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„A je to tady! Po
dvaapadesáti kolech základní části
konečně přijde rozuzlení! A už
nyní, těsně před startem playoff/play-out je jasné, že to bude
nesmírně zajímavá podívaná.
Vyvstává totiž řada interesantních
otázek. Dokáže Mladá Boleslav
postoupit do baráže i s početnou
marodkou? Kdo zaplní druhé
místečko a zabojuje s týmy
z nejvyšší soutěže o senzační
úspěch? Stane se Marek Schwarz
tvůrcem benáteckého zázraku?
Dokáže Třebíč zopakovat loňskou
účast v semifinále? Odolá
v prvoligové baráži Most
ambicióznímu Prostějovu? No a
v neposlední řadě zbývá
zodpovědět ještě jednu důležitou
otázku. Kdo doprovodí Baník do
prolínací soutěže s druholigisty?
Hokej je krásná hra, dá se
tedy očekávat řada překvapení.
Ovšem na úkor koho? To se
dozvíme v následujících týdnech,
jimiž vám jako průvodce může
posloužit šesté vydání magazínu o
1. lize. Jak bývá zvykem, jedná se
o speciální číslo se zaměřením na
play-off a play-out. Na
následujících stranách se vám
pokusíme na některé z výše
uvedených otázek zodpovědět, i
když je jasné, že místo správné a
konečné odpovědi dostanete pouze
naši smělou domněnku.
Chybět nebudou jako
tradičně ani profily prvoligových
hráčů. Představíme vám například
Václava Skuhravého.
Příjemné čtení přeje HSfan

NEVÍDANÁ PODPORA OD FANOUŠKŮ MOTORU
V ZÁPASE NA LEDĚ DUKLY JIHLAVA
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STRHUJÍCÍ ZÁVĚR SEZÓNY
Čeká nás opravdu zajímavý měsíc. V play-out ještě nikdo nemá
jistotu záchrany a rozestupy mezi týmy jsou poměrně těsné. No a
čtvrtfinálové série naznačují, že bychom se mohli dočkat několika
překvapení na úkor favoritů.

FINIŠ BENÁTEK NAD JIZEROU
Farmářský tým Liberce dokázal něco neskutečného. Přestože se ještě po vydání
pátého čísla magazínu o 1. lize nacházel mimo pozice zaručující play-off, díky
sedmi výhrám v řadě si Pojizeřané zajistili postup mezi osmičku nejlepších už
čtyři kola před koncem základní části!
-------------------------------------------------------------------------------------------

„Někteří si musí strašně rychle
uvědomit, o co se v Ústí hraje, a
co všechno se může stát."

MARODKA MLADÉ BOLESLAVI A JIHLAVY
Dva z velkých kandidátů na postup do baráže před play-off
notně potrápila početná marodka. Bruslařský klub nebude moci
v blízké době využít služeb Davida Výborného, to hlavní opory
Dukly v čele s Tomášem Čachotským už by mohly být pro playoff k dispozici. Otázkou však je, v jaké formě se vrátí na led.

Tomáš Mareš, asistent trenéra v
Ústí nad Labem, byl hodně
rozezlen z přístupu svých hráčů.
No, na Slovan opravdu nečekají
v play-out snadné boje...

HC MOST
Ještě před měsícem vyhlašoval Valerij Korol, jednatel mosteckého klubu, útok na
vyhnutí se baráži. Doufal, že se jeho mužstvo nastartuje a smaže velký náskok.
Opak byl však pravdou. Severočeši si díky tragickým výkonům v poslední čtvrtině
soutěže podepsali ortel a je jasné, že je oproti loňskému ročníku souboj
s druholigisty nemine. No, bude zajímavé sledovat, zda se Baník udrží.

CITÁT ČÍSLA

MINUS

TIPY NA ČLÁNKY
1) Přesune se po sezóně první liga z Kadaně do Bíliny? Starosta Kadaně v rozhovoru pro iDnes.cz
naznačil, že ta možnost je opravdu reálná. Viz zde: http://hokej.idnes.cz/prvni-hokejova-liga-v-kadanije-v-ohrozeni-fgl-/hok_1liga.aspx?c=A140206_2031017_fotbal_tof
2) Jihlavě vážně hrozilo, že se jí zbortí všechny plány. Nechybělo totiž mnoho a rezignace Bedřicha
Ščerbana, kterou podal kvůli tomu, že hospodaření Dukly začala prošetřovat policie, mohla být přijata.
Kvůli tlaku fanoušků a podpoře celého klubu však nakonec Ščerban ve funkci jednatele vydržel. Server
iDnes.cz přinesl interview s náměstkem primátora Rudolfem Chloupkem. http://hokej.idnes.cz/duklajihlava-hokej-rudolf-chloupek-bedrich-scerban-fxy/hok_1liga.aspx?c=A140128_2027443_hok_1liga_ten
3) Mladou Boleslav posílil vzhledem k rozsáhlé marodce ex-karlovarský forvard Martin Látal (foto). Ten
se rozpovídal například o tom, že by si to v baráži velmi rád rozdal s Kladnem, kde dlouhou dobu působil.
http://hokej.idnes.cz/martin-latal-mlada-boleslav-hokej-dq5/hok_1liga.aspx?c=A140127_2026740_hok_1liga_ten
4) Velmi zajímavé interview s Miloslavem Čermákem: http://hokej.idnes.cz/rozhovor-s-utocnikemlitomeric-miloslavem-cermakem-f9f-/hok_1liga.aspx?c=A140124_2026031_hok_1liga_tof Ten v něm
uvedl, že pokud se vše sejde, tak mohou Litoměřice směle zaútočit i na postup do semifinále play-off.

VIDEOTÉKA
Derby mezi jihlavskou Duklou a Horáckou Slávií jsou letos velmi vypjatá. Minulý souboj
těchto dvou týmů z Vysočiny provázely na Horáckém zimním stadionu nepokoje mezi diváky,
tentokráte se však napětí přeneslo i na samotné hráče. V poslední třetině už se totiž hokej
v podstatě nehrál a na ledě to jiskřilo. Obrázek si udělejte sami z tohoto nesestříhaného
videa: http://www.youtube.com/watch?v=4a06hVkdWag

Marek Schwarz, o němž je v tomto čísle magazínu o 1. lize článek, se nedokázal oprostit od fráze
„tak určitě“. I když chtěl začít rozhovor jinak, z úst mu toto slovní spojení vypadlo samo.
Přesvědčte se sami: http://www.youtube.com/watch?v=U1b5IHh8rGA

STATISTIKY
U

HRÁČSKÉ STATISTIKY ZÁKLADNÍ ČÁSTI
TOP 15 kan. bodování
1. Tomáš Čachotský (JIH)
2. Tomáš Klimenta (MB)
3. Tomáš Nouza (MB)
4. David Výborný (MB)
5. Michal Broš (MB)
6. Miloslav Čermák (LIT)
7. Denis Kindl (OLO)
8. Radek Hubáček (JIH)
9. Jaroslav Roubík (UNL)
10. Adam Zeman (JIH)
11. Milan Mikulík (MB)
12. Petr Polodna (HB)
13. Tomáš Sedlák (ŠUM)
14. Radim Kucharczyk (OLO)
15. Lukáš Havel (HAV)

TOP 7 asistentů

65 bodů
58
57
55
54
53
47
44
43
41
41
41
41
39
38

TOP 7 kan. bodování (obránci)
1. Tomáš Sedlák (ŠUM)
2. Milan Toman (MB)
3. Aleš Holík (ŠUM)
4. Zbyněk Sklenička (UNL)
5. Jakub Grin (UNL)
6. Ctirad Ovčačík (MB)
7. Martin Dudáš (ŠUM)

41 bodů
31
29
25
24
23
20

TOP 7 střelců
1. Tomáš Nouza (MB)
2. Miloslav Čermák (LIT)
3. Adam Zeman (JIH)
4. Tomáš Klimenta (MB)
5. Jaroslav Roubík (UNL)
6. Lukáš Havel (HAV)
7. Michal Broš (MB)

47 asistencí
42
36
35
31
29
29

TOP 3 asistentů (obránci)
1. Tomáš Sedlák (ŠUM)
2. Milan Toman (MB)
3. Zbyněk Sklenička (UNL)

29 asistencí
29
24

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus
1. Ctirad Ovčačík (MB)
2. Tomáš Klimenta (MB)
3. Michal Broš (MB)
4. Milan Mikulík (MB)
5. David Výborný (MB)
6. Roman Němeček (MB)
7, Jan Knotek (OLO)
8. Denis Kindl (OLO)
9. Tomáš Čachotský (JIJ)
10. Tomáš Nouza(MB)

+ 40
39
37
33
31
29
27
26
25
25

Nejhorší +/34 gólů
29
28
22
22
21
19

TOP 3 střelců (obránci)
1. Tomáš Sedlák (ŠUM)
2. Aleš Holík (ŠUM)
3. Martin Dudáš (ŠUM)

1. Tomáš Čachotský (JIH)
2. David Výborný (MB)
3 Tomáš Klimenta (MB)
4. Michal Broš (MB)
5. Denik Kindl (OLO)
6. Tomáš Sedlák (ŠUM)
7. Milan Toman (MB)

TOP 5 juniorů (bodování)

12 gólů
10
7

524. Václav Čížek (MOS)
523. Kryštof Kafan (MOS)
522. Pavel Smolka (MOS)
521. Vítězslav Nedrda (MOS)
520. Tomáš Brunec (ŠUM)

- 31
- 26
- 25
- 25
- 24

TOP 5 nejtrestanějších hráčů
1. Václav Skuhravý (ČB)
2. Ondřej Malec (JIH)
3. Lukáš Bohunický (MB)
4. Martin Szakal (KAD)
5. Zdeněk Tauš (MOS)

129 TM
126
121
119
111

zdroj statistik: hokej.cz

1. Adam Chlapík (LIT)
2. Luboš Rob (ČB)
3. Aleš Jergl (OLO)
4. Pavel Zacha (BNJ)
5. Martin Procházka (LIT)

18
17
11
9
9

TOP 3 cizinci (bodování)
1. Martin Jakúbek (HAV)
2 Roman Rác (OLO)
3. Jaroslav Koma (HAV)

29
27
15

TOP 3 gólmani (počet výher)
1. David Rittich (JIJ)
2. Michal Valent (MB)
3. Lukáš Daneček (HAV)

29
26
24

TOP 3 gólmani (čistá konta)
1. Tomáš Halász (OLO)
2.-4. Roman Will (MB)
2.-4. Marek Schwarz (BNJ)
2.-4. Tomáš Vošvrda (OLO)

8
5
5
5

Úspěšnost zákroků (min. 24 záp.)
1. Tomáš Vošvrda (OLO)
2. Michal Valent (MB)
3. Tomáš Halász (OLO)
4. Hynek Kůdela (ČB)
5. David Rittich (JIH)

94,36%
94,33%
94,32%
93,17%
92,74%

Průměr gólů na zápas
(min. 24 záp.)
1. Tomáš Halász (OLO)
1,62
2. Tomáš Vošvrda (OLO)
1,64
3. Michal Valent (MB)
1,66
Nejvíce odchytaných minut
1. Tomáš Štůrala (ŠUM)
2596
2. David Rittich (JIH)
2353
3. Lukáš Daneček (HAV)
2268

TÝMOVÉ STATISTIKY
U

KONEČNÁ TABULKA
P

Tým

Z

V VP PP P

Skóre

B

1.

BK Mladá Boleslav

52 39 3

3

7

208:95

126

2.

HC Olomouc

52 34 1

3

14 176:87

107

3.

HC Dukla Jihlava

52 28 8

2

14 166:120

102

4.

HC Rebel Havlíčkův Brod

52 27 3

2

20 143:142

89

5.

SK Horácká Slavia Třebíč

52 23 5

5

19 133:118

84

6.

HC AZ Havířov 2010

52 24 5

2

21 151:143

84

7.

HC Stadion Litoměřice

52 21 5

6

20 154:151

79

8.

HC Benátky nad Jizerou

52 19 5

7

21 129:133

74

9.

HC Slovan Ústečtí Lvi

52 18 4

3

27 146:157

65

10. ČEZ Motor České Budějovice

52 17 5

4

26 115:126

65

11. SK Kadaň

52 17 2

8

25 111:143

63

12. Salith Šumperk

52 14 9

3

26 139:182

63

13. HC Berounští Medvědi

52 15 2

7

28 100:168

56

14. HC Most

52 9

4

37 113:219

35

2

TABULKA PRŮMĚRNÉ NÁVŠTĚVNOSTI
DOMÁCÍCH ZÁPASŮ (k 51. kolu)
1. České Budějovice
2. Mladá Boleslav
3. Havířov
4. Jihlava
5. Třebíč
6. Olomouc
7. Litoměřice
8. Havlíčkův Brod
9. Šumperk
10. Ústí nad Labem
11. Most
12. Beroun
13. Kadaň
14. Benátky nad Jizerou

3724 diváků
2336
2051
1858
1512
1348
1137
1072
932
824
434
327
295
281

VYUŽITÍ PŘESILOVÝCH HER
1. Mladá Boleslav
2. Olomouc
3. Litoměřice
4. Šumperk
5. Jihlava
6. Ústí nad Labem
7. Benátky n/J
8. Havířov
9. Havlíčkův Brod
10. Most
11. Třebíč
12. České Budějovice
13. Beroun
14. Kadaň

26,61 %
22,07
19,27
17,62
17,49
16,95
15,63
15,07
14,49
14,42
13,73
12,08
12,07
11,83

ÚSPĚŠNOST OSLABENÍ
1.. Benátky n/J
2 Jihlava
3. Třebíč
4 České Budějovice
5. Mladá Boleslav
6 Kadaň
7. Ústí nad Labem
8. Olomouc
9. Šumperk
10. Havlíčkův Brod
11. Havířov
12. Beroun
13. Litoměřice
14. Most

(k 51. kolu)

(k 51. kolu)

86,73 %
86,21
86,17
86,15
86,00
85,14
84,69
84,51
84,10
82,78
81,78
80,34
79,15
75,69

BK MLADÁ BOLESLAV
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Litoměřice 2:3 Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 4:3pr. Beroun
Jihlava 1:2 Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 1:3 Benátky n/J
Most 2:4 Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 5:1 Ústí n/L
Havířov 3:0 Ml. Boleslav
Olomouc 3:0 Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 4:3sn. Č. Budějovice
Havl. Brod 2:3 Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 4:1 Třebíč

TOMÁŠ NOUZA

Po nevýrazném minulém období se konečně Tomáš
Nouza rozjel a potvrdil tak vítězství ve statistice
nejlepších střelců soutěže. Jeho výkon je určitě
úctyhodný, i když je škoda, že nepokořil
čtyřicetigólovou hranici, což se zdálo na přelomu roku
jako reálná meta. Tímto výkonem by se totiž
nesmazatelně zapsal do prvoligové historie.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
VÝBORNÝ BUDE CHYBĚT V PLAYOFF!
David Výborný (foto) se zranil!
Svému týmu tak bude chybět
v prvoligovém play-off. Jeho
případný start v baráži by však
v ohrožení být neměl. Jedná se o
obrovskou ztrátu, jelikož přesilové
hry Mladé Boleslavi byly tak úspěšné
zejména díky tomuto pětinásobnému
mistru světa.
NOVOU POSILOU MARTIN LÁTAL
Poté, co se Mladá Boleslav dozvěděla
nemilou zprávu o zdravotním stavu
svého kapitána, začala hledat posily.
Nakonec se Bruslařský klub dohodl
s Martinem Látalem, jenž letos
v extralize nezažíval zrovna povedený
rok. Jedná 25letého hokejistu, jenž
vyniká zejména v technice hole a má za
sebou angažmá ve Spartě, na Kladně a
v Karlových Varech, odkud do
ambiciózní prvoligového celku zamířil.

HC OLOMOUC
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Kadaň 5:4pr. Olomouc
Olomouc 6:0 Litoměřice
Beroun 0:4 Olomouc
Olomouc 0:2 Jihlava
Benátky n/J 4:0 Olomouc
Olomouc 3:2sn. Most
Ústí n/L 1:4 Olomouc
Olomouc 3:0 Ml. Boleslav
Havířov 4:1 Olomouc
Č. Budějovice 4:1 Olomouc
Olomouc 11:0 Havl. Brod

MICHAL VODNÝ

Olomoucký mladík je jedním z nejpodceňovanějších
hokejistů ve druhé nejvyšší soutěži. Prvoligoví fanoušci
tohoto útočníka stále nepovažují za nějakého elitního
forvarda, ale příznivci Mory moc dobře ví, jak cenným
hokejistou Michal Vodný pro Olomouc je. Je rychlý,
bojuje a v tomto období navíc získal i hodně bodů.
Vodný má bezpochyby extraligový potenciál.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
HELMA DOLŮ S TOMÁŠEM
VOŠVRDOU
Už tradiční rubrika na hc-olomouc.cz
má své pokračování. Tentokráte byl
vyzpovídán gólman Tomáš Vošvrda.
Interview zde: http://hcolomouc.cz/clanek.asp?id=2324
PŘÍCHOD ROSTISLAVA MAROSZE
Poté, co se Havířov vzdal služeb
technicky nadaného Marosze (na
fotce), bylo pravděpodobné, že ho
Třinec pošle do Olomouce, jelikož i
Mora má s Oceláři velmi slušné
vztahy. K příchodu šikovného mladíka
mezi Kohouty nakonec skutečně
došlo. Útočník, jenž v barvách AZetu
ve 30 zápasech nasbíral devatenáct
kanadských bodů, tak zamířil do
známého prostředí, jelikož
v Olomouci působil již v sezóně
2011/2012.

HC DUKLA JIHLAVA
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Jihlava 6:3 Most
Ústí n/L 4:3 Jihlava
Jihlava 1:2 Ml. Boleslav
Olomouc 0:2 Jihlava
Jihlava 2:3 Č. Budějovice
Havl. Brod 3:5 Jihlava
Jihlava 0:3 Třebíč
Šumperk 6:2 Jihlava
Jihlava 1:0 Kadaň
Litoměřice 1:4 Jihlava
Jihlava 4:3 Beroun

MICHAL DŮRAS

Kvůli lehčímu zranění sice vynechal dva zápasy svého
mateřského týmu, ale i tak odváděl v tomto období
Jihlavě spoustu cenné práce. Michal Důras je na ledě
pokaždé hodně vidět, bohužel ho celou sezónu trápí
koncovka, takže jeho přínos pro mužstvu není ve
statistikách až tolik vidět. Fanoušci Dukly ale moc
dobře ví, že jeho služby jsou neocenitelné.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
„PŘEVRAT“ ZAŽEHNÁN
Na Bedřicha Ščerbana (foto),
jednatele klubu, byla jedním ze
zastupitelů města (Jan Dršata, ODS)
podána žaloba. Údajně mělo dojít
k machinacím v klubovém účetnictví.
Ščerban se v reakci na to rozhodl
podat rezignaci, tu však po nátlaku od
fanoušků a hráčů týmu zastupitelstvo
města nepřijalo. Bedřich Ščerban tak
ve funkci zůstává i nadále. Kdyby
skutečně ve funkci jednatele skončil,
s Duklou Jihlava by to nemuselo
dopadnout vůbec dobře. Krom něho by
totiž klub pravděpodobně opustily i
významní sponzoři.

foto: Anna Vavríková, MAFRA
T

HAVLÍČKŮV BROD
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Třebíč 4:1 Havl. Brod
Havl. Brod 2:1 Šumperk
Kadaň 2:3pr. Havl. Brod
Havl. Brod 3:1 Litoměřice
Beroun 1:2 Havl. Brod
Havl. Brod 3:5 Jihlava
Benátky n/J 3:0 Havl. Brod
Havl. Brod 7:1 Most
Ústí n/L 3:2 Havl. Brod
Havl. Brod 2:3 Ml. Boleslav
Olomouc 11:0 Havl. Brod

DAVID STACH

Útočník, jenž 22. února oslaví dvaadvacáté narozeniny,
je jedním z nejpříjemnějších překvapení letošní
prvoligové sezóny. Forvardovi, který poslední tři
ročníky strávil ve Finsku, kde si zahrál i v tamější SMLiize, se dařilo i v tomto období a je velmi
pravděpodobné, že si svými letošními výkony řekl o
místo v sestavě extraligového Kladna pro příští rok.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
NÁVRAT LUKÁŠE ENDÁLA
V úvodu letošního ročníku si Lukáše Endála (foto) vytáhly
extraligové Pardubice. V nich důrazný útočník strávil
takřka celý zbytek sezóny, až na samotném konci (těsně
před přestupovou uzávěrkou), kdy už zkušený forvard
dostával čím dál méně prostoru, se Východočeši dohodli na
střídavých startech s Havlíčkovým Brodem. Fanoušci Rebelu
už snad ani nevěřili, že by tohoto produktivního hokejistu
mohli opět vidět v mateřském dresu, avšak tajné přání se
jim splnilo. Jedná se určitě o skvělou posilu pro play-off.
REBEL POSÍLIL I LADISLAV GENGEL
Další akvizicí se stal zkušený Ladislav Gengel, jenž byl loni
tahounem Mostu. Tento důrazný a nepříjemný forvard strávil
podstatnou část letošního ročníku ve Vrchlabí, v lednu však
přišel Gengelem vytoužený návrat do druhé nejvyšší soutěž.
VOJTĚCH SEDLÁČEK PŘERUŠIL KARIÉRU
Šokující zpráva přišla do Havlíčkova Brodu dva týdny před
zahájením play-off. Z rodinných důvodů se totiž rozhodl
přerušit kariéru Vojtěch Sedláček, zamýšlená jednička pro
play-off. Údajně kvůli přítelkyni, které chce být co nejvíce
nablízku. Jedná se o opravdu velkou ztrátu. Jedničkou ve
vyřazovacích bojích by měl být mladý Brňák Lukáš Klimeš.

SK HS TŘEBÍČ
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Třebíč 4:1 Havl. Brod
Třebíč 3:2pr. Havířov
Šumperk 2:1 Třebíč
Třebíč 1:0 Kadaň
Litoměřice 2:1sn. Třebíč
Třebíč 5:1 Beroun
Jihlava 0:3 Třebíč
Třebíč 3:0 Benátky n/J
Most 2:8 Třebíč
Třebíč 2:3 Ústí n/L
Ml. Boleslav 4:1 Třebíč

FILIP NOVOTNÝ

Ze Sparty zapůjčený gólman byl zkrátka fenomenální.
Magazín o 1. lize ho nakonec vyhlásil i hráčem období
v rámci celé soutěže. Filip Novotný nejenže nedostával
skoro žádné góly, ale díky své technice hole vydatně
pomáhal i s rozehrávkou a usnadňoval tak práci svým
novým parťákům. Zkrátka opravdu parádní záskok za
zkušeného Martina Faltera, jehož na delší dobu
vyřadilo ze hry zranění.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
VÝMĚNA VONDRÁČEK – DOČEKAL
Výkony Tomáše Vondráčka v letošním prvoligovém ročníku pochopitelně
zaujaly i extraligovou Kometu. Partnerský celek Třebíče se tak rozhodl
dát tomuto rychlonohému kanonýrovi šanci, na oplátku poslalo Brno do
Horácké Slavie Martina Dočekala (foto), jenž se po povedeném úvodu
letošního extraligového ročníku trápil a ztratil pozici v týmu. Dočekala
pochopitelně třebíčští fanoušci moc dobře znají, však je to tamější
odchovanec, který se právě díky výkonům v Horácké Slavii vyšvihl do
extraligy. Martin Dočekal tak už letos dres Komety neoblékne, v playoff tak bude Třebíči plně k dispozici.
TEORETICKÉ POSILY
Tým z Vysočiny by mohl v play-off využít i služeb několika hráčů, které si
během přestupové uzávěrky pojistily střídavými starty. Jedná se převážně o
příliš neznámé mladíky, ve výčtu možných akvizic však figuruje i
čtyřicetiletý Zdeněk Sedlák, útočník s bohatými extraligovými zkušenostmi,
jenž momentálně hájí barvy Přerova. Defenzivu by v případě marodky mohl
vyztužit i Jan Pavlík (*1987), kterého si jistě dobře pamatujete coby stálici
zadních řad Havlíčkova Brodu.
MICHAL MIKESKA SI DAL PAUZU
Ikona třebíčského hokeje těsně před koncem základní části opustila kabinu
mateřského celku a od hokejového kolotoče si načas odpočala. Vrátí se
dokončit svůj úkol a pomůže Horácké Slavii k postupu do semifinále?
U

AZ HAVÍŘOV
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Havířov 1:9 Benátky n/J
Třebíč 3:2pr. Havířov
Havířov 7:4 Most
Šumperk 3:0 Havířov
Havířov 3:1 Ústí n/L
Kadaň 4:2 Havířov
Havířov 3:0 Ml. Boleslav
Litoměřice 2:4 Havířov
Havířov 4:1 Olomouc
Beroun 2:9 Havířov
Havířov 2:3pr. Č. Budějovice

MICHAL SZTEFEK

Michal Sztefek je dalším havířovským hráčem, který
zvládl přechod o soutěž výše na jedničku.
Šestadvacetiletý útočník chytil v poslední čtvrtině
soutěže skutečně výbornou formu. Sbíral hodně bodů a
navíc rozhodl dvěma brankami důležité utkání
s Olomoucí. Zkrátka a dobře, nikdo nyní nepochybuje o
tom, že se jedná o kvalitního prvoligového hokejisty.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
PUNČOCHÁŘ DO KONCE SEZÓNY
Havířov bude moci využívat služeb
zkušeného zadáka Petra Punčocháře
(foto) i v play-off. Hokejista, jenž se
v Havířově rozehrává po problémech se
srdcem, tak bude hrát ve vyřazovacích
bojích jednu z klíčových rolí.
ODCHOD ROSTISLAVA MAROSZE
Havířov se rozloučil se službami
šikovného útočníka Rostislava Marosze.
Ten letos zůstal trochu za očekáváním,
navíc si svým ležérním přístupem popudil
řadu příznivců AZetu. Pro obě strany je
tak jeho odchod do Olomouce krokem
vpřed.
STŘÍDAVÉ STARTY JANA ŠTENCELA
Za Havířov může ve zbytku soutěže
nastupovat nadějný vítkovický obránce a
účastník letošního MS juniorů Jan
Štencel. Ten už si za AZet odbyl i svou
prvoligovou premiéru.

LITOMĚŘICE
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Litoměřice 2:3 Ml. Boleslav
Olomouc 6:0 Litoměřice
Litoměřice 2:3 Č. Budějovice
Havl. Brod 3:1 Litoměřice
Litoměřice 2:1sn. Třebíč
Šumperk 2:3pr. Litoměřice
Litoměřice 4:3 Kadaň
Litoměřice 2:4 Havířov
Beroun 3:0 Litoměřice
Litoměřice 1:4 Jihlava
Benátky n/J 2:3sn. Litoměřice

ZDENĚK BAHENSKÝ

Zkušený útočník svými kvalitami rozhodně do 1. ligy
nepatří, jenže ve Spartě je obrovská konkurence a tak
tento ex-boleslavský forvard tráví hodně času právě
v Litoměřicích. Výraznou měrou se podílel na výhře
nad Šumperkem. Bylo to jedno z mála vítězství
Stadionu v tomto období. Bude Bahenský Litoměřicím
k dispozici i v play-off?

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
V LITOMĚŘICÍCH SE ROZEHRÁVÁ MARTIN PODLEŠÁK
Po delší rekonvalescenci se Martin Podlešák (na fotce),
odchovanec berounského hokeje, rozhodl, že využije možnosti
rozehrát se v prvoligových Litoměřicích. Jedná se o 31letého
hokejistu, který letos působí v Hradci Králové, jemuž tak
pomáhá ke skvělému úspěchu. Uvidíme, zda se mistr ČR z roku
2007 a hráč se zkušenostmi ze zámořské AHL objeví v dresu
Stadionu i v úvodních zápasech prvoligového čtvrtfinále, nebo
ihned po skončení olympijské přestávky zamíří zpět na východ
Čech.
V DRESU STADIONU SE OBJEVIL I JAN PISKÁČEK
Další extraligovou hvězdou, která během olympijské přestávky
oblékla dres Litoměřic, je Jan Piskáček, obránce, který se letos
zabydlel v kádru ambiciózní Sparty, kam v létě přišel
z nedalekého Kladna. Nedá se ovšem předpokládat, že se tento
bek s reprezentačními vyhlídkami v dresu Stadionu ještě letos
objeví.
JAKUB SUJA ODEŠEL NA SLOVENSKO
Šestadvacetiletý útočník, který v Litoměřicích působil formou
střídavých startů z Hradce Králové, se rozhodl vrátit na rodné
Slovensko (posílil MHC Martin). Suja, jenž letos odehrál za Stadion
dvacet utkání, v němž se mu povedlo vstřelit devět branek.
U

BENÁTKY N/J
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Havířov 1:9 Benátky n/J
Most 1:8 Benátky n/J
Benátky n/J 5:2 Ústí n/L
Mladá Boleslav 1:3 Benátky n/J
Benátky n/J 4:0 Olomouc
Č. Budějovice 1:2sn. Benátky n/J
Benátky n/J 3:0 Havl. Brod
Třebíč 3:0 Benátky n/J
Benátky n/J 2:0 Šumperk
Kadaň 3:2 Benátky n/J
Benátky n/J 2:3sn. Litoměřice

MAREK SCHWARZ

Všichni hokejoví fanoušci pochopitelně moc dobře vědí,
jak moc kvalitní gólman Marek Schwarz je. A to i
přesto, že v poslední době se mu v extralize nevedlo
podle jeho představ. V Liberci se z něj po příchodu
Jána Lašáka stala trojka, takže by měl být Benátkám
nad Jizerou k dispozici i pro play-off. Ze
středočeského celku se rázem stal černý kůň 1. ligy.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
JELÍNEK DO JABLONCE
Přetlak na brankářském
postu odnesl Jakub
Jelínek (na fotce) Tento
mladý gólman stráví
zbytek sezóny
v druholigovém Jablonci
nad Nisou.
PATRIK KOVÁŘ ZPĚT
V BENÁTKÁCH NAD
JIZEROU
Za Benátky nad Jizerou
si poprvé zahrál Patrik
Kovář. Na toho po letní
přípravě nezbylo ve
středočeském celku
místo, a tak zamířil do
Břeclavi. Nyní si tak
odbyl za pojizerský celek
svůj debut.

HC MOTOR
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Šumperk 3:4 Č. Budějovice
Č. Budějovice 0:3 Kadaň
Litoměřice 2:3 Č. Budějovice
Č. Budějovice 6:0 Beroun
Jihlava 2:3 Č. Budějovice
Č. Budějovice 1:2sn. Benátky n/J
Most 1:3 Č. Budějovice
Č. Budějovice 5:2 Ústí n/L
Ml. Boleslav 4:3sn. Č. Budějovice
Č. Budějovice 4:1 Olomouc
Havířov 2:3pr. Č. Budějovice

ROK PAJIĆ

Slovinský útočník se dostal do takové formy, že kdyby
se nominace na olympiádu dělala až v den zahájení
tohoto sportovního svátku, určitě by do Soči odjel.
V Rusku však chyběl, alespoň však mohl setrvat
v Českých Budějovicích, kterým tak pomohl
k důležitým bodům. Rok Pajić se ukázal jako posila
v pravém smyslu tohoto slova.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
DALŠÍ POSILOU ROMAN PŠURNÝ
Týden před přestupovou uzávěrkou získal
Motor do svých řad další akvizici. A ne
ledajakou. Do Českých Budějovic se totiž
vrátil Roman Pšurný (na fotce), jenž na
jihu Čech v extraligovém ročníku
2010/2011 nasbíral úctyhodných 27
kanadských bodů. Prvoligový fanoušek si
jistě tohoto zlínského odchovance
pamatuje z angažmá v Třebíči a Ústí nad
Labem. Jakožto kmenový hráč Litvínova se
tento zanedlouho již 28letý útočník, který
má bohaté zkušenosti z mládežnických
reprezentací, letos objevil i v Mostě. Za
Baník odehrál tři duely s famózní bilancí
3+2. V Motoru sice tak skvělou statistiku
nemá, ale jeho příchod k nováčkovi soutěže
měl na tým skutečně dobrý vliv.

ÚSTÍ NAD LABEM
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Beroun 3:2 Ústí n/L
Ústí n/L 4:3 Jihlava
Benátky n/J 5:2 Ústí n/L
Ústí n/L 8:2 Most
Havířov 3:1 Ústí n/L
Ml. Boleslav 5:1 Ústí n/L
Ústí n/L 1:4 Olomouc
Č. Budějovice 5:2 Ústí n/L
Ústí n/L 3:2 Havl. Brod
Třebíč 2:3 Ústí n/L
Ústí n/L 8:2 Šumperk

JAROSLAV ROUBÍK

Jaroslav Roubík byl letos celou základní část tak
trochu v ústraní. Ústí nad Labem se totiž trápilo a
hvězdný centr zůstal ve stínu ostatních. Jenže v tomto
období prokázal, že se stále jedná o špičkového
hokejisty, který zdaleka neřekl poslední slovo.
Nakonec jsme tohoto ex-hradeckého lídra zařadili i do
sestavy období.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
VÝPRODEJ SE NEKONAL
Po odchodu Daniela Boháče
(foto) vedení Slovanu
nevyvrátilo, že by je během
přestupové uzávěrky mohl
opustit další hráč. Nakonec
však žádný hokejista kabinu
Ústeckých Lvů neopustil. A to
určitě i kvůli tomu, že
Severočeši nemají zdaleka
jistotu záchrany. Ba naopak...
Případný výprodej by tak
nejspíše zpečetil osud
ústeckého hokeje.

SK KADAŇ
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Kadaň 5:4pr. Olomouc
Č. Budějovice 0:3 Kadaň
Kadaň 2:3sn. Havl. Brod
Třebíč 1:0 Kadaň
Kadaň 5:0 Šumperk
Kadaň 4:2 Havířov
Litoměřice 4:3 Kadaň
Kadaň 5:0 Beroun
Jihlava 1:0 Kadaň
Kadaň 3:2 Benátky n/J
Most 1:2 Kadaň

NIKOLA GAJOVSKÝ

Šikovný útočník konečně ukázal, o jak kvalitního
forvarda jde. Třemi brankami potopil Olomouc. Dva
góly pak nasázel i Havířovu, čímž pomohl svému týmu
k velmi důležité výhře. No a dvakrát se trefil i v duelu
s Berounem. Rozhodl tak duel, který se hrál v podstatě
o šest bodů. Zkrátka a dobře, díky Nikola Gajovskému
získala Kadaň velmi cenné body, jež můžou na konci
soutěže hrát klíčovou roli.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
KÁDR NEZMĚNĚN
Sportovní klub během
přestupové uzávěrky žádný
příchod neohlásil. Do play-out
tak Kadaň půjde
s nezměněnou sestavou.
JIŘÍ CHAROUSEK JE ZPĚT
Po dvoutýdenní pauze se zpět
do hry vrátil klíčový útočník
Jiří Charousek (foto). Ten
loni utrpěl vážné zranění a
musel podstoupit operaci.
Letos se následky zákroku
ozvaly na konci ledna.
Voperovaný mu totiž tlačil na
nervy v kotníku, takže drát
musel být odstraněn.

