že kdyby 
v Litoměřicích bylo více 
Slížků, nemusely by být 
výsledky týmu tak špatné.  
 



 

TÉMA 

foto: Petra Skopcová 

UBLÁZNI, RVÁČI, PRŮŠVIHÁŘI A JINÍ 



ULADISLAV GENGEL 
HC MOST  

 31letý forvard je skutečným hokejovým cestovatelem, a to za sebou dosud nemá ani jedno zahraniční angažmá. Svoji 
kariéru totiž začínal na Kladně, posléze si první starty mezi seniory připsal v Hradci Králové, odkud putoval do Berouna, a 
přes Mladou Boleslav, Vsetín, Kobru Praha, Prostějov, Vrchlabí a Litoměřice zamířil před letošní sezónou do Mostu. I když 
ani tento přestup nebyl idylický. Nejprve měl totiž holohlavý forvard namířeno do Berouna. Jenže tam, i přes výborné výkony 
v přípravných utkání, smlouvu nepodepsal. „Hrozně moc mě to mrzí, ale nakonec všechno ztroskotalo na financích. Vedení 
nechtělo ustoupit ze svých podmínek. Já jsem se snažil o kompromis, aby obě strany ustoupily ze svých požadavků, ale k 
tomu nedošlo,“ uvedl v rozhovoru pro berounsky.denik.cz. „Jediný problém byly tedy finance, ale konkrétní částku 
nezveřejním. Ale to, co mi nabídl, byla částka, která mi však nepokryje náklady na život, proto jsem to nemohl vzít. Já jsem v 
Berouně chtěl hrát, ale za nějakých určitých podmínek, zkrátka být za svou práci řádně ohodnocen, bohužel za nabízenou 
částku neuživím rodinu. Byl bych v Berouně skutečně rád, kdyby byly podmínky příznivější,“ dodal v interview s Janem 
Vildmonem.               
 Jak se ukázalo, byla to pro Medvědy možná osudová chyba. V novém angažmá, severočeském Mostě, totiž Ladislav 
Gengel doslova řádí jako utržený ze řetězu. Neuvěřitelně mu sedla spolupráce se zkušeným Zdeňkem Taušem a prakticky 
sami dva táhnou Baník za záchranou. Zejména na Gengela, který má za sebou přes dvacet extraligových utkání, létá jeden 
kompliment za druhým. „Láďa je obrovský bojovník, který dokáže vybojovat puk. Z toho potom vyplývají ty naše šance a 
vstřelené branky," uvedl pro hcmost.cz Zdeněk Tauš, bývalý hokejista Chomutova. "Je to skvělý hráč, a nejenom na ledě, ale 
i v kabině. Dokáže tým zvednout a vyburcovat, přesně to jsme potřebovali. Je to blázen v dobrém slova smyslu. Navíc dokáže 
střílet branky a přihrávat na ně, potřebujeme ho tady," kvitoval výkony Gengela mladík Tomáš Rohan v rozhovoru pro 
oficiální klubové stránky.              
 A proč je vlastně Ladislav Gengel v tomto žebříčku? Zaprvé je to neuvěřitelný hokejový blázen, a navíc je velmi 
důrazný, což velmi nelibě nesou soupeřovi fanoušci. Znepřátelil si například příznivce Hradce Králové či Třebíče. Oba dva 
tábory iritoval ještě v dobách, kdy oblékal barvy Vrchlabí.         
 Fanoušky trochu popuzuje i tím, že po vítězných utkáních oslavuje výhru stojkou na hlavě (viz úvodní fotka). "Už to 
dělám delší dobu. Vzniklo to asi tak, že jsme na konci tréninku poslouchali trenéra ve středovém kruhu a po skončení mě 
napadlo, že bych se mohl pokusit postavit se na hlavu. Hodně jsem to dělal už v mládí, byl jsem malý a léčitelka mi poradila, 
abych se pokoušel stavět na hlavu, aby se to tělo trošku natahovalo. Takže tak jsem se dostal ke stoji na hlavě a jednou jsem 
to potom zkusil i na tréninku. Snažím se takhle oslavovat branky nebo vítězství, je to docela zpestření pro diváky," poodhalil 
pro Jiřího Rybáře.  



UMILAN PŘIBYL 
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

 
  Milan Přibyl je zlým mužem Horácké Slavie. Nebojí se shodit rukavice (a když k tomu dojde, téměř vždy bývá 

v pěstním souboji úspěšnější) ani provokovat soupeře. Není divu, že nepatří mezi oblíbence znojemských či jihlavských 
fanoušků. 
 I když nepatří mezi nikterak technicky talentované forvardy, který by měl za úkol sbírat body, je pro svůj tým velmi 
důležitým článkem. Neváhá skákat do střel po hlavě, ani zastat se spoluhráčů.  
 I letos v létě Milan Přibyl, dlouholetý hráč a odchovanec klubu, shodil rukavice. A to v zápase Regionálního poháru 
proti Znojmu, kdy mstil Ondřeje Dlapu, kterého předtím zbaběle zezadu napadl trenérem poslaný znojemský hráč Lattner. 
Po tomto incidentu se strhla i bitka na střídačce, kde hrál tento 28letý forvard opět jednu z hlavních rolí. „Člověk si na 
bitky musí věřit. Ale bitkař vyloženě nejsem. Všichni sice říkají, že jo, ale já bych radši dával góly,“ přiznal statný forvard, 
který na sebe letos upozornil jedním zajímavým kouskem.  
 Hokejista, který se pro letošní ročník musel vzdát svého tradičního čísla 96 (to přenechal zkušenému navrátilci 
Rostislavu Malenovi a na svůj dres si nechal našít cifru 88), totiž v zápase proti Mostu po jím vstřelené brance hodil do kotle 
třebíčských příznivců svoji hokejku. Co ho k tomu vedlo? Slib, který složil před zápasem v kabině svým spoluhráčům. “Měl 
jsem v kabině tři hokejky, z toho jednu ještě z minulé sezóny, ta už měla opravdu hodně za sebou. Ráno po rozbruslení jsem 
klukům říkal, že s ní dneska dám gól, ona se při tom zlomí a pak ji hodím fanouškům. Byla omotaná bílou izolačkou, tak jsem 
ještě na lopatu napsal „PRO HS FANS“. Snad nikdo nevěřil, že se to pak takhle parádně podaří,“ popsal neskutečný příběh 
pro hstrebic.cz.  
 V minulosti na sebe upozornil i výstavním bodyčekem, za který dokonce Milana Přibyla TV Nova vyhlásila Borcem na 
konec. Tento parádní moment z utkání proti Vrchlabí, ve kterém se metrákovému útočníkovi tento obdivuhodný kousek 
povedl, naleznete po kliknutí na tento odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=Z_7N-csSBpw 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z_7N-csSBpw


ULUKÁŠ HAVEL 
MEDVĚDI BEROUN 1933 

 
  Nová posila Medvědů Beroun nepatří mezi nikterak oblíbené protihráče. Nejenže dokáže díky svým neuvěřitelně 

rychlým končetinám přejít po kličce skoro kohokoliv, ale navíc patří k tak trochu zákeřným hráčům. Rád škádlí, když se zrovna 
rozhodčí nedívá, soupeře různými háčky, sekerami a neváhá ani shodit rukavice. Jako tomu bylo i třikrát loni, kdy hájil barvy 
Horácké Slavie, respektive Hradce Králové. 
 Největší rozruch vyvolala bitka s chomutovským Jaroslavem Hafenrichterem, který se o inkriminovaném momentu 
rozpovídal v rozhovoru pro piratskesrdce.cz. „Já jsem Havlovi normálně zahrál do těla. Pak okolo mě projížděl a začal zvedat 
rukavice. Tak jsem si pro sebe říkal, že to bude nějaké divadélko s rukavicemi a on si mě dojel a udělal mi takzvaný facewosh 
(rukavice hraná do obličeje), já také a čekal jsem, že mi nějak kývne nebo naznačí, že do toho půjde, ale najednou shodil 
rukavice a hned jsem dostal první ránu. Trochu jsem to nečekal, ale pak jsem si ho tam chytil a už jsem si věděl rady, jak na 
něj,“ popsal nejprve. „Kdyby začal nějak tu bitku na férovku, tak je to o něčem jiném. Kdyby dodržel bitkařský kodex, tak je 
to dobrý. Každý začíná na stejné startovní čáře a je to fér. Já jsem tak nějak věděl, že je to sráč a zákeřnej hráč, i kluci to o 
něm v kabině říkali,“ dodala v rozhovoru s Morym chomutovská naděje. Bitku můžete naleznout i na YouTube. Zde je odkaz 
na pěstní souboj mezi Havlem a Hafenrichterem: http://www.youtube.com/watch?v=3X4dlulp4FI 
 Zkušený křídelník Lukáš Havel je tak jedním z mnoha případů, kdy sice hráč nenarostl do žádných závratných výšek 
(bývalá opora Slavie či Litvínova měří pouze 175 centimetrů), ale neváhá si pomoci tak trochu nesportovními metodami, aby 
pomohl svému mužstvu.  

