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„Tak jsme se konečně dočkali!
První liga se za malou chvíli
k úlevě nedočkavých fanoušků
opět rozběhne. Už nyní je jasné,
že tento ročník bude nesmírně
zajímavý. Oproti loňsku došlo
k výraznému oživení, z extraligy
totiž sestoupilo jak Kladno, tak i
Chomutov. Berounské Medvědy
pak nahradil Prostějov. Tyto
změny určitě přispějí i ke zvýšení
návštěvnosti a zájmu o 1. ligu.
K větší atraktivitě hry navíc
přispěje i zvětšení útočného
pásma a další změněná pravidla,
jejichž přehled naleznete v naší
videotéce. Zkrátka, rozhodně se
máme na co těšit...Stejně jako
v předcházejících čtyřech
ročnících vám může sloužit jako
průvodce děním ve druhé nejvyšší
soutěži magazín o 1. lize. První
číslo je jako tradičně speciálem
s názvem „průvodce sezónou“.
V tomto vydání tak naleznete
souhrn všech nejdůležitějších
změn, které se přes léto v 1. lize
udály. Rozebereme si jednotlivé
týmy do těch nejmenších detailů
a představíme i jejich největší
hvězdy. Chybět nebude ani
žebříček patnácti největších
posil. Té vévodí chomutovský
gólman Miroslav Kopřiva. Kdopak
je ale v závěsu za tímto
brankářem, jenž k Pirátům
zamířil z KHL? To a mnoho
dalšího se dočtete na
následujících stranách.
Pěkné počtení přeje HSfan

CITÁT ČÍSLA

„Návrat Chomutova do extraligy
bude velmi těžký úkol, všichni to
víme. Před první ligou mám velkou
pokoru. Vím, jak je to náročná
soutěž a vůbec si nemyslím, že to
bude jednoduché. Prostě nejde
říct, že postup je jasný. Ale
myslím si, že ti kluci vědí, o co se
tu jedná. A to je důležité.“
Nový trenér Pirátů Břetislav
Kopřiva má z 1. ligy velký respekt.

JESTŘÁBI, VÍTEJTE V 1. LIZE!
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ZÁCHRANA ÚSTECKÉHO HOKEJE
Finanční problémy v Ústí nad Labem málem vyústily v konec
prvoligového hokeje. Pár nadšenců v čele s Janem Čalounem se ovšem
zasadilo o vznik nového klubu. Severočeši tak druhou nejvyšší soutěž
opustit nemuseli.

ŽÁDNÉ PŘESUNY LICENCÍ
Po skončení loňské sezóny bylo velmi pravděpodobné, že dojde k minimálně jednomu
přesunu licence (například na trasách Kadaň – Bílina, Havlíčkův Brod – Hodonín,
Chomutov – Olomouc/Karlovy Vary). K velkému překvapení ovšem žádný přesun práv
na 1. ligu nenastal. A to je určitě jen ku prospěchu věci.
---------------------------------------------------------------

-

MINUS

VSTUPNÉ V PROSTĚJOVĚ
Prostějovský hokej zažívá boom. Město na Hané díky postupu do 1.
ligy pocítilo hokejovou horečku. Daly se tak očekávat minimálně
dvou tisícové návštěvy. Jenže vedení Jestřábů udělalo jednu
zásadní chybu – totálně přecenilo výši vstupného. Na přípravné
utkání stál lístek 80 Kč, na mistrovské zápasy tato cena stoupla o
dalších deset korun.

KLADENSKÝ START DO SOUTĚŽE
Rytíře potkala vedle sestupu další nepříjemnost. Kvůli rekonstrukci stadionu totiž
budou muset odehrát začátek základní části převážně na stadionech soupeřů. To
rozhodně není ideální vstup do 1. ligy. Uvidíme, jak se s touto neblahou situací Kladno
popasuje, nečeká na něj ale nic záviděníhodného.

TIPY NA ČLÁNKY
1) Otevřená zpověď Tomáše Zelenky (na fotce), hokejisty, jenž je kvůli zranění z prvoligového duelu mezi Třebíčí a Jihlavou
upoután na invalidní vozík. http://isport.blesk.cz/clanek/hokej/207702/zelenkova-otevrena-zpoved-o-zivote-na-vozikusebevrazde-i-rozvodu.html
2) Do přípravy Horácké Slavie se na chvíli zapojili i hvězdní odchovanci – Patrik Eliáš a Leoš Čermák. Prvně jmenovaný
poskytl serveru iDnes.cz rozhovor, v němž například prozradil, zda je doma v Americe či v České republice.
http://hokej.idnes.cz/patrik-elias-c9i-/nhl.aspx?c=A140802_2087470_nhl_ald
3) Jednou z nejvýraznějších posil Chomutova se stal Američan Greg Moore. Ten v interview pro iDnes.cz mimo jiné
zavzpomínal na angažmá v New York Rangers, kde se potkal i se slavný Jaromírem Jágrem. http://hokej.idnes.cz/gregmoore-v-chomutove-0bq-/hok_1liga.aspx?c=A140802_2087508_hok_1liga_ald
4) Výraznou akvizici do ofenzivy získala Dukla Jihlava z mistrovského Zlína. Do mateřského klubu se totiž vrátil zkušený
Marek Melenovský. Ten po svém návratu domů poskytl hned několik rozhovorů. Na ten, v němž se rozhovořil například o své
cyklistické vášni, vám nyní uvádíme odkaz: http://hokej.idnes.cz/melenovsky-v-jihlave-051/hok_1liga.aspx?c=A140722_104243_hok_1liga_par
5) Třebíč nebyla jediným mužstvem, do jejichž tréninkového procesu se zapojili slavní odchovanci. Hned několik hvězd se
totiž připravovalo s Motorem. Jaroslav Modrý a Václav Prospal si dokonce na jeden den vyzkoušeli, jaké to je být trenérem.
Hráčům Českých Budějovic určitě tato zkušenost hodně prospěla. http://hokej.idnes.cz/vaclav-prospal-jeden-den-trenovalbudejovicke-hokejisty-pkw-/hok_1liga.aspx?c=A140625_2076921_hok_1liga_tof

VIDEOTÉKA
Video, které vysvětluje a objasňuje výrazné změny v pravidlech pro letošní sezónu.
https://www.youtube.com/watch?v=ChOo8CG3r0Y

Novou prvoligovou osobností se stal Roman Erat. Kdo ví, třeba krom geniálních přihrávek předvede třebíčským fanouškům i
povedený pěvecký výkon, jako kdysi při vicemistrovských oslavách těm brněnským, viz:
http://www.youtube.com/watch?v=X0xEKDu2sMw

CO PŘINESE NOVÝ ROČNÍK?
NOVÝ SYSTÉM
Druhá nejvyšší soutěž se po čtyřech letech opět vrací
k předkolu play-off. V něm si zahrají celky, které po základní části
skončily na 7. až 10. místě, Prvních šest tedy logicky postupuje přímo
do čtvrtfinále. Zbylé čtyři celky se utkají ve zkráceném play-out.
Novinkou je navíc i to, že poslední tým této skupiny sestupuje
rovnou do 2. ligy. Žádná záchranná brzda v podobě baráže se tedy
nekoná. Tato změna může mít pozitivní i negativní efekt. Co když se
totiž bude opakovat situace, že Most bude už v prosinci v podstatě
jasným sestupujícím a sezónu pak dohraje s amatéry a devalvuje tím
celou soutěž? Navíc baráže vždy měly velice zajímavý náboj.
Předkolo o play-off by však mohlo být atraktivní, takže tato
novinka by měla být krokem kupředu, byť mnozí fanoušci na diskuzních
fórech tuto změnu hodně kritizují – právě kvůli údajné nižší
atraktivitě. Teď budu chvíli osobní a k této problematice se vyjádřím
na základě vlastní zkušenosti. Například osmifinálová série mezi
Třebíčí a Vrchlabím z ročníku 2009/2010 rozhodně patřila k vrcholům
sezóny. Přestože hrál pátý tým se dvanáctým, zápasy měly obrovský
náboj. Takže je klidně možné, že i letos se některé z předkol zapíše do
prvoligových dějin jako úchvatné drama...

POŘADÍ DLE KVALITY TÝMŮ

(viz body, které jsme na následujících stranách udělili
v kategoriích „brankáři“, „obránci“, „útočníci“ a „klub“)
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ATRAKTIVNÍ NOVÁČCI SOUTĚŽE
Druhá nejvyšší soutěž letos nově přivítala celky z Prostějova,
Kladna a Chomutova. Jedná se o tradiční hokejové kluby, které mají
slušné divácké zázemí. Návštěvnost 1. ligy by tedy oproti
předcházejícím ročníkům měla výrazně vzrůst.
ZVĚTŠENÉ ÚTOČNÉ PÁSMO NA ÚKOR STŘEDNÍHO
K výrazné změně, která jistě ovlivní způsob hry, došlo na všech
kluzištích, kde hrají týmy spadající pod organizaci IIHF. Tedy i v 1.
lize. Útočné, respektive obranné pásmo se po vzoru zámořské NHL
zvětšilo o 1,5 metru. Tím pádem se přesně o tři sta centimetrů změnilo
i střední pásmo.
Důvod je logický – díky této změně by mělo padat více branek
z přesilových her. Navíc se bude útočícím týmům snadněji dostávat do
pásma soupeře. Lednímu hokeji by sice určitě prospělo i zvětšení
branek, ale i zmiňovaný krok jistě napomůže k větší atraktivitě tohoto
sportu.
Další změnou po vzoru NHL je zavedení tzv. hybridního icingu.
O tom, jak se posuzuje, se můžete více dozvědět v naší videotéce, kam
jsme umístili odkaz na video s vysvětlením a objasněním pravidel.
VZESTUP MOTORU
Zatímco loni České Budějovice doplatily na absenci letní
přípravy, letos už by se Motor měl zařadil mezi nejužší ligovou špičku.
Na postup do extraligy to sice nevypadá, ale vzpomeňme si na
Olomouc, kterou bychom v létě loňského roku rovněž netipovali na
adepta na postup.
VELKÉ HVĚZDY
Do extraligy sice zamířil David Výborný, ale i tak se má druhá
nejvyšší soutěž kým chlubit. Na Kladně hraje Petr Tenkrát, za České
Budějovice Josef Straka, dres Pirátů obléká Miroslav Kopřiva atd.
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5 TÝMŮ, KTERÉ NEJVÍCE POSÍLILY
U

1. ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Právě u Českých Budějovic by měl nastat největší vzestup tabulkou. Vliv na tom
pochopitelně bude mít i klidnější léto, v němž se mohl Motor připravovat podle libosti,
ale také výrazné posílení. Žádný zkušený gólman sice na jih Čech nezamířil, ale
defenziva Českých Budějovic bude rozhodně kompaktnější. Přišli totiž protřelí zadáci
Ján Mucha a Petr Punčochář. Zatímco první jmenovaný bude hodně nebezpečný při
přesilových hrách, ex-vítkovický Punčochář je ukázkovým typem defenzivního zadáka.
Nejvíce posílil útok Motoru, který byl loni hodně neproduktivní. Nově budou za
Jihočechy střílet branky Tomáš Nouza, Josef Straka, Martin Heřman či Michal
Švihálek. Otazník stále visí nad Alešem Kotalíkem, který si dal od hokeje na čas pauzu.
O jeho případném návratu na led se rozhodne kolem Vánoc. Rozhodně by se jednalo o
vítanou akvizici do už tak silného týmu.