SALITH ŠUMPERK
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Šumperk 3:4 Č. Budějovice
Havl. Brod 2:1 Šumperk
Šumperk 2:1 Třebíč
Šumperk 3:0 Havířov
Kadaň 5:0 Šumperk
Šumperk 2:3pr. Litoměřice
Beroun 5:3 Šumperk
Šumperk 6:2 Jihlava
Benátky n/J 2:0 Šumperk
Šumperk 4:2 Most
Ústí n/L 8:2 Šumperk

TOMÁŠ SEDLÁK

Tomáš Sedlák zažil neskutečnou sezónu. Překonal
dokonce výkon Jana Kloboučka ze sezóny 2011/2012
(tehdy nasbíral bývalý obránce Ústí nad Labem 40
kanadských bodů) a rázně se tak přihlásil do boje o
cenu pro nejlepšího obránce sezóny. Udělí skutečně
magazín o 1. lize tuto trofej šumperskému dělostřelci,
nebo dostanou přednost defenzivněji laděné typy?
Čtěte v dalším čísle, které vyjde během MS v hokeji.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
ADAM ČERVENKA PŘERUŠIL KARIÉRU
S Draky se těsně před vypuknutím
play-out rozloučil Adam Červenka (na
fotce), jenž byl od postupu Šumperka
do 1. ligy jednou z klíčových postav
týmu. Letos se však bohužel tento
sympatický útočník trápil, načež se
rozhodl plně věnovat studiu. Třeba
jeho konec není ještě definitivní,
uvidíme. Každopádně se jedná už o
druhého šumperského hráče (tím
prvním byl zkušený Jakub Hulva), jenž
v průběhu sezóny ukončil s Draky na
vlastní žádost kontrakt.
SEDLÁK A SEMORÁD NA STŘÍDAVÉ
STARTY DO PARDUBIC
Skvělých výkonů Tomáše Sedláka si
nemohlo nevšimnout vedení Pardubic,
které si služby šumperského zadáka
pojistilo pro případ marodky ve
východočeském celku. Na střídavé starty
do stejného klubu zamířil i Jan Semorád.

MEDVĚDI BEROUN
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Beroun 3:2 Ústí n/L
Ml. Boleslav 4:3pr. Beroun
Beroun 0:4 Olomouc
Č. Budějovice 6:0 Beroun
Beroun 1:2 Havl. Brod
Třebíč 5:1 Beroun
Beroun 5:3 Šumperk
Kadaň 5:0 Beroun
Beroun 3:0 Litoměřice
Beroun 2:9 Havířov
Jihlava 4:3 Beroun

MIROSLAV TŘETINA

Petr Novák moc dobře věděl, proč Třetinu získal
z Českých Budějovic. Miroslav Třetina byl totiž za
dobu Novákova působení v Havlíčkově Brodě jedním
z nejlepších hráčů 1. ligy. V posledních dvou letech sice
nastal u Třetiny nevídaný výkonnostní pokles, ale
berounské angažmá mu poměrně sedlo. Výrazně
pomáhal k výhrám nad Šumperkem či Litoměřicemi.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
DEFENZIVU POSÍLIL JIŘÍ KUČNÝ
Beroun ohlásil během přestupové
uzávěrky velmi zajímavou akvizici.
Jiří Kučný (na fotce) je 30letý
obránce, který má na svém kontě
přes 300 utkání v extralize. Na
začátku letošního ročníku působil
v Chomutově, tam však po
nepovedených výkonech týmu
skončil. Jedná se o defenzivně
laděného zadáka, který se v 1. lize
proslavil díky svému angažmá
v Horácké Slavii.
SCOUT ZE ZÁMOŘÍ
Medvědi se dohodli na spolupráci s
Gary Astalosem, scoutem působícím
na území USA a Kanady. Uvidíme, co
z toho vzejde.

HC MOST
U

HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ
Jihlava 6:3 Most
Most 1:8 Benátky n/J
Havířov 7:4 Most
Ústí n/L 8:2 Most
Most 2:4 Ml. Boleslav
Olomouc 3:2sn. Most
Most 1:3 Č. Budějovice
Havl. Brod 7:1 Most
Most 2:8 Třebíč
Šumperk 4:2 Most
Most 1:2 Kadaň

JAN BOJER

Jan Bojer se letos trápil. Až v období mezi vydáním 5.
a 6. čísla magazínu o 1. lize se konečně začal více
prosazovat. V téměř každém utkání si připsal bod.
Bohužel ani jeho potence nakonec Baníku nezaručila
lepší výchozí pozici pro play-out. Po zpackaném závěru
sezóny tak už není možné, aby se Most vyhnul baráži.
Jan Bojer je však zárukou toho, že by Severočeši
mohli v nevyzpytatelné baráži uspět a slavit záchranu.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
TOMÁŠ DIVÍŠEK MOST NEPOSÍLÍ
V minulém čísle jsme vás informovali
o tom, že Tomáš Divíšek (na fotce)
trénuje s mateřským Mostem. Už
tehdy sice bylo na 99% jasné, že si
za Baník soutěžní zápas nezahraje,
nyní je to ovšem oficiální. Během
přestupové uzávěrky totiž tento
zkušený forvard posílil pražskou
Spartu, které bude chtít pomoci
k vytouženému titulu.

MILNÍKY OBDOBÍ
U

SESTAVA OBDOBÍ

HRÁČ OBDOBÍ

MARTIN DUDÁŠ (1+7)
Důrazný obránce byl hodně produktivní a
v sestavě období doplnil svého
šumperského parťáka.

Filip Novotný

TOMÁŠ SEDLÁK (2+10)
Šumperský obránce sbíral body v hojném
počtu i v tomto období. Díky tomu stihl
přepsat novodobý prvoligový rekord.
JAROSLAV ROUBÍK (7+6)
Ústecká hvězda stále ještě neřekla
poslední slovo. Hokejovou veřejnost o
tom přesvědčila i v tomto období.
NIKOLA GAJOVSKÝ (9+2)
Kadaňský snajpr výrazně napomohl
k ukončení bídné série severočeského
celku. Gajovský konečně začal naplňovat
svůj potenciál.
MICHAL BÁRTA (7+3)
Benátky nad Jizerou se opíraly zejména o
Marka Schwarze a právě o Michala
Bártu, který dával jednu branku za
druhou. Stejně jako kdysi v extralize...

PŘEKVAPENÍ
OBDOBÍ

V brankovišti zářil Marek Schwarz, dařilo se i
olomouckému Tomáši Halászovi. Všechny však předčila
čerstvá akvizice Horácké Slavie Filip Novotný, který
Třebíče posílil po příchodu Romana Málka do pražské
Sparty. V tomto období vychytal hned tři nuly. A to na
ledě mateřské Jihlavy, doma pak v důležitých duelech
s Kadaní a Benátkami nad Jizerou. Dařilo se mu však i
v dalších zápasech. Zkrátka klobouk dolů...

TÝM OBDOBÍ

ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ

Finiš Benátek nad Jizerou byl neskutečný. Když
bylo vydáno páté číslo magazínu o 1. lize, tak byli
Pojizeřané ještě mimo pozice zaručující play-off.
Jenže farmářský celek Liberce zažil tak
povedený závěr sezóny, že už čtyři kola před
koncem základní části mohl slavit postup do
vytoužených vyřazovacích bojů. Ve 42. kole si
Benátky nad Jizerou smlsly na domácím Havířově
(9:1), o tři dny později pak Středočeši úřadovali
v duelu s Mostem (8:1). Pojizeřané se pyšnili
takovou formou, že dokonce vyhráli i v Mladé
Boleslavi. Ta přitom do té doby neodešla z ledu
bez bodu dlouhých jednadvacet zápasů!

Jihlavě se v období mezi vydáním
pátého a šestého čísla magazínu
nedařilo. A to zejména z toho
důvodu, že se její marodka
rozrostla o další hokejisty včetně
Tomáše Čachotského, Michala
Důrase či Petra Haluzu. Dukla
nezvládla fyzicky ani psychicky
derby s Třebíčí, debakl pak
oslabená Jihlava schytala od
Šumperka. Uvidíme, zda se Dukla
v play-off z posledních výsledků
poučí a zaútočí na baráž.

HC BENÁTKY NAD JIZEROU

HC DUKLA JIHLAVA

VZEPĚTÍ
ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Není to sice překvapení v pravém
smyslu slova, protože jsme na
zlepšení výsledků Motoru čekali už
velmi dlouho, ale i tak výkony
Českých Budějovic v závěru
soutěže příjemně překvapily.
Jihočeši vydolovali důležité body
na ledě Šumperka, vyhráli dokonce i
v Litoměřicích a Jihlavě! Nováček
soutěže pak zvládl i důležité
záchranářské souboje s Mostem,
Ústím nad Labem a Berounem.
Vyhraje Motor play-out?

U

PŘÍLOHA K PLAY-OFF

HODNOCENÍ TÝMŮ
PŘED PLAY-OFF

BRANKÁŘI
MAX. 20B
BK MLADÁ BOLESLAV
Michal Valent a Roman Will vytváří velmi silnou brankářskou dvojici. Zatímco
druhý jmenovaný byl jedničkou týmu loni, jeho slovenský kolega převezme
otěže v letošním play-off, tedy pokud se stihne dát zdravotně do kupy. Je ale
možné, že by se jejich role v průběhu vypjatých duelů mohly prohodit, stejně
jako tomu bylo loni, kdy se z Valenta v baráži rázem stala jednička.

16

AZ HAVÍŘOV
Lukáš Daneček v základní části ukázal, že na 1. ligu rozhodně má, přestože ve
druhé nejvyšší soutěži působil naposledy v sezóně 2009/2010 (chytal za tehdy
trápící se Šumperk). Ačkoliv je Danečkovi teprve 25 let, už se dá považovat
za zkušeného brankáře, jelikož svou seniorskou kariéru odstartoval hodně
brzy. Už v 18 letech totiž dostával dost příležitostí v extraligovém Třinci.

12

HC OLOMOUC
Tomáš Vošvrda je podle našeho magazínu vůbec nejlepším gólmanem druhé
nejvyšší soutěže. Olomouc tak nemusí dávat moc gólů na to, aby vyhrála. Tomáš
Vošvrda totiž málokdy inkasuje více jak dvě branky. No a dát tři góly, to už by
neměl být pro útočníky Mory nesplnitelný úkol. Je ale možné, že jedničkou
týmu bude Tomáš Halász, gólman s nejvyšším počtem čistých kont.

18

HC DUKLA JIHLAVA
Největší slabinou jihlavského celku je bezesporu post brankáře. David Rittich
je sice talentovaným mladíkem, který má čas od času skutečně hvězdné
chvilky, ale mezi prvoligovou elitu se ještě neprodral. Trápí ho totiž
nevyrovnanost výkonů, což je u gólmanů velký problém. Navíc i Lukáš Sáblík se
čas od času nevyvaruje individuální chyby.

12

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
I v letošním ročníku se může Třebíč spoléhat na velmi dobrého brankáře.
Pavel Francouz, Šimon Hrubec a Marek Čiliak. Tito tři gólmani byli vždy
oporami mužstva. Ani Martin Falter, zkušený gólman zapůjčený z brněnské
Komety, a Filip Novotný, posila z pražské Sparty, nejsou výjimkami.

16

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Největší předností Havlíčkova Brodu byl po celou sezónu post gólmana. Jenže
těsně před play-off přišel obrovský šok. Vojtěch Sedláček, posila ze Sparty
Praha, ukončil z rodinných důvodů kariéru! Rebel navíc pravděpodobně nebude
moci využít ani služeb Ondřeje Kacetla a dua z Vítkovic Dolejš-Šindelář.
Zodpovědnost tak bude ležet na nezkušené dvojici Klimeš-Opršal.

10

HC STADION LITOMĚŘICE
Petr Přikryl stárne. Už to není ten gólman, jakým byl v sezóně 2008/2009,
kdy byl jedničkou Sparty v extraligovém play-off. Tomáš Král je sice solidní
prvoligový brankář, ale s vyřazovacími boji nemá moc zkušeností. Respektive
skoro žádné. Uvidíme, zda se to projeví na jeho výkonnosti, nebo zda se se
zvýšeným tlakem vyrovná a nebude inkasovat laciné góly.

11

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Pokud bude Benátkám nad Jizerou k dispozici liberecký Marek Schwarz,
mohou se Pojizeřané spoléhat na elitního gólmana se zkušenostmi z NHL. Ale i
kdyby přijel na výpomoc jeho kolega Marcel Melicherčík či ze Lva zapůjčený
Jan Lukáš, stále budou mít Středočeši v bráně jistotu. Všichni tři jsou
špičkoví prvoligoví brankáři, které bude velmi těžké překonat.

18

OBRÁNCI
MAX. 20B
BK MLADÁ BOLESLAV
Milan Toman září v ofenzivě, zato v obranných činnostech je to horší.
Nicméně pokud bude dávat branky, jako tomu bylo loni, kdy v play-off a baráži
zažíval skutečně povedené hokejové období, málokomu bude jeho horší
bránění vadit. Na tento aspekt hry má totiž Mladá Boleslav jiné obránce,
například Davida Pojkara nebo všestranného Ctirada Ovčačíka.

16

AZ HAVÍŘOV
Jaroslav Koma není žádný dlouhán, ale hru dokáže pořádně přiostřit. I když ho
v letošním ročníku potkaly výpadky formy, stále se jedná o obránce, jenž patří
k absolutní prvoligové špičce. Takového zadáka zkrátka musí Havířovu závidět
každý prvoligový klub. Ex-pardubický hokejista však rozhodně není jedinou
známou tváří v zadních řadách slezského celku. Jmenujme ještě například
Lubomíra Vosátka či Davida Roupce.

14

HC OLOMOUC
Mario Cartelli, Tomáš Houdek, Jakub Bartoň, Jiří Ondrušek, Jan Jaroměřský,
Tomáš Drtil, Robin Staněk, Roman Kadela či Martin Janáček. To jsou všechno
kvalitní zadáci, na které se dá spolehnout. V základní části se však zejména
těm zkušeným z výše uvedených příliš nedařilo, v play-off by však měli ožít.
HC DUKLA JIHLAVA
Obrana Dukly není zdaleka tak silná jako jihlavský útok. I tak se však řadí
v tomto přehledu na čtvrté místo. Kvality Jiřího Dobrovolného, Václava
Jaroše, Slovinců Podlipnika a Štebiha, Petra Mocka, Zdeňka Čápa a Oldřicha
Kotvana totiž zkrátka nelze přehlížet.
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Pokud by za Třebíč nastoupili všichni obránci, které má Horácká Slavia na
soupisce, rozhodně by se jednalo o opravdu výbornou obranu. Martin
Matějíček či Riley Miller však pravděpodobně nenastoupí. Otazník visí i nad
starty Ondřeje Dlapy či Tomáše Dujsíka. I bez nich by však HST mělo mít
konkurenceschopnou defenzivu. Třeba takový Tomáš Valenta patří k absolutní
prvoligové špičce.
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Oproti loňskému ročníku působí obrana a vůbec celá defenziva Rebelu daleko
kompaktněji. Přitom podle jmen se nejedná o bůhvíjak hvězdnou obranu.
Nicméně dohromady tvoří Bohumil Jank, Martin Vágner, Tomáš Kolafa, Karol
Korím, Marek Drtina či Matěj Semrád opravdu kvalitní zadní řady.
HC STADION LITOMĚŘICE
V obraně Stadionu nenaleznete žádné zvučné jméno. Tedy pokud by za
Litoměřice v play-off nenastupoval Spencer Humpries, důrazný Kanaďan, jenž
má do 1. ligy vyřízeny střídavé starty z pražského Lva. Jak tedy bylo napsáno,
v defenzivě severočeského celku osobnosti nehledejte, ale i tak je obrana
Stadionu obsazena kvalitně. Zkušenosti dodávají Václav Drábek a Radek Míka,
spoustu bodů pak sbírá Jakub Šulc. Marek Hrbas a Dušan Žovinec zase patří
k prvoligovému nadprůměru.
HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Benátky nad Jizerou se sice mohou chlubit hvězdnými brankáři, ale v obraně
už tolik známých jmen nenajdete. Nejproduktivnějším bekem základní části se
stal Ján Niko, Spolehlivé výkony odvádějí jako tradičně Ondřej Vitásek, Petr
Ulrych či David Kajínek. Svou produktivitou pak překvapil mladý Jiří Říha.

15
13
11
12
12
9

ÚTOČNÍCI
MAX. 20B
BK MLADÁ BOLESLAV
Mladá Boleslav se v play-off bude muset obejít bez Davida Výborného. Jeho
absence bude hodně znát. Tomáš Nouza sice střílí jeden gól za druhým, ale to
se nedá říci o Janu Starém. Ovšem kdo ví, třeba v play-off konečně chytí
formu. O kvalitách Michala Broše asi není třeba polemizovat. Stejně tak jako
v případě Tomáše Klimenty. Zkrátka, Mladá Boleslav má extraligový útok.
AZ HAVÍŘOV
Příchodem Lukáše Havla konečně získal Havířov kanonýra, který AZetu v první
polovině soutěže citelně chyběl. Od ex-slávistické opory se dají očekávat góly
i v play-off, tedy pokud v něm vůbec nastoupí. Čest svému zesnulému strýci
Pavlu Demitrovi dělá Martin Jakúbek. Daří se i Danečkovi a Marunovi. Škoda
odchodu Rostislava Marosze. Ten sice zrovna dvakrát nebojoval, ale branky
dávat umí.

17
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HC OLOMOUC
Matěj Pekr se letos střelecky trápí, což je pro Olomouc hodně citelná ztráta.
Kohoutům totiž chybí kanonýr. Žádný útočník Mory letos nepřekonal
dvacetibrankovou hranici. K té se alespoň přiblížili Denis Kindl, Jan Knotek či
Jakub Herman. Zejména u prvních dvou jmenovaných je jejich výborná forma
hodně překvapující.

15

HC DUKLA JIHLAVA
Petr Haluza byl hvězdou v Olomouci i Hradci Králové. V Jihlavě však klíčovou
roli nehraje. To už o lecčems vypovídá. Dukla se totiž spoléhá na Tomáše
Čachotského, elitního hráče druhé nejvyšší soutěže. Tento hokejista letos
zažívá opravdu fenomenální sezónu. Dalšími hvězdami v jihlavském útoku jsou
Radek Hubáček, Filip Seman, Michal Velecký, Michal Důras či Adam Zeman.

15

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Největší osobností týmu je Michal Mikeska. Není však vůbec jisté, zda do
play-off nastoupí. Třebíč by však jeho schopnosti jistě uvítala. Horácká Slavia
nutně potřebuje, aby se v play-off konečně začali prosazovat Marek Laš a
David Dolníček, dva zkušení útočníci, kteří se letos nepotkali s formou. O góly
se budou starat zejména Martin Dočekal a Lukáš Nahodil.

12

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Odchodem Lukáše Havla se sice uvolnilo klima v kabině, ale jeho branky budou
Rebelu rozhodně chybět. Ex-slávistický útočník je totiž špičkovým
kanonýrem, který má velkou zásluhu na letošním výborném umístění týmu.
Otěže tak přebere Petr Polodna, jenž zažívá povedenou sezónu. Velkým
překvapením jsou pak skvělé výkony Davida Stacha a jeho jmenovce Dvořáčka.

11

HC STADION LITOMĚŘICE
Miloslav Čermák letos střílel jednu branku za druhou. I v play-off by mohl dát
hodně gólů, zvláště pokud bude mít po ruce Martina Chabadu, zkušeného
tvůrce akcí. Ale i spolupráce s Martinem Koudelkou Čermákovi vyhovovala.
Pokud bude mít trenér Doležal k dispozici i Zdeňka Bahenského, tak bude
litoměřický útok, ve kterém nastupují dále třeba Jaroslav Hašek, Tomáš
Rubeš, Martin Novák či David Švagrovský, opravdu hodně nebezpečný.

13

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Ofenziva Benátek nad Jizerou se v poslední čtvrtině nebývale rozstřílela.
Dařilo se zejména Michalu Bártovi, který sice v první polovině sezóny hledal
optimální formu, ale v současné době se nachází v takové pohodě, že dává
jeden gól za druhým. Zkušenosti dodají Jan Plodek, Josef Skořepa či Tomáš
Klimt, kteří stále zdaleka neřekli poslední slovo.

11

TRENÉŘI
MAX. 10B
BK MLADÁ BOLESLAV
František Výborný a Marian Jelínek jsou protřelé trenérské duo, které
dovedlo pražskou Spartu ke dvěma extraligovým titulům. První jmenovaný má
na svém kontě dokonce ještě jednu další zlatou medaili, tehdy mu však
asistenta dělal Pavel Hynek. V České republice asi není lepší kouč, než jakým
je bývalý hokejista Dukly Jihlava. A to ani v extralize.

10

AZ HAVÍŘOV
Jan Daneček je rozhodně kvalitním trenérem, o nějakou hvězdu v tomto oboru
se však nejedná. Otázkou tedy je, zda dokáže z týmu v play-off vymáčknout
ještě něco více. Při případném úspěchu Havířova se však bude jeho podíl velmi
těžko odhadovat, protože fanoušci AZetu jsou zkrátka šestým hráčem svého
týmu a přesně říct Danečkovy zásluhy by bylo obtížným úkolem.

6

HC OLOMOUC
Petr Fiala loni dovedl tým až do baráže. Všem pochybovačům tak dokázal, že
se jedná o výborného trenéra. Fiala už má spoustu zkušeností, stejně jako
jeho asistent Jiří Dopita, jehož názory si každý hráč rád vezme k srdci. Oba
dva tedy dokážou výborně vyhodnotit krizové situace a ví si rady v jakémkoliv
okamžiku. Co víc si od trenérů přát...

8

HC DUKLA JIHLAVA
Petr Vlk, učeň výše zmíněného Petra Fialy, odvádí v Jihlavě výbornou práci.
Mít v týmu tolik mladých hokejistů a skončit v první trojce, to už o lecčems
vypovídá. Ano, Vlk měl k dispozici i několik zkušených hráčů, kteří mu v práci
s mladíky rozhodně hodně pomohli, ale to nemění nic na faktu, že se Petr Vlk
vypracoval v jednoho z nejlepších trenérů v 1. lize.

7

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Kamil Pokorný loni dovedl Horáckou Slavii až do semifinále, čímž vyrovnal
největší úspěch v play-off v novodobé historii tohoto tradičního hokejového
celku. Třebíčský lodivod tedy rozhodně není špatným trenérem, nicméně letos
si mohl vést lépe. Ano, Horáckou Slavii sice trápila rozsáhlá marodka, ale
úspěšnost přesilových her a vůbec systém jejich rozehrávání byly děsivé.

6

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Kdo má obrovský podíl na letošní úspěšné základní části Havlíčkova Brodu?
Určitě trenér Jiří Mička. I s nepříliš hvězdným kádrem dokázal pro Rebel
vybojovat výhodu startu čtvrtfinálové série na domácím ledě. Týmu dokázal
vtisknout systém, kteří hráči bez výhrad dodržovali, což se pak projevilo na
překvapujících výsledcích Havlíčkova Brodu.

7

HC STADION LITOMĚŘICE
Jiří Doležal je velmi rozporuplným trenérem. Na startu své kariéry byl
odvolán z Berouna, posléze v rozjetém play-off převzal Piráty Chomutov. Ty
nakonec dovedl k historickému úspěchu – postupu do play-off. Otázkou však
je, jak moc velký podíl na tomto tažení Severočechů skutečně měl.
V extralize se totiž Chomutovu opět nedařilo a přišlo jeho brzké odvolání.
Kvůli neprofesionalitě pak byl vyhozen i z Kadaně. V Litoměřicích se však jeho
týmu poměrně dařilo. Tak snad konečně dokáže přesvědčit své kritiky.

5

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Filip Pešán je nadějným trenérem. Po nepovedeném úvodu se sice mezi
fanoušky nahlas diskutovalo o jeho případném odchodu, nakonec však mladičký
kouč dotáhl Pojizeřany až do play-off. Špatným lodivodem tedy určitě není,
navíc se může opřít o názory zkušených asistentů.

5

U

PŘESILOVÉ HRY
MAX. 5B
BK MLADÁ BOLESLAV
Kdo se nechá proti Mladé Boleslavi zbytečně vylučovat, porážka se
neodvratně přiblíží. Úspěšnost přesilových her Bruslařského klubu dokonce
dlouhou dobu převyšovala 30%. Jenže bez Davida Výborného, klíčového hráče
pro početní výhody, už není úspěšnost přesilovek tak vysoká, proto „pouze“
čtyři body.

4

AZ HAVÍŘOV
Havířovu chybí rozený kanonýr. To se projevuje i na průměrné úspěšnosti
přesilových her. Početní výhody řídí Jaroslav Koma, obránce s parádní střelou
od modré čáry. Bohužel jak již bylo v úvodu řečeno, v útoku není moc hráčů,
kteří by to vzali na sebe a dávali by jeden gól za druhým. Sečteno podtrženo,
kdovíjak velké nebezpečí pro vyloučeného soupeře nehrozí.

3

HC OLOMOUC
Matěj Pekr, nejlepší kanonýr loňského prvoligového ročníku, se sice střelecky
trápí, přesilové hry Kohoutů jsou však stále na velmi dobré úrovni. Co se týče
úspěšnosti je Olomouc na druhém místě, byť s velkou ztrátou na první Mladou
Boleslav. Mora letos nenašla stejně jako Havířov ryzího střelce, o branky
z přesilových her se tak forvardi týmu dělí takřka rovnoměrně.

4

HC DUKLA JIHLAVA
Procentuální využití přesilových her by sice tým z Vysočiny mohl mít vyšší, ale
to nemění nic na faktu, že Dukla je při početních výhodách celkem
nebezpečná. Tvůrcem akcí je pochopitelně Tomáš Čachotský, jenž zásobuje
skvělými pasy zejména nadějného Adama Zemana, kanonýra par excellence.
Od modré čáry se pak poměrně dost prosazuje Tomáš Kaláb.

3

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Úspěšnost přesilových her Horácké Slavie je opravdu nízká, přestože
s postupem času procentuální využití stoupalo. Početní výhody mívají v playoff ještě daleko větší důležitost než v základní části, takže pokud chce
Třebíč zopakovat loňskou účast v semifinále, je jasné, čemu by měli Horáci na
tréninku věnovat největší pozornost.

2

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkův Brod v základní části i přes nízkou úspěšnost skončil na čtvrtém
místě. Jenže v play-off bude využívání přesilovek potřebovat, tam už se bez
vysoké úspěšnosti neobejde. Naštěstí má Rebel ve svém kádru Tomáše Kolafu,
jednoho z nejlepších prvoligových beků na přesilové hry.
HC STADION LITOMĚŘICE
Litoměřická úspěšnost je opravdu obdivuhodná. Na vysokém počtu využitých
přesilovek má podíl zejména střelec Miloslav Čermák, a rovněž i tvůrce akcí
Martin Chabada, jehož start v play-off je však opředen mnoha otazníky.
Zajímavé je i to, že se v přesilových hrách dokázal gólově prosadit takřka celý
tým. Branku v početních výhodách totiž vstřelilo už 22 hokejistů Stadionu!
HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Benátky nad Jizerou mají průměrnou úspěšnost přesilových her. Mezi
nejnebezpečnější zbraně středočeských početních výhod patří dvojice Michal
Bárta a Jan Plodek. Skvěle se v nich ukázal i Pavel Zacha, liberecký
supertalent, jenž má na farmě jednu z klíčových rolí. Chtělo by to ovšem větší
podporu od obránců. Ti se v přesilovkách trefují jen výjimečně.

3
4
3

NÁJEZDY
MAX. 5B
BK MLADÁ BOLESLAV
Tomáš Nouza je prvotřídním exekutorem samostatných nájezdů. Stejně tak
jako jeho spoluhráč David Vrbata, jenž měl loni právě díky úspěšnosti
trestných střílení výrazný podíl na vyřazení Horácké Slavie. Zajímavé však je,
že i když má favorit soutěže ve svém kádru dva takřka neomylné střelce, tak
se letos Bruslařskému klubu v samostatných nájezdech moc nedařilo. Proto 4.

4

AZ HAVÍŘOV
Havířov letos absolvoval pouze jedno utkání, v němž rozhodovaly až
samostatné nájezdy (toto utkání nakonec AZet dovedlo do vítězného konce).
Těžko tak hodnotit, jak moc jsou nájezdy silnou stránkou Havířova. V loňském
druholigovém ročníku měl vysokou úspěšnost Robert Najdek, ten už však letos
v mužstvu nepůsobí. Škoda...

3

HC OLOMOUC
Stejně jako Havířov, tak i Olomouc nemá letos se samostatnými nájezdy příliš
zkušeností. Mora absolvovala jen dvoje. S neutrální bilancí 1:1. V loňském
ročníku však Hanáci nastoupili hned do šesti dovednostních soutěží, a jen
jedny dokázali vyhrát (a to v baráži proti Chomutovu). Pokud tedy zápas
nerozhodne prodloužení, mohou pro Olomouc nastat nepříjemné komplikace.

2

HC DUKLA JIHLAVA
Tomáš Čachotský je možná vůbec nejlepším exekutorem trestných střílení
v celé soutěži. Poměrně vysokou úspěšností se může chlubit i Michal Velecký.
Gól umí dát i Michal Důras či Filip Seman. Jihlava tedy patří mezi
nejúspěšnější týmy co se týče nájezdů. Letošní skvělá bilance Dukly tomu dává
za pravdu.

5

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Třebíč nemá ve svém kádru hráče, který by si při samostatných nájezdech
držel kdovíjak velkou úspěšnost (i tak však Jakub Čuřík či Martin Čech góly
dávat umí). Horácká Slavia se vždy opírala o výkony Martina Faltera, jenž byl
při trestných střílení fantastický. Novotného úspěšnost je však otazníkem.

3

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Rebel si letos samostatné nájezdy vyzkoušel jen jednou. Ukázal v nich však
jistý potenciál. Zejména David Stach se prokázal jako solidní exekutor
trestných střílení. Góly navíc umí dát i Petr Polodna. I proměňování nájezdů
ovšem utrpělo odchodem Lukáše Havla, jenž hodně svých trestných střílení
dokázal proměnit.

2

HC STADION LITOMĚŘICE
Litoměřice nepatří k týmům, které by v samostatných nájezdech dominovaly,
ale na druhou stranu v nich Stadion nemá tak špatnou bilanci. Jasně
nejnebezpečnějším exekutorem je zároveň i nejlepší střelec severočeského
celku Miloslav Čermák. Tato předsezónní posila z Ústí nad Labem se v této
činnosti zmýlí jen málokdy. Jiného střelce už však Stadion nemá.

2

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Benátky nad Jizerou měly letos možnost vyzkoušet si samostatné nájezdy
hned několikrát. Jejich bilance nakonec byla vyrovnaná, Zajímavé je, že
bonusový bod vychytali jak Marek Schwarz, tak i Jan Lukáš s Marcelem
Melicherčíkem. Co se týče proměňování, tak se Středočeši spoléhali zejména
na Josefa Skořepu. To je kanonýr v pravém smyslu slova.

3

OSTATNÍ
MAX. 5B
BK MLADÁ BOLESLAV
V rubrice ostatní se hodnotí faktory, které určitým způsobem mohou týmu
pomoci v cestě za vítězstvím v sérii. Pro Bruslařský klub v tomto ohledu hovoří
přítomnost zkušených hokejistů (Michal Broš, Milan Toman, Tomáš Nouza či
Tomáš Klimenta jsou rozdíloví hráči, kteří když mají den, dokážou takřka sami
vyhrávat zápasy). Bod dolů má BK MB kvůli absenci Davida Výborného. Je
totiž otázka, jak bude tým fungovat bez něho.
AZ HAVÍŘOV
U Havířova nám v sekci ostatní nezbývá dát nic jiného než plný počet bodů.
Proč? Protože se AZet opírá o hlučné a početné fanoušky, kteří jsou pro svůj
tým bez přehánění šestým hráčem. Zkrátka a dobře, ať už do Havířova
přijede tým jakýchkoliv kvalit, nebude se mu tam vyhrávat zdaleka lehce.

4
5

HC OLOMOUC
Olomouc nemá narozdíl od Mladé Boleslavi žádnou velkou hvězdu, oproti
Havířovu se navíc nemůžou Kohouti spoléhat ani na kdovíjak početné publikum.
Zkrátka a dobře, Mora se nemůže pyšnit ničím výjimečným, co by jí mohlo
pomoci k postupu do baráže. Olomouc má ovšem kvalitní kádr, takže nakonec
nemusí faktory zařazené do tohoto přehledu třeba ani potřebovat.

3

HC DUKLA JIHLAVA
Jihlava měla mít stejně jako Mladá Boleslav a Havířov plný počet bodů. Jenže
4. ledna se něco změnilo... Viktor Ujčík totiž ukončil svou kariéru. Další bod
byl pak odečten kvůli současné situaci v Dukle, kterou trápí marodka. Otázkou
totiž je, v jaké formě se předvedou nedávní marodi. Stihnou se dostat včas do
optimální pohody?

3

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Filip Novotný zářil a zařadil se mezi pět nejlepších gólmanů soutěže. Důležité
také bude to, zda se do týmu vrátí Michal Mikeska, který těsně před koncem
základní části své angažmá v mateřském týmu přerušil a odjel na dovolenou
s rodinou. Jeho přehled, vhazování a zkušenosti by mohly hrát ve vyřazovacích
bojích klíčovou roli.

4

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
U Havlíčkova Brodu je těžké něco vypíchnout. Proto pouze dva body. Tým je
složen z mnoha mladých hokejistů, takže faktor zkušeností tentokráte do
hodnocení zahrnout nemůžeme, zvláště po vyhazovu Lukáše Havla. Rovněž
podpora od fanoušků není bůhvíjak hlasitá, co se týče prvoligového měřítka
jen lehce nadprůměrná. Sečteno podtrženo, dva z pěti.

2

HC STADION LITOMĚŘICE
Pro Litoměřice hovoří fakt, že by Stadion v play-off mohl využít služeb
několika hráčů pražského Lva, respektive Sparty. Přítomnost Spencera
Humpriese, důrazného kanadského zadáka, či Zdeňka Bahenského, zkušeného
bijce, by tak mohla sehrát velmi důležitou roli. Známka je ovšem průměrná
proto, že se Stadion v současné chvíli nepotkává s dobrou formou.

3

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Do Benátek nad Jizerou nejezdí žádný tým rád. Na místním stadionu nepanuje
zrovna hokejová atmosféra. Nikomu se tam tak nehraje dobře. V play-off tak
budou Pojizeřané i díky tomuto faktu kousat a je možné, že na domácím ledě
dokáží urvat ve svůj prospěch více než jeden zápas. Zvláště když by
v brankovišti čaroval hvězdný Marek Schwarz.

4

CELKOVÝ SOUČET
MAX. 85B

71

AZ HAVÍŘOV

53

HC OLOMOUC

65

HC DUKLA JIHLAVA

58

SK HS TŘEBÍČ

54

HAVLÍČKŮV BROD

48

LITOMĚŘICE

50

BENÁTKY NAD JIZEROU

53

U

MLADÁ BOLESLAV

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2014 1. LIGA
NÁŠ TIP

4:1
ML. BOLESLAV vs. BENÁTKY N/J
OSOBNOSTI SÉRIE
TOMÁŠ NOUZA

MAREK SCHWARZ

MICHAL BROŠ

TVÁŘÍ V TVÁŘ
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI
Tomáš Klimenta (58)
Tomáš Nouza (34)
David Výborný (42)
Lukáš Bohunický (113)
208
95
2119
9
26,58%
9
93,74%
1,75

NEJLEPŠÍ STŘELCI
NEJVÍCE ASISTENCÍ
NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČI
POČET VSTŘELENÝCH GÓLŮ
POČET INKASOVANÝCH GÓLŮ
POČET STŘEL
GÓLY V OSLABENÍ
ÚSPĚŠNOST PŘESILOVEK
ČISTÁ KONTA
ÚSPĚŠNOST BRANKÁŘE
PRŮMĚR GÓLŮ NA ZÁPAS BRANKÁŘE

Josef Skořepa (31)
Jan Plodek (14)
Josef Skořepa (19)
Ján Niko (98)
132
133
1710
7
15,22%
9
92,43%
2,34

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Tomáš Klimenta
58b
2. Tomáš Nouza
57b
3. David Výborný
55b
Nejlepší střelec
Tomáš Nouza

34G

Nejlepší +/Tomáš Klimenta

+39

Nejproduktivnější bek
Milan Toman
31b

Zápasy s Benátkami v této sezóně
Benátky n/J 1:2sn. Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 5:1 Benátky n/J
Benátky n/J 4:3sn. Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 1:3 Benátky n/J

KLÍČ K ÚSPĚCHU
NOVÉ POSILY
Proč by se měl Mladé Boleslavi na druhý pokus
podařit postup do baráže? Protože oproti loňsku
vydatně posílila o Michala Broše, Ctirada Ovčačíka,
Tomáše Klimentu, Erica Melanda či Jana Starého.

MLADÁ BOLESLAV
U

OBSTOJÍ I BEZ DAVIDA VÝBORNÉHO?