http://www.youtube.com/watch?v=3X4dlulp4FI


UMARTIN KOUDELKA 
BK MLADÁ BOLESLAV 

 
  Pro někoho možná překvapivé jméno, ale Martin Koudelka rozhodně není žádný svatoušek. Předsezónní posila 

z Hradce Králové na sebe totiž upozornila v sezóně 2010/2011, kdy dosti nevybíravým způsobem přes novináře vzkázal 
chomutovskému Radku Dudovi dosti nevybíravý vzkaz. „Pan Du… (zarazí se) Ne, nebudu mu říkat pan. Je to idiot Duda, který 
nemá s normálním člověkem naprosto nic společného. On je člověk, který chodí po světě a páchá zlo. Oba jsme třeba seděli 
na krajích střídačky, tak po mně začal stříkat vodu z láhve, nadával mi, že jsem chudák, že celý Hradec je chudý, že nemáme 
peníze. To je ubožáctví největšího kalibru. Ať Chomutov vyhraje, on si tam nahlásí ty svoje body, o které tak stojí, a je to. 
Jenže on se vymkl veškerým možným mantinelům. A ke všemu ho ještě chrání rozhodčí. Což už vůbec nechápu. Kdybyste 
slyšeli, co dokáže směrem k nim vypustit s prominutím, z huby! Oni na něj jen koukají a jakmile se strhne mela, tak i hlavní 
rozhodčí ho dokonce ochraňuje. Místo, aby se mi postavil jako chlap, tak na mě pošle nějaký Schnabely. Duda není hokejista, 
ale mrzák,“ uvedl Koudelka pro Deník.  
 Radek Duda posléze vrátil úder: „Nějakého hráče Koudelku, třeba to řeknu hodně arogantně, neuznávám. Pro mě to 
není hokejista. Je to lajdák, který jezdí na jedný noze. A může být rád, že Hradec nemá peníze, aby si koupil lepší hráče. Z 
toho pohledu je to spíš taková závist. Nevím. Jestli si chce vyřizovat účty, klidně mi mohl zavolat, mohli jsme se někde 
setkat v ringu. Mohl jsem ho tam sesekat,“ uvedl vyhlášený raubíř pro iDnes.cz. 

Jak ale ukázal videozáznam, Koudelka rozhodně nemá svědomí čisté. No posuďte sami, kdo je větší hříšník.  Zde je 
odkaz na video z tohoto hodně dlouho diskutovaného momentu: http://www.youtube.com/watch?v=Om2CYWhZnA0 

 

BKBOLESLAV.CZ 

http://www.youtube.com/watch?v=Om2CYWhZnA0


UDAVID ŠTICH 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

  
 David Štich má za sebou už spoustu hokejových bitek. První zkušenosti s pěstními souboji nasbíral během svého 

zámořského působení. „První bitky jsem ale prohrával, protože jsem neuměl jejich styl. Bitky ale přímo nevyhledávám. Pokud 
ale zaútočí na klíčové hráče jako, tak pak jdu,“ přiznal zlý muž Liberce, respektive Benátek nad Jizerou.  

Mezi jeho nejslavnější souboje patřil ten s Davidem Kočím, nejznámějším českým bitkařem. Byla to vůbec první bitka 
bývalého hráče Colorada po návratu do Čech. Sparťanský univerzál tehdy vyzval Šticha, jenž jeho nabídku přijal. "Myslím, že 
tohle se neodmítá, i když kluci říkali, že jsem blázen," uvedl statný zadák Bílých Tygrů. "Obava proti takovému hráči je 
vždycky, protože on se mlátil v NHL s hráči těžké váhy. To je něco jiného, než když jsem se já pral v kanadské juniorce nebo 
letos tady. To se nedá srovnávat s Davidem Kočím, ten je úplně někde jinde," dodal pro iDnes.cz. „Na férovku jsem se ho 
zeptal, jestli si to nechce rozdat a on souhlasil. Bylo to férový, klobouk dolů, že takhle zareagoval, je to profík," ocenil 
talentovaného zadáka Kočí. Bitku můžete zhlédnout zde: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0RA4gdbZlx8 

V off-line rozhovoru dostal David Štich zajímavou otázku, zda by přepral vyhlášeného bijce Jevgenije Arťuchina. 
„Netuším, protože jsem ho neviděl na vlastní oči. Když jsem viděl ty jeho rozměry, tak…. Nemohu říci, jestli ano nebo ne. 
Kdyby ale ta situace k bitce nastala, tak bych do něho šel i za cenu toho, že bych skončil potom na nosítkách,“ uvedl bojovný 
obránce.  

Kvalit Davida Šticha si v roce 2011 všiml i reprezentační trenér Alois Hadamczik, jenž takřka neznámého beka povolal 
na kemp před mistrovstvím světa. „Vůbec jsem to nečekal a ani jsem v to nedoufal. V základní části jsem stihnul dvanáct 
zápasů za áčko v extralize a jen čtyři zápasy ze sedmi v play-off,“ netajil se metrákový zadák.  

Ten měl mít úlohu ranaře, ale ve čtyřech zápasech, které stihl v dresu s národním znakem na prsou odehrát, se blýskl  
dvěma brankami a jednou asistencí. Nevídané! Nominaci na vrcholný turnaj si ale pochopitelně ani tak nevybojoval.  
 Loni zažil 23letý zadák útlum. Za celou sezónu nezískal v Liberci ani bod a dokonce putoval na farmu do Benátek nad 
Jizerou. Tam působí i letos. Stále je ovšem ještě mladý a návrat do reprezentace nemusí být zas až tak nereálný.  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0RA4gdbZlx8


UPETR PŘINDIŠ 
MEDVĚDI BEROUN 1933 

 
  Stále ještě mladý, teprve 23letý zadák, už je v 1. lize i přes poměrně nízký věk známou persónou. Bodejť by ne, 

když se tento momentálně berounský obránce pravidelně objevuje ve statistikách nejtrestanějších hráčů této soutěže.  
 Loni si musel odsedět 153 trestných minut, letos už má na svém kontě více jak polovinu z této sumy. U fanoušků 
je tento hráč, kterého vtipně berounská redakce vzhledem k jeho vizáži přirovnala k Rumcajsovi, oblíben, ačkoliv 
neoslňuje technickými kousky či produktivitou. Na druhou stranu se však pro svůj tým rozdá a když je potřeba, tak shodí 
rukavice. A to umí příznivci ocenit. „Tvrdá hra mi vyhovuje a dá se říct, že ji i vyhledávám, samozřejmě bez úmyslu 
někoho zranit nebo tak něco. Na ledě jsem dost impulzivní, ale snažím se to krotit, abych neoslaboval tým, ale i to se mi 
někdy nepovede,“ uvedl v off-line rozhovoru na stránkách medvediberoun.cz. 
 Sokolovský odchovanec má i poměrně dost zkušeností z nejvyšší soutěže. Ve třiceti zápasech ELH se totiž objevil 
v dresu Karlových Varů. Takže to žádné nemohlo rozhodně není. Navíc má za sebou i jeden velký týmový úspěch. 
S karlovarskou juniorkou se totiž stal mistrem republiky. „Po juniorským titulu pro mě byla největší priorita naskočit 
v Karlových Varech v extralize. To se povedlo, ale udržet si místo v základní sestavě extraligového mužstva je velmi 
náročné, někdo má tu cestičku snadnou a někdo si musí projít dlouhou trnitou cestou. Já budu nejspíše ten druhý případ, 
ale věřím, že poctivá práce mi přinese ovoce s příchutí extraligy.“ 
 
Pokud vás o Petru Přindišovi zajímá více, v tomto čísle jsme vám zprostředkovali přepis off-line rozhovoru s Petrem 
Přindišem. Naleznete jej na předchozích stranách. 



URADIM KUCHARCZYK 
HC OLOMOUC 

  
  Největší „popularity“ dosahuje tento zkušený hokejista s reprezentačními zkušenosti v nedalekém Šumperku (tam už 

je oblíbenější snad už jen jednatel Mostu pan Ing. Valerij Korol). Tam si totiž popudil fanoušky Draků výrokem, že když 
faulovat, tak ať to soupeře aspoň bolí.  
 Faulovaný Tomáš Sedlák se poté do olomoucké hvězdy opřel v rozhovoru na oficiálních stránkách. „Je mi ukradený. 
Takových hráčů 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.“ 
 Článek mapující podrobně kariéru tohoto muže jsme přinesli v minulém čísle. Zde je na něj odkaz: 
http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1213/2013-3.pdf 
 

http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1213/2013-3.pdf


UTOMÁŠ SEDLÁK 
SALITH ŠUMPERK 

 
  Pokud jsme na předcházející straně zmínili Radima Kucharczyka, musíme podotknout, že ani Tomáš Sedlák, jenž má 

právě spojitost s olomouckým forvardem, není žádný svaťoušek. Jeho pestrý osud mapuje druhé číslo magazínu o 1. lize. Zde 
je odkaz: http://hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1213/2013-2.pdf 
 Ve zkratce... Před 5 lety se rozhodl Tomáš Sedlák, jenž tehdy nasekal jako hazardní hráč obrovské dluhy, 
přepadnout jednu z firem a ukrást peníze. Paradoxem je, že se tento čin rozhodl udělat ve městě (Šternberk), kde tehdy 
starostoval jeho otec! "Jednoho pracovníka ozbrojený lupič poslal pro peníze do jiné kanceláře s výhrůžkou, že pokud je 
nepřinese, tak druhého muže zastřelí," uvedla mluvčí olomoucké policie Marta Vlachová. Zmíněný pracovník firmy však 
duchapřítomně zavolal policii, ještě do příjezdu strážců zákona trojice mužů tehdejšího hokejistu Nitry přemohla. Později 
byl u Sedláka zajištěn nůž, navíc se ukázalo, že pistole je pouze dětskou hračkou. 