2. HC MOST

Valerij Korol, jednatel mosteckého klubu, slíbil posily. Moc dobře totiž věděl, že po
zavedení přímého sestupu je jeho manšaft hlavním kandidátem na sestup. Zprvu to
vypadalo, že řeči o posílení byly pouze slovy do větru. Jenže Baník nakonec skutečně
zlákal do svého kádru několik zvučných jmen. Zatímco před dvěma měsíci se
předsezónnímu cíli v podobě postupu do play-off každý smál, nyní je vše jinak. Díky
novým akvizicím Tomáši Divíškovi, Janu Alinčovi a Vojtěchu Kubinčákovi se musí se
Severočechy počítat. Krom zmíněného tria ex-reprezentačních forvardů posílili Most i
loňské opory Ústí nad Labem Martin Hanzl a Jakub Grin.

3. SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Martin Falter se sice vrátil do brněnské Komety, Lukáš Nahodil si vybojoval místo
v základní sestavě Pardubic, stejně tak jako Tomáš Fořt ve Zlíně, ale Horácká Slavia
zůstává i nadále černým koněm soutěže. Do Třebíče se totiž vrátil Roman Erat, slavný
odchovanec klubu. Nový trenér Jiří Mička si navíc z Havlíčkova Brodu vyhlédl kanonýra
Lukáše Havla. Dres mateřského týmu přes hlavu přetáhne i rychlonohý obránce Václav
Jaroš (loni Dukla Jihlava). Posílení Třebíče pochopitelně souvisí i s výraznou obměnou
v kádru Komety, jež do svých řad zlákala Petra Tona či Františka Ptáčka. Horácká
Slavia tedy může počítat s hvězdnými akvizicemi i z extraligového Brna.

4. HC DUKLA JIHLAVA

Klíčovou postavou jihlavské Dukly bude nová posila z Hradce Králové – brankář Ondřej
Kacetl. Ten přišel jako náhrada za Davida Ritticha. Upřímně řečeno, jedná se o ještě
lepšího gólmana, takže Jihlava v brankovišti paradoxně získala. Důležitou zprávou je to,
že nadějný zadák Zdeněk Čáp přišel na hostování až do konce sezóny! Loni se v Dukle
jen mihl, fanoušci si ho však ihned zamilovali, jelikož prokázal obrovskou herní kvalitu.
Vedení Jihlavy se vytáhlo i angažováním talentovaného odchovance Petra Šidlíka. Nutno
ovšem dodat, že defenziva ještě potřebuje posílit, protože ji opustili Petr Mocek či
Václav Jaroš. Útok Jihlavy zůstává i po odchodech Haluzy, Veleckého a Hubáčka silný.
Do mateřského celku se totiž vrátil veterán Marek Melenovský, čerstvý držitel
extraligového titulu. Z Mladé Boleslavi přišel typický power-forvard Richard Jarůšek.

5. SALITH ŠUMPERK

Draci touží po postupu do vyřazovacích bojů. Proto neváhali a investovali do staronových
posil. Dres Šumperka tak znovu obléknou Daniel Vrdlovec, Michal Velecký či Tomáš
Drtil. Odcházejícího Tomáše Štůralu (nově Třebíč) zastoupí zkušený Vladislav Koutský.
Zkrátka a dobře, Severomoravané se zařadili mezi adepty na postup do play-off.
Dočkají se konečně?
Poznámka: Do žebříčku jsme z pochopitelných důvodů nezařadili Kladno, Chomutov a Prostějov, nováčky soutěže.
U

U

5 TÝMŮ, KTERÉ NEJVÍCE OSLABILY
U

5. SK KADAŇ

Vzhledem k tomu, že do první ligy zavítají hned tři nováčci, jsme do
přehledu posilování mohli zařadit pouze jedenáct celků. Ačkoli tedy Kadaň
přes léto výrazně neoslabila, v tomto přehledu se musela objevit. Jiná volba
už prostě nebyla. Sportovní klub nebude moci využívat služeb Nikola
Gajovského, Karla Hromase, Romana Proška, Matúše Kostúra či Martina
Szakala. Poslednímu jmenovanému nebyla prodloužena smlouva, zkušený
zadák tudíž po dlouhých šesti letech opustil Sportovní klub.

4. HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI

Ústí nad Labem se v žebříčku týmů, které přes léto nejvíce oslabily,
objevuje už potřetí v řadě. Letos ovšem Slovan neskončil na chvostu tohoto
přehledu, oslabil totiž jen minimálně. V brankovišti už sice neuvidíme Jana
Dlouhého, zato přišel zkušený Martin Volke. Nejcitelnější ztrátou je odchod
Zbyňka Skleničky, jenž povýšil do extraligového Litvínova. Jako náhradu
přivedli Severočeši Martina Vágnera a Tomáše Kolafu. Ti ale loni nezažili
individuálně nejpovedenější ročník. Chybět budou i útočníci Jan Alinč
s Martinem Hanzlem či obránce Jakub Grin. Ústí nad Labem má ovšem i přes
odchody důležitých hráčů kádr, s nímž se dá postoupit do play-off.

3. HC BENÁTKY NAD JIZEROU

Pojizeřané loni překvapili a díky povedené poslední čtvrtině se kvalifikovali
do play-off. V něm Benátky nad Jizerou narazily na rivala z Mladé Boleslavi.
Farmářský tým Liberce byl favorizovanému soupeři důstojným sokem. Jenže
to v kádru Středočechů figurovali hráči jako Marek Schwarz, Michal Bárta
či Antonín Dušek. Ti už letos za Pojizeřany nastupovat nebudou, tedy vyjma
prvního jmenovaného, jenž by se teoreticky v pár duelech objevit mohl.
Kariéru navíc ukončil Tomáš Klimt. Z Liberce sice do Benátek nad Jizerou
přišlo několik zajímavých jmen, zejména do defenzivy, přesto Středočeši
přes léto mírně oslabili. Ale skutečně jen mírně...

2. AZ HAVÍŘOV

Z Havířova během letní přestávky odešli tři nejlepší obránci. David Roupec a
Lubomír Vosátko posílili nováčka z Prostějova, zkušený Petr Punčochář se
stal vítanou akvizicí Českých Budějovic. Havířov sice zlákal do svých řad
Radima Ostrčila, ten ale v přípravě nepodával výkony, jaké se od něj
očekávaly. Oproti loňskému ročníku budou AZetu chybět Petr Kanko, Jiří
Klimíček či miláček fanoušků Robin Pavlas. Havířov by ovšem i tak měl do
play-off postoupit v poklidu.

1. HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Rebel v základní části loňského ročníku skončil na senzačním čtvrtém místě.
Jenže letos čeká Havlíčkův Brod náročná sezóna. Dá se předpokládat, že se
Rebel bude strachovat o záchranu. Vždyť přes okurkovou sezónu citelně
oslabil. V brance už nebude zářit Ondřej Kacetl, obranu opustili zkušení
Kolafa, Vágner, Drtina a mladíci Jank či Korím. Oslabil i útok, v němž už
nebudou nastupovat Polodna, Berger, Dvořáček, Číp, Ondráček, Semorád,
Stach či Rytnauer. K žádnému výraznějšímu posílení přitom nedošlo... A aby
toho nebylo málo, kvůli finančním úsporám opustil klub i trenér Jiří Mička,
jehož musel z ekonomických důvodů nahradit nezkušený Miroslav Barus,
který je navíc i sportovním manažerem klubu. Sečteno podtrženo, Havlíčkův
Brod je jedním z největších adeptů na sestup. A to se jedná o loňského
čtvrtfinalisty!

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

MIROSLAV KOPŘIVA

Loni chytal v KHL, letos zamířil
o několik výkonnostních úrovní
níže – do 1. ligy. Chomutov
doufá, že se Miroslav Kopřiva
osvědčí mnohem lépe než
Tomáš Duba, který k Pirátům
přicházel rovněž z KHL, ale
nakonec se musel spokojit s rolí
týmové dvojky!
LUKÁŠ KVĚTOŇ

Zkušený útočník v přípravě
naplnil očekávání a dával
poměrně dost branek. Hodně
gólů se od něj požaduje i
v základní části. Pokud by jich
nedal více než dvacet, jednalo
by se o zklamání. Vždyť Lukáš
Květon i v extralize pravidelně
střílel přes 10 branek za
sezónu.

KOHO SLEDOVAT?
MIROSLAV KOPŘIVA
Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

MAREK HOVORKA

Marek Hovorka je dalším
bývalým hráčem Ústí nad
Labem, který postupem času
zamířil do konkurenčního
Chomutova. Od dob, co Hovorka
válel ve Slovanu ovšem uplynulo
hodně času. Mezitím si důrazný
Slovák zahrál na MS a stal se
nadprůměrným extraligovým
hráčem...

Všechny hokejové fanoušky bude
pochopitelně zajímat, jak si
v brankovišti Pirátů povede Miroslav
Kopřiva. Rozhodně by nebyl první
gólmanskou hvězdou, které by
chomutovské prostředí nesvědčilo...
Že, pane Dubo? Že, pane Chábero? Že,
pane Lundell?

Chomutov 3:2 Litoměřice
Chomutov 3:2 Karlovy Vary
Ústí n/L 2:3sn. Chomutov
Litoměřice 3:1 Chomutov
Zvolen 1:3 Chomutov
Tychy 0:3 Chomutov
Brašov (RUM) 1:0 Chomutov
Chomutov 4:2 Lausitzer
Crimmitschau 1:5 Chomutov
Chomutov 3:1 Kladno
Kladno 1:4 Chomutov
Ritten (ITA) 3:4sn. Chomutov
Chomutov ?:? Fischtown (NĚM2)

CHOMUTOV
U

Do svého celku se mu podařilo zlákat i
vlastního syna, jenž neuspěl na testech
v Rize (KHL). načež se vydal se do 1.
ligy, kde bude patřit k jejím ozdobám.
Chomutov má co napravovat. Za
Poté, co Chomutov neuspěl v baráži,
dva roky v extralize udělalo vedení
začalo pro fanoušky Pirátů nelehké období.
klubu fatální chyby, z nichž se musí
Majitel klubu pan Veverka se totiž
Piráti co nejrychleji poučit. Právě
prostřednictvím svého syna nechal slyšet,
osoba Vladimíra Růžičky, protřelého
že vážně uvažuje o konci ve sponzoringu
stratéga, by k tomu měla pomoci. Budou
svého týmu. Nebylo se čemu divit, však
ale radikální změny v severočeském
tento muž dotoval Severočechy nevídanými
týmu nést sladké plody již v letošním
částkami a stejně se po dvou letech
ročníku, nebo si na extraligu Chomutov
nedočkal odpovídajících výsledků. Jenže
ještě nějaký ten rok počká?
Jaroslav Veverka se jen tak nevzdává, však
je to úspěšný businessman. A nevzdal se ani
svého velkého cíle – vybudovat
z Chomutova stabilního člena naší nejvyšší
Nejproduktivnější hráči 13/14
soutěže. Fanoušci tedy v nejistotě žili jen
1. David Hruška 32b
krátce, brzy totiž vedení klubu vydalo
2. Vojtěch Kubinčák 19b
prohlášení, že rozhodně nekončí a udělá vše
3. Ľuboš Bartečko 18b
pro urychlený návrat mezi elitu.