OČIMA HSFANA
U

Ještě před měsícem by o účasti Mladé Boleslavi v baráži pochyboval
málokdo. Jenže těsně před startem prvoligového play-off je situace jiná.
Bruslařský klub se musí nadcházejících týdnů obávat. Proč? Středočeši se totiž
musí potýkat s rozsáhlou marodkou, kam putovali klíčoví hráči – David Výborný,
Jiří Rys či Michal Valent. Jejich absence už se negativně projevila na horších
výkonech a výsledcích Mladé Boleslavi v poslední čtvrtině soutěže. Je otázkou,
kdy budou zranění hráči k dispozici, plus je otazníkem i to, v jaké formě se vrátí.
Zejména nepřítomnost Výborného a Pabišky, dvou elitních forvardů, může Mladé
Boleslavi pokazit sezónu. Pokud se tito zkušení útočníci nestihnou vrátit ani do
baráže, tak může Bruslařský klub na návrat do nejvyšší soutěže zapomenout,
jelikož právě oni byli tahouny týmu.
Pokud by se ovšem do prolínací soutěže vrátili a jejich spoluhráči by
zvládli náročné prvoligové play-off, tak je šance Středočechů na postup do
extraligy vcelku reálná. Oproti loňsku by se totiž v baráži střetli s dvěma
trápícími se celky. Chomutov zažil hrůzostrašnou sezónu a nedá se moc očekávat,
že by v baráži konečně začal dominovat. Právě přes Piráty by se mohla Mladá
Boleslav prodrat mezi českou špičku. I Kladno určitě nebude neporazitelným
soupeřem, byť sestup Rytířů se vzhledem ke zkušeným harcovníkům v jejich
sestavě (Patera, L. Procházka, Kaberle atd.) očekávat nedá. Ale vzpomeňme si na
loňskou sezónu, kdy musel Liberec s olympionikem Nedvědem a bouřlivákem Dudou
hájit extraligovou příslušnost až do posledního kola.
Jak už ale bylo několikrát zmíněno, úspěch Mladé Boleslavi závisí na tom,
zda se vyprázdní marodka. Jestliže se stav zraněných výrazně nezlepší, tak může
oslabený celek ztratit spoustu sil i ve vzájemných střetnutích s prvoligovými
celky. Už ve čtvrtfinále nečeká na Bruslařský klub snadný soupeř. Benátky nad
Jizerou mají v brankovišti Marka Schwarze, navíc se jedná o derby, o kterém se
říká, že nemá favorita.

TIP: BARÁŽ O ELH

KOSTRA TÝMU
U

MICHAL VALENT

Michal Valent loni v baráži ukázal,
jak moc má pevné nervy, narozdíl
od svého mladičkého kolegy Willa,
jenž nepůsobil ve vypjatých
okamžicích zrovna dvakrát jistě.
V poslední čtvrtině však slovenský
gólman laboroval se zraněním.
Stihne prvoligové play-off?
MILAN TOMAN

Milan Toman je sice maličký, ale
soupeře souboje s tímto zkušeným
zadákem hodně bolí. Bývalý zadák
Sparty či Znojma patří k nejlepším
obráncům soutěže. Zejména
v ofenzivě a v přesilových hrách je
litoměřický odchovanec skutečně
fenomenální.
TOMÁŠ KLIMENTA

David Výborný se zranil a zdá se,
že v play-off se bude Mladá
Boleslav muset obejít bez něho.
Navíc je dost dobře možné, že
chybět budou i další důležití
hokejisté. Roli tahouna tak
převezme Tomáš Klimenta, extřinecký útočník, který vyniká jak
v defenzivních, tak v ofenzivních
činnostech.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Josef Skořepa
31b
2. Michal Bárta
28b
3. Vít Jonák
25b
Nejlepší střelec
Jan Plodek

14G

Nejlepší +/Daniel Skalický

+15

Nejproduktivnější bek
Marek Pabiška
12b

Zápasy s Boleslaví v této sezóně
Benátky n/J 1:2sn. Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 5:1 Benátky n/J
Benátky n/J 4:3sn. Ml. Boleslav
Ml. Boleslav 1:3 Benátky n/J

KLÍČ K ÚSPĚCHU
BRANKÁŘI
Když do brankoviště naskočí Jan Lukáš, Adam
Trenčan či snad dokonce Marek Schwarz, tak se
Benátkám nad Jizerou dávají branky hodně těžko.
Jedná se o prvotřídní gólmany.

BENÁTKY N/J
U

BUDEME SVĚDKY PRVOTŘÍDNÍ SENZACE?

OČIMA HSFANA
U

Marek Schwarz. To jméno musí Mladou Boleslav těsně před startem
prvoligového čtvrtfinále hodně děsit. Jedná se o nejlepšího prvoligového gólmana,
který ještě o jednu třídu převyšuje Michala Valenta, Filipa Novotného či Tomáše
Vošvrdu. Pokud by se brankář se zkušenostmi z NHL skutečně objevil v brankovišti
Benátek nad Jizerou, což je pravděpodobné, tak se z farmářského týmu Liberce
rázem stane pro ambiciózní Mladou Boleslav důstojný soupeř. Kdyby Marek
Schwarz Pojizeřanům k dispozici nebyl, jednalo by se pochopitelně o velkou ztrátu.
Ne však fatální. Benátky nad Jizerou mají totiž v záloze i další špičkové gólmany:
Adama Trenčana, jenž je kmenovým hráčem Slovanu Bratislava, či Jana Lukáše,
který je zase brankářem konkurenčního Lva. Zkrátka, hvězdně obsazený post...
V postup do semifinále asi věří málokdo, nicméně je jasné, že budeme
svědky vyrovnané série, kterou rozhodnou maličkosti. Navíc se jedná o derby, o
němž se říká, že nemá favorita. Takže rozdíly v kvalitě obou soupisek vzhledem
k vypjatosti vzájemných soubojů nemusí hrát až takovou roli. Mimo jiné benátecký
kádr rozhodně není špatný. Krom elitního gólmana se totiž farmářský celek může
spoléhat na solidní ofenzivu. Michal Bárta, Tomáš Klimt, Jan Plodek, Antonín Dušek,
Josef Skořepa, Vít Jonák či Petr Kica jsou zkušení útočníci, kteří by se uplatnili
v jakémkoliv prvoligovém týmu.
S obranou Benátek nad Jizerou už je to trochu horší. V defenzivě
partnerského týmu Liberce totiž nenaleznete žádné hvězdné jméno. Ano, obránci
středočeského celku jsou sice spolehliví, ale co se týče podpory útoku, nepatří
k ligové špičce. To by mohl být kámen úrazu. Ovšem to je jen drobný detail, který
třeba nemusí hrát žádnou roli. Nicméně jak je známo, play-off je zcela odlišná hra,
v níž rozhodují právě detaily.
Ovšem upřímně řečeno, i přes všechny výše uvedené přednosti benáteckého
týmu, nelze očekávat, že by se série protáhla až do posledního sedmého
rozhodujícího duelu. Magazín o 1. lize však předpovídá, že by Pojizeřané mohly
v sérii s rivalem zvítězit hned dvakrát. Už to by bylo pro farmářský celek velkým
úspěchem a parádním zakončením letošní sezóny.

TIP: ČTVRTFINÁLE

KOSTRA TÝMU
U

MAREK SCHWARZ

Pokud se pro play-off stane
benáteckou jedničkou právě on,
tak budou mít Pojizeřané zřejmě
nejlepšího brankáře soutěže.
Schwarz sice v extralize v
poslední době nezažívá zrovna
povedené období, jeho kvality
jsou však neoddiskutovatelné.
ONDŘEJ VITÁSEK

Zadák, který toho letos odehrál
celkem dost i za extraligový
Liberec, si za tři roky, během
nichž hraje druhou nejvyšší
soutěž, udělal velmi solidní jméno.
Nejedná se o obránce, který by
sbíral jeden bod za druhým, ale
je to bek, jenž dovede obstát na
obou koncích kluziště.
MICHAL BÁRTA

V sezóně 2011/2012 dal
v základní části ELH patnáct
branek. Toto číslo už jasně
napovídá o tom, že Michal Bárta
je na 1. ligu opravdu
nadprůměrným forvardem.
Liberec se však před touto
sezónou s jeho službami
rozloučil, naštěstí pro jeho
benáteckou farmu.

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2014 1. LIGA
NÁŠ TIP

4:1
OLOMOUC vs. LITOMĚŘICE
OSOBNOSTI SÉRIE
TOMÁŠ HALÁSZ

MILOSLAV ČERMÁK

TOMÁŠ VOŠVRDA

TVÁŘÍ V TVÁŘ
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI
Denis Kindl (45)
Jan Knotek (16)
Denis Kindl (29)
Richard Diviš (88)
165
87
1805
5
22,07%
12
94,28%
1,66

NEJLEPŠÍ STŘELCI
NEJVÍCE ASISTENCÍ
NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČI
POČET VSTŘELENÝCH GÓLŮ
POČET INKASOVANÝCH GÓLŮ
POČET STŘEL
GÓLY V OSLABENÍ
ÚSPĚŠNOST PŘESILOVEK
ČISTÁ KONTA
ÚSPĚŠNOST BRANKÁŘE
PRŮMĚR GÓLŮ NA ZÁPAS BRANKÁŘE

Miloslav Čermák (53)
Miloslav Čermák (29)
Miloslav Čermák (24)
Patrik Husák (64)
154
151
1802
4
19,00%
3
91,35%
2,73

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Denis Kindl
45b
2. Jan Knotek
37b
3. Radim Kucharczyk 37b
Nejlepší střelec
Jan Knotek

16G

Nejlepší +/Jan Knotek

Zápasy s Litoměřicemi v této sezóně
+27

Nejproduktivnější bek
Jan Jaroměřský
19b

Litoměřice 4:3 Olomouc
Olomouc 5:1 Litoměřice
Litoměřice 1:3 Olomouc
Olomouc 6:0 Litoměřice

KLÍČ K ÚSPĚCHU
GÓLMANI
Vošvrda a jeho jmenovec Tomáš Halász jsou
špičkoví brankáři, kteří dokáží sami vyhrávat
zápasy. Je jasné, že právě oni dva jsou největší
předností olomoucké celku.

HC OLOMOUC
U

ZOPAKUJÍ LOŇSKOU ÚČAST V BARÁŽI?

OČIMA HSFANA
U

Trenér Petr Fiala má před sebou důležité rozhodnutí. Z koho učinit
brankářskou jedničku pro nadcházející boje. Na výběr má ze dvou jmen.
Důvěru může dostat jak Tomáš Halász, jenž letos oslnil 1. ligu svým počtem
čistých kont, stejně tak je ale možné, že post jedničky obsadí Tomáš
Vošvrda, který má s vypjatými boji více zkušeností a je tak u něj menší
pravděpodobnost, že ho potká výpadek formy. Nejpravděpodobněji však
vypadá varianta, že se oba muži budou střídat i v play-off a až podle jejich
momentální formy se rozhodne, kdo dostane více příležitostí. Právě post
gólmana je největším důvodem toho, proč by se Mora mohla podruhé v řadě
probojovat do baráže. Vošvrda a Halász totiž tvoří jasně nejsilnější
brankářskou dvojici druhé nejvyšší soutěže.
Loni prošli Kohouti vyřazovacími boji takřka jako nůž máslem,
přestože Olomouc musela změřit síly s těžkými soupeři. Ve čtvrtfinále
Mora vyzrála na Hradec Králové, v semifinále pak Hanáci vyřadili
nevyzpytatelné Ústí nad Labem. Kohouti dokonce Slovan smetli poměrem
čtyři nula na zápasy! Navíc v ústecké Zlatopramen aréně Olomouc nedovolila
domácím v obou duelech ani jednu branku!
Je pravděpodobné, že letos bude cesta Kohoutů těžší. Ve
čtvrtfinále totiž změří síly s Litoměřicemi. Stadion určitě není tým,
kterého by si Mora do play-off přála. Se Severočechy má sice Olomouc
letos pozitivní bilanci, to však nemusí znamenat vůbec nic. Play-off je totiž
zcela jiná soutěž. Litoměřice mají navíc zkušenější kádr než Mora. Martin
Chabada, Martin Koudelka, Miloslav Čermák, Zdeněk Bahenský... Z toho jde
strach. No a v případném semifinále by na Moru podle papírových
předpokladů měla čekat jihlavská Dukla. Na tu sice Kohouti umí, ale play-off
je zcela jiná soutěž. Ofenziva Jihlavy zkrátka musí děsit každého, Tomáše
Vošvrdu a Tomáše Halásze nevyjímaje. Zkrátka a dobře, Olomouc má
reálnou šanci na zopakování barážové účasti, ale čeká ji opravdu obtížná
cesta, která nemusí skončit úspěchem...

TIP: BARÁŽ O ELH

HVĚZDA TÝMU
U

TOMÁŠ VOŠVRDA

Olomouc se může pyšnit dvěma
špičkovými gólmany. Jak Tomáš Vošvrda,
tak i jeho kolega a jmenovec Halász patří
mezi pět nejlepších brankářů druhé
nejvyšší soutěže, takže rozhodně není
předem dáno, který z nich toho odchytá
v následujících týdnech více. Magazín o 1.
lize by však upřednostnil ex-libereckého
Tomáše Vošvrdu.
MARIO CARTELLI

Cartellimu se v základní části i vzhledem
k dlouhodobějšímu zranění příliš nedařilo.
Nebyl to ten „SuperMario“ jako na
začátku minulého ročníku. V play-off či
případné baráži se však dá od zadáka
s italskými předky očekávat opravdu
hodně. Zkušeností má totiž na rozdávání
a zejména v přesilovkách bude jistě
hodně platným obráncem.
DENIS KINDL

Matěj Pekr verze číslo dvě. To je Denis
Kindl. Jak fazóna Pekra, jenž je stejně
jako Kindl šumperským odchovancem,
v loňském ročníku, tak nevídaná forma
bratra známého obránce Detroitu je
hodně překvapivá. Kindl sice není takový
kanonýr, ale herně se zařadil mezi
nejlepší hokejisty soutěže.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Miloslav Čermák
53b
2. Martin Novák
27b
3. Jaroslav Hašek
26b
Nejlepší střelec
Miloslav Čermák

29G

Nejlepší +/Martin Novák

Zápasy s Olomoucí v této sezóně
+11

Nejproduktivnější bek
Jakub Šulc
19b

Litoměřice 4:3 Olomouc
Olomouc 5:1 Litoměřice
Litoměřice 1:3 Olomouc
Olomouc 6:0 Litoměřice

KLÍČ K ÚSPĚCHU
VYROVNANÝ TÝM
Litoměřice nemají takřka žádnou větší slabinu.
Soupiska Stadionu je opravdu kvalitní a pokud
přijedou na play-off posily, nemusí skončit jen u
čtvrtfinále.

LITOMĚŘICE
U

NAPRAVÍ POKAŽENOU REPUTACI ZE ZÁVĚRU SEZÓNY?

OČIMA HSFANA
U

Tak konečně! Litoměřice se na čtvrtý pokus probojovaly do
vytouženého play-off, které Stadionu v předcházejících třech ročnících
pokaždé o vlásek uniklo. A rozhodně nemusí zůstat jen u čtvrtfinále...
Stadion má totiž tak nabitý kádr, že mu ho můžou závidět i celky,
které skončily v tabulce před Severočechy. Zejména ofenziva Litoměřic musí
nahánět Olomouci, soupeři Stadionu v 1. kole play-off, velký strach. Miloslav
Čermák patří mezi nejlepší kanonýry soutěže, Martinové Chabada a Koudelka
jsou zkušení hokejisté, jejichž výkony se ve vyřazovacích bojích určitě ještě
zlepší, David Švagrovský je bojovník, který patří k prvoligové elitě v různých
herních aspektech, Martin Novák je obrovským srdcařem, Jaroslav Hašek je
tradičně jednou z opor týmu, Vít Budínský zase v Litoměřicích nevídaně ožil.
No a pak jsou tu ještě hráči, kteří Stadionu vypomáhají z pražské Sparty. Do
play-off mohou naskočit třeba Zdeněk Bahenský, dlouholetý extraligový
hráč, či Martin Procházka, jeden z hrdinů letošního výběru reprezentační
dvacítky. No a pokud Slavia uvolní Tomáše Doležala, tak se má Mora skutečně
na co těšit. Zkrátka a dobře, Litoměřice mají tak nabušenou ofenzivu, že by
byl hřích nepostoupit do semifinále.
Jenže v základní části se Litoměřice nedokázaly protlačit na
konečnou pátou pozici, takže je v play-off čeká velmi těžký soupeř. I
Olomouc má hvězdně složený tým v čele s Vošvrdou a Halászem, nejlepší
brankářskou dvojicí soutěže. Nutno však dodat, že i přesto, že je Mora
favoritem série, mají Litoměřice stále poměrně velké šance na úspěch. Tým
z Hané totiž nemá tak nebezpečný útok jako Stadion. Klíčovou otázkou tak
je, v jaké sestavě Litoměřice do čtvrtfinále nastoupí. Pokud přijedou posily
ze Sparty či Lva, tak se možná budou dít velké věci... Vzhledem k olympijské
přestávce by Stadion teoreticky mohl posílit například Spencer Humphries. A
to by byla, panečku, obrovská posila, která by mohla sehrát ve vyrovnaném
souboji s Kohouty rozhodující úlohu. No, nechme se překvapit...
Řečí čísel se dají šance Stadionu vyčíslit tak na 20%. To rozhodně
není zanedbatelné procento. Zakončí úspěšný ročník Litoměřice postupem
mezi čtyřku nejlepších celků? Nebo selžou jako v poslední čtvrtině soutěže?

TIP: ČTVRTFINÁLE

KOSTRA TÝMU
U

TOMÁŠ KRÁL

Syn šéfa Českého svazu ledního hokeje
zahájil sezónu ve druhé nejvyšší finské
soutěži, odkud si ho v průběhu sezóny
vyhlédla pražská Sparta, jež nakonec
21letého mladíka získala a poslala na
střídavé starty do partnerských
Litoměřic. Plzeňskému odchovanci se ve
Stadionu relativně daří. Otázkou je, co
předvede v play-off.
MAREK HRBAS

20letý obránce, který minulé čtyři
sezóny strávil v zámoří, byl loni oporou
české dvacítky na juniorském
mistrovství světa. Stejně je tomu tak i
v Litoměřicích. V barvách Stadionu sice
není moc produktivní, ale rozhodně
ukazuje, že se jedná o nadějného
hráče.
MILOSLAV ČERMÁK

Během posledních dvou let se
havlíčkobrodský odchovanec prodral
mezi prvoligovou špičku. Loni dal
čtrnáct branek, ketos dokonce tento
počin zdvojnásobil! Litoměřice se do
play-off dostaly až na čtvrtý pokus, na
čemž má pochopitelně výrazný podíl
právě Miloslav Čermák, předsezónní
posila z Ústí nad Labem.

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2014 1. LIGA
NÁŠ TIP

4:2
JIHLAVA vs. HAVÍŘOV
OSOBNOSTI SÉRIE
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ

LUKÁŠ HAVEL

ADAM ZEMAN

TVÁŘÍ V TVÁŘ
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI
Tomáš Čachotský (65)
Adam Zeman (28)
Tomáš Čachotský (47)
Ondřej Malec (126)
166
120
1797
4
17,60%
4
91,98%
2,27

NEJLEPŠÍ STŘELCI
NEJVÍCE ASISTENCÍ
NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČI
POČET VSTŘELENÝCH GÓLŮ
POČET INKASOVANÝCH GÓLŮ
POČET STŘEL
GÓLY V OSLABENÍ
ÚSPĚŠNOST PŘESILOVEK
ČISTÁ KONTA
ÚSPĚŠNOST BRANKÁŘE
PRŮMĚR GÓLŮ NA ZÁPAS BRANKÁŘE

Martin Jakúbek (29)
Michal Sztefek (15)
Jakub Šlahař (22)
Jan Maruna (74)
149
143
1800
7
15,07%
2
91,71%
2,71

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Tomáš Čachotský
65b
2. Radek Hubáček
44b
3. Adam Zeman
41b
Nejlepší střelec
Adam Zeman
Nejlepší +/Tomáš Čachotský

28G
Zápasy s Havířovem v této sezóně
+25

Nejproduktivnější bek
Jiří Dobrovolný
15b

Jihlava
Havířov
Jihlava
Havířov

2:1
3:5
4:2
7:1

Havířov
Jihlava
Havířov
Jihlava

KLÍČ K ÚSPĚCHU
ZKUŠENÝ ÚTOK
Jihlava má špičkovou ofenzivu. Pokud se zkušení
útočníci potkají v play-off s formou, baráž se
klidně může podařit. Důras, Čachotský či Haluza
jsou zkrátka úžasní hráči.

DUKLA JIHLAVA
U

SEN SE MŮŽE STÁT REALITOU

OČIMA HSFANA
U

Dukla Jihlava v poslední době (zlom nastal po utkání se
Šumperkem, kdy uzavřel svou bohatou kariéru Viktor Ujčík) několikrát nemile
překvapila. Přicházelo jedno klopýtnutí za druhým, což by se u třetího týmu
tabulky stávat nemělo. Tým z Vysočiny však trápila rozsáhlá marodka. Na tu
museli putovat například Tomáš Čachotský, Michal Důras či Petr Haluza, tedy tři
klíčoví útočníci stále ještě nejúspěšnějšího klubu československé hokejové
historie. Pokud se tedy marodi dokáží pro play-off dostat do pohody a formy,
může to být zase ta stará dobrá Dukla z prvních šestatřiceti kol základní části.
Každopádně je jasné, že výsledky Jihlavy v posledních kolech nelze jen
tak přehlížet. Měly by být varováním. V play-off totiž na Duklu nečeká lehký
soupeř. Třebíč má ve svém kádru spoustu šikovných a zkušených hokejistů.
Jihlava tak rozhodně není zas tak velkým favoritem. Zvláště s přihlédnutím
k momentální formě celku vedeného Petrem Vlkem.
Největší hvězdou týmu je pochopitelně Tomáš Čachotský. Je zřejmé, že
právě on je letos nejlepším hokejistou sezóny. Jsou tu však tři velké „ALE“.
1) Několika týmům už se podařilo tohoto hokejového génia doslova vymazat z ledu.
Zkrátka mu nedovolily jeho obvyklou hru. A právě to je recept na Duklu. Když si
pohlídáte Tomáše Čachotského, Jihlava je poloviční. Ono se to ovšem lehce řekne,
dávejte si na něj pozor. Někdy zkrátka tento zkušený útočník ubránit nelze.
2) Otázkou navíc je, v jaké formě se kapitán týmu představí. Přece jen jeho
absence nebyla zrovna kratšího rázu.
3) Tomáš Čachotský už v minulosti v play-off několikrát zklamal. Loni do
vyřazovacích bojů dokonce ani nenastoupil. Ve dvanácti zápasech play-off 2012
nasbíral pouze pět bodů, rok předtím v 8 duelech ani jednou neskóroval. Dokáže
tedy Čachotský napravit svou pověst z konců sezón právě letos?
Sečteno podtrženo, čeká nás velmi zajímavá čtvrtfinálová série, od které
se dá očekávat, že bude hodně vyrovnaná. Zvládne Dukla obhájit svou pozici ze
základní části?

TIP: SEMIFINÁLE

KOSTRA TÝMU
U

DAVID RITTICH

Ještě loni se David Rittich o místo
v brankovišti Dukly takřka
rovnoměrně dělil s Filipem
Novotným, v současnosti gólmanem
nedaleké Třebíče. Letos už je
jihlavský odchovanec jasnou
jedničkou týmu. Nutno říci, že to
není zrovna gólman, který by měl
Duklu dovést do baráže. Překvapí?
JIŘÍ DOBROVOLNÝ

Zkušený bek, jenž má na svém
kontě přes tři sta odehraných
utkání v nejvyšší soutěži, je vzorem
pracovitého hokejisty, který nikdy
nic neošidí. Když k tomu přidáte i
solidní podporu útoku, tak dostane
obránce výborných kvalit. A to explzeňský Jiří Dobrovolný rozhodně
je.
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ

Tomáš Čachotský, kapitán Dukly,
byl jednoznačně nejlepším hráčem
základní části 1. ligy. Na ledě si
dělal co chtěl... Podobně dominantní
byl naposledy snad jen Václav
Prospal ve výlukovém ročníku
2004/2005. Pokud se Jihlava
probojuje do baráže, bude to
zejména jeho zásluhou.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Martin Jakúbek
29b
2. Jakub Šlahař
29b
3. Michal Sztefek
27b
Nejlepší střelec
Michal Sztefek

15G
Zápasy s Duklou v sezóně

Nejlepší +/Jiří Krisl

+15

Nejproduktivnější bek
Lubomír Vosátko
16b

Jihlava
Havířov
Jihlava
Havířov

2:1
3:5
4:2
7:1

Havířov
Jihlava
Havířov
Jihlava

KLÍČ K ÚSPĚCHU
DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
Havířov je na vlastním ledě hodně nebezpečný. Fanoušci
AZetu totiž dokážou z hráčů vymáčknout nadstandardní
výkony. Už v základní části byla havířovská aréna těžko
dobyvatelným místem, navíc se dá očekávat, že v play-off
bude zvítězit v Havířově ještě těžším úkolem.

AZ HAVÍŘOV
U

ZRODÍ SE SENZACE?

OČIMA HSFANA
U

Havířov určitě nebyl soupeřem, kterého by si Jihlava přála do
čtvrtfinále. Nejenže se bude jednat o vypjatou sérii jak na ledě, tak zejména
v hledišti, ale na Duklu čeká velmi obtížný úkol – dobýt stadion AZetu. V K&K
Pneu aréně se nikomu nevyhrává lehce, a to ještě nikdo neví, co na Kohouty
čeká v play-off. Dá se očekávat opravdové peklo, co však nelze předpovídat je
to, zda to zásadně ovlivní výkonnost favorizovaných Horáků. Odpověď na tuto
otázku bude zásadní.
Divácká kulisa však není jedinou silnou stránkou Havířova. I kádr
AZetu totiž vzbuzuje respekt. Lukáš Daneček rozhodně není špatný gólman,
není to sice žádná hvězda, slabinu na brankářském postu však rozhodně
nehledejte. Skvěle složená je i obrana, v níž naleznete několik nadprůměrných
zadáků. Jaroslav Koma sice v základní části doplácel na nevyrovnané výkony,
v play-off by však měl slovenský zadák s dělovou ránou hrát klíčovou roli.
Lubomír Vosátko a Petr Punčochář jsou zkušení beci, kteří málokdy chybují.
Co víc si pro play-off přát. David Roupec, Jiří Krisl či Jiří Klimíček jsou
rovněž obránci, kteří patří k ligovému nadprůměru. Zkrátka a dobře, Havířovu
se nebudou dávat góly lehce.
Horší už to může být se střílením branek. Lukáš Havel je sice elitním
útočníkem, angažmá v AZetu mu však zatím příliš nesedlo. V play-off se od
něj ovšem dají očekávat daleko lepší výkony. Bohužel žádného dalšího
kanonýra v Havířově nenaleznete. Jan Maruna sice zvládl adaptaci na 1. ligu na
výbornou, play-off je ale jiný level. Otázkou tak je, zda dokáže napodobit své
výkony ze základní části i v té nejvypjatější fázi sezóny. Havířov by tak
nakonec mohl mrzet odchod Rostislava Marosze, jemuž bylo ukončeno
hostování. Ano, posila z Třince sice svou (ne)bojovností naštvala spoustu
fanoušků, avšak v týmu nemůžete mít pouze dělníky ledu, potřeba jsou i
hokejisté, kteří dokáží vymyslet geniální akce. A takovým typem útočníka je
právě Marosz, jenž nyní září v týmu Olomouce. Uvidíme, zda právě na střílení
branek AZet nedoplatí...
Už samotný postup do play-off je však pro nováčka soutěže velkým
úspěchem. Nyní už může Havířov jen překvapit.

TIP: ČTVRTFINÁLE

KOSTRA TÝMU
U

LUKÁŠ DANEČEK

Lukáš Daneček patří k nejpopulárnějším
hráčům nováčka soutěže. Početné
havířovské publikum totiž dostává do
varu svými pozápasovými děkovačkami,
možná vůbec nejlepšími v 1. lize.
Kterýpak jiný gólman kvůli potěše svých
fanoušků udělá nebezpečně vypadající
salto? Jen jeden, Lukáš Daneček, opora
slezského AZetu.
JAROSLAV KOMA

Slovenský obránce patří k nejlepším
bekům soutěže. O jeho schopnostech a
přínosu pro tým toho bylo
v předcházejících číslech magazínu o 1.
lize napsáno opravdu hodně a určitě
ještě bude, jelikož v nadcházejícím
vydání tohoto elektronického
občasníku budeme rozdělovat trofeje.
Třeba si některou odnese i on.
LUKÁŠ HAVEL

Posila z Havlíčkova Brodu se Havířovu
zatím moc nevyplácí. V play-off se ale
od Havla dá očekávat více. Zkušený
útočník už toho má hodně za sebou a
umí si poradit s vypjatými situacemi.
Hvězdný forvard klidně může svému
týmu vystřílet postup do semifinále.
Otázkou ovšem je, zda vůbec nastoupí...

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2014 1. LIGA
NÁŠ TIP

2:4
HAVLÍČKŮV BROD vs. TŘEBÍČ
OSOBNOSTI SÉRIE
LUKÁŠ ENDÁL

FILIP NOVOTNÝ

PETR POLODNA

TVÁŘÍ V TVÁŘ
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI
Petr Polodna (41)
David Stach (15)
Petr Polodna (28)
Tomáš Kolafa (70)
147
142
1572
4
14,49%
5
93,47%
2,41

NEJLEPŠÍ STŘELCI
NEJVÍCE ASISTENCÍ
NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČI
POČET VSTŘELENÝCH GÓLŮ
POČET INKASOVANÝCH GÓLŮ
POČET STŘEL
GÓLY V OSLABENÍ
ÚSPĚŠNOST PŘESILOVEK
ČISTÁ KONTA
ÚSPĚŠNOST BRANKÁŘE
PRŮMĚR GÓLŮ NA ZÁPAS BRANKÁŘE

Marek Laš (36)
Jakub Čuřík (17)
Lukáš Nahodil (24)
Ondřej Dlapa (90)
133
118
1886
0
13,40%
9
92,83%
2,13

Statistiky po ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Petr Polodna
41b
2. David Stach
32b
3. Roman Maliník
31b
Nejlepší střelec
David Stach
Nejlepší +/Tomáš Semrád

15G
Zápasy s Třebíčí v této sezóně
+19

Nejproduktivnější bek
Karol Korím
16b

Havl. Brod 2:4 Třebíč
Třebíč 1:2 Havl. Brod
Havl. Brod 3:2pr. Třebíč
Třebíč 4:1 Havl. Brod

KLÍČ K ÚSPĚCHU
VNITŘNÍ SÍLA
V Havlíčkově Brodě se sešla skvělá parta. Odchod
potížisty Lukáše Havla paradoxně může Rebelu
pomoci. Loni překvapila Horácká Slavia, proč by
letos nemohl nedaleký Havlíčkův Brod?

HAVLÍČKŮV BROD
U

NEJVĚTŠÍ PŘEDNOST RÁZEM NEJVĚTŠÍ SLABINOU

OČIMA HSFANA
U

Havlíčkův Brod je jednoznačně nejpříjemnějším překvapením základní
části. Rebel, který v létě potkala řada odchodů, si vybojoval právo na zahájení
čtvrtfinálové série na vlastním ledě, což před sezónou čekal jen ten nejzarytější
optimista.
Ještě během okurkové sezóny se tým z Vysočiny rozhodl změnit
směřování klubu. Místo nákupu drahých posil se rozhodl napodobit loňský úspěch
Třebíče, která tehdy spoléhala na výbornou partu a skvělého brankáře Marka
Čiliaka. Ačkoli se zdály plány Havlíčkova Brodu až příliš optimistické, nakonec se
do puntíku vyplnily. Chybí odfajfkovat už jen jeden cíl. Rebel by totiž rád do
semifinále, stejně jako v minulém ročníku Horácká Slavia, jejíž loňský příběh je
s tím havlíčkobrodským skutečně velmi podobný. Oba dva celky se spoléhaly na
špičkového brankáře, který takřka sám vyhrával zápasy. Zatímco Třebíč se
spoléhala na již zmíněného Marka Čiliaka, svatyni Rebelu letos střežili Daniel
Dolejš, Filip Šindelář, Vojtěch Sedláček či Ondřej Kacetl. Druhým zásadním
faktorem obou celků bylo klima v kabině. Havlíčkův Brod dokonce neváhal ukončit
spolupráci s Lukášem Havlem, nejlepším střelcem týmu. Přestože Havel nepatřil
k rozvracečům kabiny, vedení klubu se raději kvůli jeho občasným neshodám
s trenérem Mičkou rozhodlo obětovat klíčového hráče ve prospěch kolektivu. Byl
to ovšem krok, který může stát Havlíčkův Brod účast v semifinále. Zkušený Lukáš
Havel je extratřída a jeho góly budou bezesporu chybět.
Právě se snahou o postup mezi čtyři nejlepší ligové celky může nastat
velký zádrhel. Havlíčkův Brod totiž do čtvrtfinále nejde jako jasný favorit. Ba
dokonce jako velký outsider. Největší přednost Rebelu se totiž záhy změnila
v největší slabinu. Kariéru totiž nečekaně ukončil brankář Sedláček a Havlíčkův
Brod za něj nemá adekvátní náhradu.
Pokud by tedy Rebel přes Horáckou Slavii postoupil, jednalo by se o
velkou senzaci. Je však rovněž možné, že Havlíčkův Brod hraje strategické
divadélko a do play-off vyjede s Ondřejem Kacetlem v bráně.

TIP: ČTVRTFINÁLE

KOSTRA TÝMU
U

ONDŘEJ KACETL (?)

Snaží se Havlíčkův Brod ošálit
svého soupeře řečmi o tom, že
v play-off dostane příležitost
nezkušený Klimeš? Možné to je.
Popravdě řečeno, pokud Kacetl ve
čtvrtfinále nenastoupí, Rebel má
minimální šanci na úspěch (při vší
úctě k Lukáši Klimešovi...).
KAROL KORÍM

Obránce, který na MSJ 2013
kapitánoval slovenské dvacítce, je
jedním z mnoha důvodů, proč Rebel
letos oproti loňsku zažil
diametrálně odlišnou sezónu. Karol
Korím byl skvělý na obou koncích
kluziště. Selsky řečeno, dobře
bránil i útočil. Co víc si od beka
přát?
PETR POLODNA

Lukáš Havel, nesmírně šikovný
hokejista, byl odejit. Roli tahouna
týmu tak převzal Petr Polodna,
bývalá opora Chomutova.
Všestranný útočník, který si skvěle
plní i defenzivní úkoly, letos zažívá
velmi povedenou sezónu. Bude však
potřebovat podporu spoluhráčů.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Marek Laš
36b
2. Lukáš Nahodil
33b
3. Jakub Čuřík
32b
Nejlepší střelec
Jakub Čuřík
Nejlepší +/Marek Laš

17G

+13

Nejproduktivnější bek
Rostislav Malena
10b

Zápasy s Havl. Brodem v této sezóně

KLÍČ K ÚSPĚCHU
NÁVRAT MICHALA MIKESKY

Havl. Brod 2:4 Třebíč
Třebíč 1:2 Havl. Brod
Havl. Brod 3:2pr. Třebíč
Třebíč 4:1 Havl. Brod

V základní části působil tento zkušený útočník tak
trochu líným dojmem, v play-off by však ze sebe
měl vydat 100 procent. Otázkou však je, zda vůbec
bude k dispozici. Copak by ještě zvládl dokázat?