Sedlákovi hrozilo až deset let odnětí svobody, nakonec ale vyvázl jen s podmínkou. I tak ale strávil 23 dní ve vazbě. 
„Kdo basu nezažil, tak si to ani nedokáže představit. Život za mřížemi je skutečně jako ve filmu Criminal, ve kterém hrál 
hlavní roli Sylvester Stalone. Každé ráno byl budíček o půl šesté, čas tam ubíhal neuvěřitelně pomalu. V base trvá minuta 
hodinu a hodina jako celý den, je to strašně náročné na psychiku. Bylo tam nutné ukázat, že se nebojíte. Musíte se tam 
naučit žít, i když je ten život hrozný. Tři lidé na cele, vycházka hodinu denně, sprcha dvakrát týdně sedm minut. První tři 
dny jsem se tam štítil vzít jídlo do ruky. Bylo jako z psí misky,“ poodhalil. „Tento měsíc stoprocentně poznamenal můj život, 
ohromně mě zocelil. V cele jsem cvičil se stolem, dělal kliky, prostě cokoliv, aby den uběhl co nejrychleji. Na hlavě jsem měl 
neupraveného kohouta, před soudem jsem chtěl vypadat slušně a tak jsem se nechal ostříhat. Stříhal mě dvojnásobný vrah. V 
base jsem byl i v den svých čtyřiadvacátých narozenin. Za celou tu dobu jsem přečetl patnáct knih, od různých životopisů po 
beletrii. A samozřejmě jsem hodně přemýšlel,“ uvedl ve zpovědi pro hokejportal.net. „Víte, co bylo ale nejhorší? Nevěděl 
jsem, jestli se ke mně definitivně neotočí zády moji blízcí, rodina, nebo budou držet se mnou. Ten pocit bych nepřál ani 
největšímu nepříteli. Naštěstí platilo to druhé. Ani si nedokážete představit, jak můj strašný skutek stmelil celou naši 
rodinu,“ řekl v rozhovoru pro olomoucky.denik.cz.  

Nyní už však žije Tomáš Sedlák, zdá se, šťastný život. Polepšil se a stal se lepším člověkem. Aspoň, že tak... 
 

 
 
 

http://hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1213/2013-2.pdf


UMARIAN MORAVA 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

 
  Jméno Mariana Moravy je nejčastěji skloňováno s incidentem z roku 2001. V play-off proti Horácké Slavii totiž 

tehdejší jihlavský obránce nárazem na mantinel poslal na vozík Tomáše Zelenku. „No, je to 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 dnes již bývalý 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. Video z osudného momentu je ke 
zhlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=BVcpGVC7HvY 

Od disciplinární komise poté dostal trest do konce kalendářního roku. Jenže ten se vztahoval pouze k českým 
soutěžím a Morava odešel za nejrychlejší kolektivní hrou do Německa. „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,“ uvedl atakovaný Zelenka v rozhovoru s Karlem Šípem v pořadu 
Všechnopárty.   

Morava, ať už je jakýkoliv, ovšem svého činu pochopitelně 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, který ovšem ze svého agresivního pojetí hokeje moc neubral a i nadále patří 
k nejtrestanějším hráčům soutěže. Právě velká nedisciplinovanost a pomalé bruslení irituje fanoušky Havlíčkova Brodu, kteří 
volají po jeho odchodu. Dočkají se ho ale? 

 
Článek mapující podrobně kariéru tohoto muže jsme přinesli v minulém čísle. Zde je na něj odkaz: 

http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1213/2013-3.pdf 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BVcpGVC7HvY
http://www.hstrebic.cz/foto_tre/foto_clanky_1213/2013-3.pdf


UZBYNĚK SKLENIČKA 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

 
  I v Ústí nad Labem se vyskytuje jeden velký hokejový blázen. Není jím nikdo jiný než Zbyněk Sklenička. Každý si 

jistě vzpomene na jeho běsnění proti Mladé Boleslavi v baráži 2011. A kdo zapomněl, tak zde se můžete podívat na sestřih 
celého incidentu: http://www.youtube.com/watch?v=3Nyc_jG_0I0  

Ústecký bijec Zbyněk Sklenička v rozhodujícím zápase baráže o extraligu skočil na led a mydlil každého, koho 
potkal. Nejprve složil Hrdela, až z něj tekla krev, poté po ledě honil svého současného Boháče, mezi střídačkami se pustil do 
Žabky. „Pral jsem se akorát dvakrát. Naháněl jsem Boháče, protože zrovnal jel směrem, kterým jsem koukal. Ale Boháč se 
prát nechtěl, takže mi bylo blbé, kdybych ho mlátil. To by bylo pod mojí úroveň. Pak už jsem věděl, že nafasuji trest do 
konce zápasu a když jsem jel do kabiny, koukal na mě Žabka a házel na mě nějaké posuňky. Takže jsem ho vyzval na souboj a 
všechno se to semlelo. Šli jsme do bitky, bylo to velké. Byl jsem už v takové ráži, že mi bylo jedno, s kým se poperu,“ 
prozradil v interview s Martinem Pešoutem.  

Komentátoři České televize tehdy toto běsnění hodnotili jasně. „Sklenička se zbláznil, hoďte na něj síť.“ 
A jak toto počínání zhodnotil sám Sklenička, hokejista, který může nastupovat jak v obraně, tak i v útoku? "Já to 

beru jako zajímavost. Popral jsem se, prostě mi prdla elektronka v mozku, jestli tam nějakou mám,“ uvedl pro hcusti.cz 
potetovaný srdcař. "Pokusil jsem se něco udělat. A kluci to tak brali, nevyčítali mi to. Trenér mi možná vynadá, že to nebylo 
pro dobro mužstva. Nevím," řekl tehdy pro MF DNES.   
 Pro Skleničku to tehdy nebyla první ani poslední bitka, ale že by se pral v každém druhém zápase, o tom nemůže být 
ani řeč. „První liga není až tak stavěná pro bitkaře, v Čechách se to nenosí. Jednou se poperete a dostanete třeba 3 zápasy 
stop. Nemá vůbec žádnou cenu se rvát. Význam to má jedině v případě, když se člověk popere v nějakém rozhodujícím utkání 
a tým to nabudí.“ 
 Jedna z jeho bitek (proti Josefu Révayovi): https://www.youtube.com/watch?v=TNu685RhhcM Nutno říci, že si v ní 
nepočínal příliš férově. Ale tak na to můžete mít názor zcela odlišný. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3Nyc_jG_0I0
https://www.youtube.com/watch?v=TNu685RhhcM


UPAVEL MRŇA 
HC STADION LITOMĚŘICE/MEDVĚDI BEROUN 1933 

 
  Rodák z hlavního města, jenž započal svoji kariéru na Hvězdě, před dvěma lety přemýšlel hodně nahlas o ukončení své 

profesionální kariéry. V osobních problémech nalézající se forvard nalezl azyl v Roudnici nad Labem, kde ho hokej znovu 
začal bavit. "Asi právě v Roudnici se moje kariéra zlomila tím správným směrem," přiznal v interview s Petrem Bílkem.  

Právě tam totiž pochopil, že k tomu, aby z něj byl profesionální hokejista, musí makat na sto procent. Ze slibně 
vyvíjející kariéry totiž Mrňa během pár let zapadl do hokejového průměru. "Nerad o tom mluvím. Možná za to mohla telecí 
léta. Nepracoval jsem, jak bych měl," uznal Mrňa řečený Mrňous. "V jednu chvíli pro mě nebyl hokej na prvním místě. Teď už 
zase je, vždyť já nic jiného neumím. Spadl jsem na držku a snažím se zvednout," uvedl pro iDnes.cz.  
 Ve druhé lize tehdy (sezóna 2010/2011) nasázel v 21 zápasech čtyři hattricky a celkově 26 branek. Nebylo divu, že 
si ho do svého týmu vytáhly Litoměřice, kde svoji kariéru naplno vzkřísil. Ve 12 zápasech posbíral dvanáct bodů a zaujal 
extraligovou Plzeň. Zažil tak ojedinělý vzestup. Za necelý rok poskočil z polo-profesionální 2. ligy až do nejvyšší soutěže.  
 Teď ale k tomu, proč je Pavel Mrňa zařazen do tohoto žebříčku. Čtyřiadvacetiletý forvard se 190 centimetrů 
vysokou postavou totiž nepatří k žádným svatouškům. Nepatří mezi oblíbené protihráče a navíc i fanoušci soupeře jsou na 
jeho jednání dosti hákliví. Patří k vyhlášeným provokatérům a když na to přijde, neváhá shodit ani rukavice. Ale hokejista je 
to skvělý (byť ho Litoměřice před nedávnem poslaly na měsíční hostování do Berouna), přestože někdy zbytečně svými 
vyloučeními oslabuje mužstvo a trenérům pak na ledě citelně chybí. To už ale k jeho stylu prostě patří. 



UMILAN KOSTOUREK 
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

 
  Milan Kostourek má pověst tak trochu náladového hráče. I proto rozděluje fanoušky na dva tábory. Jedni ho milují pro 

jeho ofenzivní kousky, druzí ale nedokážou přimhouřit oko nad jeho podprůměrnými defenzivními schopnostmi.  
 To však ale není důvod zařazení Milana Kostourka do tohoto článku. Havlíčkobrodský útočník, jenž se proslavil zejména 
během chomutovského angažmá, už se totiž několikrát nepohodl s trenérem a párkrát kvůli tomuto důvodu ukončil své 
angažmá. Ne že by přímo docházelo k ústním rozepřím, ale Kostourek zkrátka nepadl různým osobám do oka (trenér Skalice, 
Mladé Boleslavi...).  
 O Kostourkovi dokonce kolovaly na internetu nepodložené fámy, že kradl v mladoboleslavské kabině, kde strávil jeden 
velmi nepodařený ročník. "Žádné problémy v kabině mezi spoluhráči jsem neměl. Na internetu jsem se dočetl, že bych údajně 
měl i něco ukrást. Proti tomu se musím jasně ohradit, je to úplná hloupost a zajímalo by mě, kdo to vymyslel. Mám čisté 
svědomí, nikdy jsem nic nevzal a ani nechápu, proč bych to měl dělat - nejsem zloděj!" 
 Milan Kostourek ale rozhodně není nějak přehnaně zákeřný hráč, ale až moc často diskutuje s rozhodčími. A to 
fanoušky soupeře hodně irituje. 