PREVIEW

CITELNÝ ODCHOD
U

U

TIP: 1. MÍSTO

Nejprve se spekulovalo o odkupu
licence. Do problémů se totiž dostala
pražská Slavia, s finančními problémy se
potýkají i Karlovy Vary. Jenže tato cesta
směrem k extralize Pirátům nevyšla,
nezbývá jim tedy nic jiného, než si nejvyšší
soutěž vybojovat sportovní cestou.
Vzhledem ke změnám v kádru se to zdá
velmi reálně. Po dlouhých letech se totiž
Severočeši budou moci spoléhat na
špičkového brankáře, jenž bude pro svůj
tým skutečnou oporou. Miroslav Kopřiva,
posila z KHL (Slovan Bratislava), by patřil
k nejlepším gólmanům i v extralize, o 1. lize
tedy ani nemluvě.
Paradoxní navíc je i fakt, že Piráti
mají pro letošní ročník kvalitněji obsazenou
obranu než v předcházejících dvou
extraligových ročnících. Klíčovými zadáky
budou akvizice z Karlových Varů – Jiří
Drtina a Martin Rýgl. Hodně se očekává i
od Maria Scalza a jeho krajana Skinnera.
První jmenovaný v roce 2011 reprezentoval
Kanadu na mistrovství světa. Sečteno
podtrženo, díky Kopřivovi a spolehlivým
zadákům mají Severočeši defenzivu, na
jakou nebyli v posledních letech zdaleka
zvyklí. Tedy alespoň na papíře. Jak to bude
na ledě se teprve uvidí...
Důležitou posilou do chomutovské
organizace je reprezentační trenér
Vladimír Růžička. Spekulovalo se, že právě
on se stane novým spolumajitelem klubu.
K oficiálnímu potvrzení této zprávy ale
zatím stále nedošlo, byť tomu nahrává
spousta okolností. Vladimír Růžička je
konzultantem Pirátů, to znamená, že
současný kádr vznikal podle jeho přání.

Nejlepší střelec 13/14
David Hruška 18G

HVĚZDA TÝMU

MIROSLAV KOPŘIVA
Jeho přestup do první ligy mnohé
překvapil. Však je v nejlepším hokejovém
věku a stále patří k elitním českým
brankářům. Jenže on bere zastávku ve
druhé nejvyšší soutěži jako jednoroční.
Chce totiž Chomutovu pomoci zpět mezi
elitu co nejrychleji. Nutno ovšem dodat,
že v přípravě zrovna dvakrát neoslnil...

DAVID HRUŠKA
Nestárnoucí kanonýr byl snad
jediným hráčem, který si zasloužil za
své výkony v extralize pochvalu.
V obou dvou ročnících byl nejlepším
hráčem mužstva, nyní však bude
oblékat barvy Karlových Varů.
Chronologické umístění
2008/2009: 3.
2009/2010: 1.
2010/2011: 2.
2011/2012: 1.
2012/2013: ELH
2013/2014: ELH

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

BŘETISLAV KOPŘIVA A ALEŠ TOTTER

NAJDE SE RYZÍ STŘELEC?

Vladimír Růžička ho chtěl za svého nástupce ve Slavii,
vedení pražského celku se však postavilo proti. Břetislav
Kopřiva, jenž coby asistent dovedl Třinec
k mistrovskému titulu, tak zamířil na lavičku
prvoligového nováčka z Chomutova. Po dlouhé době by
tak Piráti mohli mít trenéra, který v týmu nějakou tu
dobu vydrží.

Chomutov má sice v útočných řadách několik skvělých
útočníků, nicméně žádný z nich není kanonýr par
excellence. Otázkou tedy je, kdo nahradí Davida Hrušku,
jenž odešel do Karlových Varů... Zvládne tuto roli třeba
Lukáš Květoň? Ex-budějovickému forvardovi se sice dařilo
v přípravě, jenže neustále ho provází pověst náladového
hokejisty.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MLADÍ HOKEJISTÉ

RADEK HAVEL
20 LET, OBRÁNCE
Radek Havel sice nemá v kádru Chomutova ani
zdaleka jistou pozici, loni v baráži však patřil k těm
nejlepším. Fanoušci Pirátů tedy od něj očekávají, že jeho
výkony ještě porostou a že se už letos zařadí mezi
spolehlivé členy severočeské sestavy. Radek Havel tato
toužebná přání rozhodně může splnit. Rozhodně se však
nejedná o zadáka, který by sbíral body na počkání.
Nicméně poctivou prací dozadu může být rozhodně svému
celku hodně užitečný. Jeho výkony tedy nemůžeme
hodnotit pouze podle statistik.
Obránce s reprezentačními zkušenostmi je hodně
důrazným bekem. Žádný útočník proti němu nehraje rád,
jelikož souboje s Havlem hodně bolí. Jeho renomé určitě
vzroste už letos. Momentálně je ovšem na farmě v Kadani,
přestože fanoušci Pirátů by raději v týmu SK viděli jiné...

Severočeši využívali mladíky už loni, byť to bylo o soutěž
výše. V 1. lize tedy rozhodně nebudou mít problémy s tím,
aby splnily povinné kvóty pro juniory a hráče do
třiadvaceti let. V roce 1992 se narodil Tomáš Bartejs (na
fotce), nadějný obránce, který ovšem nemá stálou pozici v
prvních třech defenzivních párech Chomutova. Ještě o dva
roky mladší jsou pak Libor Šulák a Radek Havel
(momentálně ovšem druhý jmenovaný působí v týmu
Kadaně). I oni už mají cenné zkušenosti z nejvyšší soutěže.
Z útočníků pak jmenujme Marka Račuka, jenž loni odehrál
za Piráty kompletní sezónu včetně baráže. I on ovšem
sezónu zahájí na farmě.
--------------------------------------------------------------Chomutovská mládež je možná nejlepší v celé republice. Je
to vidět i na současné soupisce Pirátů. Nikdo jiný nemá
možnost takového luxusu, aby měl ve svém kádru tři
juniory, kteří patří k tahounům týmu. Hovoříme
pochopitelně o nebezpečné dvojici Ondřej Kaše-David
Kämpf a o budoucí hvězdě Davidu Kaše. První jmenovaný
uspěl na letošním draftu do NHL (práva na něj získal
Anaheim). Kämpf se sice loni v extralize teprve oťukával,
letos, o soutěž níže, by však mohl zažít opravdu parádní
ročník.

CELKEM: 34/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 9

Miroslav Kopřiva byl nejlepším hráčem
prvoligového ročníku 2003/2004, kdy
dotáhl Beroun až do finále druhé nejvyšší
soutěže. O jedenáct let později je
v naprosto odlišné pozici. Je to hvězda
s reprezentačními zkušenostmi, která do
Chomutova přišla s jasným cílem – pomoci
týmu k rychlému návratu do extraligy.

OBRÁNCI: 8

Chomutov má paradoxně lepší defenzivu
než v minulém extraligovém ročníku. To
už o něčem svědčí. Oporami by měli být
zejména Jiří Drtina a Martin Rýgl. Jsou
to všestranní zadáci, kteří umí jak bránit,
tak i útočit. Hodně se očekává i od
Kanaďanů Scalza a Skinnera.

příchody:

PŘESTUPY

Jiří Drtina (K. Vary)
Jaroslav Koma (Banská Bystrica)
Mario Scalzo (Graz, EBEL)
Miroslav Kopřiva (Slovan Bratislava)
Antonín Dušek (Liberec)
Martin Rýgl (K. Vary)
Marek Hovorka (K. Vary)
Lukáš Květoň (Hradec Králové)
Greg Moore (Wolfsburg)
Bryan McGregor (Székesféhervár,)
Vladimír Růžička ml. (Slavia)
Tomas Sinisalo (Stjernen, Dánsko)
Brett Skinner (Rockford, AHL)

odchody:

Lukáš Pulpán (Plzeň)
Josef Straka (České Budějovice)
Martin Lojek
David Hruška (K. Vary)
Josef Balej (Plzeň)
Matúš Kostúr
Martin Růžička
Maris Jass
Angel Krstev (Litoměřice)
Tomáš Malec (Kometa)
Ľuboš Bartečko
Mark Bomersback
Vojtěch Kubinčák (Most)
Jaroslav Svoboda (Red Ice, ŠVÝ2)

KLÍČ K ÚSPĚCHU

MIROSLAV KOPŘIVA
Předsezónní posila ze Slovanu
Bratislava je jasně největší
hvězdou týmu. Dá se říci, že i
celé soutěže. Pokud vyhoří jako
kdysi Chábera, Lundell či Duba,
chomutovské naděje na návrat do
ELH budou nenávratně
pohřbeny...

ÚTOČNÍCI: 9

V útoku sice chybí nějaké zvučné
jméno, jako tomu bylo
v předcházejících ročnících, přesto by
měla ofenziva Pirátů fungovat dobře.
Na první pohled je jasné, že se bude
vyznačovat důrazným a bruslivým
hokejem. K tomu napomůže nejen
talentované duo Kaše-Kämpf, ale i
zkušení Hřebejk, Hovorka, McGregor,
Květoň, Sinisalo, Moore či Růžička.

KLUB: 8

Největší slabinou Severočechů bývalo
chybující vedení klubu. Tomu by měl
zamezit Vladimír Růžička, nový
konzultant Pirátů. Trenérem
Chomutova se stal Břetislav Kopřiva.

SOUPISKA

BRANKÁŘI:
JAN STRMEŇ
MIROSLAV KOPŘIVA
OBRÁNCI:
MARIO SCALZO
MARTIN RÝGL
JIŘÍ DRTINA
BRETT SKINNER
JAROSLAV KOMA
TOMÁŠ BARTEJS
LIBOR ŠULÁK
DOMINIK TEJNOR
JAN RUTTA
ÚTOČNÍCI:
VLADIMÍR RŮŽIČKA ML.
ANTONÍN DUŠEK
MAREK HOVORKA
ŠTĚPÁN HŘEBEJK
DAVID KAŠE
BRYAN MCGREGOR
DAVID KÄMPF
ONDŘEJ KAŠE
GREG MOORE
LUKÁŠ KVĚTOŇ
NIKOLA GAJOVSKÝ
MAREK SIKORA
TOMAS SINISALO
KAREL TON

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

JAKUB KANIA

e

Pro Rytíře se rozhodně jedná o
skvělou posilu. Vždyť 23letý
Jakub Kania druhou nejvyšší
soutěž moc dobře zná, sehrál
v ní totiž už několik povedených
sezón. Jedná se o
konstruktivního zadáka, který
je velkým flegmatikem, takže
ho skoro nic nerozhodí...
TOMÁŠ PITULE

Tomáš Pitule nikdy nebyl žádný
velký sběrač bodů, jeho
předností je bojovný hokej
založený na bruslení. A právě
pro tyto vlastnosti si ho na
Kladno přivedli. Je tedy
ideálním hráčem do čtvrté
formace. Kdo ví, třeba bude i
pilně podporovat ofenzivu...