SK HS TŘEBÍČ
U

DO ČTVRTFINÁLE MÍŘÍ JAKO FAVORITÉ

OČIMA HSFANA
U

Horácká Slavia má skutečné štěstí na brankáře. V sezóně 2010/2011
dotáhli Třebíč do play-off Radek Fiala a Pavel Francouz, rok nato na Vysočině
zazářil Šimon Hrubec, loni pak čaroval Marek Čiliak. I v právě probíhajícím
ročníku se Horáci mohli spoléhat na skvělé gólmany. Výraznou část základní části
odchytal zkušený Martin Falter, trojka brněnské Komety. Ten si vedl obstojně a
zařadil se mezi nejlepší brankáře 1. ligy. Jenže brankář se zkušenostmi z KHL se
před play-off zranil a Horácká Slavia se tak ocitla bez adekvátní náhrady.
Managament klubu však zapracoval a přivedl Filipa Novotného, na něhož nezbylo
místo v pražské Spartě, kterou posílil ex-reprezentant Roman Málek. Tento
odchovanec jihlavské Dukly se v poslední čtvrtině ukázal ve skvělém světle.
Plnohodnotně dokázal nahradit Martina Faltera, jehož v některých činnostech
dokonce ještě předčil. Oba brankáři mají svá pro i proti, takže nyní, když se
Falter uzdravil, nastane pro trenéry těžká otázka, komu dát přednost. Zda trojce
Sparty či Komety... Nebude to rozhodně jednoduché rozhodnutí, avšak ať už by
naskočil jeden nebo druhý, Horácká Slavia rozhodně tratit nebude. Jsou to totiž
rozhodně příjemné starosti.
Havlíčkův Brod je co se týče hratelnosti pro Horáckou Slavii skutečně
příjemným čtvrtfinálovým soupeřem. Rebel je letos největším překvapením
sezóny, nikdo však neví jistě, zda Havlíčkův Brod ohromí hokejovou veřejnost i
v play-off. Podle papírových předpokladů je velkým favoritem právě Třebíč.
Největší předností Rebelu byl celou sezónu post gólmana. Jenže v únoru, kdy už
nemohl Havlíčkův Brod sehnat adekvátní náhradu, ukončila kariéru zamýšlená
jednička Vojtěch Sedláček. Šanci tak dostane nezkušený mladík Klimeš.
I tak však budou nejspíše rozhodovat drobné detaily. A ty by mohly hrát
ve prospěch Třebíče, kterou by opět mohl posílit veterán Michal Mikeska, jenž si
dal na konci základní části s hokejem pauzu. Navíc ofenziva Horácké Slavie je
přece jen nebezpečnější než ta havlíčkobrodská. Nahodil, Dočekal, Dolníček, Laš,
Čuřík, Kaut, Křivohlávek, Fořt, případně Vondráček a Mikeska... Zkrátka a dobře,
byl by hřích nevyužít velkého oslabení krajského rivala a nepostoupit dále.

TIP: SEMIFINÁLE

KOSTRA TÝMU
U

FILIP NOVOTNÝ

U Filipa Novotného nastal během
jedné sezóny strávené v kabině Atýmu pražské Sparty neskutečný
výkonnostní progres. Přítomnost
v týmu suveréna nejvyšší soutěže
z Novotného udělala jednoho
z nejlepších brankářů 1. ligy,
V Třebíči si tento jihlavský
odchovanec počíná náramně.
ROSTISLAV MALENA

Zkušený obránce kvůli zranění
zmeškal podstatnou část letošního
prvoligového ročníku. Horácké
Slavii jeho přehled chyběl zejména
při přesilových hrách. Nyní však
bude konečně svému týmu
k dispozici a bude se snažit navázat
na loňské play-off, kdy byl
suverénně nejlepším bekem HST.
MARTIN DOČEKAL

Převážnou část letošního ročníku
strávil v brněnské Kometě, nakonec
se však přece jen vrátil do
mateřského celku (přišel jako
náhrada za odcházejícího Tomáše
Vondráčka), s kterým bude chtít
zopakovat loňskou účast
v semifinále. Jedná se o elitního
hokejistu, který umí dávat góly.

PŘÍLOHA K PLAY-OUT
U

PLAY-OUT 2014 1. LIGA
TABULKA
9. HC Slovan Ústečtí Lvi

52 18 4 3 27 146:157 65

10. ČEZ Motor České Budějovice

52 17 5 4 26 115:126

65

11. SK Kadaň

52 17 2 8 25 111:143

63

12. Salith Šumperk

52 14 9 3 26 139:182 63

13. HC Berounští Medvědi

52 15 2 7 28 100:168 56

14. HC Most

52 9 2 4 37 113:219

35

Při pohledu na tabulku je zřejmé, že si nikdo (krom
Mostu) nemůže být ničím jistý. Účast v baráži hrozí
všem týmům, takže žádný klub v play-out nic neošidí.
Budeme svědky opravdu zajímavého souboje o vyhnutí
se třinácté pozici. Magazín o 1. lize však tipuje, že
Medvědi už se nezvednou a stejně jako Baník si
protáhnou sezónu. Naopak o vítězství v této skupině
bude usilovat českobudějovický Motor, jenž tak bude
chtít alespoň tímto dílčím úspěchem potěšit fanoušky.

OSOBNOSTI PLAY-OUT
KAREL PLÁŠEK (ŠUMPERK)

ZBYNĚK SKLENIČKA (ÚSTÍ)

JAROSLAV ROUBÍK (ÚSTÍ)

VÁCLAV SKUHRAVÝ (MOTOR)

ALEŠ KOTALÍK (MOTOR)

PETR JÍRA (KADAŇ)

Za méně než jeden kalendářní rok se toho u Aleše Kotalíka opravdu hodně
změnilo. Ještě před rokem toužil po extraligovém titulu, rok nato doufá, že
pomůže českobudějovickému hokeji k záchraně druhé nejvyšší soutěže.
Bohužel i hvězdný útočník, jenž v minulosti střílel branky v Buffalu Sabres,
se na zpackané sezóně jihočeského celku podílel značnou měrou. Ani on
totiž nebyl týmu takovou oporou, jak se od něj očekávalo. Co předvede
v play-out?

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Jaroslav Roubík
43b
2. Petr Přeučil
29b
3. David Tůma
28b
Nejlepší střelec
Jaroslav Roubík

22G

Nejlepší +/Jakub Grin

+7

Nejproduktivnější bek
Zbyněk Sklenička
25b

KLÍČ K ÚSPĚCHU
ALINČ A ROUBÍK

foto: Miroslav Rosendorf

Slovan má ve svém kádru dva skvělé centry. Roubík
i Alinč sice letos nehrají tak dobře jako
v minulosti, ale stále se jedná o hráče, kteří mají
na tým blahodárný vliv.

ÚSTÍ NAD LABEM
U

SKONČÍ KATASTROFÁLNÍ SEZÓNA DÍLČÍM ÚSPĚCHEM?

OČIMA HSFANA
U

Po dvanácti letech bude Slovan chybět v play-off. Před startem
letošního ročníku sice Ústečtí Lvi neměli tak slabou sestavu, jenže v průběhu
ročníku Severočeši oslabili o hráče typu Daniela Boháče či Lukáše Poživila.
Druhý nejhorší ročník prvoligové historie (hůře si Slovan vedl jen
v nováčkovské sezóně) by ovšem neměl mít barážovou dohru. I když tým před
play-out opustil Marek Loskot, jenž se vrátil do marodkou zmítané Mladé
Boleslavi, Lvi stále mají dostatečně kvalitní kádr na to, aby se bez problémů
vyhnuli sestupovým starostem. Jaroslav Roubík už sice není tak dominantním
hráčem jako dřív, stále však patří k nejlepším a nejproduktivnějším hráčům
druhé nejvyšší soutěže. Dalšími důležitými postavami pak jsou Zbyněk
Sklenička či Jan Alinč s Tomášem Rodem.
Dá se tedy spíše očekávat, že místo bojů o vyhnutí se třinácté pozici
mohou Severočeši pomýšlet na soupeření o čestnou devátou příčku. Jenže
stačí pár nepovedených zápasů a všechno může být jinak. Slovan by si tedy
opravdu měl dávat velký pozor na to, aby zbytečně neztrácel body. V základní
části trápila Severočechy nevyrovnanost výkonů. Slovan byl sice schopný
nasázet Havířovu sedm branek, zato však ztrácel body na domácím ledě
s týmy Mostu či Berouna. Je jasné, že toho se musí v play-out tým vedený
Milanem Skrbkem vyvarovat.
Každopádně ani případná záchrana nemusí znamenat, že se v Ústí nad
Labem bude 1. liga hrát i v nadcházejícím ročníku. Už letos vážně hrozilo, že
se Severočeši odhlásí z rozehrané sezóny. Akcionáři se však zaručili za
finanční pokrytí zbytku ročníku a Slovanu tak zbyla alespoň jiskřička naděje.
Otázkou však je, zda nezhasne ani tento plamínek.
Jisté je, že nic jistého není. To není zrovna dobrá zpráva. Fanoušci
Ústí nad Labem vůbec nevědí, co se s jejich milovaným klubem může během
okurkové sezóny stát. Doufejme však, že se tradiční prvoligový celek ze svých
problémů dostane a stabilizuje se jak po finanční, tak i po sportovní stránce.
Byla by škoda, aby klub s takovýmto zázemím a s takto bohatou historií
skončil na smetišti dějin. I když i sešup do třetí nejvyšší soutěže by mohl
klubu v lecčems pomoci...

TIP: 10. MÍSTO

KOSTRA TÝMU
U

MICHAEL PETRÁSEK

Petrásek dostával prostor i loni, kdy
ještě Slovan bojoval na špici tabulky.
Letos už je jedničkou týmu, takže na
něm leží opravdu velká zodpovědnost.
Petrásek sice občas udělá chybu, ale
rozhodně to není právě post gólmana,
který by Ústí nad Labem trápil nejvíce.
Šanci určitě dostane i Jan Dlouhý.
ZBYNĚK SKLENIČKA

Ústecký kapitán patří k nejlepším
obráncům soutěže. Ve Slovanu je
posledním mohykánem ústecké
defenzivy, pro obranu Lvů je totiž
doslova nenahraditelný. Nebýt jeho,
Severočeši by inkasovali ještě častěji.
Zkrátka a dobře, když je na ledě
Sklenička, tak se góly dávají těžko.
JAROSLAV ROUBÍK

Už to není ten Jaroslav Roubík jako
loni, kdy jsme tohoto ex-hradeckého
veterána vyhlásili hráčem sezóny, ale
stále se jedná o nesmírně platného
hráče, který jako jeden z mála z kádru
Ústí nad Labem dokáže dávat góly.
Když máte v týmu Roubíka, všechny
problémy, které Slovan letos trápí, se
zdají méně bolestivé.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Aleš Kotalík
31b
2. Petr Šachl
25b
3. Zdeněk Ondřej
22b
Nejlepší střelec
Aleš Kotalík

16G

Nejlepší +/Petr Šachl

+11

Nejproduktivnější bek
Lukáš Chmelíř
10b

KLÍČ K ÚSPĚCHU
ZKUŠENOSTI
Motor má na své soupisce spoustu zkušených
hokejistů, kteří by se měli s tlakem vyrovnat
dobře. Jenže České Budějovice jsou letos opravdu
nevypočitatelným týmem.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
U

NAPRAVÍ ZPACKANOU SEZÓNU ALESPOŇ V PLAY-OUT?

OČIMA HSFANA
U

České Budějovice přece jen v samotném závěru ukázaly, že kádr
rozhodně nemají na boj o záchranu. Bohužel už bylo pozdě, takže Motoru
nezbývá nic jiného, než sehrát dalších deset utkání. Magazín o 1. lize je však
toho názoru, že se Jihočeši nemusí baráže příliš bát. Ano, nečeká je sice nic
lehkého a rozhodně ještě nemají zdaleka vyhráno, jenže na třinácté místo
jsou rozhodně větší adepti. Navíc České Budějovice nakonec díky povedenému
náskoku nabraly menší náskok, který by nemělo být výraznějším problémem
uhájit.
Jenže Motor je letos hodně nevyzpytatelný. Připomeňme si například
naši prognózu na startu soutěže, kdy magazín o 1. lize považoval nově vzniklý
klub za jednoho z adeptů na prvoligové semifinále. Jaký omyl! Proto berte
naši prognózu pro play-out s rezervou, jelikož je klidně možné, že České
Budějovice opět zabřednou do střelecké mizérie, což by jim v nejhorším
možném případě mohlo prodloužit sezónu, po čemž rozhodně na, zdá se,
hokejově prokletém jihu nikdo netouží. Navíc negativní roli může hrát i fakt,
že několik hráčů současného kádru ví, že s nimi Motor pro příští sezónu už
nepočítá. V této nelehké pozici se určitě nehraje hokejistům nejlépe. někde
v hlavě to zkrátka musí mít.
Ovšem nutno dodat, že účast v baráži by byla hodně černým
scénářem. A rovněž i nepravděpodobným. Cožpak by mohl tým s tak zkušenými
a zároveň i kvalitními hokejisty selhat? Pochopitelně stát se může všechno,
ale v případě Motoru by toho bylo pro tuto sezónu už opravdu moc. Daleko
reálněji zní spíše domněnka, že se České Budějovice budou prát o vítězství ve
skupině play-out. Výhry a případné deváté místo by alespoň trochu daly
zapomenout na nepovedený premiérový ročník, navíc by potěšily věrné a
početné publikum.
V předcházejících sezónách bývalo v některých případech pro spoustu
týmu play-out jen nutností, sezóna se pro ně jen dohrávala bez výraznější
motivace. To v případě Českých Budějovic neplatí, přestože výraznější obavy
z baráže mít nemusí. Motor totiž hraje o čest a zejména, jak již bylo
zmíněno, pro fanoušky.

TIP: 9. MÍSTO

KOSTRA TÝMU
U

HYNEK KŮDELA

Hynek Kůdela, předsezónní posila
z Berouna, byl v mnoha utkáních
jediným hráčem Motoru, který snesl
přísnější měřítka. Před sezónou jsme
sice považovali právě post gólmana za
největší slabinu nováčka soutěže, jenže
realita nakonec byla naprosto odlišná.
LUKÁŠ CHMELÍŘ

Akvizice z Hradce Králové rozhodně
nezklamala. Chmelíř toho má v 1. lize
odehráno opravdu hodně a moc dobře
ví, jak to ve druhé nejvyšší soutěži
chodí, s čímž měla problém řada
českobudějovických hráčů v čele
s kapitánem Kotalíkem. Ale ani
Chmelířovy výkony nejsou nijak slavné.
ALEŠ KOTALÍK

Hvězdný útočník sice zvítězil
v klubovém bodování a zároveň byl i
nejlepším střelcem, ale čekalo se od
něj určitě mnohem a mnohem více. Na
jeho hře bylo dobře vidět, jak moc je
zklamaný z toho, jak to
s českobudějovickým hokejem dopadlo.
Stále však zůstává klíčovou postavou
týmu.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Jiří Charousek
30b
2. Petr Jíra
27b
3. Roman Chlouba
26b
Nejlepší střelec
Jiří Charousek
Nejlepší +/Jakub Trefný
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KLÍČ K ÚSPĚCHU
MATÚŠ KOSTÚR
Slovenský gólman patří mezi nejlepší brankáře
soutěže. Kadani se tedy nebudou dávat góly
lehce. Horší to už bude se střílením branek.
S tím už Kostúr Kadani pomoci nemůže.

Nejproduktivnější bek
Martin Mazanec
12b

SK KADAŇ
U

BARÁŽ JE REÁLNOU HROZBOU

OČIMA HSFANA
U

Po senzační loňské sezóně nastal krutý pád. Místo play-off se bude hrát na
zimním stadionu v Kadani pouze play-out, navíc hrozí i prodloužení sezóny v podobě
baráže. Kádr Sportovního klubu přes léto nepotkal kdovíjak radikální řez, důvodem
současného postavení v tabulce je tak zejména forma zkušených hráčů. Těch, kteří
měli tým táhnout... Nikola Gajovský a Petr Jíra zažili velmi špatnou sezónu. Karel
Hromas také zklamal. Od hokejisty, který má extraligové kvality, se toho rozhodně
očekávalo daleko více. Na příkladu Kadaně je tak dobře vidět, jak je hranice mezi
slávou a hanbou vrtkavá. Loni byli Jíra a Gajovský oporami, letos se „zasloužili“ o
bídný výsledek. Pochopitelně magazín o 1. lize nechce všechnu vinu házet na zkušené
hokejisty, nicméně jestli se chtějí „vykoupit“, tak by měli v play-out zabrat než
bude pozdě.
Kadaň rozhodně nemá kádr na to, aby musela hájit prvoligovou příslušnost
v baráži, ale stát se může cokoliv. Hokej je nevyzpytatelným sportem, kde papírové
předpoklady často nehrají roli. Magazín o 1. lize je však toho názoru, že se
Severočeši bez výraznějších problémů třinácté pozici vyhnou. V poslední čtvrtině
totiž ukázali solidní potenciál, navíc nabrali vůči Berounu náskok, který by byl hřích
promarnit.
Jenže i když by se Sportovní klub po sportovní stránce zachránil, je dost
dobře možné, že Kadaň v následujícím prvoligovém ročníku neuvidíme. Majitel klubu
pan Veverka, který je i šéfem chomutovských Pirátů, totiž vážně zvažuje přesun
licence na 1. ligu do Bíliny. Nelíbí se mu totiž finanční podpora od města Kadaně,
která přitom do hokeje ročně investuje kolem deseti milionů korun, což je rozhodně
nadprůměrná částka. Je tedy nepravděpodobné, že by zástupci města svolili
k dalším příspěvkům. V tom případě tedy rozhodne to, které zastupitelstvo slíbí
více peněz. Favoritem je tedy Bílina, přestože představitelé chomutovského klubu
slíbili, že udělají vše pro to, aby v Kadani 1. ligu udrželi. Jenže sliby – chyby. Na
prvním místě jsou vždy peníze.
Nechce se tedy překvapit, co se stane po skončení sezóny. Rozhodně nás
čeká velmi zajímavé léto. Dojde skutečně k avizovanému přesunu licence?

TIP: 12. MÍSTO

KOSTRA TÝMU
U

MATÚŠ KOSTÚR

Kadaň se může spoléhat na
opravdu kvalitní brankáře.
K dispozici budou Sportovnímu
klubu jak Matúš Kostúr, tak i
nadějný Jan Strmeň. Gólmanský
post mají tedy Severočeši
obsazeni vcelku kvalitně. Bude to
stačit?
JAKUB STEHLÍK

Zadák, jenž do Chomutova přišel
na konci loňského ročníku ze
Znojma, se letos nedokázal
prosadit do kádru Pirátů a celý
ročník tak byl k dispozici Kadani.
Statisticky to sice nebyla žádná
sláva, nicméně Jakub Stehlík je
spíše typem defenzivně laděného
beka, takže se podle tohoto
ukazatele jeho výkonnost
hodnotit nedá.
JIŘÍ CHAROUSEK

Jiří Charousek se loni vážně
zranil. Přes léto se však stihl
uzdravit a do letošního ročníku
vlétl ve skutečně výborné formě.
Jakoby jeho tělo fungovalo
stejně jako před loňskou operací.
Pro Kadaň je jeho přítomnost
v mužstvu k nezaplacení. Jako
jednomu z mála se mu herně daří.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Tomáš Sedlák
41b
2. Patrik Moskal
35b
3. Aleš Staněk
34b
Nejlepší střelec
Lukáš Žalčík
Nejlepší +/Petr Kolouch
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Nejproduktivnější bek
Tomáš Sedlák
41b

KLÍČ K ÚSPĚCHU
TOMÁŠ ŠTŮRALA
Letos to sice nebyl ten „Štůry“ jako v uplynulých
ročnících, ale stále má potenciál sám vyhrávat zápasy.
A pokud se tomuto zkušeného gólmanovi daří, tak
Šumperk může vyhrát s kýmkoliv.

SALITH ŠUMPERK
U

OFENZIVNÍ OBRÁNCI ZÁRUKOU ZÁCHRANY

OČIMA HSFANA
U

Šumperku znovu unikly vyřazovací boje, věrní fanoušci Draků tak
potřetí v řadě musí skousnout boje v play-out. Tentokráte už budou o něco
vypjatější než ty v předcházejících dvou ročnících, kdy měli Severomoravané
podstatně větší náskok než je tomu nyní.
Šumperk by teoreticky mohl zabojovat i o konečnou devátou pozici. A
to zejména díky Tomáši Štůralovi, jedné z brankářských hvězd druhé nejvyšší
soutěže, a také kvůli produktivitě zadáků Tomáše Sedláka, Aleše Holíka a
nově příchozího Martina Dudáše. První jmenovaný dokonce letos vytvořil
novodobý prvoligový rekord v počtu bodů získaných obráncem. Holík a Dudáš
zase dali tolik gólů, že by se za jejich bilanci nemusel stydět leckterý
útočník. Žádný jiný tým se nemohl spolehnout na tak vydatnou střeleckou
podporu od svých beků. V útoku pak řádí například Lukáš Žalčík, jemuž
mateřské prostředí skutečně svědčí. To od Patrika Moskala se čekalo více,
rozhodně se však jedná o cenného hráče, který v budoucnu jistě Šumperku
důvěru v něj vloženou splatí.
Jak již tedy bylo řečeno, soupiska Severomoravanů rozhodně není
špatná, takže se nedá se očekávat, že by Draci svůj předstih, byť malý, ze
základní části promrhali. I když poslední výsledek Šumperka je minimálně
zarážející. Tým vedený Radkem Kučerou totiž schytal debakl na ledě Ústí nad
Labem. Může se sice jednat pouze o zkrat, ale rozhodně by se tento
středeční výsledek neměl brát na lehkou váhu. Fanoušci Draků to moc dobře
vědí a očekávají ještě velmi tuhé boje. Atmosféře v klubu navíc určitě
nepřispělo to, že v letošním ročníku hned dva hráči předčasně ukončili svou
smlouvu. Nejprve svých odchodem šokoval Jakub Hulva, nedávno pak i další
zkušený forvard Adam Červenka. Kde je zakopaný pes?
Sečteno podtrženo, kádr rozhodně není poskládán bůhvíjak špatně, ale
ruku na srdce, nejedná se o celek, který by měl v budoucnu na postup mezi
osm nejlepších celků. Takže pokud se bude Šumperk chtít na čtvrtý pokus
představit v play-off, jako se to letos povedlo Litoměřicím, bude muset
změnit přestupovou politiku a nepouštět své nejlepší hráče jinam (viz Velecký,
Suchý a další). Vše je ale o penězích...

TIP: 11. MÍSTO

KOSTRA TÝMU
U

TOMÁŠ ŠTŮRALA

Tomáš Štůrala, hrdina mnoha
šumperských fanoušků, započal letošní
ročník ve Zlíně, kde zaskakoval za
zraněného Luboše Horčičku. A vedl si
náramně! I v extralize tak mohl
dokázat (a taky že tak udělal), že se
jedná o opravdu kvalitního brankáře,
jenž v mnoha zápasech připomíná zeď,
kterou zkrátka nelze pokořit.
TOMÁŠ SEDLÁK

V předcházejících ročnících jsme
v kostře týmu vždy uváděli jméno jeho
parťáka Holíka. Letos však Tomáš
Sedlák, jenž měl kvůli hraní automatů
velmi temnou minulost (viz jeho profil
v jednom z předchozích čísel magazínu
o 1. lize - odkaz ZDE), svého
zkušenějšího kamaráda v leckterých
ohledech zastínil.
PATRIK MOSKAL

Zkušený útočník, jehož si jistě mnozí z
vás pamatují z jeho brněnského či
hradeckého angažmá, v Šumperku
převzal roli jednoho z lídrů moravského
celku a v této nové úloze si vedl
náramně. Byl produktivní a jeho lajna
s Žalčíkem a Staňkem byla pro soupeře
hodně nebezpečná.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Jakub Marek
21b
2. Zbyněk Hrdel
21b
3. Daniel Vrdlovec
20b
Nejlepší střelec
Jakub Marek
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Nejlepší +/Jiří Kučný
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Nejproduktivnější bek
Petr Šenkeřík
11b

KLÍČ K ÚSPĚCHU
DANIEL VRDLOVEC
Daniel Vrdlovec je hokejista, který své spoluhráče
převyšuje o třídu. Je to typ forvarda, jenž dokáže
takřka sám dovést tým k vítězství. Pokud bude Berounu
k dispozici v play-out, budou Medvědi hodně nebezpeční.

MEDVĚDI BEROUN
U

DOKÁŽE SE BEROUN KONEČNĚ VYHNOUT BARÁŽI?

OČIMA HSFANA
U

Beroun letos zažívá opravdu neskutečnou sezónu. Nyní zbývá
zodpovědět jedinou otázku. Jakou bude mít tento bláznivý ročník tečku?
Magazín o 1. lize je, bohužel pro Medvědy, toho názoru, že Středočechy baráž
stejně jako loni nemine. Důvody?
1) Kvalita - berounský celek oproti ostatním celkům z play-out nemá tak zkušený
kádr. Tedy pomineme-li brankářský post, kde se můžou Středočeši spoléhat
například na Juraje Šimbocha či kladenského Lukáše Cikánka.
2) Děravá obrana - Beroun má zřejmě nejhorší obranu ze všech účastníků playout. Jedinými dvěma nadprůměrnými beky jsou Jiří Jebavý a Lukáš Špelda.
Medvědi by potřebovali, aby jim v klíčové fázi sezóny vypomohl ze Slavie
zapůjčený Petr Šenkeřík. Ten totiž ostatní spoluhráče z defenzivy převyšuje.
3) Žádný střelec – tradiční prvoligový celek se nemůže spoléhat na ryzího
kanonýra. A to je hodně zásadní problém. Beroun měl v základní části dokonce
nejméně nastřílených branek. Kdo nedává góly, tak nemůže vyhrávat. A to ani
v play-out, ač tam Medvědi změří síly s papírově podprůměrnými prvoligovými
celky,
4) Současná pozice v tabulce – Beroun měl sice skvělý začátek, jenže ve
zbylých třech čtvrtinách soutěže se Medvědům vůbec nevedlo a do play-out tak
jdou až ze třinácté pozice. Už fakt, že Středočeši zaostávají kvalitou za zbylou
čtveřicí (Most nepočítáme, jelikož jeho vyhnutí se baráži by se rovnalo
obrovskému zázraku), je pro Beroun nelibozvučný, a co teprve když k tomu
přidáte nevýhodnou výchozí pozici a ztrátu na 12. příčku.
Oproti loňsku by v případě neúspěchu na Medvědy čekala náročnější
baráž. V minulé sezóně se z druholigistů o 1. ligu vážně ucházel jen Havířov,
Technika a Tábor byly spíše do počtu. Tentokráte tomu bude jinak. Sokolov a
Prostějov dělají vše pro to, aby ročník 2014/2015 zahájily v 1. lize. Navíc
zástupce z 2. nejvyšší soutěže, Most, bude daleko nebezpečnější než loni Písek,
jenž tehdy působil hodně odevzdaným dojmem. Zkrátka a dobře, na
Středočechy rozhodně nečeká lehká mise.
Abychom však nekončili úplně pesimisticky, Beroun má velmi slušné šance
1. ligu zachránit. Kádr není poskládán zas tak špatně, navíc Medvědi letos
několikrát ukázali, že umí překvapit.

TIP: BARÁŽ O 1. LIGU

KOSTRA TÝMU
U

JURAJ ŠIMBOCH

Jednička slovenské dvacítky z
juniorského mistrovství světa 2012
v Berouně určitě velmi příjemně
překvapila. Na začátku sezóny byl
snad dokonce i nejlepším gólmanem
soutěže. Dařilo se mu i v době, kdy na
Beroun padla obrovská herní krize.
Jeho statistiky ani výkony tak nejsou
zdaleka špatné.
JIŘÍ JEBAVÝ

Jiří Jebavý, zadák se zkušenostmi
z pražské Slavie, je jedním z mála
zkušených mužů v berounské
defenzivě (společně s Lukášem
Špeldou). A je to vidět i na jeho
výkonnosti. Ve statistice +/- patří
k nejlepším bekům Medvědů (oproti
v tomto ohledu hodně nepovedeném
loňském ročníku), v počtu bodů je
tomu tak rovněž.
ZBYNĚK HRDEL

Zkušený útočník zůstal po vlně
odchodů, která Beroun potkala po
povedeném startu sezóny, jedním
z mála hokejistů, kteří snesou
přísnější měřítka. Důrazný útočník a
blízký kamarád Sidney Crosbyho už
zůstane Medvědem natrvalo. Jeho
hostování z Mladé Boleslavi se totiž
letos změnilo v přestup.

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Pavel Pisařík
29b
2. Pavel Smolka
29b
3. Jan Bojer
22b
Nejlepší střelec
Pavel Pisařík
Nejlepší +/Petr Chaloupka
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KLÍČ K ÚSPĚCHU
KVALITA

Nejproduktivnější bek
Tomáš Pavelka
20b

Pokud by Baník opravdu musel hájit prvoligovou
příslušnost v baráži, tak by se ve vzájemné
konfrontaci s druholigisty měla projevit mostecká
kvalita a zkušenost. Ale ani ta někdy nepomůže...

HC MOST
U

NA BANÍK ČEKÁ INFARKTOVÝ ZÁVĚR SEZÓNY

OČIMA HSFANA
U

Mostečtí už jsou smíření s tím, že oproti loňsku je ošidná baráž
nemine. V play-out by se musel stát obrovský zázrak, aby se Baník dostal na
dvanáctou příčku, která je na startu play-out hodně vzdálená.
Severočeši se na baráž prakticky připravovali už od ledna. Po příchodu
trenéra Mrázka začali s nabíráním fyzičky, což se negativně projevilo na
několika zápasech základní části. Byl to však nutný krok do budoucna, jelikož
stav mužstva rozhodně nebyl optimální. V baráži by se vánoční dřina měla
Baníku vrátit i s úroky. Jenže bude to stačit na záchranu? Těžko říct. Baráž
už nezvládly i kvalitnější prvoligové celky.
Baníku sice nebude k dispozici gólman Hanuljak, který nemá odehrán
dostatek zápasů, ale mladík Horák letos posilu z Chomutova předčil, takže by
měl těžkou úlohu zvládnout bez výraznějších problémů. Obrana Severočechů
není špatně složená. Klíčovou postavou je zkušený Martin Tůma, jenž se po
letech hokejové nejistoty konečně dostal do dobré formy. Hokejový průlom
letos zažil Tomáš Pavelka, jenž by v baráži rád pokračoval v bodových hodech
ze základní části. Zkušenosti navíc dodají Kamil Charousek, Daniel Hora či
Václav Čížek. V útoku už to bude horší. Most má jen jednoho kanonýra – Pavla
Pisaříka. Branky sice umí dát i Pavel Smolka či Bohumil Slavíček, ale jinak už
to žádná sláva není. Zdeněk Tauš nenavázal na formu ze začátku loňského
ročníku, Jan Bojer a Kryštof Kafan zase nenasbírali tolik bodů, kolik se od
nich očekávalo. Pokud se tedy tito hráči v závěru sezóny nerozstřílí, mohou
nastat problémy. A to by mohlo Mostu zlomit vaz...
Ve 2. lize se navíc skrývají velké hrozby. Jak ambiciózní Prostějov,
tak i farmářský tým Karlových Varů Sokolov pomýšlejí na postup do druhé
nejvyšší soutěže. Pokud se tyto dva kluby skutečně probojují do prolínací
soutěže, bude to pro Severočechy skutečně těžký oříšek. Jestřábi hrají
v obrovské pohodě a jejich kádr je kvalitativně srovnatelný s tím mosteckým.
Sokolov zase může překvapit, jelikož má velmi zajímavě poskládanou soupisku,
v níž figurují zkušení borci (Kuběna, Boušek) i nadějní mladíci (Kverka, Tomáš
Rohan a další). Zkrátka a dobře, Mostu reálně hrozí, že baráž nezvládne.

TIP: BARÁŽ O 1. LIGU

KOSTRA TÝMU
U

LUKÁŠ HORÁK

Hanuljak měl pomoci týmu k vyhnutí se
baráži, ale neuspěl. A jelikož do ošidné
prolínací soutěže zasáhnout nemůže,
zodpovědnost přebere mladíček Lukáš
Horák. Pokud se Most zachrání, tak je
jasné, že na tom bude mít nemalou
zásluhu právě tento nadějný brankář.
MARTIN TŮMA

Tomáš Pavelka, Václav Čížek a Martin
Tůma. To jsou solidní prvoligoví
obránci, kteří by rozhodně měli přispět
k mostecké záchraně. Jenže Baník
sužují zejména finanční problémy,
které se pochopitelně odráží i na
výkonnosti mosteckých hráčů.
Každopádně Martin Tůma je pro svůj
nový tým skutečně oporou.
PAVEL PISAŘÍK

Naděje litvínovského hokeje byla na
ledě hodně aktivní a dlouhodobě si
udržovala solidní výkonnost. Most asi
nemá ve svém kádru útočníka, jenž by
měl lepší formu než dvacetiletý
kanonýr. Vystřílí svému týmu záchranu,
nebo jeho schopnosti Baníku stačit
nebudou? Toť otázka...

FOTO: Petr Kraus (fotokraus.cz)

KDO BY MOHL
POSTOUPIT ZE 2. LIGY?

JESTŘÁBI PROSTĚJOV
U

Prostějov je rozhodně nejambicióznějším druholigovým
klubem. Cesta do baráže však rozhodně nebude jednoduchá.
Největší hvězdy:
Ondřej Kocián - brankář, jenž je kmenovým hráčem
pražského Lva
Robin Malý – bek s bohatými prvoligovými zkušenostmi, loni
zářil v play-out a baráži v barvách Berouna
Michal Nedbálek – bývalý zadák Olomouce, na 2. ligu vysoce
nadprůměrný
Lukáš Luňák – forvard, jenž má na svém kontě desítky startů
v nejvyšší soutěži, jedna z hvězd třetí nejvyšší soutěže
Matouš Venkrbec – po delší pauze s hokejem se bývalý talent
olomouckého hokeje dostal do skvělé formy
Michal Černý – zkušený útočník, který bude hrát v případné
baráži velmi důležitou roli

OPORA TÝMU: VLADIMÍR STEJSKAL
Nejproduktivnějším a zároveň i nejlepším
Jestřábem je Vladimír Stejskal, bývalý
hokejista Třebíče či Písku. Když se
dostane k puku, hrozí soupeři opravdu
velké nebezpečí.

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

40%

HC RT TORAX PORUBA
Poruba nemá takové ambice jako Jestřábi, ale postupu do
1. ligy by se rozhodně nebránila. V play-off umí Ostravané
překvapit. Dokáží případně skolit silný Prostějov?

OPORA TÝMU: RADEK TIHLÁŘ
Na velezkušeného brankáře Radka
Tihláře (jak krásně se to rýmuje...)
se může Poruba spolehnout. Má
výborné statistiky. Patří
k druholigové špičce mezi brankáři.

Největší hvězdy:
Miroslav Javín – nejproduktivnějšímu obránci Poruby je už
neuvěřitelných 44 let, má za sebou 599 extraligových
utkání a drží titul ze slovenské nejvyšší soutěže
Luděk Krayzel – také Krayzel, bývalý útočník Vítkovic či
Zvonenu, patří k hokejovým veteránům, však je
produktivnímu forvardovi už devětatřicet let
Petr Seidler – to 23letý Seidler je oproti Krayzelovi a
Javínovi teprve na začátku své kariéry, také on by
v budoucnu mohl nakouknout do extraligy
Martin Buček – 27letý forvard má zkušenosti z nejvyšší
soutěži, dařilo se mu i v sousedním Polsku

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:
OPORA TÝMU:
JOSEF TICHÝ
25letý zadák
patří
k nejlepším
obráncům
soutěže. Opava
ve svém kádru
nemá žádnou
výraznější
hvězdu, spoléhá
zejména na
kolektiv.