UMARTIN MAZANEC 
SK KADAŇ 

 
  Chomutovský obránce ve službách farmářské Kadaně je jedním z nejtrestanějších hráčů soutěže. Už dvakrát ve své  

krátké prvoligové kariéře překonal hranici sto trestných minut. I letos má k této negativní metě slušně namířeno.  
 Bezmála dvoumetrový a stokilový zadák se „proslavil“ zejména incidentem ze zápasu proti Horácké Slavii (leden 2011). 
Tehdy totiž neváhal použít nesportovních metod a hitem na domácího brankáře Stanislava Nerudu se pokusil o vyřazení 
zkušeného matadora ze hry. Neruda toto utkání nakonec po tvrdém direktu nedohrál, ale vyvázl bez vážnějších zranění. 
 S Mazancem si to poté chtělo rozdat hned několik třebíčských mstitelů, ale nakonec se vše obešlo bez odvedy a Martin 
Mazanec byl za své počínání potrestán jen rozhodčím.  
 Každopádně případů, kdy Mazanec překročil rámec pravidel, je více, ale toto je rozhodně nejkřiklavější. Co však 
nesmíme opomínat je fakt, že jde o kvalitního zadáka se slušnou perspektivou.  



UJAROSLAV VLACH 
HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

 
  Jaroslav Vlach patří k nejčastějším bitkařům v 1. lize. Tomuto boxerskému umění se vyučil zejména v Kanadě, kde zažil 

nespočet kvalitních šarvátek. „V první sezoně jsem sbíral zkušenosti a párkrát jsem dostal naloženo. Pak se to zlepšilo, i když 
jsem měl ještě zlomenou ruku,“ uvedl pro hokej.cz. „Na bitky se tam dívají jinak - když se pobiju, je to pro mě stejné plus jako 
kdybych dal gól. Tam to trenéři a diváci oceňují. Všichni vstanou a dostanou se do varu,“ dodal. 

 Bezmála stokilový forvard se ve WHL mimo jiné popral i s dvojkou letošního draftu NHL Ryanem Murraym. Zde jsou 
odkazy (jen) na některé z bitek z kanadské juniorky: 
http://www.youtube.com/watch?v=DTchrkqHPQs 
http://www.youtube.com/watch?v=a5PPc9OCTPM  
http://www.youtube.com/watch?v=jKRak5XJSnA 
http://www.youtube.com/watch?v=b8mh855N5C4 
http://www.youtube.com/watch?v=HhmMjXkUPSc 
http://www.youtube.com/watch?v=PQ5fB10-p_s 
http://www.youtube.com/watch?v=by5W4dj5akc 
 Nejslavnější souboj v 1. lize obstaral loni. Tehdy se totiž popral s Brettem Palinem, těžkou vahou z Chomutova, který 
patří mezi uznávané bitkaře na celé planetě. „Bez zkušeností z Kanady bych do téhle bitky nešel,“ uvedl pro Libora Kulta. 
Jaroslav Vlach tehdy obstál. Sice prohrál, ale byl důstojným soupeřem pro svého zkušenějšího kolegu. Zde je odkaz na 
zmiňovaný souboj: VIDEO 
 Nebyla to však jeho poslední bitka v 1. lize. Už i letos se rozhodl shodit rukavice a vyřídit si účty jeden na jednoho. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DTchrkqHPQs
http://www.youtube.com/watch?v=a5PPc9OCTPM
http://www.youtube.com/watch?v=jKRak5XJSnA
http://www.youtube.com/watch?v=b8mh855N5C4
http://www.youtube.com/watch?v=HhmMjXkUPSc
http://www.youtube.com/watch?v=PQ5fB10-p_s
http://www.youtube.com/watch?v=by5W4dj5akc
http://www.youtube.com/watch?v=OLrRIuwZy0E&feature=player_embedded


 
ŽEBŘÍČEK KLUBŮ 2012 

KTERÝ JE TEN NEJLEPŠÍ? 

 

 



 

UKÁDR 
Čím silnější kádr, tím větší záruka úspěchu. Ale ne vždy 
tento faktor zaručí i konečný úspěch. Že, reprezentanti 
zámořské Kanady? 

1. Mladá Boleslav 9,50 bodů 
V brance podává výborné výkony Roman Will, který patří mezi největší překvapení soutěže. Mladičký gólman dokonce 
z brankoviště vystrnadil i zkušeného Vlastimila Lakosila. Ten působí zároveň i v extraligovém Mountfieldu, kde 
zaskakuje za zraněnou oporu Českých Budějovic Jakubu Kovářovi. Posílit by ale Bruslařský celek mohl v obraně. Ta 
rozhodně nemá extraligové parametry. Ale konec přestupního období je ještě daleko a třeba František Výborný, hlavní 
trenér týmu, vytasí z rukávu ještě nějaké eso. 

2. Ústí nad Labem 8,50 
Rozpočet Slovanu se sice citelně zkrátil, ale na kvalitě kádru se seškrtání platů nějak závratně neprojevilo. Severočeši 
mají stále soupisku, která při troše štěstí může hodně potrápit v případné baráži extraligové celky a zabojovat o 
postup do nejvyšší soutěže. Klíčovým mužem je pochopitelně nestárnoucí ikona 1. ligy Jaroslav Roubík. Jeho význam pro 
mužstvo po letní přestavbě kádru ještě výrazně vzrostl. 

3. Olomouc 8,00 
Složení olomoucké defenzivy může Kohoutům možná závidět i Mladá Boleslav. V bráně se může trenér Petr Fiala 
spolehnout na dva špičkové a vyrovnané gólmany- Libora Kašíka a Tomáše Halásze. A obrana není neméně kvalitní. Jiří 
Ondrušek je neúnavný zadák, který v každém zápase odvede velké penzum práce. Produktivitu má na starosti kapitán 
týmu Jakub Bartoň a extraligová posila s dělovou ránou Mario Cartelli. Nadprůměrnými prvoligovými beky jsou i Tomáš 
Houdek či oblíbenec místních fanoušků Alexandr Lhotský. Útok také disponuje zvučnými jmény. 

4. Hradec Králové 7,50 
Mít na své soupisce špičkové hráče je sice skvělá věc, ale když nepřichází výsledky, je to zbytečné mrhání penězi. Své 
o tom ví nejen majitelé Havlíčkova Brodu, ale i také vedení Hradce Králové. Michal Tvrdík, Petr Haluza, Michal 
Mikeska, Martin Vágner, Jakub Čech, Patrik Moskal či David Švagrovský jsou sice špičkoví hokejisté, ale otázkou je, 
zda dokáží svůj obrovský potencionál zužitkovat. 

5. Jihlava 7,25 
Jihlava má ve svém kádru nejen zkušené borce v čele s Filipem, Hodkem, Jeslínkem a zejména Tomášem Čachotským, 
ale výrazné zlepšení nastalo i u mladíků. Adam Zeman, Václav Jaroš, Filip Novotný... I to jsou opory jihlavské Dukly. 

 
6. Havlíčkův Brod 7,25 
7. Kadaň 7,25 
8. Třebíč 7,00 
9. Litoměřice 7,00 
10. Benátky nad Jizerou 6,50 
11. Šumperk 6,50 
12. Most 6,50 
13. Písek 5,25 
14. Beroun 5,25 

 



 

UTRADICE 
 
Má-li klub v síni trofejí vyskládané nějaké to ocenění, je to 
samozřejmě plus. Na Duklu v tomto případě zdaleka nikdo 
nemá. Ale i ostatní týmy se nenechají zahanbit. 
 

1. Jihlava 9,25 bodů 
Tady asi není pochyby. Dukla by v této kategorii možná zvítězila i v celonárodním žebříčku. Dvanáct titulů Mistra 
Československa prostě nelze přebít. O tom, že nebýt komunismu by v Jihlavě k takovým úspěchům vůbec nedošlo, se bavit 
asi nemusíme. Prostě to tak je, tak to tak i musíme brát. Minusem je pak to, že je Dukla jedním z nejmladších klubů 
v rámci 1. ligy. Vždyť byl tento klub založen teprve v roce 1956 (o 28 let později než jeho dva největší rivalové).  

2. Třebíč 7,50 
Jedním z výše zmíněných rivalů je právě Třebíč, která na hokejovém poli sklízela úspěchy zejména v letech dávno 
minulých. Za éry Vladimíra Bouzka  byla víc než důstojným soupeřem i takovému mužstvu, jakým LTC Praha bezesporu 
bylo. Horáci tak slavili největší úspěchy ještě v době, kdy byl jihlavský hokej ještě v plenkách. Ale na takové úspěchy 
jako Dukla nikdy nedosáhli. 

3. Olomouc 7,25 
Titulem z nejvyšší soutěže se mohou chlubit pouze dva týmy, které momentálně působí v 1. lize. Krom zmíněné Jihlavy se 
jedná pochopitelně o Olomouc. Ta má na svědomí první extraligový titul po založení samostatné české nejvyšší soutěže. 
Co je však kaňkou v historii Mory? V roce 1997 totiž došlo k prodeji extraligové licence do Karlových Varů a tým se tak 
účastnil první ligy. V roce 1999 byla prodána i prvoligová licence a z města na dva roky zmizel seniorský hokej (jaká to 
ostuda pro tak velké město). Roku 2001 však byla koupena licence na 2. ligu a již následující sezonu tým druhou ligu 
vyhrál a v baráži o 1. ligu uspěl a postoupil tak do první ligy. 