KOHO SLEDOVAT?
PETR TENKRÁT
Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

DAVID STACH

David Stach je kladenským
odchovancem, v útlém
hokejovém věku však odešel
sbírat zkušenosti do Finska.
Loni se vrátil, mateřské Kladno
ho ovšem poslalo do Havlíčkova
Brodu, kde se stal Stach
oporou týmu. Letos se od něj
čekají body i v dresu Rytířů.

Kádr Kladna se přes léto hodně změnil.
Odešlo z něj hned několik zkušených
hokejistů. Největší tíha zodpovědnosti
tak bude ležet na Petru Tenkrátovi,
hráči se zkušenostmi z nejslavnější
hokejové ligy světa.

Kladno 7:2 Č. Budějovice
Jihlava 6:4 Kladno
Č. Budějovice 4:1 Kladno
Kladno 1:3 Jihlava
Znojmo 3:2 Kladno
Kladno 6:2 High1 (Korea)
Chomutov 3:1 Kladno
Kladno 3:1 Znojmo
Kladno 1:4 Chomutov
Plzeň 4:1 Kladno

KLADNO
U

PREVIEW
U

Před extraligovou sezónou
2013/2014 Jaromír Jágr, majitel klubu,
vytyčil jasný cíl – probojovat se do playoff. Nebylo divu, vždyť se do Kladna
vrátily velké hvězdy – jmenovitě Petr
Tenkrát či Tomáš Kaberle. Rytíři ovšem na
své křížové výpravě selhali. Nejenže se
neprobojovali do vyřazovacích bojů, ale
hlavně skončili až na 13. místě a museli do
baráže. V ní bylo Kladno favoritem, jenže
herní krize Středočechů se v této klíčové
fázi sezóny ještě prohloubila. Na Rytíře
padla deka, z níž už nešlo cesty ven.
Tradiční hokejový celek skončil v tabulce
baráže poslední, což neznamenalo nic
jiného, než sestup z nejvyšší soutěže.
Středočeši tak po dlouhé době
opouštějí ELH a vrací se do 1. ligy, kterou
naposledy hráli v ročníku 2002/2003.
Tehdy Kladno druhou nejvyšší soutěž
suverénně ovládlo a po roce se vrátilo mezi
elitu. Rytíři by podobnou sezónu rádi zažili
i nyní. Je tu však jeden zásadní rozdíl:
zatímco před dvanácti lety zůstalo na
soupisce Kladna spoustu zkušených
hokejistů, letos tomu tak není. Kabinu
Středočechů dokonce opustil i Pavel
Patera, ikona kladenského hokeje.
Olympijský vítěz z Nagana měl sice
eminentní zájem v mateřském klubu
pokračovat, jenže nedostal nabídku nové
smlouvy, a tak se upsal kladenskému
přemožiteli z loňské baráže - Olomouci.
Zejména odchod tohoto hokejisty
může Kladno v konečném účtování
nadcházejícího ročníku hodně mrzet.
Kdyby legenda národního týmu podepsala
nový kontrakt, šance Rytířů na návrat do
nejvyšší soutěže by byly relativně vysoké.
Jenže Jaromír Jágr se rozhodl jinak (z
důvodu obav zaplnění kladenského
rozpočtu) a svůj tým značně překopal.
Nutno dodat, že Rytíři oproti loňsku
oslabili. Magazín o 1. lize tak předpovídá,
že Kladno ve druhé nejvyšší soutěži možná
ještě nějaký ten rok pobude, tedy
pochopitelně pokud by v blízké budoucnosti
nedošlo k nákupu extraligové licence. Touto
cestou ovšem Jaromír Jágr jít nechce...
Rozhodně však neradno kladenské
Rytíře podceňovat. Na soupisce i nadále
zůstalo několik šikovných hráčů se slibným
potenciálem. Nad mladíky pak bude bdít
Petr Tenkrát, jenž bude bezpochyby patřit
k nejlepším hráčům první ligy. Sečteno

podtrženo, Kladno rozhodně má na to,
aby postoupilo do baráže. Pokud ovšem
v průběhu sezóny neposílí, tak by
nemělo patřit k papírovým favoritům na
postup do extraligy. Jenže to platilo i
loni v případě Olomouce. Ta, jak si jistě
vzpomínáte, neměla kdovíjak hvězdný
manšaft, zato měl však v týmu každý
hráč své místo a díky ohromnému úsilí
se sen Mory vyplnil. Napodobí Kladno
Kohouty?

TIP: 5. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Pavel Patera 26b
2. Tomáš Kaberle 24b
3. Petr Tenkrát 20b
Nejlepší střelec 13/14
Petr Tenkrát 13g

HVĚZDA TÝMU

PETR TENKRÁT
Ještě v letech 2012 a 2013
reprezentoval naši zem na světových
šampionátech ve Švédsku a Finsku.
Ročník 2014/2015 ovšem stráví ve
druhé nejvyšší soutěži. Očekává se
od něj, že by měl být tahounem týmu
na ledě i v kabině.

CITELNÝ ODCHOD
U

PAVEL PATERA
Ať si říká, kdo chce, co chce, tak měl
Jaromír Jágr Pavla Pateru na Kladně
udržet. Vzpomeňme si na přínos
Davida Výborného pro Mladou
Boleslav...
Chronologické umístění
2008/2009: ELH
2009/2010: ELH
2010/2011: ELH
2011/2012: ELH
2012/2013: ELH
2013/2014: ELH

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

JIŘÍ ČELANSKÝ A JIŘÍ KOPECKÝ

SÉRIE VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

Jiří Čelanský má nůž na krku. Jestliže se Kladnu nebude
dařit už od samotného začátku, odvolání ho nemine. Však
vyhazov mu hrozil už po loňském ročníku, kdy kuriózně
dovedl k sestupu oba extraligové kluby – Chomutov a
Kladno. Pro ex-kadaňského kouče je tato sezóna klíčová.
Napraví si pověst?

Kladno do ligy vstoupí několika venkovními zápasy v řadě.
Klidně se tak může stát, že jim začátek sezóny vůbec
nevyjde a už od úvodu se budou držet ve středu tabulky.
V závěru ročníku je pak sice čeká série domácích duelů,
otázkou však je, v jaké psychické pohodě se v onen čas
budou Rytíři nacházet.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

JAKUB KANIA
23 LET, OBRÁNCE
Jakub Kania má s 1. ligou bohaté zkušenosti. Tři
sezóny strávil v Horácké Slavii, několik startů si připsal i
v Hradci Králové. Kania si tedy vybudoval ve druhé
nejvyšší soutěži solidní renomé. Letos se však může
zařadit mezi absolutní hvězdy 1. ligy. Jedná se totiž o
beka, jenž rozhodně svými kvalitami stačí i na tempo
nejvyšší soutěže. Jenže v Třinci je na postu zadáků
neuvěřitelná konkurence – Klesla, Nosek, Doudera, Roth,
Galvas, Linhart či Trončinský. To je opravdu nevídaná
síla... Šikovný Jakub Kania však svého dočasného
odchodu do Kladna rozhodně litovat nemusí. V týmu
Rytířů by totiž tento flegmatický bek měl plnit jednu
z klíčových rolí...

MLADÍ HOKEJISTÉ

Mezi nejznámější a zároveň i nejzkušenější hokejisty,
kterým ještě nebylo třiadvacet let, patří čtveřice David
Stach, Michal Gutwald, Václav Kolářík a Vojtěch Šilhavý
(na fotce). Prvního jmenovaného si jistě pamatujete
z loňského ročníku. Šikovný Stach byl totiž výraznou
postavou Havlíčkova Brodu, který loni zažil opravdu velmi
úspěšnou sezónu. Stach v 38 zápasech zaznamenal
skvělých dvaatřicet kanadských bodů. Obránci Gutwald
s Koláříkem loni sbírali zkušenosti na hostování v Berouně,
v závěru sezóny však už byli v kladenském A-týmu. Zahráli
si i v baráži. Vojtěchu Šilhavému ještě není ani dvacet let,
přesto už zanechal v kladenském dresu nemalou stopu.
V baráži totiž ve čtyřech duelech, které stihl odehrát,
skóroval hned dvakrát.
--------------------------------------------------------------Na kladenské soupisce figurují čtyři junioři, kteří mají
zkušenosti z mládežnických reprezentací. Jedná se o
Františka Matulu, Davida Bundu, Petra Janečka a
Martina Slánského. Přestože se jedná o talentované
hráče, moc příležitostí zřejmě letos nedostanou. Nedá se
tak očekávat, že by někdo z nich pravidelně přispíval do
týmové produktivity. Obrovským talentem místního hokeje
je gólman Daniel Vladař. Na brankáře se ovšem pravidlo o
nasazování juniorů nevztahuje.

CELKEM: 28/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 8

Janu Cháberovi se sice nepovedla
baráž, ale v 1. lize se rozhodně zařadí
mezi nejlepší gólmany. Nebylo by
překvapení, kdyby si za své výkony od
našeho magazínu odnesl i nějakou tu
trofej. Chábera je rozhodně
brankářem, který může dotáhnout
svůj tým až do extraligy.

OBRÁNCI: 5

V kladenské defenzivě došlo přes léto
k obrovským změnám. Odešli
veteráni, které nahradili mladší
hokejisté. Ani tak ovšem nemají
Rytíři kdovíjak špatnou defenzivu.
Lídry by měli být zejména David
Růžička, loňský tahoun v baráži, a
Jakub Kania, čerstvá posila
z extraligového Třince. Z přestupu
Pojkara a Kočího nakonec sešlo.

PŘESTUPY

příchody:
Jakub Kania (Třinec)
Tomáš Pitule (Plzeň)
David Stach (Havl. Brod)
odchody:
Lukáš Cikánek (Znojmo)
Petr Hořava (Milton, EPIHL)
Vítězslav Bílek (Litoměřice)
Marek Zagrapan (Košíce)
Libor Procházka (bez angažmá)
Marek Černošek (bez angažmá)
Ivan Majeský (bez angažmá)
Lauris Bajaruns (Liepaja, LOT)
Milan Doudera (Třinec)
Jiří Kuchler (bez angažmá)
Sacha Treille (Straubing, NĚM)
Tomáš Kaberle (bez angažmá)
Pavel Patara (Olomouc)

KLÍČ K ÚSPĚCHU
JAN CHÁBERA

Loni v baráži Jan Chábera
doslova selhal. V klubu přesto
zůstal a měl by být hlavní oporou
týmu. Určitě má na to, aby se
zařadil mezi nejlepší gólmany
soutěže. Dokáže napravit, co loni
jeho tým zpackal?

ÚTOČNÍCI: 9

Tahouny kladenské ofenzivy by měli
být zejména Miloslav Hořava, Michal
Dragoun a Petr Tenkrát, tedy tři
nejzkušenější forvardi Rytířů. Navíc
se dá očekávat drtivý nástup mladé
generace v čele s Daleckým,
Stachem, Eberlem či Havlíčkem. Své
si odvedou i Rudovský a Lukáč.

KLUB: 6

Kladno má jednu velkou výhodu –
svého majitele Jaromíra Jágra.
Jedná se o šéfa, který je finančně
zajištěn a je jasné, že nenechá
kladenský hokej ve štychu. Trenér
Jiří Čelanský má co napravovat. V
loňském ročníku totiž přivedl
k sestupu hned dva extraligové týmy.
Největším minusem jsou zejména
problémy s arénou, proto známka 6.