5%

HC SLEZAN OPAVA
Opava bývala tradičním prvoligovým klubem. Slezan
dokonce působil i v extralize. Nyní je sice na špici skupiny
Východ, ale postup do baráže by byl opravdu překvapivý.
Největší hvězdy:
Dušan Šafránek – zkušený brankář patří k oporám týmu a
nejvytěžovanějším gólmanům 2. ligy
Tomáš Měch – 29letý útočník působí takřka celou kariéru
v Opavě, pamatuje si ještě prvoligovou éru tohoto klubu
Lukáš Černý – také tento forvard je symbolem klubové
věrnosti, nikdy nehrál za jiný tým (krom sezónní epizodky
v krajském Benešově

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

1%

SHK HODONÍN
U

V předcházejících letech patřili Jihomoravané
k největším adeptům na postup do 1. ligy, jenže
v poslední době se potýkají s problémy a na baráž to
rozhodně nevypadá.
Největší hvězdy:
Zdenko Kotvan – 24letý brankář má zkušenosti ze
slovenské nejvyšší soutěže, statistiky však letos moc
nezářil
Filip Barus – to Kotvanův mladší kolega ve statistikách
zářil, i tak však dostává více příležitostí Kotvan
David Skočovský – stále ještě relativně mladý (24 let)
zadák by se rozhodně neztratil ani v 1. lize
Pavel Kříž – 30letý tahoun hodonínské ofenzivy
Martin Špok – 27letý útočník nemá s 1. ligou žádné
zkušenosti, o soutěž níže však patří k největším hvězdám

OPORA TÝMU:
ZDENĚK JURÁSEK
Zkušený forvard patří
k nejlepším
druholigovým hráčům
nedávné historie. Je
nesmírně produktivní.

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

1%

VHK VSETÍN
Vsetín jsme do přehledu druholigových favoritů zařadili
spíše jen ze setrvačnosti. Dění ve valašském celku totiž
nenasvědčuje tomu, že by se zde v nejbližších letech
měla hrát druhá nejvyšší soutěž.
Největší hvězdy:
Petr Hromada – čerstvě 23letý brankář patří
k vycházejícím talentům vsetínského hokeje, počíná si
velmi jistě
Lukáš Vrba – stejně jako Hromada, tak i jeho spoluhráč
Vrba je teprve na prahu své hokejové kariéry, tento
obránce má rozhodně potenciál na 1. ligu
Martin Ambruz – zkušený útočník si zahrál za Vsetín
ještě v extraligové éře, nedávno pomohl Šumperku
k postupu do 1. ligy
Adam Mikšovský – bývalý hráč Vrchlabí či Jihlavy

OPORA TÝMU: DANIEL VANĚK
Daniel Vaněk je správný kapitán.
Tuto pozici si vydobyl ještě coby
mladík a osvědčil se. Práci si
odvede jak na ledě, tak i v kabině.
A v obou případech si počíná na
jedničku.

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

0%

TECHNIKA BRNO
Loňský účastník baráže je černým koněm 2. ligy. Kádr
Techniky je rozhodně velmi zajímavě složený.
Největší hvězdy:
Tomáš Klimeš – hrál za Mladou Boleslav, Havířov či
Znojmo, na druholigové poměry skvělý obránce
Jan Fadrný – bývalá ofenzivní zbraň pražské Slavie je ve
2. lize jednou z největších hvězd, jeho šikovné ruce by
mohly Techniku dovést až do baráže
Jan Česnek – v 1. lize se neprosadil, v Brně se mu ale daří
Martin Zábranský – před sezónou to zkoušel v Třebíči,
nakonec však uplatňuje svůj důraz v Technice

OPORA TÝMU:
DAVID HAVÍŘ
Tohoto beka asi
netřeba příliš
představovat.
V extralize si udělal
díky svému
dlouholetému působení
opravdu skvělou pověst.

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

5%

HC TÁBOR
U

I když by Kohouti teoreticky na postup do 1. ligy mít
mohli (po čistě sportovní stránce), pravděpodobně by se
Tábor do druhé nejvyšší soutěže nepřihlásil.
Ale to jsou čiré spekulace...

OPORA TÝMU: JAKUB MATUŠÍK
Matušík byl oporou Kohoutů ještě v prvoligové éře.
Ve 2. lize pak pochopitelně jeho přínos ještě vzrostl.
Je lídrem týmu a hvězdou celé soutěže.

Největší hvězdy:
Michael Panec – v minulosti chytal za Znojmo, nikdy to
však nebyl brankář prvoligových kvalit, ve 2. lize si však
počíná dobře
Jan Kanov – 26letý zadák má za sebou solidní prvoligovou
minulost, ve 2. lize není moc produktivnějších zadáků
Martin Havran – měl zajímavě našlápnuto směrem do
nejvyšší soutěže, jenže pak se mu nepovedla působení
v Třebíči a Písku, takže momentálně hraje jen 2. ligu
Martin Mařík – opora týmu, která patří k druholigovým
legendám

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

3%

HC BANÍK SOKOLOV
Farmářský tým extraligové Energie se netají tím, že by
rád postoupil do 1. ligy. Kádr má Sokolov kvalitní, do
baráže by Západočeši postoupit měli. Pokud postoupí do
1. ligy, šok to rozhodně nebude.

OPORA TÝMU: LADISLAV BOUŠEK
Prvoligová legenda se zkušenostmi
z Kadaně a zejména Chomutova je
mentorem týmu, který pomáhá k růstu
karlovarských mladíků.

Největší hvězdy:
Vladislav Habal – loni zářil v ruské juniorské MHL, letos
by tento mladý brankář rád pomohl Sokolovu k postupu
Tomáš Rohan – loni byl tahounem prvoligového Mostu, ve
2. lize pochopitelně září ještě více
Václav Dobřemysl – 36letý hokejista strávil v Baníku
celou svou kariéru, přidá na samém konci svého
hokejového života senzační postup?
Jaromír Kverka – loni byl největší hvězdou karlovarské
juniorky, které v MHL dokonce kapitánoval, zatím zvládá
i přechod mezi seniory

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

15%

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Jihomoravané rozhodně nemají prvoligové ambice.
Žihadla však můžou zle potrápit druholigové favority.

OPORA TÝMU: PETR ZAHRADNÍK
Býval prvním centrem Horácké Slavie. Poté, co se nedohodl
na novém kontraktu, střílí branky za Žihadla.

Největší hvězdy:
Jiří Šťastný – Moravské Budějovice se mohou spoléhat
na jednoho z nejlepších brankářů soutěže
Martin Sobotka – drobný zadák odvádí velmi dobrou
práci, dá se na něho spolehnout
Jan Trojan – na svůj věk toho prošel už dost, zahrál si
EBEL za Znojmo, loni hrál v Berouně
Ondřej Pěška – v minulé sezóně dal gól za Duklu, určitě
by rád znovu nakoukl do 1. ligy

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

0%

HC VRCHLABÍ
U

Stadion by se rád v horizontu několika let vrátil do 1.
ligy, ale otázkou je, zda je to realita, nebo pouhý sen. Je
však jasné, že letos se rozhodně překvapení nestane.
Největší hvězdy:
Patrik Fořt – stejně jako Martin Filip, tak i Patrik Fořt
má za sebou skutečně bohatou kariéru, jistě si tohoto
maličkého forvarda pamatuje z Hradce Králové či
Chrudimi
Ladislav Gengel – důrazný útočník se letos objevuje i
v prvoligovém Havlíčkově Brodě, kde se mu daří dokonce
ještě více než ve Vrchlabí
Tomáš Bláha – produktivní útočník byl nejlepším hráčem
loňské postupové sezóny, rozhodně se neztratil ani ve
třetí nejvyšší soutěži
Jan Veselý – velký talent pardubického hokeje

OPORA TÝMU: MARTIN FILIP
V posledních dvou letech zazářil
v barvách jihlavské Dukly. Ve 2.
lize není moc lepších hokejistů.
Stále strčí do kapsy řadu
mladších spoluhráčů.

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

1%

SC KOLÍN
Kozlové by určitě rádi postoupili, avšak budou to mít
hodně těžké. Do baráže by sice klidně proklouznout
mohli, v konfrontaci s týmu z východní skupiny a z 1. ligy
by však byl jakýkoliv úspěch zázrakem.
Největší hvězdy:
Karel Nedbal – 42letý zadák je druholigovou legendou a
jeden z nejlepších beků kolínské historie, daří se mu i po
čtyřicítce
Tomáš Pácal – jistě si ho pamatujete z Pardubic či
Vrchlabí, zkušený a stále velmi kvalitní zadák
Petr Morkes – býval velkým talentem, dokonce hrál i za
mládežnické reprezentace, ještě neřekl poslední slovo,
první ligu by si rozhodně zasloužil
David Šafránek – 22letý mladík zažívá průlomovou
sezónu, patří k nejproduktivnějším hráčům Kolína

OPORA TÝMU: JIŘÍ KADLEC
Je to prostě pan hokejista.
Ještě před dvěma lety byl
klíčovým hráčem Hradce
Králové, v mateřském Kolíně má
nesmírně důležitou roli.

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

3%

SKLH ŽĎÁR N/S
Mateřský klub mistrů světa z roku 2010 Tomáše Rolinka,
Petra Vampoly a Petra Koukala se s největší
pravděpodobností nepodívá ani do baráže, načež aby v ní
ještě uspěl.
Největší hvězdy:
Vladimír Říha – v Havlíčkově Brodě mu to nesedlo, na 2.
ligu je však tohoto zkušeného útočníka rozhodně škoda
Michal Kaňka – nesmírně produktivní hokejista, bývalý
kanonýr Horácké Slavie Třebíč
Jiří Plachý – tradiční opora Žďáru nad Sázavou, navíc i
dlouholetý kapitán týmu z Vysočiny

OPORA TÝMU: PAVEL STANĚK
Jedná se o jednoho z nejlepších
druholigových obránců. Je
podivuhodné, že se před lety
jihlavská Dukla vzdala jeho
služeb.

ŠANCE NA POSTUP DO 1. LIGY:

1%

Václav Skuhravý patří k největším osobnostem druhé
nejvyšší soutěže, přestože v posledních letech herně
uvadá. Popišme si nyní jeho úspěšnou kariéru spjatou
převážně s karlovarským hokejem.
------------------------------------------autor: HSfan
foto: Petr Kraus (fotokraus.cz), Pavel Kacerovský
(hcmotor.cz)
zdroj: Lukáš Hron, hokej.cz, iDnes.cz, hokejkv.cz,
Kateřina Bogliová, iSport.cz, jchokej.cz, Michal Cirmaciu

VÁCLAV SKUHRAVÝ
U

SLÁNSKÉ ZAČÁTKY

Václav Skuhravý, jenž je momentálně ve
službách českobudějovického Motoru, se narodil
roku 1979 ve Slaném. V rodném městě začal i
s nejrychlejší kolektivní hrou.
HK Lev Slaný nepatří ke kdovíjak slavným
klubům, v současnosti se dokonce v tomto malém
městě ležícím v blízkém okolí Kladna hraje pouze
krajská soutěž. Nicméně se slánský celek může
pochlubit několika zajímavými odchovanci. Krom
zmíněného Skuhravého se zde hokejovému řemeslu
vyučili například Vítězslav Bílek, Jakub Valský či
Michal Kazatel, tedy útočníci s extraligovými
zkušenostmi. Nejznámějším hráčem ze slánské
líhně je pak Jiří Tlustý, 25letý kanonýr Caroliny
Hurricanes. Zkrátka a dobře, nad Slaným neradno
ohrnovat nos. I takovéto malé kluby je třeba
respektovat, protože i v nich vyrostli kvalitní
hokejisté.

SENIORSKÉ ZAČÁTKY

Ve Slaném pochopitelně nemohl zůstat
věčně. Mládežnické roky tak strávil na Kladně.
Na začátku své seniorské kariéry však
měnil působiště jako ponožky. Debut mezi muži, a
to rovnou v nejvyšší soutěži, zaznamenal v sezóně

STATISTIKY

1998/1999. A bylo to symbolicky na vojně
v Karlových Varech, kde přesně o deset let
později dosáhl největšího úspěchu v kariéře.
Výraznou stopu v seniorské kategorii
však poprvé zanechal až v ročníku 1999/2000.
Tentokráte už to však nebylo v extralize,
nýbrž o dvě kategorie níže. Ve zmiňované
sezóně totiž Václav Skuhravý sbíral zkušenosti
v druholigovém Ytongu Brno.
Slánskému odchovanci se tehdy dařilo,
ve 49 zápasech totiž nastřádal solidních 39
bodů. Moravský celek málem dotáhl až
k postupu do 1. ligy, jenže v baráži nakonec
Brno neuspělo. Ytong, který nyní hraje pod
hlavičkou HC Hvězda Brno, si však nakonec
v nadcházejícím roce druhou nejvyšší soutěž
přece jen zahrál. Jihomoravané totiž odkoupili
licenci od Mělníka. První ligu za Brno si však
Skuhravý nezahrál. Od roku 2000 totiž opět

HRÁČSKÉ INFO
16. 1. 1979
192cm, 108kg
hůl levá
útočník
45Z, 11G, 9A,
-15 +/-, 129TM

působil na Kladně, odkud v Brně hostoval.

KLADENSKÁ ETAPA
V dresu středočeského celku
působil Václav Skuhravý dva roky. V sezóně
2000/2001 ještě nedostával 192
centimetrů vysoký forvard moc
příležitostí, hrával zejména ve čtvrté
lajně, což se podepsalo pod jeho
statistikami, do nichž si ve zmiňovaném
ročníku nezapsal ani jednu vstřelenou
branku. Zápasovou vytíženost tak ukájel na
hostování v prvoligové Kadani. V dresu
tohoto severočeského celku totiž odehrál
hned jednadvacet utkání s bilancí deseti
branek a pěti asistencí.
Rok nato už se však Václav
Skuhravý na Kladně usadil natrvalo a
vypracoval se v důležitého člena týmu.
Sezónu 2001/2002 tak nakonec zakončil
s třiadvaceti kanadskými body, což z něj
udělalo třetího nejproduktivnějšího hráče
Středočechů. V tomto statistickém ohledu
tak těsně předčil i tehdejší vycházející
hvězdičku českého hokeje Tomáše
Plekance, jenž po skončení tohoto ročníku
stejně jako Václav Skuhravý kladenskou
kabinu opustil. Zatímco se v současnosti
hráč Montrealu vydal do zámoří, Skuhravý
přestoupil do Karlových Varů. Pro dnes již
35letého forvarda Motoru tak začala nová,
daleko úspěšnější éra v hokejové kariéře.

DALŠÍ ODCHOVANCI
SLÁNSKÉ HOKEJOVÉ ŠKOLY
U

U

JIŘÍ TLUSTÝ

Jiří Tlustý se pochopitelně jako drtivá
většina nadprůměrných slánských
odchovanců v ranném hokejovém věku
přemístil do Kladna. Tam odehrál jednu
sezónu v extralize a coby třináctka draftu
2006 zamířil v témže roce do zámoří.
V Torontu štěstí nenašel, probrala ho až
výměna do Caroliny. V ní se zařadil mezi
opory a loni byl dokonce 7. nejlepším
střelcem NHL.
VÍTĚZSLAV BÍLEK

ENERGETIKEM...

Angažmá na západě Čech sedlo Skuhravému už od samotného začátku.
V prvních třech sezónách mezi Energetiky se totiž Skuhravému pokaždé
podařilo překonat dvacetibodovou hranici a nasázet alespoň deset branek.
V sezóně 2005/2006 pak Skuhravý vystoupil ze stínu a zařadil se mezi
ligovou špičku. Sto osm kilogramů vážící powerforvard totiž nasbíral
jednatřicet kanadských bodů a stal se nejproduktivnějším Energetikem.
Průlomový rok pak okořenil i premiérovou účastí v reprezentačním týmu. Za
národní tým tehdy odehrál osm utkání, v nichž se blýskl dvěma vstřelenými
brankami. V ročníku s datováním 2006/2007 si nebojácný hokejista vedl ještě
lépe. Dal dvacet gólů, což je dodnes jeho extraligové maximum. Nebylo divu,
že se Václav Skuhravý pravidelně objevoval na reprezentačních akcích.
Odehrál tři ze čtyř turnajů Euro Hockey Tour, branku však tentokráte
vstřelit nedokázal.
Statný útočník na sebe krom špičkových výkonů upozorňoval i opravdz
vysokým počtem trestných minut. Skuhravý, který byl v sezónách 2005/2006
a 2006/2007 dokonce vůbec nejvylučovanějším hráčem soutěže, je svou
nedisciplinovaností známý po celé republice. Horkokrevný čahoun je noční
můrou všech rozhodčích, kterým často nezbývá nic jiného než mu udělit
osobní trest. „Snažím se pracovat na tom, abych nebyl tak vylučovaný a

emotivní. Ale moc mi to nejde. Trenéři mi to neustále vytýkají. A mají pravdu,"
přiznal pro hokej.cz útočník, jenž i letos v barvách Českých Budějovic sbírá
jednu trestnou minutu za druhou. „Výbušnej jsem i v civilu. Saze ve mně

30letý univerzál byl spoluhráčem
Skuhravého v době největší slávy
karlovarského hokeje. Bílek má tedy
stříbrnou medaili z roku 2007 a zlatou
z nadcházejícího play-off, do kterého
ovšem nezasáhl, jelikož hostoval v Českých
Budějovicích. Individuálně nejpovedenější
angažmá zažil na Kladně, kde pravidelně
sbíral přes dvacet kanadských bodů.
Poslední dvě sezóny válel v kazachstánské
nejvyšší soutěži, v lednu se však vrátil zpět
na Kladno.
JAKUB VALSKÝ

Jakub Valský byl pravidelně členem
různých mládežnických výběrů. Svůj talent
nakonec uplatnil a uchytil se v nejvyšší
soutěži. Momentálně je hráčem Liberce,
kde však působí teprve od léta loňského
roku. Jinak celou kariéru strávil na Kladně,
respektive na hostování v prvoligovém
Berouně či v severočeské Kadani.

bouchnou třeba na úřadě. Vyjedu v hospodě, i doma. Naštve
mě maličkost, vyjedu, ale za chvíli jsem úplně v klidu,“
uzavřel v interview s Lukášem Hronem.

KUMSTÁT + SKUHRAVÝ = DVĚ VĚŽE

Václavu Skuhravému se dařilo i díky tomu, že měl
k ruce hvězdného parťáka Petra Kumstáta. Toto duo bylo
známo pod označením „dvě věže“. Zatímco Skuhravý měří
192 centimetrů, Kumstát vyrostl ještě o dalších šest
centimetrů. „S nadprůměrnou výškou se musíte naučit hrát.
Podobně, jako když je hokejista naopak menší,“ tvrdí Václav
Skuhravý. „O tom, že by mi někdy výška byla na obtíž se

hovořit nedá. Zkrátka jsem si na ní zvykl. Někdy se v
autobusu sice bouchnete hlavou o rantl, ale to jsou
drobnosti,“ dodal pro iDnes.cz.

Dvojice Kumstát-Skuhravý si na ledě vyhověla ve
všech herních situacích. Nebyli to sice žádní hračičkové,
bodů však sbírali dost. „Snažili jsme se spolu hrát co

nejjednodušeji. Ani jeden z nás není dvakrát technik, hráli
jsme to tedy vždycky spíš silou. Důrazem,“ uvedl pro Lukáš
Hrona. „To, že nejsem zrovna technicky založený hráč, mě

nikdy nemrzelo. Mužstvo se neskládá jen z technických
hráčů. Potřeba jsou i ti důrazní,“ dodal pro MF Dnes.

STŘÍBRO A PAK HURÁ
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Dvě věže byly pro svůj tým tak užitečné, že
vyhrabaly karlovarský hokej z extraligového podprůměru a
v sezóně 2007/2008 dotáhly Energii až do finále play-off!
Tam sice uspěla Slavia Praha, avšak i tak se pro Západočechy
jednalo o největší úspěch historie. „Neskutečným způsobem

nám pomáhali fanoušci. Stadion byl pokaždé narvaný k
prasknutí, lidi nás hlasitě povzbuzovali. Naše venkovní a
domácí zápasy byly hrozně rozdílné. Když jsme doma vjeli na
led, tak jsme díky podpoře fanoušků dokázali všechno možné
i nemožné. Parádně se bruslilo, každý puk se dal dojet, žádný
souboj nebyl ztracený. Venku pak byly výkony o padesát
procent horší. Neumím si to vysvětlit, ale bylo to tak,“ uvedl
pro hokejkv.cz tehdejší kapitán Karlových Varů. „Euforie
pohltila i nás hráče, bylo to něco neskutečného. Celé město
hokejem žilo a ty neuvěřitelné fronty, které se stály na

lístky, to nás muselo strhnout. My jsme přijeli večer ze zápasu
a lidé už stáli u stadionu a čekali, až se druhý den ráno
otevřou pokladny. To bylo něco úžasného,“ pokračoval
v interview s Kateřinou Bogliovou.
Sen o titulu se rozplynul až v sedmém vzájemném
duelu, zklamání z prohry však brzy vystřídala euforie ze
senzačního výsledku. „Samozřejmě v prvních okamžicích na

ledě a pak i v kabině jsme byli hodně zklamaní. Postupně ale
negativní pocity ustupovaly a my si začali uvědomovat, že i
druhé místo je úspěch. Když jsme pak dorazili do Varů a viděli
tu spoustu lidí, tak to bylo něco nepopsatelného,“ uvedl Václav

Skuhravý, jenž se v play-off jakožto správný lídr obětoval za
tým a jeho lajna s Kumstátem a Košťálem se věnovala
především bránění.
Jeho výtečné formy si všimli i reprezentační trenéři.
Ti bojovného útočníka zařadili do týmu a odletěli s ním na
Mistrovství světa do Kanady. Skuhravý sice byl dlouho
náhradníkem, po zranění Milana Michálka se však přece jen
dočkal definitivní nominace a na vrcholovém šampionátu si tak
mohl připsat dva starty. „I kdybych se do týmu nakonec

nedostal, byla by to pro mě veliká událost. Výborný byl už
samotný fakt, že jsem měl možnost poznat kluky z NHL a být
s takovým týmem,“ uvedl pro hokej.cz. Česká reprezentace
však

však na MS 2008 neuspěla a její cesta skončila na Švédech
ve čtvrtfinále. „Zklamání bylo veliké,“ řekl stručně, leč
výstižně tehdejší člen čtvrté formace národního týmu.
I přes brzké vyřazení na vrcholovém turnaji na
sezónu 2007/2008 Skuhravý nikdy nezapomene. I díky
tomu, že po skončení zmiňovaného ročníku podepsal
pětiletou smlouvu. Stejně jako jeho kolega Petr Kumstát.
Jejich kontrakty byly na české poměry hodně
nadstandardní, vůbec nejlépe finančně ohodnocené
v historii karlovarského hokeje. Opravdu velký závazek do
následujících let. Jak se ukázalo, hned nadcházející sezóna
ukázala, že to nebyly vyhozené peníze.

TITUL!

Zatímco v ročníku 2007/2008 chyběl k titulu jen
krůček, v sezóně 2008/2009 už cestě Energie na trůn nic
nezabránilo. Ve finále se sice Karlovy Vary opět střetly se
Slávií, tentokráte už zvedal pohár nad hlavu kapitán
západočeského celku, tedy nikdo jiný než 192 centimetrů
vysoký Skuhravý. Respektive lépe řečeno, nejcennější
trofej v českém hokeji měl tu čest zvednou jako první celý
celek. Slánský odchovanec totiž po vzoru reprezentačních

kapitánů dovezl pohár ke svým spoluhráčům a až
poté byl společně zvednut nad hlavy. Bylo to
opravdu symbolické gesto. Na titulu se totiž
podílel celý tým. Toto klišé se sice říká po
každém úspěchu, v tomto případě je však tato
fráze rozhodně pravdivá. Jmenujme však alespoň
ty nejznámější členy mistrovského celku: Václav
Skuhravý, Lukáš Mensator, Petr Kumstát, Ondřej
Němec, Marek Melenovský, František Skladaný,
Milan Procházka, Josef Řezníček, Petr Sailer,
Jaroslav Kristek, Lukáš Pech či Jan Košťál. I
z jmen jde poznat, že se skutečně jednalo o
fantastický manšaft.
Václav Skuhravý sice skončil v týmovém
bodování play-off až na pátém místě, na
památném úspěchu má však opravdu velký podíl.
Ve čtvrtém zápase vyrovnané série totiž nasázel
hattrick a pomohl svému týmu k vítězství 6:4,
což znamenalo vedení tři jedna na zápasy.
V šestém utkání finálové série pak zavelel
k památnému obratu. Karlovy Vary sice už po
jedenácti minutách prohrávali 0:3, v posledních
dvou třetinách však Energie nepříznivý stav
otočila a strhla zápas na svou stranu (sestřih
z tohoto rozhodujícího utkání si můžete pustit
ZDE).
Výhra 4:3 znamenala i první titul
v karlovarské historii. Západočeské pohádka
snad nemohla mít lepší konec. „Za stavu 0:3 nám

určitě nám nebylo do zpěvu, ale pořád jsme
věřili, že se to dá otočit,“ uvedl jako správný
lídr. „Hodně nám pomohli skvělí fanoušci,“ dodal.

ÚSTUP ZE SLÁVY

Do sezóny 2009/2010 vstoupily
Karlovy Vary s řadou změn. Nejenže odešlo
několik důležitých opor (zejména veterán
Řezníček), ale zejména byla dostavěna
moderní KV Aréna. Bohužel s přestěhováním
na tento stadion zmizelo i karlovarské
kouzlo. Atmosféra v tzv. plecharéně se totiž
nedala s tou v moderní KV Aréně vůbec
srovnat.
Další změnou bylo to, že Karlovy Vary
zapadly do extraligového průměru. Hned
v ročníku 2009/2010 potkala Energii
pověstná kocovina. Západočeši museli
dokonce skousnout boje v play-out. Také
Skuhravého výkonnost nebyla ideální. Bodů
sice nasbíral habaděj, ve střílení branek však
hodně polevil (v základní části dal pouze
sedm gólů).
Ani v nadcházejících třech sezónách
se Karlovy Vary nedokázaly vrátit mezi
extraligovou špičku. V ročníku 2010/2011 se
sice Energie probojovala do play-off, jenže
to byla pro Západočechy dodnes zároveň i
poslední účast ve vyřazovací části. Hodně
klesla i forma samotného Skuhravého. Ještě
ve zmíněné sezóně s datováním 2010/2011

sice nasbíral více než slušných šestatřicet
kanadských bodů (3. nejlepší počin kariéry), ve
zbylých dvou ročnících však nasbíral pouze
osmnáct, respektive třináct bodů.

KONEC JEDNÉ VELKÉ ÉRY

Finančně vyždímaný celek se tak loni
v létě s přeplaceným Skuhravým rozloučilo,
přestože měl ještě na dva roky platnou smlouvu.

„Tento postup klubu do budoucna ušetří značné
prostředky, protože hráče nebude muset další
dva roky platit, a zároveň zajistí důstojné
ukončení vzájemné spolupráce s hokejistou,
který toho pro náš klub vykonal opravdu mnoho,"

řekl klubovému serveru generální manažer
Energie Miroslav Vaněk. „Chceme před sebou mít

čistý stůl, abychom Václavovi v budoucnu
umožnili návrat do klubu. Takto významného
hráče a charakterního člověka rádi uvítáme ve
svých řadách ať už na manažerské pozici nebo na
pozici trenéra mládeže, kterou už si vyzkoušel a
která by mu velice seděla. Rádi v budoucnu
využijeme jeho dlouholeté zkušenosti," dodal
Vaněk pro iSport.cz.
Svůj odchod okomentoval pochopitelně i
samotný Skuhravý, jenž i přes svůj předčasný
odchod zůstává možná největší ikonou v historii
karlovarského hokeje. „Chtěl jsem dokončit

smlouvu, ale staly se známé skutečnosti. Nastala
velká obměna kádru a hráči s vyššími smlouvami
museli kvůli finanční situaci klubu odejít. Ani
moje výsledky nebyly takové, jaké si klub
představoval,“ uvedl interview pro ČTK. „Jsem
rád, že jsme se nakonec domluvili takto.
Určitě jsem po těch dlouhých letech, které
jsem tu odehrál, nechtěl odejít ve zlém,
abychom na sebe například útočili přes
média. Rozešli jsme se v dobrém,“ doplnil.
„Na všechny trenéry, fanoušky i spoluhráče a
vůbec celé angažmá budu vzpomínat jedině v
dobrém. I když jsem vyrůstal jinde, dá se
říct, že dnes ze mě už je Karlovarák," dodal.

PRVOLIGOVÝ AZYL

Václav Skuhravý neměl vzhledem
k předcházejícím extraligovým výkonům moc
adekvátních nabídek. Nakonec se tak dohodl
s Českými Budějovicemi, nováčkem druhé
nejvyšší soutěže. „V extralize měli všude

naplněný kádr. Příliš mi nenahrávalo ani
pravidlo o povinném zařazování mladých
hráčů. Měl jsem nabídku z rakouské EBEL a
jednal jsem také s prvoligovou Boleslaví.
Potom jsem si volal s bývalým spoluhráčem
Petrem Sailerem a dohodli jsme se, že to
zkusím na jihu Čech. Budějovice disponují
extraligovým zázemím a tahle skutečnost mě
nalákala,“ řekl pro jchokej.cz Skuhravý, jenž

tak přiznal, že dal Motoru přednost před ambiciózním
Bruslařským klubem.
I díky jeho přítomnosti v nově rodícím se mužstvu se
tak očekávalo, že by se Motor měl hned v premiérovém
ročníku dostat mezi ligovou špičku. Jenže už od prvních kol se
ukázalo, že to České Budějovice budou mít ještě těžší, než se
dalo předpokládat. Jihočeši se pomalu ale jistě začali
propadávat tabulkou, až se zastavili na pozicích, který by
Motor odsoudily do baráže. A ne do té o extraligu, jak by si
fanoušci Českých Budějovic před startem ročníku přáli.

„Počítali jsme spíš s horní polovinou. Nedaří se nám, jak jsme
doufali. Ale pořád věříme, že uděláme dobrou šňůru a
zvedneme se,“ přeje si přes metrák vážící forvard. „Svého
rozhodnutí přestoupit sem ovšem nelituji, i když si myslím, že
máme určitě na více a měli bychom hrát v tabulce výše. Zatím
nám to moc nešlape, musíme se zvednout,“ sdělil pro MF Dnes.
„Play-off však nevzdáváme, budeme bojovat. Máme skvělé
fanoušky, kteří s námi jezdí i ven, nesmíme je zklamat,“ dodal.
Jistou míru odpovědnosti za dosavadní průběh sezóny
nese i Václav Skuhravý. Zatím totiž vůbec nenaplňuje

očekávání, která se do něj vzhledem k jeho minulým
úspěchům vkládala. Ba naopak, bývalý kapitán Karlových
Varů totiž svůj tým často oslabí v důležitých chvílích.
Jakožto jeden z nejstarších hráčů týmu totiž nedokáže
udržet nervy na uzdě a dostává jednu desítku za druhou.

„Oproti extralize je to posuzování od rozhodčích jiné.
První liga se zkrátka píská trochu jinak. Je tam většinou
jeden hlavní rozhodčí, který to posuzuje. Kolikrát tu
situaci ani nevidí. Pak přijede k hráči, který tam leží, a
neví, jak situace vznikla a co se stalo. Je to tím, že píská
jeden hlavní a nemůže všechno stihnout. Ani nemůže
všechno vidět. Také to nemá jednoduché,“ řekl pro

iDnes.cz jeden z nejtrestanějších hráčů druhé nejvyšší
soutěže. „Mám pak ale chuť si zanadávat. A kolikrát to i

udělám. Pak dostanu desítku a je to. Na tom musím
zapracovat, je to na mně. My to jinak nezměníme,“ je si

vědom své velké slabiny.
Dokáže Skuhravý, jenž v poslední době hodně
nastupoval i za Litvínov, zapracovat na své
disciplinovanosti a dovede Motor k záchraně? Toť otázka.

Benátky nad Jizerou nejdou do čtvrtfinále playoff jako jasný outsider. A to i přesto, že
vyzvou první Mladou Boleslav. Pojizeřané totiž
mají v bráně Marka Schwarze, vůbec nejlepšího
prvoligového gólmana. Tento zkušený brankář
může být strůjcem benáteckého zázraku.
-------------------------------------autor: HSfan
foto: Pavel Kacerovský (hcmotor.cz), Jiří Mokrý
(hstrebic.cz), Vladimír Jína (hcbilitygri.cz)
zdroj: hokej.cz, Jaroslav Martínek, iDnes.cz

MAREK SCHWARZ
U

Benátky nad Jizerou v poslední čtvrtině základní
části druhé nejvyšší soutěže doslova šokovaly hokejovou
veřejnost. Farmářský tým Liberce, který byl v úvodu
sezóny na samém chvostu tabulky, se totiž díky spanilé
jízdě probojoval do play-off! Na úkor Ústí nad Labem,
Českých Budějovic či Šumperka. Středočeši byli v závěru
základní části k nezastavení. Debakl schytaly Most i
Havířov, na Pojizeřany si dokonce nevyšlápla ani Mladá
Boleslav, o Olomouci ani nemluvě. Zkrátka senzace a
nečekaný závěr sezóny. Kdo se o ní zasloužil? Krom
potentních útočníků Michala Bárty či Antonína Duška také
hvězdný brankář Marek Schwarz.
Tento osmadvacetiletý gólman se zkušenostmi
z NHL, kde naskočil do šesti zápasů v dresu St. Louis
Blues, se poslední dva ročníky nepotkal s formou.
Nepomohl mu ani přestup ze Sparty do Liberce, právě
jehož kmenovým hráčem je mladoboleslavský odchovanec
v současné chvíli. Za Bílé Tygry toho letos odchytal více
slovenský kolega Marcel Melicherčík, po příchodu dalšího
cizince Jána Lašáka těsně před uzávěrkou přestupů se

STATISTIKY
Sezóna Klub
1999/00 HC Mladá Boleslav - dor. (L)
HC Mladá Boleslav - dor. (L,p-o)
2000/01 HC Mladá Boleslav - dor. (E)
HC Mladá Boleslav - dor. (E,p-out)
HC Mladá Boleslav - jun. (L,p-o)
2001/02 HC Sparta Praha - dor. (E)
HC Sparta Praha - dor. (E,p-o)
HC Sparta Praha - jun. (E)
2002/03 HC Sparta Praha - dor. (E)
HC Sparta Praha - jun. (E)
HC Sparta Praha (E)
2003/04 HC Oceláři Třinec (E)
HC Sparta Praha (E)
HC Sparta Praha - jun. (E)
BK Mladá Boleslav (1.liga)
HC Lasselsberger Plzeň (E)
2004/05 Vancouver Giants (WHL)
Vancouver Giants (WHL,p-o)
2005/06 HC Sparta Praha - jun. (E)
HC Berounští Medvědi (1.liga)
HC Sparta Praha (E)
2006/07 Peoria Riverman (AHL)
St. Louis Blues (NHL)
2007/08 Peoria Riverman (AHL)
St. Louis Blues (NHL)
Alaska Aces (ECHL)
Alaska Aces (ECHL,p-o)
2008/09 Alaska Aces (ECHL)
Peoria Riverman (AHL)
St. Louis Blues (NHL)
BK Mladá Boleslav (E)
BK Mladá Boleslav (E,p-out)
BK Mladá Boleslav (baráž o E)
2009/10 BK Mladá Boleslav (E)
BK Mladá Boleslav (E,p-out)
BK Mladá Boleslav (baráž o E)
2010/11 BK Mladá Boleslav (E)
BK Mladá Boleslav (E,p-out)
BK Mladá Boleslav (baráž o E)
2011/12 TPS Turku (FIN)
TPS Turku (FIN,p-o)
2012/13 HC Sparta Praha (E)
Bílí Tygři Liberec (E)
Bílí Tygři Liberec (E,p-out)
Bílí Tygři Liberec (baráž o E)

Záp. Zás.
25
14
34
949
11
254
5
35
855
6
143
1
14
16
315
16
413
1
0
5
163
8
173
7
185
1
39
10
389
56 1325
6
168
3
88
4
122
15
369
34
782
2
22
33
686
2
11
6
158
8
5
150
10
204
2
5
8
293
11
353
4
117
43 1204
11
262
5
111
44 1261
10
243
7
182
35
779
1
12
16
383
15
405
5
99
9
241

Min. G G/Z
%
1409 57 2,43 --,-732 26 2,13 --,-1544 126 4,90 88,28
425 28 3,95 90,07
243 13 3,21 --,-2100 59 1,69 93,54
368 16 2,61 89,94
14
3 12,86 82,35
938 23 1,47 93,20
840 34 2,43 92,39
1
0 0,00 --,-280 12 2,57 93,14
335 20 3,58 89,64
352 14 2,39 92,96
63
6 5,71 86,67
603 33 3,28 92,18
3304 147 2,67 90,00
18 378 2,86 90,30
178
5 1,69 94,62
229 17 4,45 87,77
746 32 2,57 92,02
1912 88 2,76 89,90
60
3 3,00 88,00
1808 84 2,79 89,10
50
6 7,25 64,70
375 13 2,08 92,40
- 3,21 91,10
304 16 3,15 90,40
523 31 3,56 86,80
15
0 0,00 100,00
490 30 3,67 90,71
642 19 1,78 94,89
249
2 0,48 98,32
2302 109 2,84 91,70
597 25 2,51 91,29
219 11 2,21 90,98
2510 119 2,84 91,38
556 27 2,91 90,00
428 20 2,80 90,10
1895 92 2,91 89,40
29
2 4,08 85,70
745 49 3,95 88,66
835 46 3,31 89,80
250
9 2,16 91,67
488 17 2,09 93,41

z renomovaného brankáře rázem stala trojka!
Marek Schwarz sice určitě není nadšený, jak se
jeho kariéra vyvíjí a že působí jen v 1. lize, ale
vzhledem k okolnostem v libereckém brankovišti
může být vůbec rád, že si aspoň někde zachytá.
A toho si je pochopitelně vědom i hokejista se
zkušenosti z finské nejvyšší soutěže.
Sečteno podtrženo je ovšem smutné, jak
si Schwarz, kdysi jedno z brankářských es
v Evropě, v poslední době počíná. Kariéru měl
přitom velmi slibně našlápnutou. Připomeňme si
tak nyní nejdůležitější okamžiky jeho
dosavadního hokejového života.