4. Mladá Boleslav 7,25 
Mladá Boleslav je jedním ze zakládajících členů Českého svazu ledního hokeje. V letech 1936-1938 klub působil v nejvyšší 
hokejové soutěži ČSR, v níž obsadil nejdříve poslední 8. místo a pak 6. příčku. Po válce se v Boleslavi hrála střídavě 1. liga 
a 2. liga. Klub několikrátneúspěšně v baráži bojoval o návrat do nejvyšší soutěže. Setrval tedy v 1. národní lize až do roku 
1993, kdy sestoupil. V roce 2008, kdy klub oslavil 100leté výročí, se však Bruslařský klub vrátil mezi elitu. Loni však 
znovu sestoupil. 

5. Havlíčkův Brod 7,00 
Klub, který vychoval spoustu talentů a nebýt komunismu možná by za sebou mohl mít Rebel opravdu skvostnou historii, 
byl založen roku 1928. To už samo vypovídá o tradici tohoto týmu z Vysočiny.  

 
6. Písek 7,00 
7. Litoměřice 6,75 
8. Ústí nad Labem 6,75 
9. Hradec Králové 6,50 
10. Beroun 5,75 
11. Most 5,50 
12. Šumperk 5,50 
13. Kadaň 5,25 
14. Benátky nad Jizerou 5,00 
 



 

UPRÁCE S MLÁDEŽÍ 
Zajímavé porovnání, do kterého se dají zahrnout úspěchy dávno 
minulé či jak se pracuje s mladíky v současnosti. Oba dva 
faktory mají na konečné pořadí zhruba stejně velký vliv. 
Zejména v dolní polovině žebříčku ale měl větší vliv počet 
slavných odchovanců. 

1. Jihlava 8,25 bodů   
Dukla je jediným prvoligovým klubem, který se může pyšnit statutem akademie. Jejich mládežnické týmy tak nemohou 
sestupovat z extraligových soutěží. To tak dává Jihlavě klid na práci, protože se nemusí soustředit jen na výsledky. 
Pochopitelně sladké plody akademie přinese, pokud vůbec, až v následujících letech. Bedřich Ščerban, jednatel klubu, 
ale započal správnou cestu, jak se může Jihlava vyšvihnout zpět mezi elitu. Teď ale jen bude záležet, zda ve svém 
kádru udrží mladé talenty v čele s Adamem Zemanem (foto), Václavem Jarošem, či pro nezainteresované fanoušky 
neznámé hráče z mládežnických celků (Jan Mandát, Lukáš Anděl, Filip Dundáček a další). Pokud ano, roste v Dukle 
solidní generace, která může časem navázat na úspěchy Bakuse, Čachotského, Kaňkovského a spol. 

2. Mladá Boleslav 8,00  
Mladá Boleslav má všechny mládežnické celky v nejvyšších soutěžích, což je určitě pro návrat tohoto klubu zpět mezi 
elitu podstatný faktor. Ve středočeském městě se navíc urodila poměrně silná gernerace mladíků, která má ještě stále 
všechno před sebou a v budoucích letech mohou z těchto nezkušených mladíků vyrůst hokejisté extraligové úrovně. 
Jmenujme například Romana Willa, Jiřího Ryse, Marka Loskota, Radana Lence, Vojtěcha Mozíka... 

3. Třebíč 7,25 
Třebíčská hokejová škola má velké jméno a tradici. V poslední době už se však nepracuje s mládeží v tomto městě na 
Vysočině zrovna nejlépe. Rok co rok ale i tak trpělivý managament klubu zapracovává do mužstva nejeden vytříbený 
klenot, který pak vybrousí trenéři Pokorný a Novák v blyštivý diamant. Jmenujme Martina Dočekala, Tomáše 
Vondráčka a nebo generaci okolo Lukáše Nahodila a Viléma Buriana. Třebíč je navíc takovou přestupní stanicí. Právě 
odsud míří do extraligového kolotoče velké penzum hráčů. Třinec si zde odchoval například Ostřížka, Kaniu, Vítkovice 
pak Jana Káňu, Kladno Marka Trončinského a tak dále...  

4. Ústí nad Labem 7,25 
I Ústí nad Labem má svůj juniorský celek v nejvyšší soutěži. V něm září další člen známé hokejové rodiny Hanzlů- 
Martin. Hodně mladíků dostává ale šanci i v áčku (Grin, Brož, Holomek, Tůma, Smetana...). Jaromír Šindel, hlavní trenér 
mužstva, totiž s mladými hokejisty vždycky uměl dobře pracovat. Ne nadarmo vedl reprezentační celek do 20 let. 
Práce Slovanu s mládeží sice není žádná velká sláva, ale v minulosti se na výchovu talentů kašlalo daleko více.  

5. Olomouc 7,25 
Olomouc, ač kandidát na účast v baráži, se nebojí dát šanci mladíkům. Není divu, však jsou to kvalitní hokejisté. Roman 
Rác, Michal Vodný, Radek Číp, Jakub Lehečka, Jan Lukáš a zejména Jakub Herman určitě pomýšlí v budoucnu na vyšší 
soutěž než je 1. liga. A až budou křižovat extraligová kolbiště, budou moc dobře vědět, kdo jim dal šanci v seniorském 
hokeji- Olomouc.  
 
6. Havlíčkův Brod 7,00 
7. Písek 6,75 
8. Hradec Králové 6,75 
9. Šumperk 6,50 
10. Kadaň 6,50 
11. Benátky nad Jizerou 6,00 
12. Most 5,75 
13. Litoměřice 5,75 
14. Beroun 5,50 

 
 



 

UFINANCE 
 
Jen výjimečně se do čelních pater tabulky dostane nemajetný 
klub. Peníze = ambice. Ale finance nejsou zdaleka vše, protože 
někdy i hůře placení hráči strčí do kapsy hokejisty s milionovými 
smlouvami. Velmi těžko se ale ekonomická situace jednotlivých 
týmů odhaduje, protože jen málokdo svůj rozpočet zveřejní.  

  

1. Mladá Boleslav 9,50 bodů 
Mladá Boleslav po sestupu z extraligy nějak rapidně svůj rozpočet nesnížila. V týmu tak mohli zůstat štědře placené 
opory v čele s Davidem Výborným či Lukášem Pabiškou (foto). Pochopitelně úbytek sponzorů je po neúspěchu v nejvyšší 
soutěži znát, ale klíčovým faktorem je to, že ŠKODA se k Bruslařskému klubu neotočila zády a bude se snažit 
vytáhnout Lvy zpět mezi elitu.  

2. Ústí nad Labem 8,00 
Rozpočet se po loňském neúspěchu ve finále 1. ligy ztenčil zhruba na 25 milionů. I to je pochopitelně částka, kterou 
Slovanu může závidět skoro každý prvoligový tým. Horší jsou však dluhy, které Ústí nad Labem stále má. Ale je opravdu 
jen málo klubů, které mají vyřešeny všechny své pohledávky. Slovan mezi ně ještě nepatří, ale vše je na dobré cestě. 
Dlužníci budou brzy odškodnění. Alespoň to tedy tvrdí nový generální manažer klubu Jan Klobouček. 

3. Hradec Králové 7,75 
Před sezónou sice odešel z klubu majetný podnikatel Petr Dědek a kvůli sporu s ABD hrozily komplikace v jednání 
s partnery, ale Hradec Králové nakonec z nepříjemné situace vyvázl celkem bez výraznějších šrámů. O poměrně slušně 
zaplněné pokladně hovoří fakt, že Královský lev zvládá vyplácet smlouvy takovým osobnostem jako Michalu Tvrdíkovi a 
Michalu Mikeskovi. Ti bezesporu patří mezi nejlépe placené hráče soutěže. To si dovolíme tvrdit i přesto, že oficiální 
údaje o výši finančního ohodnocení pro své hráče bohužel žádný tým nezveřejňuje.  

4. Havlíčkův Brod 7,50 
Asi není úplně fér vykládat zde, že ten a ten bere tolik a tolik. Ale asi všem hokejovým nadšencům musí být jasné, že 
elitní hráči jako Lukáš Endál, Miroslav Třetina, Petr Polodna, Milan Kostourek či Ladislav Rytnauer rozhodně nehrají za 
pakatel. Marian Morava z rozpočtu také ukrajuje poměrně solidní částky. Peníze tedy v Havlíčkově Brodě s velkou 
pravděpodobností hlavním problémem nejsou. 

5. Jihlava 7,25  
Za poslední roky se ekonomický stav Dukly hodně zlepšil. Velmi často se může Bedřich Ščerban pochlubit tím, že se mu 
podařilo získat pro svůj klub nového sponzora. I díky zlepšeným finančním podmínkám si může Dukla dovolit zaměstnat 
Tomáše Čachotského, Daniela Hodka, Tomáše Kolafu, Michala Jeslínka a další. Ti rozhodně zadarmo nehrají. 

  
 
6. Olomouc 7,25 
7. Šumperk 6,50 
8. Třebíč 6,50 
9. Most 6,25 
10. Kadaň 6,25 
11. Benátky nad Jizerou 6,25 
12. Litoměřice 6,25 
13. Písek 4,25 
14. Beroun 4,00 

 
 



 

UMANAGAMENT 
Se špatnými manažery dosáhnete dobrých výsledků jen stěží. Své o tom 
ví třeba v Havlíčkově Brodě.  
 