SOUPISKA
BRANKÁŘI:
JAN CHÁBERA
DANIEL VLADAŘ
JIŘÍ ŠVIHÁLEK
OBRÁNCI:
MICHAL GUTWALD
JAKUB KANIA
VÁCLAV KOLÁŘIK
JAN LÁTAL
DAVID RŮŽIČKA
MARTIN KEHAR
LUKÁŠ CHALUPA

ÚTOČNÍCI:
JAN DALECKÝ
MICHAL DRAGOUN
JAN EBERLE
ONDŘEJ HAVLÍČEK
MILOSLAV HOŘAVA
MICHAL LUKÁČ
TOMÁŠ PITULE
JAN RUDOVSKÝ
DAVID STACH
VOJTĚCH ŠILHAVÝ
PETR TENKRÁT
JAKUB STRNAD
TOMÁŠ REDLICH

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

MAREK MELENOVSKÝ

O příchodu tohoto
velezkušeného forvarda se
spekulovalo už delší dobu.
K jeho návratu na mateřský led
nakonec k velkému nadšení
jihlavských fanoušků skutečně
došlo. Pokud zůstane zdravý,
měl by být hráčem, který
nejenže bude pravidelně
bodovat, ale zároveň předá
mladším spoluhráčům cenné
poznatky.
ONDŘEJ KACETL

Mnozí jihlavští fanoušci si na
Kacetla jistě dobře vzpomínají
ze sezóny 2010/2011, kdy
Duklu trápil ve čtvrtfinále
play-off coby brankář Znojma.
Letos se Ondřej Kacetl na led
Horáckého zimního stadionu
vrací, byť už v barvách
domácího celku. Jistě bude
patřit k nejlepším hráčům ligy.

KOHO SLEDOVAT?
MAREK MELENOVSKÝ

PETR ŠIDLÍK
Dokáže vydržet velká posila ze Zlína
zdravá? Nebo dopadne jako loni Viktor
Ujčík? A jak se Markovi
Melenovskému, legendě naší nejvyšší
soutěže, povede? Bude i v pokročilém
věku hvězdou týmu?
Návrat jihlavského odchovance
Petra Šidlíka se opravdu
nečekal. Vždyť se jedná o
jednoho z nejtalentovanějších
obránců českého hokeje. Loni
byl dokonce kapitánem
reprezentační dvacítky. Vydrží
v Dukle do konce sezóny?

Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015
Jihlava 6:1 Francie „U23“
Znojmo 2:3sn. Jihlava
Jihlava 6:4 Kladno
Jihlava 2:1sn. Znojmo
Kladno 1:3 Jihlava
Jihlava 4:1 Havl. Brod
Třebíč 5:3 Jihlava
Jihlava 5:3 České Budějovice
Havl. Brod 2:3 Jihlava
Jihlava 3:4 Třebíč
České Budějovice 7:1 (ned.) Jihlava

JIHLAVA
U

PREVIEW
U

Dlouholetá snaha jednatele
Bedřicha Ščerbana, klíčové postavy
jihlavské Dukly, konečně nese sladké plody.
V loňském ročníku se nejúspěšnější tým
československé historie probojoval do
semifinále, letos už se ovšem jako úspěch
bude brát pouze účast v baráži. Bývalý
armádní celek skutečně na tuto metu může
dosáhnout. Však patří k největším
favoritům soutěže. V Jihlavě už sice
neuvidíme Radka Hubáčka, Michala
Veleckého, Petra Haluzu, Davida Ritticha,
Václava Jaroše či Petra Mocka, zato se do
Dukly vrátil známý Marek Melenovský, jenž
na jaře slavil svůj druhý extraligový titul.
Odcházejícího Ritticha nahradil ještě o
něco kvalitnější Ondřej Kacetl, který by se
měl zařadit mezi nejlepší gólmany druhé
nejvyšší soutěže. Na hostování do konce
ročníku pak Dukla přivedla Zdeňka Čápa,
jednoho ze špičkových zadáků 1. ligy.
Formou střídavých startů bude na
Vysočině působit i Richard Jarůšek, který
loni pomohl Mladé Boleslavi k postupu do
extraligy. Jedná se o opravdu velkou posilu,
stejně jako v případě talentovaného zadáka
Petra Šidlíka, jenž má ovšem ve smlouvě
klauzuli o případném odchodu. Velmi
důležité je také to, že mladí hráči Jihlavy
budou zase o rok zkušenější. Marek Prokš,
Ondřej Malec či Roman Mikeš tedy bez
větších problémů nahradí zkušené
forvardy, s nimiž již Dukla přestala
počítat. V přípravě se navíc skvěle uvedl
mladíček David Březina.
Zkrátka a dobře, v Jihlavě se letos
sešel tým, jenž může zaútočit na postup do
baráže. Svědčí o tom i povedená příprava.
Nutno ovšem dodat, že v současné chvíli
nemá Dukla na návrat do extraligy
dostatečně široký kádr. Upřímně řečeno by
se musel stát velký zázrak... Ofenziva sice
žádné výraznější posílení nepotřebuje a
Ondřej Kacetl patří mezi špičku soutěže,
jenže obrana Dukly rozhodně není
konkurenceschopná s ELH. Na několika
místech v tomto magazínu tak naleznete,
že by Jihlava měla na tomto postu posílit,
aby se zařadila mezi hlavní adepty na účast
v baráži. Určitě to moc dobře ví i
managament klubu, takže Dukla
s posilováním rozhodně neskončila. Však i
loni přišly do Jihlavy hvězdné posily až
v průběhu rozjetého ročníku. Na mysli tím
máme Petra Haluzu, Michala Veleckého

a talentované zadáky na střídavé
starty ze Zlína či Hradce Králové.
Sečteno podtrženo, čas Jihlavy
právě přišel. Nepostup do baráže by
byl velkým zklamáním. Jenže
konkurence v 1. lize je letos
obrovská. Nechme se tedy překvapit,
jak se bude Dukle dařit a zda
skutečně do svých řad zláká
nějakého zkušeného beka. „Bylo by

krásné si s Jihlavou zase zahrát
extraligu. Kvůli tomu sem také jdu,
abychom se o ni poprali a zkusili to
vyválčit,“ uzavřel Marek Melenovský,

největší letní posila.

TIP: 3. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Tomáš Čachotský 65b
2. Radek Hubáček 44b
3. Adam Zeman 41b
Nejlepší střelec 13/14
Adam Zeman 28G

HVĚZDA TÝMU

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ
Technicky skvěle vybavený forvard byl
loni nejlepším hráčem soutěže. Vyhrál
kanadské bodování a od našeho
magazínu si odnesl hned několik
cenných trofejí. Nevidíme důvod, proč
by nemohl nejdůležitější individuální
statistiky opět opanovat...

CITELNÝ ODCHOD
U

RADEK HUBÁČEK
Tento hráč bude Jihlavě opravdu
moc chybět. Bojovníků jako je
Hubáček je totiž v 1. lize opravdu
málo. Ex-vrchlabská opora loni zažila
životní sezónu, po níž kvůli vzdělání
zamířila do Anglie.
Chronologické umístění
2008/2009: 6.
2009/2010: 6.
2010/2011: 3.
2011/2012: 4.
2012/2013: 6.
2013/2014: 3.

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

PETR VLK A FRANTIŠEK ZEMAN

OBSTOJÍ MLADÁ OBRANA?

Petr Vlk působí na střídačce Dukly už spoustu let.
Otázkou tak je, jestli má svému týmu stále co nabídnout.
Jeho trenérské kvality jsou sice nezpochybnitelné, ale
nebylo by překvapení, kdyby se jednalo o jeho poslední
ročník v bývalém armádním klubu. Jeho kariéra by podle
názoru magazínu o 1. lize potřebovala nový impuls.

Dukla má skvělý útok, to samé se ale nedá říci o jihlavské
obraně, byť do ní přibyli Zdeněk Čáp a Petr Šidlík.
Klíčovou otázkou tedy je, zda má Jihlava s obranou, v níž
figuruje pouze jeden třicátník (Jiří Dobrovolný - foto),
šanci na postup do baráže. Magazín o 1. lize by rozhodně
doporučil posílení o jednoho zkušeného zadáka.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

ZDENĚK ČÁP
21 LET, ÚTOČNÍK
Loni odehrál za Duklu 24 utkání s úchvatnou bilancí
1+13. Podával opravdu fenomenální výkony a v zápasech,
které za Jihlavu odehrál, byl většinou nejlepším bekem
týmu. Hokejista se zkušenostmi z Pardubic a Hradce
Králové nyní v Dukle stráví celou sezónu, takže pokud bude
pokračovat ve svých výkonech z loňského ročníku, může se
zařadit mezi deset nejlepších beků 1. ligy.
Krom toho, že je nadějný obránce, který
reprezentuje Českou republiku v inline hokeji, velmi
produktivní, rád se vyžívá i v tvrdé hře, ačkoli byste to do
něj neřekli (neváží ani osmdesát kilogramů). Ne nadarmo
mu v Hradci Králové říkali „král bodyčeků“.

MLADÍ HOKEJISTÉ

Jihlava má velmi mladý kádr, s naplněním kvóty tedy
nebude mít výraznější problémy. Třiadvacet let ještě
nebylo například Romanu Mikešovi, Mihu Štebihovi,
Zdeňku Čápovi, Matici Podlipnikovi (na fotce) či Vojtěchu
Zadražilovi. Všichni jmenovaní už jsou přitom základními
stavebními kameny Dukly a současnou sestavu Jihlavy si už
bez nich ani nedovedeme představit. Zejména obrana
bývalého armádního klubu je složená z mladíků, nutno však
podotknout, že všichni už patří k nadprůměrným
prvoligovým hokejistům. Zejména Zdeněk Čáp může zažít
pohádkovou sezónu (viz rubrika „Kdo může zazářit?“).
Zajímavé bude sledovat i výkony navrátilce Petra Šidlíka.
To Marek Prokš má co napravovat. Ne že by podával
špatné výkony, ba naopak, ale v přípravě si hodně
pošramotil své renomé. V posledním přípravném zápase
totiž inzultoval rozhodčího, načež Dukla Jihlava odmítla
pokračovat v rozehraném zápase. Tehdy si udělal ostudu
klub i samotný hráč.
--------------------------------------------------------------Největšími talenty Dukly jsou bezesporu Filip Dundáček a
Lukáš Anděl. První jmenovaný hraje na postu obránce a
rozhodně není bez šance na nominaci na juniorské
mistrovství světa. Zatímco Dundáček bude hrát za muže
zřejmě již letos, Lukáš Anděl si na svou šanci v A-týmu
bude muset ještě počkat. Však je mu teprve šestnáct let!

CELKEM: 30/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 8

ÚTOČNÍCI: 8

Tomáš Čachotský má všechny
předpoklady k tomu, aby obhájil
vítězství v kanadském bodování. Loni
zkrátka nebylo lepšího hráče. Přes
třicet branek by rád nasázel jeho
dvorní centr Adam Zeman. Dalšími
elitními forvardy Dukly jsou Michal
Důras a Marek Melenovský, dva
kluboví odchovanci s extraligovými
zkušenostmi. Góly se očekávají i od
Filipa Semana a Richarda Jarůška.