HVĚZDOU UŽ OD MLÁDÍ
Marek Schwarz se narodil na Apríla roku
1986 v Mladé Boleslavi. Tam také začal
s nejrychlejší kolektivní hrou. „Asi už ve třech

letech jsem bruslil u dědy na rybníku. Hokeji se
vážně věnuju od třetí třídy. Kromě toho jsem
chvilku dělal ještě házenou, ale šlo spíš jen o
takovou legraci," uvedl pro hokej.cz.
Ve městě automobilů setrval až do

HRÁČSKÉ INFO

1. 4. 1986
180cm
86kg
hůl pravá
brankář
13Z, 1.67 G/Z, 94,99%
juniorky. Do pražské Sparty, kam zamířil po
sezóně 2000/2001, už přicházel coby gólman
se zkušenostmi z reprezentační šestnáctky.
V Praze se jeho talent rozvinul
naplno. Dvakrát byl vyhlášen nejlepším
gólmanem dorostenecké extraligy a už
v šestnácti letech poprvé nakoukl do A-týmu!
Odcestoval i na svůj první (a zdaleka ne
poslední) reprezentační turnaj (MS
osmnáctiletých). Tam si vedl tak dobře, že
nakonec vyhrál brankářskou statistiku
úspěšnosti zákroků. Zkrátka a dobře se
vědělo, že se jedná o neskutečný talent.
Ročník 2003/2004 znamenal pro
postavou drobnějšího brankáře další
hokejový průlom. Marek Schwarz totiž
odchytal dvacet tři extraligových utkání, a
to hned za tři týmy – kmenovou Spartu,
západočeskou Plzeň a rovněž i za Třinec.
Navíc toho hodně odchytal i za mládežnické
reprezentace. Díky tomu, že se Schwarz
opět stal statisticky nejlepším gólmanem MS
U-18, putoval mladoboleslavský rodák i na
světový šampionát hráčů do dvaceti let. Tam
přesvědčil o svých kvalitách natolik, že byl
týž rok zvolen na draftu NHL jako
sedmnáctý! Až po něm přišel na řadu třeba
Cory Schneider, v současnosti opora New

Jersey Devils.
Úspěch v této sezóně je ještě obdivuhodnější po
tom, co se stalo v létě roku 2003. Nadějný brankář měl totiž
potíže se srdeční arytmií a vynechal podstatnou část
předsezónní přípravy. Nakonec se však stihl dát do formy, o
čemž pochopitelně svědčily jeho skvělé výkony.

BRONZ NA MISTROVSTVÍ
SVĚTA JUNIORŮ

Před startem sezóny 2004/2005 se Marek Schwarz
rozhodl odejít na zkušenou do zámořské juniorky. Ve WHL,
kde oblékal barvy vancouverských obrů, se mu sice dařilo a
dovedl tým do play-off, ale jeho působení v Kanadě nakonec
bylo jen jednoroční. Po tomto ročníku se totiž znovu vrátil
do pražské Sparty.
Pokračujme však ještě jednou událostí, která se stala
ve zmiňovaném ročníku. Marek Schwarz totiž stejně jako
v předcházejících letech nechyběl na vrcholné mládežnické
akci. A opět zazářil, čímž potvrdil svou skvělou pověst.
Schwarz nakonec dotáhl tým za bronzovou medailí, po
zásluze pak ovládl brankářské statistiky a byl vyhlášen i
nejlepším gólmanem turnaje. A to přitom na tomto turnaji
startovali také Tuuka Rask či Jaroslav Halák! Společně
s obránci Suterem a Phaneufem a útočníky Bergeronem,
Cartem a Ovečkinem pak byl vybrán i do All-star týmu.

Skutečně impozantní společnost, co říkáte?
Jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci, v létě roku
2005 se opět upsal Spartě. A to i přesto, že věděl o velké
konkurenci v podobě velezkušeného Petra Břízy. Marek
Schwarz se skutečně musel v sezóně 2005/2006 spokojit se
střídmější rolí v týmu. Odchytal jen patnáct duelů základní
části, v play-off pak naskočil pouze jednou. Uvítal tak
alespoň rozehrání v prvoligovém Berouně, kde však tehdejší
talent českého hokeje vyhořel a měl opravdu bídné
statistiky. „Moc jsem toho neodchytal. Tím jsem si cestu do

NHL hodně zkomplikoval, nepomohlo mi to. Ale i tak to byla
velká zkušenost,“ uvedl pro Jaroslava Martínka.

Vše si však vynahradil na jaře roku 2006. Pražská
Sparta, jíž tehdy táhli Jan Marek, Jaroslav Hlinka, Petr
Bříza, František Ptáček, Ondřej Kratěna či Martin Chabada,
totiž po tažení v play-off slavila extraligový titul. Bohužel
pro Schwarze se dodnes jedná o jeho největší týmový
úspěch, což by tehdy rozhodně nikdo nečekal. Ale
nepředbíhejme...

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Po mistrovské sezóně se Marek Schwarz rozhodl
podruhé v kariéře zamířit za moře. Jeho snem totiž bylo
angažmá v NHL. Bylo mu však jasné, že cesta do brankoviště
St. Louis Blues rozhodně nebude lehké, ačkoliv jeho talent

byl nesporný.
Tehdy ještě dvacetiletý gólman tak pochopitelně začal ročník
2006/2007 ve farmářské Peorii, ale po změně trenérů v hlavním týmu si
Marek Schwarz odbyl debut ve slavné NHL! „S tím jsem před sezonou
vůbec nepočítal. Byl to super zážitek,“ uvedl pro iDnes.cz a v interview
pokračoval porovnáváním rozdílů mezi oběma zámořskými soutěžemi.

KDO SI LETOS ROVNĚŽ ZACHYTAL
ZA BENÁTKY NAD JIZEROU?
U

MARCEL MELICHERČÍK

„Když jste nahoře, cítíte daleko větší zájem médií i fanoušků, všechno se
točí kolem hráčů a týmu. Na farmě to zas takové není. Tam se na zápasy
jezdí autobusem, kdežto v NHL jen vlezete do letadla a bez jakýchkoli
starostí s odbavováním letíte. Za dvě hodinky jste na místě. Kdežto na
farmě se jede na zápas třeba deset hodin.“

V St. Louis nakonec v premiérovém ročníku odchytal dva duely,
byť v jednom z nich to byla pouze krátká epizodka. Většinu času tak
trávil na farmě, kde si vedl tak dobře, že si zahrál i All-stars game AHL.
Ročník 2007/2008 měl být pro Schwarze průlomový. Už se chtěl
poprat o plnohodnotnou šanci v NHL. Jenže vše nakonec bylo úplně jinak.
Sezónu sice zahájil opět v Peorii, a opět odehrál za Bluesmany dvě
utkání v prestižní NHL, ale závěr ročníku už strávil v ECHL, nižší
farmářské soutěži. Tam odchytal i celé play-off. Toužebný průlom tak
nenastal.
Marek Schwarz vydržel ve Spojených státech amerických i pro
sezónu 2008/2009. Jenže ta se nesla v podobném duchu jako ta
předešlá. Za St. Louis odehrál jen dva zápasy, do kterých ovšem vždy
naskočil jen na chvíli, poté putoval do AHL, odkud se znovu poroučel do
ECHL. Nezdálo se tedy, že by sedmnáctka draftu našla v NHL uplatnění.

Marcel Melicherčík je momentálně využíván
Libercem. Na farmě toho moc neodchytal.
JAN LUKÁŠ

Jan Lukáš je kmenovým hráčem pražského
Lva. Sezónu odstartoval v barvách Stadionu.
ADAM TRENČAN

Trenčan je hráčem Slovanu Bratislava.
Benátky n/J tak mají hned 2 gólmany z KHL!
JAKUB JELÍNEK

21letý brankář přišel na farmu z liberecké
juniorky. Vypomáhá i druholigovému Jablonci.
JIŘÍ STEJSKAL

Stejskal je zkušený gólman, který však letos
nedostává moc příležitostí.

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘI MSJ OD
ROKU 2002 DO ROKU 2007
U

2002: KARI LEHTONEN

2003: MARC-ANDRÉ FLEURY

Marek Schwarz se tak v průběhu rozjeté sezóny s datováním
2008/2009 rozhodl své zámořské působení ukončit a vydat se zpět do
rodné země, kde by byl konečně adekvátně vytížen.

Z MLADÉ BOLESLAVI DO REPREZENTACE

Navrátilec ze zámoří se nakonec upsal mateřské Mladé Boleslavi,
která právě hrála premiérový ročník mezi elitou. Nutno dodat, že
Bruslařský klub se v onom ročníku zachránil hlavně díky báječným
výkonům Marka Schwarze. Ten totiž v baráži inkasoval pouze dvakrát,
takže i když Mladá Boleslav nedala Ústí nad Labem moc branek, vyhrála
sérii poměrem 4:0 na zápasy.
Brankář s hvězdným renomé vydržel ve městě automobilů ještě
další dvě sezóny. Bohužel pro něj se ani v jednom případě Mladá Boleslav
nevyhnula záchranářským starostem. Pro gólmana jeho kvalit to rozhodně
nebylo lehké období. Přestože se Bruslařský klub nedokázal vyprostit
z dolních pater extraligové tabulky, Marek Schwarz chytal tak dobře, že
ho zkrátka nešlo opomenout při sestavování reprezentačních výběrů
turnaje Euro Hockey Tour. V seniorském A-týmu debutoval už v sezóně
2009/2010, kdy v dresu s národním znakem na prsou odchytal čtyři duely.

„Reprezentovat jsem vždycky chtěl a měl jsem štěstí, že mi to v
mládežnických kategoriích vycházelo. O nároďáku sní asi každý mladý
kluk," uvedl pro čtenáře iDnes.z.

2004: AL MONTOYA

2005: MAREK SCHWARZ
2006: TUUKA RASK

2007: CAREY PRICE

Gólman, jenž byl v mládí považován za největší talent od dob
Dominika Haška, v reprezentaci předváděl dokonce takové výkony, že se o
něm uvažovalo jako o brankářské trojce pro Zimní olympijské hry 2010 ve
Vancouveru. Rozhodovalo se mezi ním a Jakubem Štěpánkem. Marek
Schwarz toužil po účasti i kvůli tomu, že se chtěl vrátit do NHL a takto na

sebe výrazně upozornit. Bohužel pro něj do Kanady
nakonec odcestoval druhý jmenovaný. Marek Schwarz
tak přišel o životní šanci...
Rok nato už totiž v reprezentaci dostávali
přednost jiní a mladoboleslavský rodák se v národním
týmu objevil jen v jednom utkání.

POKLES FORMY

Marek Schwarz věděl, že působením v Mladé
Boleslavi si kdovíjakou kariéru neudělá. A tak v létě 2011
vyslyšel vábení ze zahraničí. Upsal se finskému TPS.
Tehdy určitě nevěděl, že si odchodem z mateřského
klubu nepomůže, ba naopak pohorší.
V SM-lize sice začal jako jednička, ale na konci
sezóny přišla posila, která Schwarze postupně
vytlačovala z brány. Ani statisticky se tehdy stále ještě
mladému gólmanovi příliš nedařilo, takže jeho působení
v TPS trvalo pouze jeden rok. Tím pravým důvodem jeho
ukončení skandinávského angažmá však není výkonnost,
ale nabídka od pražské Sparty. Ta totiž hledala náhradu
Tomáše Pöpperleho a jedničku pro extraligový ročník
2012/2012. „Říkal jsem si: Máš nabídku od Sparty, tak na

co čekat? Ten klub má super jméno, jsou tu nejvyšší cíle
v extralize. A ta nabídka byla taková, že bylo těžké říct
ne,“ přiznal gólman s reprezentačními zkušenostmi.

Marek Schwarz sice přicházel jako velká posila,
ale Tomáše Pöpperleho zdaleka nahradit nedokázal.
V úvodu sezóny nechytal takřka vůbec, díky výluce v NHL
totiž Sparta Praha spoléhala na gólmana Washinghtonu
Michala Neuvirtha. Po lednové zprávě o návratu hokeje
do zámořských arén pak post jedničky uzmul Marcel
Melicherčík, tehdejší trojka pražského Lva. Marek
Schwarz tak uvítal, že před přestupovou uzávěrkou
změnil adresu. Po pouhých šestnácti odchytaných
duelech (s velice prachbídnými statistikami) totiž zamířil
na hostování (které se poté změnilo v přestup) do
Liberce, jenž na oplátku Spartě nabídl zkušeného Marka
Pince. Bílí Tygři tehdy zažívali jednu z nejhorších sezón
v extraligové éře tohoto podještědského klubu. Liberec
s Petrem Nedvědem či Radkem Dudou v sestavě dokonce
musel hájit extraligovou příslušnost až v baráži! Marek
Schwarz však nakonec přispěl k tomu, že jeho mateřské
Mladé Boleslavi postup mezi elitu unikl, takže Liberec
v nejvyšší soutěži setrval i pro právě probíhající ročník.
Jenže ani sezóna 2013/2014 se Schwarzovi
nevydařila. Bílí Tygři se znovu trápili, stejně jako
hvězdný brankář, jehož postupem času z pozice jedničky
vytlačil Marcel Melicherčík. Stejný Melicherčík, jaký
vystrnadil Schwarze z brankoviště Sparty. Velký
paradox. Poté, co přišel do Liberce další gólman, a to
zkušený Ján Lašák, se z osmadvacetiletého brankáře
rázem stala trojka! A kam vedou kroky nevyužitých
gólmanů Bílých Tygrů? No přece na farmu v Benátkách
nad Jizerou.
Marek Schwarz přesun o ligu níže přijal jako
profesionál. Jedná se sice o druhou nejvyšší soutěž, ale
aspoň se znovu může hokejem bavit. Benátky nad Jizerou
totiž hlavně díky jeho výkonům proklouzly do play-off,
kde by Pojizeřané rádi překvapili Mladou Boleslav.

DOTAZNÍK MARKA SCHWARZE
zdroj: hokej.cz (Václav Jáchim)

Čeho se nejvíc bojíte? "Zranění a nemocí. To je hrozba pro
každého sportovce."
Co vás dokáže naštvat? "Můj špatný výkon. Nejvíc mi vadí
vlastní chyby a hloupé góly, které dostanu. A v osobním životě?
Určitě lež, přetvářka, všechny negativní lidské vlastnosti."
Sledujete politiku? "Moc ne. Podívám se na televizní zprávy, čtu
noviny. Myslím si, že je docela dobře, když byl za prezidenta
zvolen Václav Klaus. Podrobně ale do politiky nevidím."
Oblíbení herci, herečky? "Bruce Willis a Mel Gibson, našlo by
se také dost hereček. Líbí se mi i naše filmy, zejména klasické
české komedie."
Jakou posloucháte muziku? "Spíš tvrdší. Například Marilyn
Manson nebo skupina Limp Bizkit."
Zamilované zvíře? "V teráriu mám pavouka sklípkana, k
miláčkům rodiny patří také Dorotka, což je fenka od
rotvajlera."
Co vám chutná? "Jídla z naší kuchyně. Třeba řízek. Mám rád
také ryby. Z nápojů bych vybral kolu."
Jste pověrčivý? "Odpovím takhle - snažím se nebýt.
Zachovávám určité předzápasové riatuály. Oblékání výstroje a
tak... Do branky si třeba vždycky přivezu láhev s pitím."
T

T

TOP 15 KANONÝRŮ
U

13. JAN STARÝ
U

Ú, 28 LET, ML. BOLESLAV
Letos to není ten Honza Starý jako
před pár lety v extralize. Jeho
letošní statistiky jsou hodné spíše
defenzivního útočníka než kanonýra.
Bývalá opora Pardubic to však v sobě
rozhodně má. Však v sezóně
2008/2009 dal v ELH 25 branek,
předloni se pak dokázal prosadit
devatenáctkrát. Probudí v sobě
kanonýra alespoň v play-off?

14. JOSEF SKOŘEPA

15. MICHAL BROŠ

Ú, 32 LET, BENÁTKY N/J

Ú, 37 LET, ML. BOLESLAV

Ikona benáteckého hokeje sice letos
nezažívá kdovíjak povedenou sezónu,
ale Skořepovy střelecké výkony
z předcházejících dvou ročníků
rozhodně nelze přehlížet. V sezóně
2011/2012 nasázel úctyhodných
jednadvacet gólů, o rok později pak
dokonce přidal ještě o jednu branku
více. Josef Skořepa tedy do TOP 15
bezesporu patří.

Michal Broš, jakožto centr, patřil
vždy spíše k tvůrcům akcí a ne
k jejich zakončovatelům. Přesto mu
však nelze upřít střelecké kvality.
Mistr světa z roku 2000 během
extraligových let střílel pravidelně
okolo dvaceti branek, takže je jasné,
že se Broš jen při málokterých
šancích zmýlí.

10. TOMÁŠ KLIMENTA
Ú, 29 LET, ML. BOLESLAV

Klimenta není sice typickým
kanonýrem, avšak letos se zařadil
mezi pětici nejlepších střelců
základní části. Svůj um už ovšem
ukázal i v nejvyšší soutěži.
V extraligové sezóně 2011/2012 dal
úctyhodných dvacet branek. Vždy to
však bude spíše tvůrce hry a bojovník
než ryzí kanonýr.

12. PAVEL PISAŘÍK
Ú, 20 LET, MOST

Pavel Pisařík je nejmladším
zástupcem v TOP 15 kanonýrů. Do
této elitní společnosti se však určitě
dostal po zásluze. Dát v Mostě tolik
branek jako se povedlo jemu, to už je
známkou obrovského talentu. Pisařík
si tak velmi nahlas řekl o místo
v sestavě extraligového Litvínova pro
nadcházející sezónu.

11. TOMÁŠ ČACHOTSKÝ
Ú, 32 LET, JIHLAVA

Tomáš Čachotský je především
tvůrcem hry, ale to pochopitelně
neznamená, že by neuměl dávat
branky. Ba naopak se jihlavská opora
prosazuje velmi často. V sezóně
2010/2011 si vytvořil osobní rekord
(22 tref), ke kterému se letos
přiblížil. Velkou úspěšnost má i při
proměňování samostatných nájezdů.
Dotáhne Jihlavu do baráže?

7. MATĚJ PEKR

Ú, 25 LET, OLOMOUC
Olomoucký útočník je v tomto
žebříčku, upřímně, pouze za zásluhy.
Letos je totiž jeho střelecká bilance
hodně bídná. Nicméně nezařadit do
TOP 15 loňského držitele Koruny pro
krále střelců? To by byl opravdu
hřích. Autor jednatřiceti branek
z loňského ročníku zatím zůstává
hluboce za očekáváním a je možné, že
uplynulý ročník byl pouze náhodný.

8. MICHAL VELECKÝ

9. JAROSLAV ROUBÍK

Ú, 26 LET, JIHLAVA

Ú, 36 LET, ÚSTÍ N/L

Bývalá opora Šumperku je skutečně
kanonýrem par excellence. V ročníku
2010/2011 doslova vystřílel Drakům
1. ligu (v základní části třetí nejvyšší
soutěže dal 32 branek ve 34
zápasech) a hodně branek dává i o
soutěž výše. Nebýt zranění, mohl
letos zaútočit na dvacetigólovou
hranici, která už je známkou
střelecké extratřídy.

Ústecká opora má na svém kontě
hned osm prvoligových sezón, v nichž
překonala dvacetigólovou hranici. To
je skutečně obdivuhodná bilance. I
letos tuto metu překonal, a to i přes
to, že se Slovan drží v dolní polovině
tabulky. Nebýt Roubíka, možná že by
Ústečtí Lvi byli dokonce i na chvostu.
Zkrátka a dobře, „Roubas“ stále umí...

4. ADAM ZEMAN
Ú, 22 LET, JIHLAVA

Jihlava má v tomto žebříčku nevídané
čtyři zástupce! Tím nejvýše
postaveným je ten nejmladší - Adam
Zeman, nejčastěji skórující hráč
týmu. Za své výkony v mateřské
Dukle byl nadějný útočník dokonce
odměněn působením v extraligových
Pardubicích. Těm ale vypomáhal jen
zřídkakdy.

6. FILIP SEMAN
Ú, 28 LET, JIHLAVA

Už ve dvaceti letech, kdy ještě hájil
barvy Havířova, nasázel v 1. lize
úctyhodných osmnáct branek. Jeho
osobním rekordem je pak
jednadvacet gólů z loňského ročníku,
v němž strašil brankáře coby opora
Kadaně. Nebýt zranění, jistě by toto
číslo letos překonal. Pro Semana je
ale mnohem důležitější to, aby
pomohl Dukle k postupu do baráže.

5. ALEŠ KOTALÍK

Ú, 35 LET, ČEZ MOTOR
Kapitán Českých Budějovic má
opravdu hodně nebezpečnou střelu.
Bohužel pro Motor o tom zatím
klíčová přesilovková postava v letošní
sezóně své okolí moc nepřesvědčuje.
Čekalo se od něj určitě více, však
ještě před třemi lety hrál v prestižní
NHL, kde kdysi v barvách Buffala
nastřílel pětadvacet branek.

3. MILOSLAV ČERMÁK
Ú, 27 LET, LITOMĚŘICE

Před dvěma lety by se Miloslav Čermák nevměstnal
možná ani mezi padesátku nejlepších, jenže v posledních
dvou ročnících se tomuto odchovanci Chotěboře dařilo
opravdu neskutečně. Loni byl tahounem Ústí nad Labem a
soupeřovy brankáře pokořil hned patnáctkrát. Letos už
tento milník dávno překonal a zaútočil i na překonání
třicetigólové hranice, leč neúspěšně. Dlouho se přitom
zdálo, že by právě on mohl ohrozit vedení Tomáše Nouzi
v této sledované statistice.

1. TOMÁŠ NOUZA
Ú, 31 LET, MLADÁ BOLESLAV

2. LUKÁŠ HAVEL
Ú, 32 LET, HAVÍŘOV

Jihlavský odchovanec, jehož extraligovým maximem je
jednadvacet branek, je skutečně hodně nebezpečným
kanonýrem. Jakmile dáte bývalému slávistickému
útočníkovi, který jeden čas nastupoval v elitní lajně
s Romanem Červenkou, prostor, tak toho vesměs využije.
Nejenže umí Havel své šance proměňovat, ale on si je umí
i vytvářet. Má totiž neskutečně šikovné ruce a dokáže se
z rohu vykličkovat až do výhodné střelecké pozice. Ve
svém novém působišti – Havířově – však v poslední době
moc nenastupuje. Bude AZetu k dispozici pro play-off?

Být křídlem Davida Výborného má jisté výhody.
Tomáš Nouza to moc dobře ví. Vedle kapitána Mladé
Boleslavi se dávají góly vcelku snadně. Tím však rozhodně
nechceme snižovat kvality tohoto píseckého odchovance.
Loni Nouzovi unikla Koruna pro krále střelců jen kvůli vyššímu
počtu odehraných zápasů, letos už však nenechal nic náhodě
a zvítězil s relativně velkým náskokem. Jednatřicetiletý
forvard, který svůj střelecký um a šikovné ruce využívá i pří
proměňování samostatných nájezdů, naplnil očekávání a
pokořil třicetigólovou hranici, která už je opravdu známkou
prvotřídní kvality.
Tomáš Nouza však na osobní statistiky nebere
kdovíjak velký zřetel. Je to hokejista, který myslí především
na tým. Je to zřejmě i největší srdcař současného
mladoboleslavského kádru. V Bruslařském klubu totiž působí
už jubilejní desátou sezónu v řadě. Se Středočechy si prošel
časy dobrými i zlými. Byl u postupu do extraligy, ale i u
předloňského sestupu. Vzestupy a pády zažil i co se týče své
osoby. Převážnou část své kariéry byl oporou týmu, musel ale
skousnout i hostování v mateřském Písku, kterému málem
pomohl až do play-off. Jakpak asi dopadne letošní ročník?
Bude na něj vzpomínat v dobrém, nebo ne?

Petr Šachl se vrátil pomoci Motoru,
přestože mu tam na začátku jeho kariéry
pšenka nekvetla a nejednalo se s ním
v Českých Budějovicích zrovna fér. Vše už
je však zapomenuto a Šachl tak bude hrát
v boji o vyhnutí se baráži jednu z klíčových
rolí.
----------------------------------autor: HSfan
foto: Petr Kraus (fotokraus.cz), Pavel
Kacerovský (hcmotor.cz)
zdroj: Robin Krutil (idnes.cz), hokej.cz, Pavel
Bárta, Václav Jáchim, Libor Kult

PETR ŠACHL
U

JINDŘICHOHRADECKÉ ZAČÁTKY

Petr Šachl se narodil v Jindřichově Hradci,
tedy ve městě, které je známo takřka všem hokejovým
fanouškům jako velká líheň světových talentů.
Jmenujme alespoň Jana Marka, bratry Zbyňka a
Milana Michálkovi, Jiřího Novotného, Aleše Kotalíka,
Petra Sailera, Zdeňka Ondřeje či Vladimíra Sičáka.
Rovněž Petr Šachl je důkazem toho, že se ve Vajgaru
s mládeží pracovalo skutečně na úrovni. „K hokeji mě

přivedl táta. Ten mě na brusle poprvé postavil, když mi
byly tři roky. Hokej jsem však začal hrát až když mi
bylo pět,“ vzpomíná na nejranější okamžiky u
nejrychlejší kolektivní hry. „Hokej jsem miloval, nebylo
vůbec co řešit,“ dodal v současnosti již
sedmatřicetiletý útočník.
Petr Šachl se dostal do velmi silné generace,
která sbírala jeden mládežnický úspěch za druhým.

„Sešel se fakt dobrý ročník, samí šikovní hráči, takže
jsme všechny poráželi. Až do páté třídy jsme ani
jednou neprohráli, Budějovicím jsme dávali dvacítku.
Takže jsme v podstatě měli dost volnosti,“ prozradil
pro deník.cz. „Jednou ve Veselí nad Lužnicí jsme po
druhé třetině vedli 14:0 a trenér nám odvolal
brankáře. Prý abychom se naučili bránit. A kdybychom
dostali gól, měli jsme slíbený trest, i když už nevím
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jaký. To byla docela zvláštní metoda,“ prozradil.
„Skončilo to ale 21:0.“

NEVYDAŘENÉ ANGAŽMÁ V
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V dorosteneckém věku se však
jindřichohradecké kouzlo vytratilo. Tým se
rozpadl, řada hráčů buď ukončila kariéru nebo
zamířila jinam. Včetně Petra Šachla, jenž odešel za
dorosteneckou extraligou do nedalekých Českých
Budějovic.
Dlouho to vypadalo, že jeho angažmá
v jihočeském klubu bude mít nádherný začátek. Už
coby junior totiž dostal šanci v extralize. A to
rovnou v extraligovém play-off 1996. Jeho výkonů
si dokonce všimli zámořští skauti. Přestože tehdy
ještě nebyl český hokej brán v NHL zdaleka vážně,
si ho na draftu v 5. kole vybralo vedení New York
Islanders.
Jenže pohádka skončila hned
v následujícím roce. V ročníku 1996/1997 už totiž
Šachl vysedával pouze na střídačce. „Ze začátku

jsem byl nadšený, podepsal jsem svoji první
profesionální smlouvu, to si každý hned začne
představovat, že tím vstoupil do toho velkého
hokeje. To je však velký omyl. Lidé, kteří tehdy u
vedení hokeje v Budějovicích byli, mě však z toho
rychle vyléčili. Nebudu jmenovat, ale bylo to velké
vystřízlivění,“ uvedl 186 centimetrů vysoký
křídelník. „V té době se ještě hrálo na tři pětky, ta
čtvrtá do zápasu zasahovala velmi sporadicky.
Deset minut za zápas ve třetí třetině nemělo
smysl, uvědomil jsem si, že pro můj vývoj bude

lepší, když udělám nějakou změnu,“ dodal.

Jakou změnu měl na mysli? Hodně
radikální - odchod do zámořské WHL! „První

národní se mi hrát nechtělo, proto jsem odešel
do Ameriky hrát juniorskou soutěž. Teď toho
zpětně i lituji, protože myslím, že jsem mohl
udělat i lepší rozhodnutí,“ přiznal s odstupem

času. V Tri-City Americans však hokejista
s hbitýma rukama vydržel pouze jednu sezónu,
v té si však rozhodně ostudu neudělal. Ba naopak
patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu, ve
kterém se potkal například s brankáři Brianem
Boucherem a Jasonem LaBarberou. Poté znovu
ohlásil návrat do českobudějovického týmu, ten
ale Šachlovi štěstí opět nepřinesl. Situace byla
obdobná jako v sezóně 1996/1997, tedy taková,
že tehdy stále ještě mladý forvard vysedával na
lavičce nebo ještě hůře na tribuně mezi zdravými
náhradníky. Následující ročník pak byl ještě
horší. Šachl měl neshody s manažerem a naskočil
pouze do čtyř extraligových duelů. Logickou
volbou byla tedy změna prostředí. „V

Budějovicích mi ještě rok běžela smlouva, ale
oznámili mi, že se mnou nepočítají a že mi hledají
angažmá v nižší lize. Tak jsem se rozhodl odejít

do zámoří," sdělil v rozhovoru pro iDnes.cz.

KONTROVERZNÍ PŘESTUP
Bohužel pro Šachla však odchodem z jihu Čech
problémy neskončily. Ba naopak ještě přibyly. České
Budějovice mu totiž bránily v přestupu. „Proč? Protože jsem

se sebral a odjel do Ameriky. Ale jelikož tam platila smlouva
mezi IHAF a tou americkou asociací, nemohl jsem tam hrát
žádnou jinou soutěž – ani faremní, ani NHL, pokud ten klub
nedal souhlas. Proto jsem šel hrát do Tacamy, týmu z nižší ligy
WCHL,“ poodhalil.

Ve WCHL však Šachl vydržel pouze jeden zápas.
Nepadl si totiž do oka s hlavním trenérem týmu. „Byl to špatný
trenér. Požádal jsem ho, jestli mohu jít jinam,“ netajil se.
Jindřichohradecký rodák tak opět měnil působiště. Tentokráte
to byla změna k lepšímu. Ve Fort Wayne (United Hockey
League) se totiž konečně znovu bavil hokejem. Setkal se tam
s koučem, který Šachlovi hodně pomohl a v podstatě mu tak
zachránil kariéru, jež se zdála být na pokraji zkázy.
Přestože UHL není zrovna ostře sledovaná soutěž, si
parádních výkonů průměrně vzrostlého Šachla všiml Nashville
Predators, který vytrejdoval s New Yorkem Islanders jeho
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hráčská práva a v roce 2000 s ním uzavřel dvouletou
smlouvu. Šance na restart kariéry tak přišla doslova
z čistého nebe.

MARNÝ BOJ O NHL

Predátoři poslali Šachla na farmu do Milwaukee. A
tam si produktivní útočník vedl nad očekávání dobře.
Devadesát kilogramů vážící forvard se totiž v ročníku
2001/2002 stal nejproduktivnějším hráčem svého týmu
(získal 43 bodů v 79 utkáních). Jenže Nashville stále a
stále dával příležitost jeho spoluhráčům a Šachlovy
bodové hody doslova ignoroval. „Byl jsem tím frustrován.

Pořád mi slibovali, že každou chvilku dostanu šanci, ale
nikdo nezavolal," smutnil. „Každý hráč vám potvrdí, že
pořád opakují, jak váš čas už přichází. Jenže tam sedíte
týden, dva týdny, měsíc. Nic se neděje a nahoru zavolají
zase nějakého mladého hráče, který podepsal o hodně
vyšší smlouvu, než vy. Z jejich pohledu se jedná o ochranu
investic, z vašeho to je dost frustrující záležitost,“ řekl

pro hokej.cz.
Současné opoře Motoru tak brzy došla s vedením
Predators trpělivost. Po skončení zmíněné sezóny

s datováním 2001/2002 se vydal zpět do Evropy. „Řekl jsem si,
že se zkusím dostat do NHL jinou cestou," poodhalil pro MF
Dnes. „Nějakou dobu to na farmě vydržíte, já se však po dvou

letech rozhodl, že to už dál snášet nebudu. Zápasová zátěž je
na farmě hodně velká a psychický tlak se snáší s přibývajícím
časem čím dál hůř. Ne, že bych utekl jen proto. Ale prostě už
jsem cítil, že mi to nic nedá," poodhalil v interview s Pavlem
Bártou. „Získal jsem tam ale hodně zkušeností. Americký styl
mi navíc vyhovoval více než to, co se praktikuje v Evropě,“
dodal forvard, jenž po tříleté zámořské anabázi překvapivě
zamířil do finského Ässätu.

Z SM-LIIGY DO REPREZENTACE

Jenže návrat do Evropy a prakticky i sen o NHL mu
zhatilo zranění. Už v osmém zápase za Ässät Pori ho totiž ze
hry vyřadilo zranění zad, kvůli němuž nakonec vynechal celý
zbytek ročníku 2002/2003. „Tři měsíce jsem se

nemohl ohnout. Jezdil jsem ve Finsku po různých specialistech
a nikdo mi nedokázal pomoci. Až nakonec jsem se dostal k panu
Kolářovi, kterému se to povedlo," chválil si pomoc vyhlášeného
pražského fyzioterapeuta, jenž se stará o řadu českých
sportovců. „Bylo to takřka na poslední chvíli. Člověk se totiž

dostane do nálady, kdy si říká, že už se to nezlepší a
přemýšlí i o konci kariéry,“ přiznal v rozhovoru pro

iDnes.cz.
Poté, co se opět dostal do zdravotní pohody, už
ovšem barvy Pori nehájil. Od sezóny 2003/2004 totiž
působil v SaiPě. A hned v premiérovém ročníku v tomto
finském celku zaujal perfektní výkonností. V pětapadesáti
utkáních SM-Liigy totiž zaznamenal 37 kanadských bodů a
ovládl týmové bodování SaiPy. Rázem mu přilétla i nabídka
z reprezentace. Petr Šachl tak absolvoval jeden ze čtyř
turnajů Euro Hockey Tour. „Pro každého je čest hrát za

národní mužstvo. Taková třešnička na dortu, jak se říká,“

neprozradil nic nového.
Ročník s datováním 2004/2005 opět zahájil
v Lappeenrantě. Po individuální stránce se mu sice dařilo,
deptala ho však výsledková mizérie týmu. A tak požádal
klub o přestup. „Tým hrál tak, aby se udržel. A já chtěl víc.

Lákalo mě zkusit si jiný hokej i zápasy, ve kterých o něco
jde,“ uvedl pro hokej.cz.