1. Mladá Boleslav 9,00 bodů 
Radim Vrbata (foto) je zodpovědný a zanícený majitel, který se obklopil lidmi, kterým na mladoboleslavském hokeji 
záleží. František Výborný je pak bezpochyby nejlepším a nejuznávanějším trenérem soutěže. V tomto měřítku si 
Mladá Boleslav i přes sestup do nižší soutěže polepšila. A to dosti výrazně. Milan Hnilička, předcházející sportovní 
manažer klubu, totiž vsadil na špatné koně. A to byla chyba, která stála Bruslařský celek extraligu. 

2. Kadaň 8,25 
Jiří Čelanský bude asi největším kandidátem na cenu pro trenéra sezóny. V Kadani udělal několik výrazných změn, 
překopal tréninkové jednotky a na výsledcích týmů se rukopis zkušeného trenéra ihned projevil. Ze dna tabulky se 
severočeský celek vyšvihl do horní poloviny tabulky.  

3. Třebíč 8,00 
Kamil Pokorný všem pochybovačům ukázal, že je to kvalitní trenér. Tento zanícený kouč vytváří společně se svým 
asistentem Radkem Novákem vyvážené trenérské duo, které se báječně doplňuje. Kamil Pokorný je zároveň i 
sportovním manažerem klubu, který si tak tvoří mužstvo na vlastní zodpovědnost. Jedinou pozorovatelnou chybou, 
kterou Kamil Pokorný letos udělal, je poslání Romana Kadely do Mostu. Zbavovat se takového hráče na úkor jiných se 
jeví dosti nelogicky. Ale kdo ví, jaké byly okolnosti Kadelova odchodu.  

4. Jihlava 8,00  
Bedřich Ščerban, jednatel klubu, je muž na svém místě. I když ho někteří fanoušci Jihlavy nemají rádi, nastartoval 
proces, který může vést k vytouženému návratu Dukly mezi elitu. Tento proces je ale dlouhodobý. Až čas ukáže, zda 
bude mít i happy-end. 

5. Ústí nad Labem 7,25 
Některé kroky Jaromíra Šindela jsou dosti záhadné. Jako třeba loňské posilování o hráče z extraligy. 
Nejkřiklavějším příkladem je bezpochyby Václav Varaďa. Ten v 1. lize nevypotil ani kapku potu. No a letos udělal 
Jaromír Šindel, hlavní trenér týmu a sportovní manažer v jedné osobě, další podivné rozhodnutí. Poslal bojovníka 
Roda do Písku a do Ústí nad Labem přivedl nevýrazného a trápícího se Václava Meidla. To jsou rozhodnutí, která 
trochu zhoršují Šindelovu pověst. Není divu, že je tento muž mezi fanoušky kritizován. 
 
6. Šumperk 7,25 
7. Olomouc 7,25 
8. Hradec Králové 7,00 
9. Benátky nad Jizerou 6,75 
10. Litoměřice 6,75 
11. Most 4,00 
12. Písek 3,00 
13. Beroun 2,75 
14. Havlíčkův Brod 2,50 

 
 



 

UPOPULARITA 
 
Žijí obyvatelé měst hokejem, nebo o existenci klubu ani nevědí? 
Tento faktor je v hodnocení rovněž nesmírně důležitý. 
 

1. Šumperk 8,75 bodů 
Šumperk zažívá hokejovou horečku. Je jen málokterý Šumperčan, kterého nezasáhla. V tomto severomoravském 
městě je prostě nejrychlejší kolektivní hra sportem číslo jedna. Když Draci hostí některého z favoritů soutěže a 
hrají s nimi srdnatý boj, na stadionu to vře jako nikde jinde v 1. lize. Stačí se jen podívat na toto video z LifeTV, 
které vám možná nažene husí kůži. http://www.youtube.com/watch?v=dH_k7oK2iho 

2. Třebíč 8,50 
Horácká Slavia, to je v Třebíči pojem. Hokej je v tomto malém městě rovněž sportem číslo jedna. Ono pokud 
chcete v Třebíči zažít nějaký ten kulturní či sportovní zážitek, na výběr máte snad jen právě toto hokejové 
družstvo, protože fotbalisté se trápí až v divizi. No, jen si vyjděte po třebíčských ulicích a téměř jistě uvidíte 
někoho s klubovým emblémem na šále či čepici. A když je derby, výsledek zajímá snad celou Třebíč. 

3. Jihlava 8,25 
Dukla je na tom takřka shodně jako její regionální rival. Je tu však jeden rozdíl, a tím je FC Vysočina Jihlava. 
Tento klub z nejvyšší fotbalové soutěže je totiž v Jihlavě navštěvovanějším a zároveň asi populárnějším týmem. Ale 
jinak je Dukla populární i za hranicemi ČR, jelikož během své největší slávy uchvátila její hra nejednoho hokejového 
fanouška. Například ve Švýcarsku existuje regulérní fanclub. 

4. Litoměřice 8,00 
Litoměřice jsou malé město a jejich obyvatelé jsou náležitě hrdí na jediný profesionální klub v této severočeské 
obci. Není divu, že Stadion je tak navštěvovaným mužstvem. Nic jiného totiž toto malebné město pro své obyvatele 
prakticky nenabízí. 

5. Mladá Boleslav 7,75 
Nejnavštěvovanějším stadionem 1. ligy je letos právě ten mladoboleslavský. Stejně jako v Jihlavě má ale Bruslařský 
celek velkou konkurenci v podobě fotbalového mužstva. To má i díky úspěchům a účasti v nejvyšší ligové soutěži 
pochopitelně navrch. Mladá Boleslav je tedy městem fotbalovým.  

 
6. Ústí nad Labem 7,75 
7. Havlíčkův Brod 7,50 
8. Benátky nad Jizerou 5,50 
9. Písek 5,25 
10. Beroun 5,00 
11. Kadaň 5,00 
12. Olomouc 4,50 
13. Hradec Králové 4,25 
14. Most 2,00 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dH_k7oK2iho


 

UZÁZEMÍ 
Další nedílná součást hierarchie klubu. Tréninkové 
podmínky pro mladé hokejisty i členy A-mužstva jsou 
neméně důležité než jiné faktory hodnocení. 
 
 

1. Ústí nad Labem 8,50 bodů 
Zázemí pro hráče i fanoušky Slovanu je s přimhouření oka na extraligové úrovni (patří ve všech směrech k tomu 
nejlepšímu, co druha nejvyšší soutěž může nabídnout).  

2. Hradec Králové 8,25 
Hradecký stadion i zázemí východočeského klubu až na výjimky vyhovovalo i kritériím nejlepší evropské soutěže 
zvané KHL, která se v Hradci Králové klidně mohla hrát, nebýt rozepří Lva a ČSLH. To o lecčems svědčí. 

3. Mladá Boleslav 8,00  
Mladá Boleslav hrála loni extraligu, takže zázemí pochopitelně nemůže být na špatné úrovni. Každopádně ideál to 
rozhodně není. Ale případně by postačil i pro potřeby nejvyšší soutěže. 

4. Litoměřice 7,75 
Krásný stadion je základním opěrným bodem litoměřického klubu. Kalich aréna poskytuje špičkové zázemí jak pro 
hráče, tak i pro fanoušky. 

5. Jihlava 7,50 
Stavba tréninkové haly je pro Duklu hodně důležitým momentem, který pomohl nejen v udělení statutu akademie. 
Druhá ledová plocha navíc umožnila schůdnější termíny tréninků pro malé naděje jihlavského klubu. Stadion už ale 
pochopitelně dosluhuje, i když prošel v poslední době několika zajímavými rekonstrukcemi. 

 
6. Havlíčkův Brod 7,25 
7. Benátky nad Jizerou 6,75 
8. Třebíč 6,50 
9. Olomouc 6,50 
10. Most 6,25 
11. Písek 6,25 
12. Šumperk 6,25 
13. Kadaň 6,25 
14. Beroun 6,25 
 



 

UFORMA 
 
Do žebříčku se pochopitelně musí zařadit i LETOŠNÍ (nejen 
momentální) výkony jednotlivých mužstev. Je to jeden ze zásadních 
faktorů, ale pozor, je pomíjivý! 

  

1. Mladá Boleslav 9,00 bodů 
V první čtvrtině soutěže byla takřka neporazitelná, v poslední době se však ukázalo, že i nováček soutěže má své 
slabiny. Každopádně Mladá Boleslav je stále dominantním celkem a kráčí si s přehledem za vítězstvím v základní 
části. Ale k ideálu mají její výkony ještě daleko.  

2. Kadaň 8,50 
Kadaň disponuje kvalitní kádrem, který se opírá zejména o zkušené hráče Chomutova, což se promítá i na výsledcích 
klubu. Současné postavení rozhodně při kvalitě soupisky překvapením není. Co je však obdivuhodné je fakt, jak se tým 
pod novým trenérem Čelanským dokázal tak neuvěřitelně zlepšit.  

3. Olomouc 8,50 
Největším vyzyvatelem v boji o dvě volná místečka z 1. ligy bude pochopitelně Mora. Ta je momentálně v tabulce i 
před Ústeckými Lvy- Hanáci by ale měli jednoznačně zlepšit výkony na venkovních stadionech, kde zbytečně ztrácí 
body. Doma jsou ale takřka k neporažení. 

4. Ústí nad Labem 7,75 
I letos se to zelenými barvami při pohledu na výsledky Lvů jen hemží. Důležité je to, že Slovan vyhrává zápasy 
s outsidery. Když už prohraje, tak s týmy jako Mladá Boleslav, Olomouc či Jihlava. Konstantní výkony by mohly 
zaručit Ústí nad Labem postup do čtyřčlenné baráže. 