Ex-znojemský Ondřej Kacetl se
pral o post brankářské jedničky
v Hradci Králové, ale neuspěl a byl
poslán do Dukly. Je jasné, že se
Jihlava díky tomuto posílení stala
jedním z hlavních favoritů soutěže.
Kacetl totiž patří k absolutní
brankářské špičce 1. ligy.

OBRÁNCI: 7

Nebylo by překvapení, kdyby se
Zdeněk Čáp zařadil mezi nejlepší
obránce soutěže. Už loni byl
nejlepším bekem jihlavského celku.
Spolehnout se dá i na obětavého
Jiřího Dobrovolného. Slovinec
Matič Podlipnik má zase zkušenosti
s olympijským turnajem. Skvělou
zprávou je návrat Petra Šidlíka.
Ten je na svůj věk velmi kvalitní.

KLUB: 7

Bedřich Ščerban je velmi ambiciózní
jednatel, který udělal z Dukly dobře
fungující organizaci. Trenér Petr Vlk
umí pracovat s mladými hráči, ale už
by to chtělo výraznější úspěch, aby
se o něm dalo hovořit jako o
špičkovém kouči.

PŘESTUPY

příchody:
Ondřej Kacetl (Hradec Králové)
Marek Melenovský (Zlín)
Petr Šidlík (Victoriaville, QMJHL)
Zdeněk Čáp (Hradec Králové)
Richard Jarůšek (Mladá Boleslav)
odchody:
David Rittich (Ml. Boleslav)
Roman Čermák (Ml. Boleslav)
Václav Jaroš (Třebíč)
Petr Mocek (Pardubice)
Petr Haluza (bez angažmá)
Radek Hubáček (Bracknell, EPIHL)
Michal Velecký (Šumperk)

KLÍČ K ÚSPĚCHU

PŘÍCHOD JEŠTĚ
JEDNOHO OBRÁNCE
Pokud to Jihlava myslí s útokem na
extraligu vážně, měla by se
v průběhu sezóny poohlédnout po
dalších posilách. Je jasné, že
příchod zkušeného obránce by se
Dukle náramně hodil, zvláště když
je na marodce produktivní Kaláb a
Petr Šidlík může kdykoliv odejít.

SOUPISKA
#

post

jméno

narozen

věk

výška

váha

hůl

1

brankář

Ondřej Kacetl

15.10.1990

23 let

185 cm

72 kg

L

2

brankář

Lukáš Sáblík

5.8.1976

38 let

190 cm

97 kg

L

31

brankář

Jiří Šťastný

28.2.1992

22 let

182 cm

87 kg

L

92

obránce

Zdeněk Čáp

12.6.1992

22 let

181 cm

77 kg

L

7

obránce

Jiří Dobrovolný

5.12.1979

34 let

179 cm

89 kg

L

obránce

Filip Dundáček

24.4.1995

19 let

182 cm

84 kg

L

41

obránce

Tomáš Kaláb

17.3.1987

27 let

181 cm

85 kg

P

obránce

Josef Kolda

30.3.1991

23 let

185 cm

81 kg

P

14

obránce

Matic Podlipnik

9.8.1992

22 let

179 cm

85 kg

L

obránce

Václav Půža

6.6.1996

18 let

175 cm

75 kg

L

93

obránce

Jakub Schejbal

15.7.1993

21 let

181 cm

81 kg

L

94

obránce

Petr Šidlík

18.1.1994

20 let

183 cm

88 kg

L

88

obránce

Miha Štebih

7.4.1992

22 let

190 cm

89 kg

L

obránce

Hynek Tobola

16.9.1994

19 let

188 cm

100 kg

L

3

obránce

Vojtěch Zadražil

3.4.1993

21 let

184 cm

87 kg

P

útočník

Lukáš Anděl

24.9.1997

16 let

173 cm

72 kg

L

12

útočník

David Březina

19.2.1993

21 let

180 cm

80 kg

L

90

útočník

Tomáš Čachotský

13.1.1982

32 let

177 cm

78 kg

L

96

útočník

Michal Důras

22.11.1981

32 let

181 cm

87 kg

L

útočník

Lukáš Jícha

11.4.1995

19 let

182 cm

82 kg

P

útočník

Martin Kuřítko

20.9.1991

22 let

183 cm

88 kg

L

21
91

útočník

Ondřej Malec

16.8.1991

23 let

179 cm

83 kg

L

55

útočník

Marek Melenovský

30.3.1977

37 let

172 cm

81 kg

L

23

útočník

Roman Mikeš

15.3.1992

22 let

171 cm

70 kg

P

11

útočník

Marek Prokš

19.4.1992

22 let

185 cm

83 kg

L

útočník

Patrik Přidal

24.5.1993

21 let

182 cm

77 kg

L

24

útočník

Filip Seman

15.11.1985

28 let

178 cm

83 kg

L

31.1.1994

20 let

167 cm

67 kg

P

72

útočník

28.3.1990

24 let

196 cm

97 kg

L

19

útočník

útočník

HT

T

Tomáš Střecha
HT

Petr Štěpánek

útočník

HT

T

T

Martin Vysloužil
HT

Adam Zeman
HT

T

T

7.5.1991

23 let

176 cm

80 kg

L

9.12.1991

22 let

177 cm

80 kg

P

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

VÁCLAV JAROŠ

Václav Jaroš z rodinných
důvodů zatoužil po návratu do
mateřského celku, Horácká
Slavia tak neváhala a tohoto
nadějného zadáka získala na
hostování. V Třebíči by si
klidně mohl říci i o extraligové
angažmá.
ROMAN ERAT

Jeho příchodem nabraly
třebíčské akcie na hodnotě.
Právě on by měl být klíčovou
součástkou do už tak dobře
fungujícího stroje. Spolupráce
s Davidem Dolníčkem bude
určitě klapat a je reálné, že se
Roman Erat prosadí alespoň
dvacetkrát.

KOHO SLEDOVAT?
ROMAN ERAT
Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

LUKÁŠ HAVEL

Horácká Slavia to s účastí
v semifinále myslí opravdu
vážně. Do svého kádru totiž
zlákala Lukáše Havla,
juniorského mistra světa a
bývalého parťáka Romana
Červenky z prvního
slávistického útoku. Zkušený
Lukáš Havel je zárukou
minimálně dvaceti vstřelených
branek.

Třebíč 4:3 Olomouc
Třebíč 2:1 Kometa Brno
Třebíč 1:2sn. Francie „U23“
Prostějov 6:3 Třebíč
Třebíč 3:1 Prostějov
Třebíč 1:3 Č. Budějovice
Třebíč 5:3 Jihlava
Havl. Brod 0:1 Třebíč
Č. Budějovice 4:3sn. Třebíč
Jihlava 3:4 Třebíč
Třebíč 9:0 Havl. Brod

Roman Erat se vrátil po dlouhých letech
v extralize do mateřského celku. A
rozhodně není za zenitem! V přípravě byl
totiž hodně vidět a s čistým svědomím se dá
říci, že byl i nejlepším útočníkem mužstva.
Jak si tento ex-reprezentační forvard
povede v mistrovských zápasech?

TŘEBÍČ
U

PREVIEW
U

Po loňském ročníku, v němž se
Třebíč podruhé v řadě probojovala do
semifinále, se rozhodl skončit na postu
hlavního trenéra Kamil Pokorný, velký
srdcař a strůjce předchozích úspěchů
Horácké Slavie. Tým z Vysočiny by rád i
nadále patřil k ligové špičce, takže hledal
trenéra, který by třebíčské ambice
dokázal naplnit. Horáci nakonec nemuseli
na jméno nového kouče čekat dlouho,
rychle se totiž dohodli s Jiřím Mičkou,
jenž po sezóně překvapivě skončil na
střídačce Havlíčkova Brodu, přestože
dovedl Rebel k senzačnímu čtvrtému
místu po základní části. Mladý ambiciózní
trenér nechystá revoluci, ba naopak by
rád pokračoval ve šlépějích svého
předchůdce. Fanoušci Třebíče jsou
namlsaní, takže ex-hradeckého Mičku
rozhodně nečeká lehká práce.
Horácká Slavia získala za
poslední sezóny pověst týmu, odkud
v hojném počtu odchází hráči do nejvyšší
soutěže. I tento faktor určitě sehrál roli
v návratu Václava Jaroše, místního
odchovance, který ovšem poslední roky
oblékal dres konkurenční Jihlavy. Ziskem
ofenzivně laděného zadáka ovšem
posilování Třebíče zdaleka neskončilo. Do
mateřského celku se totiž po dlouhých
letech vrátil Roman Erat, hokejista
s vytříbenou technikou hole. Čerstvou
akvizicí se stal i Lukáš Havel, jenž to
v Horácké Slavii rovněž dobře zná. Jak
Erat, tak i Havel mají potenciál nastřílet
přes dvacet branek. To už je opravdu
solidní porce!
Třebíči do karet nahrává i to, že
vydatně posílila Kometa, partnerský celek
týmu z Vysočiny. V 1. lize tak budou
z Brna hostovat velmi zajímaví hráči. Na
začátku sezóny může Horácká Slavia
počítat se službami Tomáše Dujsíka,
Miroslava Holce či Viléma Buriana. „Kluky

ale neodepisujeme, v Třebíči je máme na
očích a v případě zranění, nebo horší
formy jiných hráčů jim zase dáme šanci,"

uvedl trenér extraligového favorita
Vladimír Kýhos.
Zkrátka a dobře, kvalita kádru
Horácké Slavie je opravdu velká, a
rozhodně se může jednat o černého koně
soutěže, jenž by mohl zaútočit i na účast
v baráži. Vše ovšem bude záviset na tom,
jak se kádr Třebíče před klíčovými

bitvami v play-off promění. Pokud
zůstane podobně silný jako nyní, mají se
soupeři rozhodně čeho obávat. Play-off
je tedy povinností, cílem je ovšem
semifinále... „Letos bude tabulka ještě

CITELNÝ ODCHOD
U

daleko vyrovnanější než loni, uvidí se.
První zápasy něco ukáží, ale lámat chleba
se bude až kolem Vánoc,“ uvedl pro
prostějovský Večerník hbitý forvard
Jakub Čuřík.
Horácká Slavia má pověst
černého koně. Kdo ví, třeba překvapí
hokejovou veřejnost a postoupí až do
baráže. Jednalo by se tak o největší
úspěch moderní klubové historie.

TIP: 4. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Marek Laš 36b
2. Lukáš Nahodil 33b
3. Jakub Čuřík 32b
Nejlepší střelec 13/14
Jakub Čuřík 17G

HVĚZDA TÝMU

ROMAN ERAT
Loni Horácké Slavii vypomáhal Michal
Mikeska, letos tomu tak bude u Romana
Erata, dalšího úspěšného odchovance
třebíčského hokeje, který to dotáhl až
do reprezentace. Erat rozhodně neřekl
poslední slovo, kdo ví, třeba se skvělými
výkony vypracuje k návratu do Brna.

MARTIN FALTER
Ex-sparťanský brankář byl loni
klíčovým hráčem třebíčského
mužstva. Stal se hvězdou
čtvrtfinálové série, v níž prodal své
zkušenosti z KHL. Do Třebíče sice
přišel Tomáš Štůrala, ten ale může
kdykoliv odejít zpět do Zlína...
Chronologické umístění
2008/2009: 13.
2009/2010: 5.
2010/2011: 10.
2011/2012: 8.
2012/2013: 4.
2013/2014: 4.