Šachl nakonec finský celek opravdu opustil a vydal
se do švédské Elitserien, kde posílil na záchranu zbrojící
Brynäs. „Vůbec toho nelituju. Stihl jsem závěr základní

části a pak také boje o záchranu. Švédský systém je náročný,
tzv. Allsvenskan (2. nejvyšší soutěž ve Švédsku, pozn. HSfana)
týmy dokonale prověří. Pro Brynäs to dopadlo dobře. Udrželi
jsme se, měl jsem z toho dobrý pocit," řekl Václavu Jáchimovi

forvard, jenž se na záchraně tradičního skandinávského celku
podílel šesti brankami z deseti zápasů baráže. „Protáhl jsem si

sezónu, bylo to perfektní a hrozně rád na to vzpomínám.
Považuji to za jeden z největších úspěchů mé kariéry,“ dodal.
„Ve Skandinávii jsem strávil nádherné dva roky. Je tam krásná
příroda a vstřícní lidé,“ uzavřel.

ČTYŘI SKVĚLÉ ROKY V LIBERCI

Po úspěšně zvládnuté misi v Brynäs se Petr Šachl
rozhodl vrátit do vlasti, kterou opustil už v roce 1999. Dlouho
sice uvažoval o tom, že si skandinávské angažmá prodlouží, ale
nakonec rozhodly rodinné důvody. „V té době jsme s manželkou

čekali narození prvního dítěte, bylo tak jednodušší, když jsme
zůstali doma. Babičky a dědečkové si našeho potomka hezky
užili, byla to pro nás všechny veliká událost," poodhalil.

Šachl si nakonec jako nového zaměstnavatele vybral
Bílé Tygry. A udělal velmi správné rozhodnutí. Liberec totiž po
příchodu Šachla zažíval nejlepší časy klubové historie. Pod

Ještědem vznikl skutečně skvělý tým. Nu posuďte sami:
v bráně zářil Milan Hnilička, obranu řídili Martin Richter,
Valdemar Jiruš, Angel Krstev či Jiří Hanzlík. Góly pak
obstarávali Ľubomír Vaic, Andrej Podkonický, Petr
Vampola, Václav Pletka či Leoš Čermák.
A v neposlední řadě pochopitelně i Petr Šachl,
který v jednapadesáti zápasech základní části sezóny
2005/2006 zaznamenal 35 kanadských bodů. Bohužel
Liberec, jenž opanoval tabulku extraligy, v play-off
vyhořel a vypadl hned v prvním kole. A to i přesto, že Šachl
v pěti čtvrtfinálových duelech nasázel stejný počet
branek. Pokořitelem Bílých Tygrů se tehdy paradoxně
staly České Budějovice, kde Šachl začínal se seniorským
hokejem. „Bylo to pro mě velmi emotivní a tehdejší

vyřazení jsem kousal dost dlouho."

Liberec zvítězil i v základní část extraligového
ročníku 2006/2007 a dosáhl tak na ojedinělý úspěch.
Bohužel pro Šachla, který v této sezóně neměl kdovíjak
dobrou formu, a jeho tým ztroskotali Bílí Tygři opět před
branami finále.
Blízko velkého úspěchu byl celek ze severu Čech i
v nadcházející sezóně. Tentokráte už sice Liberec
Prezidentův pohár nezískal, zato však kousal v play-off.

K postupu do vytouženého finále chyběl už jen
maličký krůček, lépe řečeno pouze jediné
vítězství. „Myslím si, že se došlo vůbec nejdál,

kam se Liberec, kdy dostal. Dotáhli jsme to do
sedmého zápasu semifinále. Přesto jsme se
nedostali tam, kam jsme všichni chtěli. K finále
nám chyběl jen malý krůček, je to velká škoda,“

uvedl pro hokej.cz útočník, jenž se ve
zmiňovaném ročníku potýkal se zraněním a
nedokázal se dostat do optimální formy.
Šachl zůstal Bílým Tygrem i pro
nadcházející sezónu. V té už ovšem Liberec
ustoupil z extraligového výsluní. Sezóna
skončila pro Severočechy dokonce již
v předkole. Po skončení neúspěšného ročníku
tak nastaly změny, které odnesl i
jindřichohradecký odchovanec. Jeho bilance
v dresu Bílých Tygrů se tak zastavila na 212
duelech, v nichž se Šachlovi podařilo nasbírat
solidních sto bodů. Bylo to právě angažmá
v Liberci, které udělalo Šachlovi v České
republice parádní renomé (aby taky ne, když
výraznou část své kariéry strávil v zahraničí)...

EPIZODKA NA
MATEŘSKÉM LEDĚ

Poté, co opustil tygří smečku, vyčkával
na nabídku z elitních evropských soutěží.
Jenže čekání se nakonec protáhlo déle, než
by se dalo očekávat. Ještě v září byl Petr
Šachl, jemuž tehdy bylo jednatřicet let,
bez angažmá, a tak svolil k návratu do
mateřského Jindřichova Hradce. „Liberec

mi nabídl, abych alternoval v Benátkách,
než si seženu jiné angažmá. Tak to jsem
radši volil tu možnost vrátit se domů a hrát
v Jindřichově Hradci,“ poodhalil pro
iDnes.cz. „Nastoupit před domácím
publikem bylo docela nostalgické,“ sdělil
čtenářům hokej.cz.
V druholigovém Vajgaru nakonec
odehrál čtyři utkání s bilancí 2+4. „Rozdíl v

zázemí a úrovni soutěže určitě panuje.
Kluci tu trénují až po práci, navíc se tu
zpomaluje myšlení i hra. Kdybych tu zůstal
dlouho, velmi obtížně bych se pak vracel do
extraligového tempa, na které jsem
zvyklý,“ dodal v interview s Liborem

Kultem.

PŘES KOŠICE DO LUBLANĚ

Petr Šachl se nakonec rozhodl
nevyčkávat na nabídku z extraligy a
podepsal kontrakt s Košicemi, ambiciózním
celkem ze slovenské nejvyšší soutěže. 186
centimetrů vysoký forvard převzal
v Košicích jednu z vůdčích rolí a výrazně
napomohl týmu k titulu! Pro Šachla se

Následující sezóna už ovšem Šachlovi tolik nevyšla.
Nasbíral dokonce o třicet bodů méně než ve své premiéře
v čím dál kvalitnější soutěži, v níž hraje i český zástupce –
Orli Znojmo.
V létě loňského roku se tak Šachl ocitl znovu bez
angažmá. A stejně jako v roce 2009 se nemohl dočkat žádné
adekvátní nabídky. A tak opět oblékl dres mateřského
Jindřichova Hradce, za který sehrál čtyři druholigová utkání
(3+1), načež se stěhoval do dalšího celku z jihu Evropy –
italské Pontebby. Tam se Šachl setkal například s Rokem
Pajičem, Miloslavem Gureněm či Janem Platilem. Momentálně
již šestatřicetiletý forvard se stal třetím
nejproduktivnějším hráčem týmu (11+15), ale i angažmá
v této fotbalové zemi mělo pouze jepičí život. Po skončení
sezóny 2012/2013 se totiž opět ocitl bez angažmá.

ZPĚT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Petr Šachl se nakonec po letech cestování znovu
vrátil na jih Čech. Jako jeden z mnoha patriotů se totiž
upsal nově vzniklému Motoru, kterému chtěl pomoci
k návratu mezi elitu.
Bohužel scénář se letos z pohledu Jihočechů nevyvíjí
vůbec dobře a nad Českými Budějovicemi stále visí hrozba
baráže. A to ne o extraligu, nýbrž o 1. ligu. Jedno je ale
jasné, kdyby hrály všechny lajny Motoru tak jako ta
Šachlova, ve které nastupují ještě Zdeněk Ondřej a David
Kuchejda, nemusela by být situace týmu tak kritická.
tehdy jednalo o první triumf v kariéře, a zřejmě
i o jeho poslední. Košice, které pak titul vyhrály
ještě v následujících dvou letech, měly skutečně
hvězdný kádr. Jen pro zajímavost: v brankovišti
zářil Julius Hudáček, v obraně tvrdili muziku
Peter Mikuš či Ján Tabaček a o góly se starali
například Vladimír Dravecký, Dušan Andrašovský,
Peter Húževka, Marek Vorel či Rudolf Huna.
U dalších dvou titulů na slovenské poměry
bohatého celku však Petr Šachl nebyl. Po
skončení sezóny 2009/2010 totiž opět měnil
adresu. Bývalá opora Bílých Tygrů uzavřela
kontrakt se slovinskou Lublaní, která hraje
mezinárodní EBEL ligu.
V hlavním městě nejvyspělejšího státu
bývalé Jugoslávie strávil dvě zajímavé sezóny.
V ročníku 2010/2011 byl s 53 body druhým
nejproduktivnějším hráčem svého týmu.
V celkovém měřítku tento počin stačil na
čtrnácté místo. „Zjistil jsem, že to tam není
žádná sranda,“ uvedl pro iDnes.cz. „Byl jsem

příjemně překvapený, jakou má soutěž výbornou
úroveň," pokračoval v interview s Robinem
Krutilem. „Je to atraktivní soutěž, která nabízí
zajímavou konfrontaci různých hokejových nebo
spíš nehokejových národů," popsal. „Prim v
každém mužstvu hrají cizinci, kteří jsou hodně
kvalitní. Některé týmy by u nás s přehledem
mohly hrát extraligu, mají kvalitní finanční
zázemí, kádry i herní systém. Trénují tam
koučové, co působili v NHL, takže propagují
kanadský silový hokej," dodal.

Patrik Moskal je největší ofenzivní hvězdou
Šumperka, kam tento produktivní forvard zamířil
před letošní sezónou z Hradce Králové.
Přibližme si nyní jeho zajímavou kariéru.
-------------------------------------autor: HSfan
foto: Stanislav Souček (hchk.cz), Lubomír Hynek
(hokejsumperk2003.cz)
zdroj: pardubicky.denik.cz, Radek Špryňar, Pavel
Ryšavý, hc-kometa.cz, hchk.cz

PATRIK MOSKAL
U

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY

Patrik Moskal, rodák z Boskovic, kde se také poprvé
postavil na brusle, se narodil 11. 1. 1981. „S hokejem, ke

kterému mě přivedl můj otec, jsem začínal v pěti nebo šesti
letech. Někde se na internetu objevil překlep, že jsem začal
v šestnácti, to ale není samozřejmě pravda. My jsme
hokejová rodina, kde otec i brácha hráli hokej. Já stál na
bruslích již od dvou let a prošel jsem si vším jako každý
hokejista. Ale když tak uvažuji, nebylo by špatné začít v
šestnácti a být v osmnácti v reprezentaci.“

Z Boskovic zamířil do Olomouce, odkud odešel před
sezónou 1997/1998 do dorostu Třince. Hned v následujícím
ročníku si připsal první extraligový gól. Zajímavostí je, že

HRÁČSKÉ INFO
11. 1. 1981
178cm, 76kg
hůl levá
útočník
51Z, 11G, 23A,
-3 +/-, 52TM

STATISTIKY
Sezóna
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01

2001-02

2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

Klub
HC Olomouc - dor. (E)
HC Železárny Třinec - dor. (E)
HC Železárny Třinec (E)
HC Železárny Třinec - jun. (E)
HC Oceláři Třinec (E)
HC Oceláři Třinec - jun. (E)
HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)
HC Oceláři Třinec (E)
HC Ytong Brno (1.liga)
HC Ytong Brno (1.liga, baráž)
HC Oceláři Třinec - jun. (E)
HC Oceláři Třinec - jun. (E, p-o)
HC Oceláři Třinec (E)
HC Becherovka Karlovy Vary (E)
HC Ytong Brno (1.liga)
HC Draci Šumperk (1.liga)
HC Bílí Tygři Liberec (1.liga)
HC Bílí Tygři Liberec (1.liga, p-o)
HC Bílí Tygři Liberec (baráž o E)
HC Oceláři Třinec - jun. (E)
HC Bílí Tygři Liberec (E)
HC Vagnerplast Kladno (1.liga)
Podhale Nowy Targ (POL-1)
Podhale Nowy Targ (POL-1, p-o)
HC Kometa Brno (1.liga)
HC Kometa Brno (1.liga, p-o)
Podhale Nowy Targ (POL-1)
Podhale Nowy Targ (POL-1, p-o)
HC Kometa Brno (1.liga)
HC Kometa Brno (1.liga)
HC Kometa Brno (1.liga)
HC Kometa Brno (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
Královští Lvi (1.liga)
Královští Lvi (1.liga, p-o)

Z
41
24
6
38
1
43
2
37
7
5
7
2
1
29
10
29
2
12
5
6
10
2
21
9
52
3
37
10
50
4
41
13
33
15
41
11
41
9
51
7
48
5

G
25
18
1
17
0
18
0
3
1
3
0
0
0
2
3
9
0
3
0
2
0
1
8
2
14
0
8
1
18
1
5
0
7
2
6
0
11
2
22
1
13
2

A
18
21
0
17
0
21
0
7
3
1
1
0
0
5
2
4
3
1
2
0
0
0
10
2
15
0
17
5
18
0
6
0
5
1
12
4
7
6
21
2
18
0

B
43
39
1
34
0
39
0
10
4
4
1
0
0
7
5
13
3
4
2
2
0
1
18
4
29
0
25
6
36
1
11
0
12
3
18
4
18
8
43
3
31
0

+/0
+19
+1
+6
-6
+3
0
-3
0
-5
-7
-16
+3
0
0
-6
+1
-1
+1
-2
+14
-2
+4
-2
+3
-2
-1
-6
-6
-4
+9
-2
+1
-2

TM
0
46
0
47
2
10
4
2
6
30
0
24
0
28
0
14
4
4
6
0
42
2
84
4
26
14
32
0
8
2
18
4
20
2
63
0
26
2
42
2

KDO SI TAKÉ ZAHRÁL
NA MSJ 2001?
U

U

MIKKO KOIVU

KARI LEHTONEN

DANY HEATLEY

JASON SPEZZA

ILJA KOVALČUK

„Po každém úspěchu se říká, že
byla vynikající parta. U nás to
tak ale vážně fungovalo.“
v Třinci se seznámil s věhlasným útočníkem Martinem Havlátem, kterého Moskal dodnes
považuje za nejlepšího hokejového kamaráda.
Až do sezóny 2000/2001 však nevysoký forvard moc příležitostí mezi seniory
nedostával, ale právě v tomto životním ročníku nastal průlom. Moskal se dokázal v 19
letech prosadit do sestavy Třince, za který odehrál 37 zápasů s bilancí 3+7, navíc sbíral i
zkušenosti na hostování v brněnském Ytongu.

HENRIK LUNDQVIST

TOMÁŠ PLEKANEC

JUNIORSKÝM MISTREM SVĚTA

Tato sezóna je v kariéře Petra Moskala výjimečná i z jiného důvodu. Stal se totiž
juniorským mistrem světa v ledním hokeji (hrálo se v Rusku)!
Česká republika tehdy měla opravdu silný kádr. Trenéři Jaroslav Holík a Pavel
Hynek se mohli spolehnout na um Rostislava Klesly, Tomáše Plekance, Martina Erata či
Radima Vrbaty. Tým však fungoval jako celek. „Po každém úspěchu se říká, že byla

vynikající parta. U nás to tak ale vážně fungovalo. Důležitým momentem celého
mistrovství bylo, že jsme prohrávali ve čtvrtfinále se Švýcary po dvou třetinách 2:3,
podařilo se nám to na 4:3. Dostali jsme se mezi čtyři, zvládlo se semifinále se Švédy a pak
finále. Na zlatu měl obrovskou zásluhu celý tým, ale největší brankář Tomáš Duba, který
si držel průměr pod jeden inkasovaný gól na zápas,“ uvedl Moskal pro pardubicky.denik.cz.
„Teď už na to mám pouze krásné vzpomínky, dá se říci, že to je můj největší úspěch
kariéry. Sešla se skvělá parta výborných hokejistů, zvlášť ze zámořských soutěží. Drželi

MARTIN ERAT

sedmi let se dostali zpátky na špičkovou
úroveň. I my bychom měli jít v těchto
šlépějích,“ dodal.

ÚSPĚCH MU STOUPL DO
HLAVY

Zdálo se, že Patrik Moskal, který na
turnaji v sedmi zápasech nasbíral dva body,
bude v budoucnu hodně ceněným hráčem se
slibným potenciálem. Jenže nestalo se tak.

„Hokeji jsem asi nedával,
co jsem měl.“
jsme celý turnaj při sobě, proto jsme pak mohli slavit
titul. Velký podíl na úspěchu mají také trenéři Jaroslav
Holík s Pavlem Hynkem. Z pana Holíka jsme strach
neměli, ale zdravý respekt rozhodně. Brali jsme ho
jako bývalého vynikajícího hráče, dokázal nás
neskutečně nahecovat,“ dodal v rozhovoru s Radkem

„Chtěl jsem pokračovat ve sbírání úspěchů dál,
ale asi jsem hokeji nedával, co jsem měl. Myslel
jsem, že mě to někam posunout může a
v extralize mně to vlastně trochu pomohlo.
Moje chyba byla, že jsem hokeji nedal, co byla
potřeba a bude mě to asi ještě dlouho mrzet.
Mou kariéru tak titul moc neovlivnil. Když si
vezmete, kde kluci z mužstva jsou a kde jsem
já… Je to strašný skok a znovu říkám, je mi to
líto. Vrátit to však nemůžu. Snažím se makat
aspoň teď, snad je to vidět,“ litoval Moskal
v interview pro Deník. „Dá se říci, že se
dostavila mladičká nerozvážnost. Přijde úspěch
a u mladých hráčů to stoupne často do hlavy a
každý si myslí, že to půjde samo. Řeknu to
blbě, ale myslíte si, že vás budou mít všichni za
boha, protože jste něco vyhrál. Jenže na zadek
si před vámi nikdo nesedne a pravda se vždycky
ukáže. Proto to se mnou takhle dopadlo,“ dodal
útočník, jehož vrchol kariéry tak bohužel
přišel už v 19 letech.
Hned v následujícím ročníku
(2001/2002), po bouřlivých oslavách, vystřídal

Špryňarem a Pavlem Ryšavým.
Od té doby naši junioři na podobný úspěch
čekají. A zdá se, že ještě dlouho budou. Juniorský
hokej oproti tomu seniorskému v České republice
zaostává. „Proč? No, posuzuje se to těžko. Je hlavně

potřeba věnovat se hráčům, aby neodcházeli brzo do
zahraničí. Mladí kluci si myslí, že jsou v šestnácti
dobře připraveni na odchod do zámoří, přitom
hokejisté dozrávají až tak kolem pětadvaceti let.
Myslím, že bychom si měli vzít příklad ze Švédska,
Finska a dalších, kde tomu věnují daleko více času než
u nás. Disponují tam také daleko kvalifikovanějšími
trenéry, kteří to s mládeži umí a hlavně mají chuť, což
je potřeba,“ uvedl v off-line rozhovoru na hchk.cz.
„Ono stejně nejde vyhrávat tituly pořád, jako tomu
bylo na přelomu milénia. Slabší období přijít muselo.
Každopádně je potřeba, aby se s mládeží začalo více
pracovat. Co si vzpomínám, tak Švédi byli před deseti
lety také špatní. Měli problém se v dvacítkách
zachránit! Jenže pak začali tvrdě makat a během šesti

„Když si vezmete, kde kluci z mužstva
jsou a kde jsem já… Je to strašný skok.“

hned pět klubů. Krom Třince (A-tým a juniorka)
působil v Karlových Varech, v prvoligovém Ytongu a
v závěru sezóny zamířil do Liberce, který tehdy
hrál ještě stále druhou nejvyšší soutěž. Patrik
Moskal nakonec svojí úlohu splnil a devíti body z 19
zápasů pomohl Bílým Tygrům k postupu do
extraligy. Tu si za Liberec i zahrál, ale žádnou
výraznou stopu v týmu neudělal.

POLSKO – BRNO – POLSKO BRNO

Před startem ročníku 2003/2004 se
výborný bruslař rozhodl poprvé v kariéře odejít do
zahraničí. Jeho novým zaměstnavatelem se stalo
polské Podhale Nowy Targ. „Nowy Targ je něco

jako Boskovice, odkud pocházím. Zhruba 20
kilometrů odtamtud jsou Polské Tatry, známé
horské zimní středisko Zakopané. Dokonce jsem se
tam byl i podívat na skoky na lyžích,“ uvedl

v rozhovoru pro hc-kometa.cz.
Se svým novým celkem nakonec zvítězil
v polském poháru, což je dosud poslední Moskalova
trofej. „S klidem můžu říct, že první čtyřka by

mohla hrát ve středu naší první ligy, ale výš už asi
ne,“ popsal úroveň tamější soutěže.

V nadcházejícím ročníku se ovšem znovu
vrátil do své vlasti. Tentokráte však zamířil do 1.
ligy, kam ho zlákala sílící Kometa Brno. Moskal
konečně dostal adekvátní prostor a nasbíral 29
kanadských bodů. Znovu si tak dokázal, že hokej
hrát umí.

„Měli bychom jít ve šlépějích
švédského hokeje.“

DOTAZNÍK PATRIKA MOSKALA
zdroj: hc-kometa.cz

Kdo byl, nebo stále je Tvůj hokejový nebo sportovní vzor?
„Rio Ferdinand.“
Při čem si nejvíce odpočineš?

„Na procházce s manželkou, malou Nicolkou a naším pejskem. Nebo u TV.“
Za co nejvíc utrácíš?

„Za oblečení.“

Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo a pití?

„Svíčková od mé manželky Petry, tatarský biftek.“
Který TV pořad nejraději sleduješ a proč?

„Sportovní přenosy, hlavně liga mistrů.“

Kterého českého zpěváka, zpěvačku či skupinu nejraději posloucháš?

„Lucie, Daniel Landa.“

Jaké je Tvoje oblíbené domácí zvíře?

„Pes.“

Máš jiný oblíbený sport?

„Tenis, fotbal, bowling.“

Nicméně po sezóně 2004/2005 se znovu vrátil
do nejvyšší polské soutěže. S Podhale došel do
semifinále, což se rovnalo úspěchu. ale ani solidní rok
neodradil Moskala od dalšího návratu do Komety, která
mu nabídla tříletý kontrakt, což se jen těžko odmítá.

„Své působení jsem přerušil hlavně kvůli tomu, že se
nám narodila první dcera, mimo toho jsem dostal
nabídku z Komety.“
Na Polsko však Moskal vzpomíná v dobrém. „Na
polské angažmá vzpomínám jen v tom nejlepším. Nějaké
zkušenosti mi to určitě dalo, poprvé jsem si zahrál v
zahraničí. Tehdy tam byl hokej na dobré úrovni a lidi
to táhlo. V Polsku je řada populárnějších sportů,
například skoky na lyžích, to je tam něco
fenomenálního. Přesto si však fanoušci najdou cestu i
na hokejové stadiony.“

Ačkoliv v Kometě podepsal tříletou smlouvu,
strávil v ní jen dvě sezóny. Zatímco ta s datováním
2006/2007 se mu hodně povedla (v 50 zápasech
nasbíral 36 bodů), ta následující už vůbec ne. „Dostával

jsem příležitosti, ale prostě mě to nešlo a propadal
jsem se sestavou,“ uvedl k ročníku, v němž už nasbíral

pouze jedenáct bodů. Proto s ním vedení přestalo
počítat a nabídlo ha na přestup.

HRADECKÉ ANGAŽMÁ

Ozval se Hradec Králové, a Moskal tak znovu
měnil angažmá. Zdálo se, že se na východě Čech
konečně usadil. Nebýt přesunu extraligy do tohoto
města, asi by v tomto klubu setrval až dodnes.
V prvních třech ročnících měl na starost spíše
defenzivnější úkoly, ale v předminulé sezóně se pyšnil
parádní ofenzivní formou. V 51 zápasech základní části
dal 22 branek a na jednadvaceti se podílel asistencí.
Stal se tak nejlepším střelcem týmu. „Tahle sezona
byla extrémní, ulétlo mně to,“ uvedl. „Snad poprvé

v kariéře jsem nasbíral hodně bodů. Ovšem nejlepší
sezonu v životě jsem si hodně užíval.“

V uplynulém ročníku se mu sice rovněž dařilo,
ale tentokráte se jeho počet vstřelených gólů zastavil
už na třinácti. „Asi jsem si na sebe upletl bič. Prostě

předloni to byl úlet. Otevřeně však říkám, že
z minulého ročníku jsem ze sebe zklamaný,“ prozradil

zkušený forvard, který byl iniciátorem loňského
Movemberu v hradecké kabině.

ŠUMPERSKÝM DRAKEM

„Sezóna 2011/2012 byla extrémní. Ulétlo
mě to a upletl jsem si na sebe bič.“

Když byl v létě oznámen přesun extraligové
licence z Českých Budějovic do Hradce Králové, Patrik
Moskal si musel hledat nové angažmá. Nakonec se
domluvil na působení v Šumperku, který měl o
vytříbeného technika zájem již dříve.
V kabině Draků se potkal se svým bývalým
parťákem z Komety Brno Alešem Staňkem. S tímto
zkušeným forvardem nakonec Moskal opět vytvořil
útočné duo, které doplnil šumperský odchovanec Lukáš
Žalčík. Tato lajna je hodně nebezpečná a je
pravděpodobné, že i v play-out bude toto trio opět
střílet branky jak na běžícím páse.

Martin Koudelka patří k výrazným prvoligovým
osobnostem. Ve druhé nejvyšší soutěži už toho
odehrál opravdu hodně. Jeho jméno je spjato
zejména s hradeckým hokejem. Od poloviny
letošního ročníku však tento veterán působí
v Litoměřicích, kterým pomohl k historickému
postupu do prvoligového play-off.
-------------------------------------autor: HSfan
foto: Petr Kraus (fotokraus.cz), Jan Pavlíček
(bkboleslav.cz)
zdroj: Radek Špryňar, hradecky.denik.cz, Petr
Bílek, iDnes.cz, Radomír Machek, hchk.cz, Sanny
Muharem, Daniel Langer, bkboleslav.cz
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MARTIN KOUDELKA

Martin Koudelka, odchovanec
Pardubic, hrával extraligu již
v brzkých hokejových letech. Ale
nikdy se z něj nestal nadprůměrný
extraligový hráč, a tak se od 25 let
pohybuje výhradně mezi prvoligovými
mantinely, kde si udělal skutečně
dobré jméno, zejména působením
v Hradci Králové. Nyní však hájí
barvy severočeského Stadionu.

DOBRÉ ČASY

Jeho bodově nejplodnějším
ročníkem je ten s číslovkami
2006/2007, kdy 51 získaných bodů
zařadilo 182cm vysokého forvarda na
deváté místo v lize. Zmiňovanou
sezónu tak může hodnotit jako jednu
z nejpovedenějších v jeho bohaté
kariéře.
V roce 2007 navíc mohl v
Hradci Králové slavit u vítězství
v základní části 1. ligy, bohužel
v play-off skončili Východočeši již v
semifinále.
Na deváté příčce
v kanadském bodování druhé nejvyšší
soutěže skončil i v sezóny
2008/2009 (za zmínku stojí i jeho
23 kladných bodů v kolonce +/-). Při
pohledu na jeho statistiky je jasné,
že 38letý forvard raději přihrává
než zakončuje. Ani jednou ve své
seniorské kariéře nepřekročil hranici
dvaceti vstřelených branek, kdežto
v počtu asistencí se za tento mezník
dostal hned sedmkrát.
Největších úspěchů dosáhl,
jak již bylo zmíněno, na týmovém poli.
Koudelkovi se podařilo vyhrát jak
základní část 1. ligy, tak v roce 2011
extraligový titul s Třincem, k němuž
týž rok přidal i zlatou medaili z MS
v inline hokeji. Pojďme si teď
detailně zmapovat jeho životní
sezónu. Začneme u Radka Dudy,
skončíme oslavami titulu.

ŽIVOTNÍ SEZÓNA
2010/2011

Hokejista, jenž odehrál 266
extraligových utkání, v nichž dokázal
nastřílet 30 branek a na 39
asistovat, prožil poměrně poklidný
prvoligový ročník. Z důvodu zranění
stihl za Hradec Králové naskočit jen
do 30 zápasů (6+7), k nimž přidal 4
starty za Oceláře z Třince. Za

STATISTIKY
Sezóna
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09

2009-10
2010-11

2011-12
2012-13

Klub
HC Pardubice - dor. (E)
HC Pardubice - jun. (E)
HC Pardubice - jun. (E)
HC Pardubice (E)
HC Pardubice (E, p-o)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)
HC Znojmo (2.liga)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)
HC České Budějovice (E)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)
HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)
HC Dukla Jihlava (1.liga)
HC Dukla Jihlava (1.liga, p-o)
HC Senators (1.liga)
HC Žďár nad Sázavou (2.liga)
HC JME Znojemští Orli (E)
HC Havířov Panthers (E)
HC eDsystem Rosice Senators (1.liga)
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga, p-o)
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga, p-o)
HC VČE Hradec Králové (1.liga)
HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VČE Hradec Králové (1.liga)
HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC Moeller Pardubice (E)
HC Moeller Pardubice (E, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC Oceláři Třinec (E)
HC Oceláři Třinec (E, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC Oceláři Třinec (E)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
BK Mladá Boleslav (1.liga)
BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)
BK Mladá Boleslav (bar.)

Z
36
22
4
21
44
10
1
30
17
41
3
45
3
6
29
7
18
1
1
1
28
37
8
40
10
50
9
48
10
39
10
1
3
42
15
38
8
4
10
30
9
1
44
7
48
10
12

G
41
2
0
4
7
0
0
1
1
3
0
9
0
1
17
2
7
0
0
0
12
13
0
5
2
14
2
15
2
12
4
0
0
14
6
9
3
1
1
6
0
0
10
1
14
3
0

A
33
1
1
4
6
2
0
5
3
8
0
6
0
2
12
2
7
0
0
0
16
15
1
22
4
20
4
36
1
17
7
0
0
27
8
26
4
0
1
17
1
0
22
2
24
6
5

B
74
3
1
8
13
2
0
6
4
11
0
15
0
3
29
4
14
0
0
0
28
28
1
27
6
34
6
51
3
29
11
0
0
41
14
35
7
1
2
23
1
0
32
3
38
9
5

TM
13
20
10
0
16
12
40
30
8
18
20
2
14
2
0
0
43
18
10
64
4
32
20
51
14
88
8
0
0
55
12
66
4
2
4
14
24
0
12
0
36
2
18

Slezany dokonce dokázal dát branku, a to rovnou
v ostře sledovaném derby proti Vítkovicím. „Paráda.

Dal jsem góla před domácími diváky, v derby, při
výborném výsledku a výkonu. Fantazie!“ Jeho velká

chvíle v Třinci ale ještě měla přijít…
Nejdříve si ovšem musel odbýt povinnosti
v kmenovém Hradci Králové. Do play-off šli
Východočeši z nevýhodné šesté pozice a vzhledem
k tomu, že Olomouc prohrála s pátým Rebelem, bylo
jasné, že se Hradečtí budou muset střetnout
s Chomutovem (tehdy se totiž ještě hrálo předkolo).
Piráti nedali Hradci šanci a porazili jej v pěti zápasech.
Víc než konečný výsledek ale zaujala zejména potyčka
Martina Koudelky s rebelem Radkem Dudou.

IDIOT DUDA

Popišme si nyní tuto situaci. Pár vteřin před
koncem třetí třetiny Duda krosčekoval jednoho
z hradeckých hokejistů, což psychicky nevydrží
zkušený forvard Koudelka, který, jak bylo patrné na
videozáznamu, hokejkou píchne Dudu do rozkroku.
Vzniká krátká rozmíška mezi těmito dvěma hokejisty,
rozhodčí ovšem pohotově zasáhnou a záhy od sebe oba
dva hráče odtrhli. Martin Koudelka ale neměl dost, a i
přes snahu hokejových soudců mu v tom zabránit, se
snažil vyvolat bitku. Jenže chomutovský forvard
evidentně na žádné rvačky náladu neměl a odjel na
střídačku svého týmu. Arbitr pak udělil Koudelkovi
trest do konce utkání, Duda vyfasoval 2+2 minuty.
Ano, na této situaci opravdu nebylo nic moc
zvláštního, ale v pozápasových rozhovorech se do sebe tito
dva světem protřelí útočníci ostře pustili. A to už obvyklé
není. „Mám před sebou možná ještě pár roků hokeje a tenhle

člověk mi je schopný zazdít zbytek kariéry. Mám rodinu,
děti, ale on nerespektuje vůbec nic. Co k tomu říct? Pan Du…
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,“ řekl rozčilený Koudelka.

V civilu jinak poklidný muž zhodnotil i důvod svého
činu, kdy se chtěl s Dudou utkat v pěstním souboji. „Po faulu

na mě během během třetího zápasu, kdy jsem uklouzl po
hokejce nebo po puku, za mnou jezdí a furt se mě ptá, proč
se nechovám v rámci fair play a nejdu za rozhodčím. To mi
říká člověk, který od počátku své kariéry dělá jenom hnusné
věci. Když mu jdete do těla, tak se uhne a schválně vám tam
nechá nohu. Celý zápas provokuje, píchá vás holí a jeho
jediným cílem je někomu zničit kariéru, Provokoval mě různě.
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

Mnozí poté očekávali a těšili se na
následující duel mezi Hradcem a
Chomutovem. Koudelka totiž prohlásil, že
klidně odehraje jen jedno střídání a
s Dudou se popere. Nakonec ovšem k žádné
výraznější potyčce mezi těmito dvěma
kohouty nedošlo. „Vychladl jsem. Místo

hokeje bych se jen pošťuchoval. Srovnat si
to musí on," vzkázal. „Poradil jsem se s
rodinou, nechtěl jsem dělat blázna,
kašpárka. To bych se dostal na jeho úroveň.
Publikum? Když řvou jen Koudelko, to mi
nevadí." V zápase nakonec Severočeši
zvítězili (a postoupili do semifinále playoff). Dokonce se trefil i kontroverzní
Duda. Po svém gólu pak na Koudelku něco
zařval. „Ani nevím co. Neposlouchám

blbosti, které žvatlá… Asi mu to pomáhá,
když střílí góly. Dal mi ještě krosček, tušil
jsem, že něco udělá, ale rvačku jsem hrotit
nechtěl," řekl pro Petra Bílka. Po utkání si

však dva znesváření soupeři podali ruce, za
svými názory si však stojí i nadále.
Mimochodem video z potyčky ze čtvrtého
semifinálového klání naleznete zde:
http://www.youtube.com/watch?v=Om2CY
WhZnA0
Co se týče hry Koudelky v play-off,
tak statný útočník zklamal. V devíti
utkáních si připsal jen jeden bod. Velmi
špatně pak na tom byl bývalý pardubický
útočník i ve statistice plus mínus, v níž měl
hrozivých sedm

mrzák.“ řekl rozčileně v interview pro hradecky.denik.cz.

Svého tehdejšího svěřence se zastal i kouč Jiří Mička.

„Všichni viděli, že si to kluci mohli rozdat na férovku, ale Duda
se nechal z toho vytáhnout. Je vidět, že má problémy sám se
sebou.“ I jeho dlouholetý parťák Jiří Kadlec neměl po tomto
incidentu Dudu zrovna v lásce. „Na Dudu má každý spadeno a
po téhle sérii si myslím, že právem. Když dá někomu pěstí a
pak se schová za rozhodčího… Koudyho jsem takhle naštvaného
viděl jen jednou,“ uvedl v interview s Radkem Špryňarem.
Na tento velmi zajímavý rozhovor pak reagoval i sám

Duda. „Nenaštvalo mě to. Za prvé: nečtu to. Za druhé:
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,“ sdělil sebevědomě pro idnes.cz. „Neunesl, že hraje
proti Chomutovu, neunesl, že proti němu stojí Duda, který měl
v zápase 2+2. Jemu se nedařilo, viditelně šlapal vodu. Musí
začít hledat chyby sám u sebe a přemýšlet, jak se zlepšit,“
řekl pro MF DNES.
Vyjádřil se i k tomu, že prý nehraje fér. „Když šlape

na puky a padá a nepřizná se rozhodčímu, že zakopl, tak s
takovým hráčem nemůžete hrát fair play,“ vrátil úder
v interview s Petrem Bílkem.

záporných bodů.