5. Třebíč 7,50 
Třebíč překvapuje hokejovou veřejnost. No i když... Letos se na Horácku sešel opravdu velmi kvalitní kádr. Trenéři 
Pokorný a Novák mají k dispozici čtyři napěchované pětky a skvělého gólmana. Navíc z neznámých obránců dokáží 
trenéři vyždímat z neznámých hráčů až překvapivě parádní výkony. Odměnou je krásné postavení v tabulce. Třebíč 
nemusí být bez šancí ani v následném play-off. Pokud ale bude marodka co nejméně zaplněná.  

 
6. Jihlava 7,25 
7. Hradec Králové 7,25 
8. Benátky nad Jizerou 6,75 
9. Litoměřice 6,75 
10. Havlíčkův Brod 6,50  
11. Šumperk 6,25 
12. Most 5,75 
13. Beroun 4,50 
14. Písek 4,25 
 



 

UTREND 
 
Jaké má klub vyhlídky do budoucna? Chce se protlačit do 
extraligy, nebo mu stačí pouhá záchrana v soutěži? 
 

1. Mladá Boleslav 9,75 bodů 
Mladá Boleslav ihned po sestupu z nejvyšší soutěže vyhlásila, že se bude snažit co nejrychleji vrátit zpět mezi elitu. 
Otěže do svých rukou převzal zanícený majitel klubu Radim Vrbata, jenž angažoval proslulého trenéra Františka 
Výborného (na fotce). Bruslařský klub je jediným celkem, který se nebojí otevřeně mluvit o tom nejvyšším cíli- tedy o 
postupu do extraligy. 

2. Ústí nad Labem 8,00 
I přes radikální škrty z rozpočtu ve Slovanu stále touží po postupu do vyšší soutěže. Oproti loňsku však jde o radikální 
změnu v otázkách cílů.  

3. Jihlava 7,75 
Bedřich Ščerban se netají tím, že jeho vize a plány spočívají v tom, že chce Duklu vidět v nejvyšší ligové soutěži. Dělá 
pro to hodně, i když to na první pohled není vidět. Ale kdo ví, jestli je započatá cesta ta správná. Ovšem logicky by být 
měla.  

4. Havlíčkův Brod 7,75 
Ambice by byly. Peníze by problém také býti neměly. Tak kde je ten háček? V manažerovi a obraně (i když útočníci 
také rozhodně nehrají podle svých možností, ale aspoň mají potencionál své výkony napravit). Až tohle dojde i 
majitelům, možná se Rebel zařadí mezi čtyři nejlepší týmy soutěže.  

5. Hradec Králové 7,75 
Také výkony Královských lvů neodpovídají rozpočtu, předsezónním cílům ani kvalitě kádru. Na příchodech Mikesky a 
Tvrdíka je však jasně patrné, že Hradec Králové bude o extraligu bojovat. 

 
6. Olomouc 7,75 
7. Litoměřice 6,00 
8. Šumperk 6,00 
9. Třebíč 6,00 
10. Most 5,75 
11. Beroun 5,00 
12. Benátky nad Jizerou 4,75 
13. Kadaň 4,75 
14. Písek 4,75 
 
 



5 KONEČNÉ POŘADÍ 
Vsadím se, že každý z vás bude jednotlivými žebříčky znepokojen. Můžeme o 
tom diskutovat, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co se s tím 
dá dělat. Tato moudrá slova českého génia Járy da Cimrmana se dají použít 
vždy a všude, a to i zde. Zkrátka, co jedna osobnost, to jeden názor. Výsledky 
jsou však opravdu těsné. Vyrovnanost týmů se tak promítla i zde. 
 
P. S.: Své názory a rozhořčené dopisy můžete psát na mail: Marek.Hedbavny@seznam.cz, kde Vám bude 
objasněno, proč jsem rozhodl tak, jak jsem rozhodl. Ještě jednou připomínám, je to jen můj OSOBNÍ NÁZOR! 

 
 

1. Mladá Boleslav  77,75 bodů 
 

2. Jihlava      70,75 
 

69,753. Ústí nad Labem    
 
 
4. Třebíč     64,75 
5. Olomouc    64,25  
6. Hradec Králové   63,00  
7. Litoměřice    61,00 
8. Havlíčkův Brod   60,25  
 
9. Šumperk    59,50 
10. Kadaň    58,00 
11. Benátky n/J  54,25 
12. Most     47,75 
 
13. Písek     46,75 
14. Beroun    44,00 
 

mailto:Marek.Hedbavny@seznam.cz


 

MOVEMBER 
UMOVEMBER 
V 1. LIZE 

Foto: 
Petr Kraus (fotokraus.cz) 
Stanislav Souček (hchk.cz) 

Zbyněk Zápotočný (hcdukla.cz) 



 Hradecký tým připomínal v listopadu mužstvo ze 70. let minulého století. Hráči si totiž bez výjimky (tedy krom 
těch mladších hokejistů, kterým knír ještě moc neraší) po celý listopad přestali holit své kníry. Proč? Ve světě totiž 
probíhala akce Movember, do které se připojili i Královští lvi... 

  

CO TO VLASTNĚ JE TEN MOVEMBER? 
Movember je charitativní a každoročně se konající genderově zaměřená akce. Účelem charity je získání finančních 
prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů. Měsíc mužské solidarity připadaná na listopad a symbolika je 
zaměřena především na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina prostaty. Název charity vznikl jako 
hybridní složenina dvou anglických slov, knír (moustache) - vyjadřující typicky mužský znak - a listopad (November). 

Každoroční celosvětová akce je viditelná už na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst 
knírek. Záštitu poskytuje nadace Movember, jejímž cílem je zvýšení povědomí o nemoci prostaty, o potřebě včasné 
detekce. Každoroční preventivní prohlídky jsou prvním krokem k určení diagnózy rakoviny a také základním předpokladem 
účinné léčby. 

ZAJÍMAVOSTI O KNÍRU 
* Měsíční knír dokáže zadržet zhruba 30ml tekutiny nebo zhruba 10% obsahu sklenky piva, než steče jejich obsah po 
obličeji nositele kníru. 

* V roce 1967 rozdávali Beatles papírové kníry ke svému albu Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club, 

* Ve standardním balíčku karet je srdcový král jediný král bez kníru, 

* Čerstvě narozený delfín přichází na svět s knírem, ale díky přírodnímu depilačnímu systému knír krátce na to sám opadá, 

* V průměru si muž sáhne na svůj knír 760x každých 24 hodin. 

HRADECKÝ A KADAŇSKÝ MOVEMBER 
 Z prvoligových klubů se do této čím dál prestižnější akce připojili pouze Královští lvi, které následovala pětice 
hráčů Kadaně (Filip Seman, Petr Stoklasa, Nikola Gajovský, Jaroslav Kůs a Bronislav Andres). 
 Do hradecké kabiny s tímto smělým nápadem přišel Patrik Moskal, ostatní jej v tom podpořili a nechyběla ani 
realizace. „Bylo to hodně nezvyklé. Nikdo z hráčů si to nepěstuje, jako to dělávali v roce 1970,“ uvedl pro hchk.cz David 
Švagrovský. „Mně osobně to zas tolik neroste, takže já se cítím ještě v pohodě. Ostatní jsou na tom ale daleko hůř,“ dodal 
v tiskové zprávě Královských lvů k této akci. 

„Asi nikdo si knír nebude pěstovat dál, každý se spíš těší, až to shodí. Je to spíše takový trénink na stáří, čeká nás 
to po šedesátce,“ pokračoval zase Petr Haluza.  

Největším terčem vtípků se stal mladý obránce Václav Čížek, kterému narostl asi největší „kartáč“ ze všech. 
Konkurovat už mu může snad jen Ned Flanders z populárního seriálu Simpsonovi. „Ten si ten knír bude muset nechat, to by 
musel přijet zahradník,“ smála se kabina hradeckého klubu na účet Václava Čížka, jehož tvář se objevila i na titulní stránce 
MF Dnes (vydání pro Hradec Králové). "Občas ho dokonce pročísnu hřebenem. Už není možný, aby mě kluci dohnali. Moc 
jim to neroste. Jsem tady asi největší chlap," nenechal si Václav Čížek nic líbit a v rozhovoru s Bohuslavem Stehnem jim 
takto vrátil úder. "Přítelkyně ale moc nadšená není. Shodím to, abych měl klid. Doma jsem byl terčem posměchu," dodal pro 
iDnes.cz.   

Do akce se pochopitelně zapojilo i trenérské duo Hosták-Pospíšil, jak jste si mohli všimnout i při sledování Studia 
Buly, kde tito dva muži vykonávají roli expertů. "Všichni se smějí, když mě vidí s knírem, nejsou na to zvyklí. Jedna moje 
kamarádka dostala takový záchvat smíchu, že jsme ji málem museli křísit," řekl pro iDnes.cz Martin Hosták, hlavní kouč 
Královských lvů.   
 „Většina kluků z legrace říká, že vypadáme jako němečtí pornoherci," uzavřel Čížek.  
 

UZÁVĚR 
 Co říci na závěr? Rozhodně musíme zmínit, že tato akce rozhodně měla efekt a upozornila na problém rakoviny 
prostaty. A třeba někteří muži mohou v budoucnu vděčit za svůj život právě Movemberu.  

 



 

 
VÁCLAV ČÍŽEK 



 

 
PATRIK MOSKAL 



 

 
ZDENĚK KUBICA 



 

 
MARTIN VÁGNER 



 

 
MICHAL MIKESKA 



 

 
MICHAL MIKESKA 

FILIP SEMAN 
I někteří hráči Kadaně se do 
této světové akce zapojili. 
Nejzajímavějším knírem se 
rozhodně mohl pochlubit právě 
Filip Seman. 