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

JIŘÍ MIČKA A RADEK NOVÁK

SPOLUPRÁCE S KOMETOU BRNO

Kamila Pokorného minulé ročníky vysílily natolik, že na
vlastní žádost na pozici hlavního trenéra skončil. Nového
šéfa střídačky však nemusela Třebíč hledat dlouho,
rychle se totiž domluvila s Jiřím Mičkou, ambiciózním
trenérem, který v minulosti vedl Ústí nad Labem,
Havlíčkův Brod a Hradec Králové. Trenérskou dvojici
s ním utvoří Radek Novák, bývalý asistent Pokorného.

V loňském ročníku trápila Kometu početná marodka, což
se odrazilo i na složení třebíčského týmu, jenž se rázem
musel spoléhat na hráče, které předtím odložil do třetí
nejvyšší soutěže. I proto nakonec Třebíč nemohla
konkurovat movitější Mladé Boleslavi. Jestli by tedy
Horácká Slavia ráda potřetí v řadě do semifinále, musí
věřit v to, že hráči Komety tentokráte vydrží fit.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MLADÍ HOKEJISTÉ

VÁCLAV JAROŠ
23 LET, OBRÁNCE
Václava Jaroše náš magazín chválí již dlouho.
Konkrétně poslední dvě sezóny. Teprve letos však dostane
třebíčský odchovanec odpovídající příležitost. V mateřské
Horácké Slavii, kam zamířil na hostování z konkurenční
Jihlavy, totiž bude klíčovým zadákem týmu. Bude dirigovat
přesilové hry, takže se od něj dá očekávat i hodně bodů.
Co očekávat, požadovat!
Z lehce nadprůměrného beka se tak může během
jednoho roku stát jeden z nejlepších obránců soutěže.
K hokejovému progresu mu může vydatně pomoci i
Rostislav Malena, mentor týmu. S tímto zkušeným zadákem
se Václav Jaroš mohl potkat již v Dukle, nyní jsou oba
zpátky v mateřském celku, jemuž chtějí pomoci k třetí
účasti v semifinále play-off v řadě.

Horácká Slavia má ve svých řadách hned několik
talentovaných mladíků, kteří na své třiadvacáté narozeniny
stále čekají. V obraně se jedná například o Jiřího
Peroutku, třebíčského odchovance, jenž se v uplynulém
ročníku dokázal díky poctivým výkonům prosadit do Atýmu, či Vlastimila Bilčíka (foto), který i v ranném
hokejovém věku převzal jednu z vůdčích rolí. V útoku se
pak může Jiří Mička spolehnout na um Jana
Wasserbauera. Tento drobný forvard letos může zažít
hodně povedenou sezónu. Na příležitost bude čekat místní
odchovanec Lukáš Paták, kterého loni vyřadilo ze hry
zranění. Z hráčů brněnské Komety spadá do této kvóty
agilní obránce Tomáš Dujsík. Stejně tak i talentovaný
útočník olomouckého hokeje Lukáš Králík.
--------------------------------------------------------------Loni se Marcel Juráň v A-týmu jen mihl, letos by mohl
dostat už adekvátní příležitost na vyniknutí. Je klidně
možné, že si premiéru za muže odbude největší talent
třebíčského hokeje Radim Ferda. Tomu je ale stále jen 16
let, takže jeho čas teprve přijde.

CELKEM: 30/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 8

Horácká Slavia se v posledních
čtyřech ročnících spoléhala na skvělé
brankáře (Fiala/Francouz, Hrubec,
Čiliak, Falter), nejinak tomu bude
letos. Do Třebíče totiž zamířil starý
známý Tomáš Štůrala. Jedná se o
gólmana, který loni zazářil
v extraligovém Zlíně. Co víc si přát?

OBRÁNCI: 7

Rostislav Malena je prostě zkušený
mazák. I v sedmatřiceti letech stále
podává výborné výkony. Jeho přínos
roste zejména v play-off. Důležitými
postavami zadních řad budou
staronové posily Václav Jaroš a Jan
Zdráhal. Z Komety Brno pak bude
Horácká Slavia využívat služeb
Tomáše Dujsíka. Stálicemi v týmu
jsou Václav Čejka s Vlastou Bilčíkem.

PŘESTUPY

příchody:
Roman Erat (Sterzing)
Lukáš Havel (Havířov)
Václav Jaroš (Jihlava)
Lukáš Králík (Olomouc)
Tomáš Dujsík (Kometa)
Miroslav Holec (Kometa)
Vilém Burian (Kometa)
Jan Zdráhal (Pardubice)
Tomáš Štůrala (Zlín)
Michal Vodný (Olomouc)

odchody:
Martin Falter (Kometa)
Stanislav Dietz (Kladno)
David Rangl (bez angažmá)
Tomáš Fořt (Zlín)
Marek Laš (Olomouc)
Michal Mikeska (ukončení kariéry)
Lukáš Nahodil (Pardubice)
Tomáš Vondráček (Kometa)
Daniel Zelenka (Šumperk)

KLÍČ K ÚSPĚCHU

POSILY Z KOMETY BRNO
Partnerský tým Třebíče – Kometa
Brno – hrál loni extraligové finále.
A nyní je několik hráčů úspěšného
brněnského kádru v Horácké Slavii.
Je jasné, že během loňského playoff nasbírali spoustu zkušeností.
Teď je jen zúročit v 1. lize...

# post
92 brankář
31 brankář
42 brankář
3 obránce
14 obránce
8 obránce
90 obránce
96 obránce
28 obránce
88 obránce
33 obránce
obránce
34 obránce
61 útočník
26 útočník
4 útočník
10 útočník
9 útočník
89 útočník
17 útočník
útočník
95 útočník
20 útočník
16 útočník
11 útočník
6 útočník
51 útočník

ÚTOČNÍCI: 8

Horácká Slavia má skvělý útok. O
branky se bude starat Lukáš Havel,
hokejista s reprezentačními
zkušenostmi. Za národní tým si zahrál
i Roman Erat, navrátilec do
mateřského celku. Prvním centrem
týmu je kapitán David Dolníček.
Sezónu zde zahájí i hvězdní Vilém
Burian, Miroslav Holec a Michal
Vodný.

KLUB: 7

V Třebíči momentálně figurují dva
muži, kteří v posledních dvou letech
obdrželi od našeho magazínu trofej
pro nejlepšího trenéra sezóny.
Zatímco Kamil Pokorný si dal
s koučinkem na nějaký čas pauzu
(nadále však zůstává sportovním
manažerem), Jiří Mička, loňský
lodivod Rebelu, je plný elánu.

SOUPISKA
jméno
narozen
Lukáš Dusík
31.3.1992
Lukáš Klimeš
14.7.1994
Tomáš Štůrala
5.1.1985
Vlastimil Bilčík
5.2.1992
Václav Čejka
18.5.1990
Tomáš Dujsík
3.11.1992
Václav Jaroš
15.10.1990
Rostislav Malena
19.7.1977
Jiří Peroutka
25.1.1993
Milan Přibyl
11.4.1984
Jakub Šaur
27.3.1992
Adam Šidák
2.3.1993
Jan Zdráhal
26.5.1991
Vilém Burian
16.8.1988
Martin Čech
26.7.1984
Jakub Čuřík
4.7.1985
David Dolníček
6.2.1979
Roman Erat
12.5.1979
Lukáš Havel
10.11.1981
Miroslav Holec
8.11.1987
David Horký
24.3.1994
Marcel Juráň
9.11.1995
Eduard Kadela
27.3.1989
Tomáš Kaut
8.5.1989
Jan Křivohlávek
20.8.1991
Lukáš Paták
19.9.1992
Jan Wasserbauer 5.1.1993

věk
22 let
20 let
29 let
22 let
24 let
21 let
23 let
37 let
21 let
30 let
22 let
21 let
23 let
26 let
30 let
29 let
35 let
35 let
32 let
26 let
20 let
18 let
25 let
25 let
23 let
21 let
21 let

výška
188 cm
184 cm
182 cm
177 cm
189 cm
185 cm
181 cm
187 cm
187 cm
185 cm
180 cm
187 cm
185 cm
194 cm
184 cm
173 cm
183 cm
178 cm
176 cm
183 cm
185 cm
179 cm
186 cm
184 cm
186 cm
180 cm
179 cm

váha
85 kg
76 kg
82 kg
83 kg
96 kg
83 kg
82 kg
87 kg
86 kg
93 kg
80 kg
79 kg
94 kg
94 kg
85 kg
75 kg
85 kg
83 kg
84 kg
82 kg
78 kg
77 kg
90 kg
88 kg
85 kg
83 kg
79 kg

hůl
L
L
L
L
L
P
L
L
L
L
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
P
L
L
L

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

TOMÁŠ ROUSEK

Tomáš Rousek loni za Rebel
odehrál jedenáct utkání, v nichž
se mu hned devětkrát podařilo
bodovat. Hodně se tedy od něj
očekává i v letošním ročníku Rousek by se měl společně
s Maliníkem a Endálem stát hlavní
ofenzivní zbraní
havlíčkobrodského týmu.
MARTIN JANÁČEK

KOHO SLEDOVAT?
JAN DLOUHÝ

V přípravě si vedl obstojně, jenže
mistrovské zápasy jsou ještě o úroveň
výše. Klidně se může stát, že se Jan
Dlouhý uvede v Havlíčkově Brodě
natolik, že ho v budoucnu uvidíme i
v dresu extraligové Slavie.

U

Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015
Havl. Brod 4:3sn. Ferencvároš Budapešť
Havl. Brod 1:3 Plzeň
Havl. Brod 3:2 Brno (jun.)
Havl. Brod 3:4sn. Benátky n/J
Hodonín 7:3 Havl. Brod
Šumperk 2:4 Havl. Brod
Havl. Brod 2:3 Šumperk
Benátky n/J 3:1 Havl. Brod
Jihlava 4:1 Havl. Brod
Č. Budějovice 5:0 Havl. Brod
Havl. Brod 0:1 Třebíč
Havl. Brod 2:3 Jihlava
Havl. Brod 1:3 Č. Budějovice
Třebíč 9:0 Havl. Brod

Příchod Martina Janáčka je pro
Havlíčkův Brod klíčový. Jedná se
o zkušeného zadáka, který byl
loni stabilním členem základní
sestavy postoupivší Olomouce.
Tohoto spolehlivého obránce by
v týmu uvítal takřka každý
prvoligový trenér, ale jen
Miroslav Barus má to štěstí.
JAN DLOUHÝ

Jan Dlouhý loni odchytal přes dvě
desítky duelů v barvách Ústí nad
Labem. Občas pustil hloupý gól,
ale byla to teprve jeho první
sezóna mezi muži. Nyní je o rok
zkušenější, nutno ovšem dodat, že
i v Havlíčkově Brodě se bude
potýkat s výraznou konkurencí –
neméně kvalitním Patrikem
Polívkou.