EXTRALIGOVÝ TITUL

Chuť si pak pilný nahrávač spravil
v extraligovém play-off, kde vypomáhal
pozdějšímu vítězi - třineckým Ocelářům. Ve
vyřazovacích bojích dostal Koudelka poměrně
dostatek prostoru a dokonce dokázal vstřelit
jednu branku. K titulu tedy nepřišel jak slepý
k houslím. Ze sérií v play-off byl nadšen. „Je to

příjemné, jsou v tom emoce a já tvrdím, že sport
je právě o emocích. Třeba nedávno. Máte plný
barák fandících lidí, nemůžete dát gól, a nakonec
to přijde v 59. minutě, skáčete radostí jako
janek. Je fajn to prožít, super zážitek pro
diváky i pro mě. Vidím to i třeba doma a na
známých, které dřív Třinec moc nezajímal, teď
je to něco jiného.“

INLINE HOKEJ

U jednoho vítězství ale neskončilo,
Martin Koudelka totiž za dva měsíce oslavoval
triumf i v jiném sportu, tentokráte na
kolečkových bruslích.
Inline reprezentanti České republiky i
s ex-hradeckým matadorem prošli až do finále
MS v inline hokeji organizace IIHF. Tam
dokázali na domácím hřišti těsným výsledkem 3:2
porazit Američany.
Koudelka není pro inline hokej žádnou
neznámou postavou, v národním dresu se totiž
představil na několika předešlých šampionátech,
do té doby jeho poslední turnaj se ale datoval

HRÁČSKÉ INFO
11. 2. 1976
182cm
95kg
hůl levá
útočník
4Z, 7G, 18A,
+1 +/-, 40TM

už do roku 2007. Důvody svého návratu do
reprezentačního výběru po čtyřech letech prozradil
v rozhovoru s Radomírem Machkem (MF DNES).

„Důležité určitě je, že se hraje doma v Pardubicích,
možná k tomu přihlédl i trenér při nominaci, aby
ušetřil za hotel. Ale vážně. Je to docela lákavé,
mohou se přijít podívat známí, o šampionátu se dost
mluví, takže by mohli chodit i diváci, tak proč to
nezkusit, mohl by to být pěkný šampionát,“ tušil
Koudelka už před startem šampionátu.
Problémy při uvolnění Koudelky, stejně jako
v případě Zdeňka Čápa, který ovšem slavil světový
titul na MS organizace FIRS, Hradec nedělal. „Je

pravda, že klubům se do uvolňování moc nechce, ale
letos byli u mě shovívaví, za což jim musím
poděkovat, protože jsem si letos opravdu chtěl

zahrát. V minulých letech to ne bylo, i proto jsem měl na
mistrovství světa tak dlouhou pauzu,“ poodhalil.

Nominaci si vysloužil i dobrými výkony v inlinové
extralize, v níž hraje již od jejího začátku v barvách Pardubic.

„Extraligu beru jako zajímavý doplněk léta, i když je to stále
náročnější. Teď už se hraje skoro po celé republice, je to
časově náročnější. K tomu máte letní hokejovou přípravu, navíc
já letos kvůli Třinci ani neměl pořádnou dovolenou. Ale in-line
hraju od začátku, co tady vznikl, dokonce jsme byli vůbec
prvními mistry republiky, takže pokračuji,“ sdělil pro MF

DNES.

Jak již Koudelka zmínil, zprávy z vrcholného turnaje
plnily titulní stránky internetových serverů, tudíž většině
neuniklo, že Češi poměrně s přehledem slavili historický titul.
Sám Koudelka měl na výhře výrazný podíl. Do statistik turnaje
se člen první formace zapsal dvěmi přesnými trefami a
dvakrát na branku svých spoluhráčů asistoval, z toho jednou
ve finále proti USA. Češi tento klíčový zápas zvládli poměrem
3:2 a zaplněný stadion bouřil.
Nejenom na finálovém utkání byla parádní atmosféra,
ale po celou dobu trvání šampionátu se pardubičtí diváci
pořádně vytáhli. „Bylo to geniální. Říkal jsem, že když na finále

otevřou vršek, bude to úplně fantastické. Lidi fandili celý
turnaj, myslím, že se nadchli, že je to bavilo, a to je pro nás
hráče to nejdůležitější. Věřil jsem, že když porazíme Finy,
Švédy a podobné celky, tak se lidi chytnou a přijdou. Když
chodí i na basket a jiné sporty, tak proč by nemohli přijít na
tenhle. Jak jsem říkal, bylo to fantastické a myslím, že to byla
hodně dobrá reklama na inline,“sdělil pro Sanny Muharema.
Martin Koudelka tak byl u všech výrazných
milníků českého inline hokeje. Stal se spolu
s Pardubicemi historicky prvním vítězem extraligy, a
poté vybojoval i první titul Mistrů světa pro zemi ze
srdce Evropy. Pohádkovou sezónu tak završil snad
nejhezčím možným způsobem. „Celý ročník byl hodně

povedený. Teď mě budou všichni brát jen proto, aby se
mnou získali zlaté medaile. Abych nejel ještě na nějaké
veslařské závody (směje se). Ještě bych chtěl něco
získat s Hradcem a budu úplně spokojený,“ přál si 38letý

Koudelka, aniž by tušil, že v Hradci Králové setrvá už jen
jeden rok.

SMUTNÁ ROZLUČKA S
HRADECKÝM DRESEM
Následující sezónu si zkušený forvard jistě za
rámeček nedá. Kvůli zranění vynechal několik zápasů a
navíc se kvůli častým absencím na tréninku (pochopitelně
vinou zdravotních indispozicí) hodně těžko dostával do
formy. I díky průměrným výkonům oblíbence hradeckého
publika nakonec jeho tým zklamal a nedostal se ani do
semifinále. „Martin Koudelka měl takovou průměrnou

sezónu, oboustranně se čekalo trochu víc. Doplatil na
nemoci a obměnu týmu. Nakonec byl nemocný delší dobu,
což mělo vliv na jeho výkon, nicméně si stále myslím, že
byl on tmelící článek té lajny s Moskalem a Budínským.
Bylo to i vidět, když nehrál, že to moc nešlapalo,“
zhodnotil výkony otřelého veterána Aleš Kmoníček,
generální manažer Hradce Králové, v

výchozí pozici do play-off. Samotnými vyřazovacími boji ve
druhé nejvyšší soutěži se pak Mladá Boleslav doslova
protrápila. V semifinále totiž Středočeši narazili na
houževnatou Třebíč, která sérii dotáhla až do
šestizápasového rozuzlení. V samotné baráži už se
Bruslařskému klubu dařilo a naději na postup živil až do
posledního zápasu. V utkání o vše však Středočeši padli, a
Liberec tak uhájil extraligovou příslušnost. Co se však týče
adrenalinu, tak si Koudelka nemohl rozhodně na co stěžovat.

HOSTOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH
V loňském ročníku se Martinu Koudelkovi dařilo až
nad očekávání dobře. Velezkušený forvard v základní části
nasbíral 38 bodů (3. v týmovém bodování), v play-off pak
přidal dalších devět. V baráži se blýskl hned pěti
asistencemi. Jeho příchod se tedy BK MB vyplatil, ačkoliv se
před sezónou zdálo, že už je Koudelka za zenitem.
Jenže letos se bývalá opora Hradce Králové trápila.
A když začala Mladá Boleslav posilovat (o Pavla Musila či
Jana Starého), na Koudelku už nezbylo v kádru odpovídající
místo. Jeho pozice v týmu se tak vyřešila hostováním
v severočeských Litoměřicích. Tam převzal Martin Koudelka
jednu z vůdčích rolí, postavil se na centra první formace po
bok Miloslava Čermáka (na této pozici však nehraje
pravidelně). Koudelka se tak výrazně podepsal pod
historickým postupem Stadionu do prvoligového play-off,
který prolomil smůlu z posledních tří let a poprvé od postupu
do druhé nejvyšší soutěže bude hrát místo play-out
vytoužené play-off. Jak si Severočeši ve své premiéře
povedou? A jak se jim vyplatí zkušenosti Martina Koudelky?
rozhovoru pro oficiální klubové stránky.
U reparátu zpackané sezóny už ale
Koudelka nebyl.

ODCHOD DO MLADÉ
BOLESLAVI

Útočník, jehož prvoligovým maximem je
51 bodů ze sezóny 2006/2007, se totiž nedohodl
s východočeským klubem na nové smlouvě a po
sedmi vesměs slušných ročnících Hradec Králové
opustil.
Angažmá si nemusel hledat dlouho, o jeho
služby totiž projevil zájem favorit soutěže Mladá Boleslav. „Po sedmi letech je to vždy

těžké. Něco jsem v Hradci prožil, byla tam
skvělá banda. Za tu dobu už jsem se ale až příliš
zklidnil a cítil jsem, že potřebuji nějaký nový
impuls. Ambiciózní Mladá Boleslav je pro mě v
tomhle směru ideální krok,“ sdělil po svém
příchodu pro bkboleslav.cz. „Mám rád adrenalin a
utkání, ve kterých jde o všechno, takže mě velmi
lákal i příslib případných závěrečných kol playoff a baráže,“ dodal v interview s Danielem
Langrem.
A Martin Koudelka se adrenalinu opravdu
dočkal. Možná ještě ve větší míře, než by bylo
zdrávo. V základní části měl Bruslařský klub
celkem značné potíže, aby si vybojoval nejlepší

Ústečtí Lvi značně zredukovali rozpočet a začali
spoléhat na méně zvučné hráče. Jedním z nich
je i Václav Meidl, jenž měl před sebou skvělou
budoucnost, ale pak se cosi zadrhlo a místo
vysněné NHL musí skousnout angažmá v 1. lize.
-------------------------------------autor: HSfan
foto: Miroslav Rosendorf (hcusti.cz), Michal Eger,
Ivo Dostál (hc-kometa.cz)
zdroj: hokej.cz, olomoucky.denik.cz, Petr Kozák,
hcust.cz, Václav Jáchim

VÁCLAV MEIDL
U

PROSTĚJOVSKÉ
ZAČÁTKY

Václav Meidl poprvé nazul
brusle na ledě prostějovského
stadionu. „Dlouho jsem hrál závodně

také fotbal, jenže později už to nešlo
stíhat, přednost dostal hokej,"
prozradil pro hokej.cz. „Ani nevím
proč, ale brzy jsem věděl, že chci být
hokejistou a nikdy jsem o tom
nezapochyboval.“

Nejrychlejší kolektivní sport ho
nadchnul a společně se svým bratrem
Radkem se mu věnovali dnem i nocí. „Už

odmalička jsme spolu byli na zahradě
celý den a hráli pozemní hokej. Hodně
nás to vzalo,“ vzpomíná starší z této
bratrské dvojice. „Když jsem viděl
bráchu, jak hraje hokej, chtěl jsem
hned za ním na led. Když byl Václav
malý, tak jezdil na zápasy. Já ale ještě
nehrál, jen bruslil. Tak jsem vždycky
brečel, že chci jít taky. Tak jsem se
k tomu taky dostal,“ uvedl v interview

pro olomoucky.denik.cz Radek Meidl,
jenž loni působil v Berouně a Šumperku.
Bratři jak se patří to doma
neměli lehké. Táta je cepoval už od
malička. „Naši to berou hodně vážně.

Spíš kritika než pozitiva. Zvlášť táta to
hodně prožívá. Když hrajeme dobře,
tak řekne: Nebylo to špatné. A když
špatně, tak nám to vytmaví,“ uvedl

27letý Václav.
Pro Radka Meidla je jeho bratr
vzorem, šel v jeho šlépějích a vyšlapané
cestičce. „Musím se přiznat, že jsem to

měl díky bráchovi o něco lehčí. To on
mi prošlapával cestu a vším si prošel ze
začátku, otrkal rodiče a ty pak věděli
se mnou, do čeho jdou. Měl jsem to pak
lehčí,“ vzpomíná o 2 roky mladší Radek.

U Jestřábů působil do sezóny
2000/2001, kdy mu bylo 14 let.
S prostějovským klubem se rozešel ve
zlém, okolnosti jeho odchodu raději
nechtěl pro média komentovat. Hodně
hořce se s Prostějovem rozloučil i jeho
bratr Radek, jenž byl inzultován jedním
z místních „fanoušků“. Každopádně
mladší z bratrů se před dvěma lety
přece jen do jestřábího hnízda vrátil a
vše špatné hodil za hlavu.

„Bojím se zranění. Byl bych moc smutný, kdybych
kvůli němu musel náhle skončit. Hokej totiž miluju."
STATISTIKY
Sezóna
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

2007-08

2008-09
2009-10

2010-11

2011-12
2012-13

ANGAŽMÁ V ZÁMOŘÍ
Z Prostějova odešel do Třince,
odkud posléze zamířil do Havířova. Za
A-tým tohoto klubu debutoval

Celkem

Klub
Z
Prostějov - dor.(LD)
37
HC Hamé Zlín - dor.(E)
7
HC Oceláři Třinec - dor. (E)
36
HC Oceláři Třinec - dor. (E,p-o)
4
HC Femax Havířov (E)
5
HC Havířov Panthers - jun. (E)
36
HC Havířov Panthers - dor. (E)
13
Plymouth Whalers (OHL)
67
Plymouth Whalers (OHL,p-o)
9
Plymouth Whalers (OHL)
66
Plymouth Whalers (OHL,p-o)
4
Plymouth Whalers (OHL)
30
Saginaw Spirit (OHL)
26
Sarigaw Spirit (OHL,p-o)
4
Oshawa Generals (OHL)
8
HC Znojemští orli (E)
19
HC Znojemští orli (E,p-o)
10
HC Olomouc (1.liga)
1
HC Znojemští orli (E)
41
HC Znojemští orli (E,p-o)
3
HC Olomouc (1.liga)
15
HC Olomouc (1.liga)
6
HC Znojemští orli (E)
47
HC Znojemští orli (E,p-out)
1
HC Olomouc (1.liga)
2
HC Kometa Brno (E)
3
HC Kometa Brno (E,p-out)
11
Orli Znojmo (1.liga)
36
Orli Znojmo (1.liga,p-o)
6
HC Kometa Brno (E)
6
HC Kometa Brno (E,p-out)
4
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)
39
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o) 14
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)
43
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)
5
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)
22
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)
20
Nejvyšší soutěž ČR
150

Reprezentace
2001-02 ČR 16
2005-06 ČR 20

G
9
1
11
1
0
4
10
14
0
12
0
6
3
0
3
4
1
0
1
0
4
0
4
0
0
0
0
11
1
0
1
15
3
5
1
3
3
11

A
11
0
11
1
1
11
13
28
3
16
0
11
11
1
6
2
0
0
0
0
6
0
9
0
0
0
0
10
5
1
0
18
8
17
1
4
4
13

0
3

0
1

B TM
20 14
1
2
22 18
2
2
1
4
15 30
23 30
42 108
3
4
28 125
0
8
17 59
14 61
1 10
9 14
6 10
1 14
0
0
1 24
0
0
10 69
0 14
13 83
0
0
0
2
0
0
0
8
21 64
6
6
1
2
1
4
33 46
11 12
22 34
2 18
7 42
7 18
24 149

U

12
11

0
4

0
10

v nejvyšší soutěži už v šestnácti letech, což mu
mimo jiné vyneslo pozvánku na mistrovství světa
hráčů do 18 let.
Tři roky poté pak okusil i atmosféru
mistrovství světa juniorů, na jednom ledě tak
změřil své síly s velikány ruského hokeje
Jevgenijem Malkinem a Alexandrem Ovečkinem.

„Mým snem by bylo hrát za Colorado. Byl to můj
sen odmalička, měl jsem v pokoji plakáty hráčů,
sbíral kartičky. Bylo by krásné, kdyby se mi to
opravdu podařilo,“ zasnil se tehdy obrovitý

forvard.
Od ročníku 2003/2004 pak působil Václav
Meidl v zámoří. Tvrdě si šel si za svým snem, tedy
NHL. Za velkou louží strávil 4 sezóny, v nichž
působil postupně v Plymouthu, Saginaw a Oshawě.
V první sezóně mezi Kanaďany se mu dařilo
na výbornou a patřil k nejlepším nováčkům soutěže.
Ne nadarmo byl na draftu NHL vybrán už ve
třetím kole (zamluvil si ho Nashville). „Adaptace na

HRÁČSKÉ INFO
27. 5. 1986
193cm
102kg
hůl levá
útočník
24Z, 4G, 2A
-5 +/-, 10TM

„Jsem rád, že jsem se rozhodl
k odchodu do zámoří.“
severoamerický hokej mi nedělala nějaké větší
problémy. Svojí postavou jsem předurčen k fyzicky
náročné hře, která mi nevadí. Prvního půl roku
jsem se trochu pral s angličtinou, ale jinak to šlo. Z
domova jsem byl vlastně odmalička, takže o
žádném stýskání nemohla být řeč. Bral jsem to
tak, jak to šlo,“ řekl pro hokej.cz.
V současnosti útočník Ústí nad Labem byl
mile překvapen i úrovní soutěže. „Juniorská liga

OHL se může rovnat s naší extraligou. Chodily na
nás desetitisícové návštěvy, zápasy měly perfektní
atmosféru, hrály se v rychlém tempu,“ sdělil pro
Petra Kozáka. „Jsem rád, že jsem se rozhodl
k odchodu do zámoří. Z českého hokeje je cesta
do NHL mnohem složitější. Tady na každý náš
zápas chodilo padesát skautů, byl jsem více na
očích. V Plymouthu jsem byl navíc strašně
spokojený po všech stránkách,“ dodal.

Zatímco v premiérové sezóně se mu dařilo
na výbornou, v těch dalších už to nebylo ono.
Účastnil se sice tréninkového kempu Nashvillu
Predators a měl tak možnost potkat například
hvězdného Paula Kariyu, ale šanci v ostrém
soutěžním zápasu prestižní NHL nedostal,
přestože to vypadalo, že by mu Predátoři kontrakt
nabídnout mohli. „Měli jsme podepisovat smlouvu,

ale už ani nevím, na čem to padlo. Dost jsem si to
bral, pořád v hlavě převaloval úvahy o NHL.
Nakonec z toho nic nebylo,“ řekl zklamaně.

JIŘÍ DOPITA MEIDLOVÝM UČITELEM

Po zámořské anabázi se Václav Meidl uchýlil do Znojma. Tam se prostějovského odchovance ujala ikona českého
hokeje Jiří Dopita. „Jirka je vynikající hráč. Olympijský vítěz i mistr světa. Jeho hra se mi vždycky moc líbila a je fajn, že
jsem měl možnost poznat ho osobně. Moc si toho vážím," vzpomíná na jednu z největších osobností českého hokeje. „Pořád mi

radí. Říká, co mám dělat jinak a lépe. Samozřejmě to od něho beru, je to skutečně velký hráč a vynikající člověk. Chová se
normálně, velmi kamarádsky. Dřív jsme se neznali. Tedy lépe řečeno: já ho znal, ale on mě určitě ne," dodal v rozhovoru

s Václavem Jáchimem.
Spolu se současným majitelem a trenérem Olomouce jezdíval v autě i na tréninky. „Pokud jsme měli třeba dopolední

trénink, sedli jsme si po obědě do auta a vyrazili. Pokaždé jsme probírali hokej, bavili se o spoustě věcí. Já pak vystoupil na
dálnici a on pokračoval dál," uvedl pro hokej.cz.

Ve Znojmě se mezi hvězdy extraligy nevypracoval, čas od času tak vypomohl i Olomouci. Když Orli prodali svoji
licenci do Brna, Meidl do metropole Moravy rovněž zamířil. Výraznou šanci však nedostal ani tam. Nejprve tak hostoval
v tehdy už prvoligovém Znojmě, ročník 2010/2011 pak strávil v Havlíčkově Brodě. „Po přechodu ze Znojma mě potkala
zranění, marodil jsem, takže to bylo složitější. Pak už jsem tolik šancí nedostal.“ uvedl Meidl.
Další extraligovou šanci mohl dostat po prvoligové sezóně 2010/2011, která byla jedna z nejpovedenějších v jeho
kariéře. V základní části nasbíral 33 bodů, v play-off přidal dalších jedenáct. Rebel se tehdy prokousal až do semifinále, na
čemž měla největší zásluhu právě elitní lajna ve složení Třetina-Meidl-Němec.
Urostlý, 197 centimetrů vysoký, útočník tehdy čekal, že by mohl být povolán zpět do Komety. Jenže pozvánky do
nejvyšší soutěže se nedočkal... Naopak, Kometa se definitivně vzdala jeho práv a prodala ho Havlíčkově Brodu. „Byl jsem z
toho v šoku. Čekal jsem, že by mohla vyjít nějaká extraliga,“ sdělil pro idnes.cz. „Jsme snad jediná země v Evropě, kde je
zavedené to, že když vám skončí smlouva, tak pořád jsou nějaké tabulky a pořád chce někdo nějaké peníze,“ dodal.

VYHAZOV Z HAVLÍČKOVA BRODU → ÚSTECKÝM LVEM
Po životním ročníku 2010/2011 nastal pád. V následující sezóně už dal totiž Meidl pouze pět branek a stejně jako
celý Rebel zklamal.
Loni dokonce jeho forma dosáhla tak nízké úrovně, že se ho Havlíčkův Brod zbavil. Statného centra do svých řad
získalo Ústí nad Labem. V něm působí bývalý mládežnický reprezentant i letos. „Byl jsem šťastný, že jsem zamířil právě do
Ústí, protože dlouhodobě tento celek hraje výborný hokej,“ řekl pro hcusti.cz forvard, jenž stále vyčkává na extraligovou
výzvu. „Ještě bych chtěl extraligu zkusit pravidelně, abych si případně mohl říct, že na ni nemám.“
Meidl zůstal v Ústí nad Labem i pro letošní sezónu, přestože klub zredukoval kádr i rozpočet. Zkušený útočník měl
převzít jednu z klíčových rolí, jenže se zranil a vynechal převážnou část základní části. Dokáže se v nadcházejících letech
Meidl opět vrátit mezi prvoligovou elitu, nebo budou jeho výkony i nadále stagnovat?

„Jsme snad jediná země v Evropě, kde je zavedené to, že když vám skončí
smlouva, tak pořád jsou nějaké tabulky a pořád chce někdo nějaké peníze.“

DOTAZNÍK VÁCLAVA MEIDLA
U

zdroj: hokej.cz (Václav Jáchim)

Čeho se nejvíc bojíte? "Zranění - asi jako každý. Byl bych moc smutný, kdybych musel náhle skončit. Hokej totiž miluju."
Co vás dokáže naštvat? "Při zápasech zákeřnost od soupeřů, všechny ty háčky, držení, fauly hokejkou. Snesu tvrdou hru,
ale jakmile někdo zvolí nečistý zákrok, hodně mě to štve. V Čechách se to stávalo často. Jinak mi někdy vadí rozhodčí, v
soukromí pak ti, kteří nejsou přímí. Nesnáším přetvářku a pomluvy! Občas se najdou lidé, kteří vám něco tvrdí, a za rohem
vyprávějí něco úplně jiného."
Oblíbení herci, herečky? "Například Mel Gibson, z našich třeba Bolek Polívka. Líbí se mi spousta český filmů. V Pupendu
byl skvělý Jaroslav Dušek, z našich herečk bych vybral Evu Holubovou."
Jakou posloucháte muziku? "Dance, hip hop, techno, někdy něco tvrdšího. Před zápsem si pustím rock. Když odpočívám,
zvolím něco pohodového. Hudbu si vybírám podle nálady."
Co vám chutná? "Především jídla z české kuchyně. Knedlo vepřo zelo a podobně. K pití kofola nebo obyčejná voda. V
Americe jím celý rok špagety, máme přesně stanoveno, co si můžeme dát. Abych řekl pravdu, těstoviny mi už lezly ušima."
Vysněný automobil? "Kdyby to šlo, jednou bych si pořídil corvettu. To je takový můj sen."
Jste pověrčivý? "Jsem, a docela dost. Když se mi daří, oblékám si stejně výstroj. Vždycky nějakým způsobem obmotávám
hokejku, dělám posloupnost stále stejných kroků. Jakmile se něco nepovede, zkouším pak denní režim nebo přípravu na
zápas pozměnit."
Oblíbení trenéři? "Rád vzpomínám na pana Kužílka, který mě vedl v Havířově i Třinci, kde jsme získali dorostenecký titul
mistrů republiky. V začátcích mi pomohl pan Vařeka, cením si také pana Becka."

S KÝM SI ZAHRÁL
V JEDNOM TÝMU?
JAMES NEAL

JOHN TAVARES

JARED BOLL

DAVID PAZOUREK
U

573 prvoligových zápasů s bilancí 143 gólů a 233
asistencí. To je vizitka Davida Pazourka, jenž předloni ukončil
svoji bohatou kariéru, kterou nestrávil pouze ve druhé nejvyšší
soutěži, ale i v extralize, kde sehrál téměř tři stovky utkání.
Hokejovému řemeslu se vyučil v Brně. Zažil však pouze
prvoligovou éru tohoto klubu, za extraligou musel do
nedalekého Znojma, byť k Orlům přestoupil ještě když hrálo
druhou nejvyšší soutěž, avšak hned v jeho premiérové sezóně
(1998/1999) v městě vína a okurek pomohl k postupu. „Znojmo

mělo výborný mančaft, rok předtím vypadlo v baráži v sedmém
zápase. Potom se tam trochu obměňoval kádr a stavěl se
vyloženě s vyhlídkou co nejrychlejšího postupu do extraligy.
Na Znojmo mám jenom dobré vzpomínky. Celou sezonu jsme
vyhrávali. Po postupu tam byla šílená euforie. To byl jeden z
nejhezčích zážitků,“ uvedl pro hc-kometa.cz. Ve Znojmě se
zařadil mezi opory týmu a se 37 body si tam vytvořil později
nepřekonané osobní maximum v naší nejvyšší soutěži.
Ze Znojma odešel po sezóně 2001/2002. Jeho novým
působištěm se stalo Kladno, které tehdy sestoupilo do 1. ligy.
Avšak stejně jako s Orly, tak i se Středočechy Pazourek slavil
ihned postup zpět mezi elitu. Za tehdejší Rabat si zahrál i
jednu sezónu v extralize, ale pak se nadobro odebral do druhé
nejvyšší hokejové soutěže v zemi. Zbytek kariéry totiž spojil

s Ústím nad Labem. Ve lví smečce vydržel dlouhých osm
let. Během tohoto období si odskočil pouze na jeden zápas
do Kladna, jinak byl severočeskému celku věrný. Zažil tak i
další, konkrétně třetí, postup do extraligy. Jenže tu, jak
jistě moc dobře víte, Slovan hrál jen jeden rok. Ročník
2011/2012 byl pro Pazourka posledním. S profesionální
kariérou se však moc dobře nerozloučil, play-off totiž
proseděl na střídačce. „Já jsem odcházel kvůli výluce v

NHL, do Kladna se vraceli různí hvězdní hráči. Navíc
předchozí sezona nebyla z mého pohledu bůhvíjaká. Že
přestoupím, se tedy dalo čekat, stejně tak, jakože to bude
můj poslední přestup. Přeci jen mi bylo přes třicet. Ale
nemyslel jsem si, že v Ústí strávím osm sezon. Říkal jsem
si, že mi je třicet a budu hrát třeba čtyři pět let. Nakonec
se to teda protáhlo na osm let a Slovan tak nakonec byl
týmem, ve kterém jsem strávil nejvíce času,“ uvedl hráč

ročníku narození 1973 pro Davida Nekvindu.
V současnosti se David Pazourek věnuje trénování
mládeže v mateřském Brně. Rozhodně má mladíkům co
předávat, vždyť jde o jednu z ikon druhé nejvyšší soutěže.
Kdovíjakých úspěchů sice nedosáhl, ale i postup do
extraligy musel být ohromným zážitkem. A Pazourkovi se
to povedlo třikrát. Pokaždé s jiným klubem.
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OBSAHY ČÍSEL
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
4. číslo: Radim Vrbata, Zdeněk Ondřej, Jan Plodek, Petr Přindiš, David Ludvík, Nathan Walker, HC Rebel Havlíčkův Brod, SK
Kadaň, Přehled rváčů, bláznů a průšvihářů, Movember v 1. lize, TOP 10: veteráni
5. číslo: David Výborný, Lukáš Poživil, Martin Vágner, Pavel Selingr, Lukáš Cingeľ, Michal Tvrdík, Aleš Holík, Milan Přibyl,
Martin Filip, Salith Šumper, SK HS Třebíč, TOP 10: Praváci, Pavel Šebesta
6. číslo: Průvodce play-off, Boris Žabka, Ladislav Slížek, Richard Diviš, Daniel Boháč, Daniel Hodek, Luděk Brož, TOP 10:
cizinci, Alexandr Elsner
7. číslo: Shrnutí sezóny, TOP 100 hráčů sezóny, udílení trofejí, shrnutí play-off/out, výroky, Pavel Maláč

ROČNÍK 2013/2014

1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 15 letních posil, přehled posledních dvaceti prvoligových sezón
2. číslo: Viktor Ujčík, Angel Krstev, Martin Falter, Peter Jánský, Karel Hromas, Petr Opršal, Lubomír Vosátko, Medvědi
Beroun 1933, Michal Vodný, TOP 15: Junioři, Speciál: Největší prvoligové osobnosti za posledních 10 let, Legenda: Michal
Černý
3. číslo: Aleš Kotalík, Michal Mikeska, Martin Chabada, Petr Kanko, Tomáš Fořt, Michal Důras, Martin Tůma, Lukáš Nahodil,
Petr Přikryl, Petr Jíra, Milan Mikulík, HC Motor České Budějovice, Legenda: Michal Černý, TOP 15 útočných formací
4. číslo: Michal Broš, Jakub Čuřík, Jan Novák, Jaroslav Roubík, Rostislav Malena, Marek Černošek, Jiří Kuchler, Žebříček
klubů 2013, Efekty posil, Jak se vyplácí posily?, HC Slovan Ústečtí Lvi, TOP 15 týmů za posledních deset let, Richard Brančík
5. číslo: Ctirad Ovčačík, Niko Kapanen, Zbyněk Hrdel, HC Dukla Jihlava, Tomáš Klimenta, TOP 15: Brankáři, Lukáš Sáblík,
Šumperští obránci, Marek Laš, Off-line rozhovor: Aleš Kotalík, Karel Plášek, Žebříček trenérů, Ladislav Rytnauer, Prvoligová
„NEJ“, Roman Prošek, David Pojkar, Legenda: Oldřich Válek

WWW.HSTREBIC.CZ
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HLÁŠKY A CITÁTY Z NHL
Po skrumáži před brankou se puk došoural za
čáru... anebo snad ne? Jak to vlastně je? Rozhodčí se jede zeptat kolegy u videa...
„Karle, tak kdo nabídl víc?”
Taťka si musí při přímém přenosu z
hokejového mistrovství světa odskočit a když
se vrátí, naléhavě se ptá rodiny: „Tak co
nového?”
„Ale, trenér vystřídal brankáře,” povídá
synek.
Táta se zamyslí a pak pochybovačně utrousí:
„No když myslí, že sám chytá lépe...”
Zkušený arbitr po vyhazovu sděluje
reportérům: „Nechápu, že vedení IIHF
nedokáže ocenit mé nesporné kvality. Který
jiný rozhodčí už si připsal na světovém
šampionátu pět asistencí?”
Hokejisty přivítal rozbouřený stadion. Jeden
z hráčů zemřel po zásahu bleskem.
První suspenzor byl v hokeji použit už v roce
1874. Ale první helma až v roce 1974. Trvalo
to sto let, než mužům došlo, že i mozek je
důležitý...
„Podívejte, trenére,” rozčiluje se manželka
na trenéra hokejového mužstva. „Snad si
nemyslíte, že můj manžel nebude v době
hokejového turnaje plnit své manželské
povinnosti! Mě ty vaše góly vůbec
nezajímají!”
„To je vyloučeno, když se hraje, jde o
čest. Vaše choutky musí jít stranou!
Vendovi v žádném případě souložit
nedovolím. Ten je při hře v největším
nasazení! Ale pošlu vám domů dva
náhradníky, co sedí stejně stále na
lavičce!”

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MOMENTY Z NHL
SEZÓNY 2011/2012
ZDE

KVIZ
U

KA

VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ

KDO JE TO?

1.
2.
3.
4.
5.

indicie:
indicie:
indicie:
indicie:
indicie:

Poznáš legendu?

Dvojnásobný Mistr světa (1947, 1949)
hokeji se vyučil v Třebíči
úspěšný trenér brněnské Komety
přezdívka „hokejový profesor“
křestní jméno Vladimír

10 otázek
1) Který trenér byl loni v průběhu sezóny
odvolán z Rebelu?
a) Petr Novák
b) Karel Dvořák
c) Jiří Rech
d) Mikuláš Antonik
2) Kdo loni vyhrál bodování Havlíčkova Brodu?
a) Petr Polodna
b) Milan Kostourek
c) Ladislav Rytnauer
d) Lukáš Endál
3) Kdo loni vyhrál bodování Berouna?
a) Aleš Padělek
b) Tomáš Doležal
c) Zbyněk Hrdel
d) Pavel Vostřák
4) Kdo loni vyhrál bodování Litoměřic?
a) Adam Lapšanský
b) Pavel Mrňa
c) Ladislav Slížek
d) Jaroslav Hašek
5) Kdo loni vyhrál bodování Hradce Králové?
a) Michal Tvrdík
b) Petr Haluza
c) Michal Mikeska
d) David Švagrovský
U

Za každou správnou odpověď 2 body

Poznáš bývalého hráče?

1. indicie: 27. 1. 1980, sympaťák, 172cm
2. indicie: vítězství slavil skoky na
mantinel a psím občůráváním branky
3. indicie: dříve Třebíč, Hradec Králové
4. indicie: „dravý pták“
5. indicie: kř. jméno Filip

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

Vyhrál loni Vladislav Kubeš

6) Který z těchto hráčů získal loni méně než 40
bodování Písku?
bodů?
a) Ladislav Rytnauer
b) Jiří Řípa
c) Robin Kovář
d) Lukáš Pabiška
7) Kteří dva hráči Jihlavy loni ukončili kariéru?
a) Tomáš Ficenc a Jiří Dobrovolný
b) Jiří Dobrovolný a Martin Filip
c) Daniel Hodek a Jiří Dobrovolný
Vyhrál Michal Tvrdík bodování
d) Tomáš Ficenc a Daniel Hodek
Hradce Králové?
8) Který z těchto gólmanů loni nehrál semifinále?
a) Roman Will
b) Vladislav Koutský
c) Miroslav Hanuljak
d) Libor Kašík
9) Kdo loni vyhrál bodování Benátek n/J?
a) Lukáš Král
b) Tomáš Klimt
Pokud jste dosáhl/a… jste…
c) Josef Skořepa
20-26 bodů Prezident klubu
d) Jan Plodek
16-19 bodů Generální manažer
10) Kdo loni vyhrál bodování Písku?
12-15
bodů Hlavní trenér
a) Jan Dalecký
7-11 bodů Asistent trenéra
b) Zdeněk Šperger
Za
každou
správnou
3-6 bodů Trenér mládeže
c) Martin Heřman
odpověď
1
bod
0-2 bodů Nosič vody
d) Vladislav Kubeš
U

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
U

SHRNUTÍ SEZÓNY 2013/2014
VYCHÁZÍME BĚHEM MS V LEDNÍM HOKEJI

- TOP 100 HOKEJISTŮ SEZÓNY 2013/2014
- ČLÁNEK O VÍTĚZI 1. LIGY
- TROFEJE
- MOMENTY SEZÓNY
- SHRNUTÍ PLAY-OFF/PLAY-OUT
- STATISTIKY

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, weby
extraligových klubů
Výsledky kvizu
10 otázek
Kdo je to?
1) b 5) a 9) a
1. ZDENĚK ČÁP
2) c 6) d 10) b
2. ADAM ČERVENKA
3) b 7) d
3. KAREL TON
4) b 8) c
Poznáš…?
legenda: VLADIMÍR BOUZEK
hráč: FILIP LUŇÁK

Kontakt
U

U

HSfan: Marek.Hedbavny@seznam.cz
HTU

UT