 

 
DAVID RANGL 
Třebíčský obránce si sice 
nenechal narůst knír přímo kvůli 
akci Movember (alespoň se o tom 
tedy nezmínil), ale vypěstoval si 
ho ukázkový, takže zde jeho 
mužskou ozdobu uveřejňujeme.  
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ROČNÍK 2011/2012 
1. číslo: Průvodce sezónou, Petr Polodna, Jan Hranáč, Zdeněk Čáp 
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ROČNÍK 2012/2013 
1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 10 hráčů do 175 cm 
2. číslo: Michal Mikeska, Mario Cartelli, Martin Filip, Milan Toman, Lukáš Pabiška, BK Mladá Boleslav, 
Královští Lvi Hradec Králové, Jiří Novotný, TOP 10: brankáři 
3. číslo: Jiří Cetkovský, Marian Morava, Nikola Gajovský, David Vrbata, Radim Kucharczyk, Aleš Totter, 
HC Stadion Litoměřice, HC Benátky nad Jizerou, TOP 10: mladíci, Žebříček dresů, Legenda: David Mikšan 
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LEGENDA 

Pro fanoušky, kteří sledují 1. 
ligu už nějaký ten čas, je tento 
hokejista symbolem opavského a 
později i porubského hokeje. 
Impulsivní forvard si tak může 
právem říkat legenda 1. ligy. 
------------------------------- 
foto: Vladimír Vronka, Lukáš Bajgar 

 

UPAVEL ŠEBESTA 



 Dnes již 39letý muž začínal 
s hokejem ve Vítkovicích. Odehrál v nich 
za družstvo mužů i několik slušných 

 
extraligových zápasů, ale trvalé místo 
v prvních třech lajnách si nevybojoval, a 
proto se v sezóně 1996/1997 stěhoval 
do tehdy ještě extraligové Opavy. V té 
vydržel krom jednoleté přestávky 
strávené v Havířově až do roku 2004, 
přestože Slezan z nejvyšší soutěže 
sestoupil a objevily se první finanční 
problémy. „Co se týče Opavy, já to 
trochu rozvedu. Když jsem do ní přišel, 
hrála se tam ještě extraliga. Tu jsme 
zachránili proti Karlovým Varům. Pak se 
to přestěhovalo do Havířova, ale já jsem 
zůstal v Opavě, kde se hrála I. liga. První 
sezóny byly slušné či velmi dobré, 
protože jsme se dostali do play-off. 
Hráli jsme s Chomutovem a Třebíčí. Po 
dvou třech letech přišel útlum. Začali se  
 

rozprodávat hráči. Odešel nejdříve Martin 
Vojtek do Třince, Brančík do Olomouce a 
postupně se kádr takto oslaboval. Nepřišly 
adekvátní náhrady,“ řekl pro Adama 
Bataty. Stejně jako třeba David Mikšan 
nebo Petr Rozum si Šebesta po ročníku 
2003/2004 hledal nového zaměstnavatele. 
Šebesta zůstal ve Slezsku, upsal se totiž 
Porubě, kde zažil individuálně 
nejpovedenější ročníky (v jedné sezóně se 
blýskl 47 získanými body). Střídavě 
nastupoval i v extraligových Vítkovicích. 
Před dvěma lety pak ve Valašském 
Meziříčí ukončil svoji kariéru. A byla to 
bohatá kariéra: 180 extraligových startů 
(22+48) a 500 utkání ve druhé nejvyšší 
soutěži (160+227).  
 Možná toho mohl dokázat ještě 
více, ale svoji kariéru a pověst si kazil 
častou nedisciplinovaností. V 500 
zápasech 1. ligy si totiž musel za katrem 
odpykat 680 trestných minut. „Vím, že 
jsem měl na ledě občas vypnuto, snažil 
jsem se to korigovat, ale nešlo to. Mám 
takovou povahu, chci za každou cenu 
vyhrát, být přínosem pro mužstvo, být 
nejlepší a to je možná na škodu,“ uzavřel 
Pavel Šebesta, jedna z legend 1. ligy.   



 ZÁBAVA 
Hlášky a přeřeky  JEREMY ROENICK, LEGENDA NHL 

 
IVAN NIŇAJ: Malkin je vynikající útočná 
dvojice. 
 
MICHAL DUSÍK: 
3706 diváků... No nevím, nevím, jestli to 
ten, kdo to počítal, trochu nepřehnal s 
vodkou... 
 
Teď se nechali strhnout i někteří diváci 
(roztleskávačkami). V jednom ze sketorů 
dokonce oba dva... 
 
Chára na chvilku zaváhala... 
 
Z pohledu slovenských fanoušků,by teď 
zkyslo i mléko. 
 
Ano, tato střela měla nápis - nevšímejte si 
mě, jenom procházím. 
 
Kreutzer... je rád, že je rád. 
 
Vyhráli jsme 4:1, nebyl to přesvědčivý 
výkon, ale byl to výkon. 
 

 JAROMÍR JÁGR A PETR PRŮCHA VE 
VTIPNÉM SKEČI 

Chtěl mu nadzvihnout hůl, ale hůl tam 
nebyla, tak mu nadzvednul alespoň zuby. 
 ZHLÉDNOUT MŮŽETE ZDE
Tak ten už má pěkně težké nohy, kyselina 
mléčná z něho stříká všemi póry.

 

 
 
JIŘÍ HÖLZEL: 
Já se přiznám, že jsem byl naposled takhle 
nervózní v tanečních, když jsem měl tančit 
tango. (V přestávce před 3. třetinou finále 
MS 2010 Rusko - Česko.  
 
Uvidíme se opět ve 20 hodin a my si teď s 
Josefem půjdeme koupit nové umělé nechty, 
protože jsme si je na všech prstech 
obkousali až do krve.TTH (TTPo vítězství Česka nad 
Finskem ve čtvrtfinále MS v hokeji 2010) 
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http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/5191
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/4126
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http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2574
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2125
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2125
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http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2596
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2596
http://sport.sme.sk/ninajovsvet/vyrok/2596
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http://www.youtube.com/watch?v=2Y6_s_b7dQM


KA 

UKVIZ 
TEST 

výsledky na další straně! 

KDO JE TO? 

Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš klub? Poznáš hráče? 
1. indicie: rok založení 1908 1. indicie: číslo 96  

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

2. indicie: Jiří Hrdina, Václav Pletka, Jan Hanzlík 2. indicie: v ELH mimo jiné hráč Zlína 
3. indicie: asistentem trenéra je Jiří Slabý  3. indicie: odchovanec HST, 35 let 
4. indicie: ŠKO-ENERGO ARÉNA 4. indicie: loni Jihlava 

 5. indicie: František a David Výborní 5. indicie: kř. jméno Rostislav 
 

10 otázek Jiří Hudler je odchovancem 
jakého klubu? 6) Který hráč letos neobléká dres Jihlavy?1) Kdo je kapitánem Třebíče?  

a) Vojtěch Zadražil a) David Dolníček 
b) Miha Štebih b) Rostislav Malena 
c) Ondřej Malec c) Martin Čech 
d) Radek Novotný d) Lukáš Sláma 
7) V jakém klubu hraje Marek Čurilla?2) Kdo je hl. trenérem Mostu?  
a) Hradec Králové a) Jan Hranáč 
b) Most b) Valerij Korol 
c) Šumperk c) Kamil Kašťák 
d) Litoměřice  d) Václav Baďouček 
8) Kolik let je Jakubu Bartoňovi?3) Kde hrál loni Jaroslav Kasík? 

a) Slovan Bratislava 
b) Sparta Praha 
c) Karlovy Vary 
d) Košice 
4) Za koho nikdy nehrál Daniel Hodek? 
a) Havlíčkův Brod 
b)  Ústí nad Labem 
c)  Kometa Brno 
d)  Třebíč 
U5) Jiří Hudler je odchovancem… 
a) Olomouce 
b) Šumperka 
c) Jihlavy 
d) Hradce Králové 
 

 Kde hrál loni obránce Mladé 
Boleslavi Jaroslav Kasík? a) 26 

b) 28 
c) 31 
d) 33 
9) Kdy byl založen hokejový oddíl v Mostu? 
a) 1930 
b) 1946 
c) 1973 

Pokud jste dosáhl/a… jste…d) 1993  
20-26 bodů Prezident klubu 

U10) Odkud přišel do Olomouce Tomáš Houdek? 
16-19 bodů Generální manažer a) Skalica 

b) Žilina 
c) Prešov 
d) Trenčín 

12-15 bodů Hlavní trenér 
7-11   bodů Asistent trenéra 
3-6     bodů Trenér mládeže 
0-2     bodů Nosič vodZa každou správnou odpověď 1 bod y  



 

UPŘÍŠTÍ ČÍSLO 
vycházíme 22. ledna 

 

- ALEŠ HOLÍK 
- LUKÁŠ POŽIVIL 
- PAVEL SELINGR 
- TOMÁŠ NOUZA 

- TOP 10: PRAVÁCI 
- LEGENDA: KAMIL KOLÁČEK 

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

10 otázekVýsledky kvizu  
1) a   5) a  9) b Kdo je to? 
2) c   6) d  10) b 1. Josef Jindra 
3) b   7) b 2. Pavel Selingr 

3. Jan Hranáč 
UPoznáš…? 
klub: BK Mladá Boleslav 
hráč: Rostislav Malena 

4) d   8) c 
 

UKontakt 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.czUT 
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