PREVIEW
U

Z Rebelu po úspěšné sezóně
2013/2014 utekl, kdo mohl. Defenzivu
opustili Marek Drtina, Tomáš Kolafa,
Martin Vágner, Bohumil Jank, Karol Korím
či Radek Novotný. Branky už za Havlíčkův
Brod nebudou dávat ani Petr Polodna, Jan
Berger, Ladislav Rytnauer, David Stach,
Radek Číp či David Dvořáček. Důvod
citelného oslabení? Pochopitelně finance.
Hodně se spekulovalo i o přesunu klubu do
Hodonína, nejčernějším scénářem pak mohl
být úplný zánik seniorského hokeje v této
tradiční baště tohoto sportu. Svým
způsobem tak může být Rebel rád, že se
zde druhá nejvyšší soutěž vůbec bude hrát.
Nicméně otázkou je, na jak dlouho. Kvůli
finančním úsporám a nezkušenému kádru je
totiž právě Havlíčkův Brod jedním
z největších adeptů na sestup, který je od
letošního ročníku přímý a platí pro poslední
celek skupiny play-out.
Jedním z důsledků snížení rozpočtu
je i odchod Jiřího Mičky, jenž loni coby
trenér dovedl podceňovaný celek do playoff, a to hned ze čtvrté pozice! Novým
koučem se tak stal Miroslav Barus, který
je zároveň i sportovním manažerem klubu.

bude dobré a dáme tomu všechno,“

CITELNÝ ODCHOD

uvedl Barus na předsezónní tiskové
konferenci. „Víme, že nás nečeká lehká
U

sezona, budeme to mít hodně
složité. Co se týče peněz, tuto sezonu
odehrajeme za minimum,“ dodal.
Už nyní je jasné, že Rebel
zažije z prvoligových celků nejvyšší
propad. Z páté příčky totiž může
spadnout až na samotné dno soutěže.
Dokáže mladý tým uhájit prvoligovou
příslušnost, nebo je to až moc těžký
úkol? Uvidíme. Ale až za několik
měsíců...

TIP: 14. MÍSTO

LUKÁŠ HAVEL
Zkušený hokejista z Rebelu odešel
před loňským play-off. Už v něm byla
jeho absence hodně znát. Kdyby
v týmu pokračoval, série s Třebíčí by
mohla dopadnout jinak. I letos budou
jeho góly Havlíčkově Brodu chybět.

Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Petr Polodna 41b
2. Lukáš Havel 35b
3. David Stach 33b
Nejlepší střelec 13/14
Lukáš Havel 21g

„Po delší debatě jsme usoudili, že tahle
varianta bude z hlediska úspor pro klub
nejlepší,“ vysvětlili majitelé. „Všichni
trenéři, kteří připadali v úvahu a kteří se i
sami hlásili, chtěli docela dost peněz. A ty
momentálně klub nemá.“ Úspory jsou sice

hezká věc, jenže sportovní výsledky jsou
věc druhá. Miroslav Barus je trenérským
nováčkem, navíc by toho měl jakožto
sportovní manažer dost i bez toho. Zkrátka
a dobře, Rebel se přes léto hodně proměnil.
A to bohužel tím negativním směrem.
Rozhodně se tedy o Havlíčkově Brodu dá
říci, že je to tým, jenž oproti předešlému
ročníku nejvíce oslabil.
Nicméně musíme dodat, že
Havlíčkův Brod překvapil hokejovou
veřejnost už loni, takže je klidně možné, že
se Rebel o záchranu nebude muset
strachovat. I když... Tentokráte by to
nebylo pouze překvapení, ale rovnou
zázrak. „Nemůžeme hrát na krásu, i když

občas se nám to podaří. Máme tady dvacet
hráčů, kteří do toho musí dát srdce a
ubojovat to. Kluci k tomu přistupují dobře,
ať už životosprávou, chováním nebo
tréninkovou morálkou. Chtěli bychom
fanoušky na sezonu pozvat, věříme, že to

HVĚZDA TÝMU

LUKÁŠ ENDÁL
Lukáš Endál byl rovněž na odchodu.
Vyjednával o angažmá v nižší ruské soutěži.
Jenže k podpisu smlouvy nakonec nedošlo a
miláček havlíčkobrodských fanoušků se vrátil
zpět do Rebelu. Otázkou ovšem je, zda
v týmu skutečně vydrží až do konce sezóny.
V případě lepší nabídky zřejmě váhat nebude.
Trenér Barus se dokonce nechal slyšet, že
Endála lituje, že v Havlíčkově Brodě musí
působit. Prý je až moc dobrý...

Chronologické umístění
2008/2009: 10.
2009/2010: 11.
2010/2011: 4.
2011/2012: 7.
2012/2013: 8.
2013/2014: 5.

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

MIROSLAV BARUS A RICHARD CACHNÍN

NAJDE SE LÍDR?

Tato trenérská dvojice vznikla doslova z nouze (kvůli
finanční úspoře). A to rozhodně není dobré znamení.
Miroslav Barus byl sice vynikajícím hokejistou, to však
neznamená, že se mu stejně dobře povede i na
trenérském postu. Navíc bude muset trénování skloubit i
s funkcí sportovního manažera.

Havlíčkův Brod má hodně mladý kádr, což může být
v některých herních aspektech výhoda, ale na druhou stranu
je jasné, že v tak mladém věku ještě nemůžou hokejisté
táhnout tým. Rebelu zkrátka chybí hokejisté, kteří by na
sebe vzali zodpovědnost a rozhodovali zápasy. Lukáš Endál
totiž na vše sám stačit nemůže...

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MLADÍ HOKEJISTÉ

BRANISLAV JANKOVIČ
23 LET, ÚTOČNÍK
Branislav Jankovič se do Havlíčkova Brodu vrací
po dvou letech strávených ve slovenské nejvyšší soutěži.
Nutno dodat, že u něj za ony dva ročníky nenastal
kdovíjak velký výkonnostní progres. Ten by ovšem mohl
přijít letos. V omlazeném Rebelu by totiž měl převzít
jednu z klíčových rolí. Nic jiného se od něj také
neočekává.
Rodák z Trnavy rozhodně může tuto pozici
zastat se ctí. Jedná se o kvalitního hokejisty. Ne
nadarmo má na svém kontě čtyři desítky startů v české
extralize (všechny zápasy sehrál v dresu Komety Brno).
Kdo ví, třeba letos zazáří a svou sbírku utkání z nejvyšší
soutěže ještě o nějaký ten duel navýší...

Havlíčkův Brod přes okurkovou sezónu výrazně omladil.
Nezkušení hokejisté tedy tvoří podstatnou část
současného kádru. Třiadvacet let ještě nebylo třeba
Tomáši Semrádovi (na fotce), jenž byl loni jedním
z nejlepších hráčů týmu, Jakubu Kadlecovi, který by
v oslabeném Rebelu měl převzít klíčovou roli, či Janu
Sedlákovi, obránci hostujícího z Komety Brno. Jedním
z klíčových forvardů bude i přes nízký věk hradecký
Tomáš Rousek. Ten má potenciál nasbírat přes třicet
kanadských bodů. Jmenovat bychom mohli několik dalších
hráčů splňujících tuto kvótu, jenže většina z nich nepatří
ke kdovíjak respektovaným hokejovým persónám.
--------------------------------------------------------------V roce 1995 se narodil Čeněk Novák, jenže brankáři se do
pravidla o nasazování dvou juniorů nezahrnují. Kvótu tak
splňují pouze útočník Roman Přikryl a zadák David Vala.
Dá se očekávat, že ve slabé havlíčkobrodské konkurenci
dostanou poměrně dost příležitostí. Chopí se jich se ctí?

CELKEM: 16/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 5

V přípravě se sice Havlíčkovu
Brodu vůbec nedařilo, rozhodně na
tom ovšem nemají podíl brankáři.
Jan Dlouhý i Patrik Polívka mají
nesporný talent. Právě na gólmany
se bude Rebel nejvíce spoléhat,
byť se nejedná o zrovna zkušenou
dvojici.

OBRÁNCI: 4

Obrana Rebelu loni patřila
k nejlepším v soutěži, letos tomu
bude naopak. Ještěže zůstal Tomáš
Semrád, který v minulém roce
překvapil a zařadil se mezi
nadprůměrné beky. Klíčovou posilou
se stal z Olomouce zapůjčený
Martin Janáček. Plzeňský David
Pavlíček by rád zůstal zdravý, jinak
jeho talent vyjde vniveč.

příchody:

PŘESTUPY

Jan Dlouhý (Ústí n/L)
Patrik Polívka (Plzeň)
René Svoboda (Vítkovice)
Tomáš Prokop (České Budějovice)
Martin Janáček (Olomouc)
David Škůrek (Olomouc)
David Pavlíček (Plzeň)
Branislav Jankovič (Skalica)
Pavel Sedláček (Plzeň)
Tomáš Rousek (Hradec Králové)
a další...

odchody:

Ondřej Kacetl (Jihlava)
Marek Drtina (Znojmo)
Tomáš Kolafa (Ústí n/L)
Martin Vágner (Ústí n/L)
Karol Korím (Hradec Králové)
Radek Číp (Znojmo)
Petr Polodna (Jastrzebie)
Jan Berger (Šumperk)
David Dvořáček (Litoměřice)
Ladislav Rytnauer (Pelhřimov)
David Stach (Kladno)
Martin Ondráček (Litoměřice)

KLÍČ K ÚSPĚCHU
BRANKÁŘI

Jan Dlouhý, René Svoboda a Patrik
Polívka sice nepatří mezi špičkové
brankáře, ale co není, může být.
Ano, jsou mladí, jenže v Havlíčkově
Brodě dostanou příležitost, na
kterou by jinde čekaly několik let.
Právě na nich bude ležet největší
zodpovědnost.

# post
29 brankář
40 brankář
33 brankář
30 brankář
35 brankář
28 obránce
18 obránce
15 obránce
20 obránce
94 obránce
3 obránce
65 obránce
3 obránce
72 obránce
6 obránce
21 útočník
11 útočník
22 útočník
47 útočník
7 útočník
17 útočník
66 útočník
19 útočník
92 útočník
10 útočník
37 útočník
14 útočník

ÚTOČNÍCI: 3

Havlíčkův Brod v přípravě moc
branek nedával. Není divu, vždyť
mezi nadprůměrné prvoligové hráče
patří jen Lukáš Endál, Roman
Maliník a Tomáš Rousek. Naštěstí
v týmu zůstal první jmenovaný,
jinak by to s Rebelem mohlo
dopadnout hodně špatně. No
upřímně řečeno, ono to možná
dopadne neslavně i s Endálem...

KLUB: 4

Není žádným tajemstvím, že
období, kdy Rebel za vydatné
podpory firmy ŽSD do svého kádru
lákal jednu hvězdu za druhou, je
nenávratně pryč. Nižší rozpočet se
projevil i na složení realizačního
týmu. Kormidla u A-týmu se totiž
ujal trenérský nováček Barus.

SOUPISKA
jméno
narozen
Filip Barus
2.3.1992
Jan Dlouhý
30.6.1992
Čeněk Novák
23.2.1995
Patrik Polívka
4.3.1994
Martin Svoboda
6.1.1994
Martin Janáček
6.3.1989
Štěpán Jeník
12.2.1993
Daniel Kolář
27.2.1992
David Pavlíček
20.9.1991
Tomáš Prokop
30.1.1994
Jan Sedlák
27.11.1994
Tomáš Semrád
22.5.1992
David Škůrek
6.8.1993
David Vala
20.8.1995
Petr Zítka
7.10.1989
Jan Boček
14.8.1993
Lukáš Endál
8.12.1986
Tomáš Chlubna
20.3.1994
Branislav Jankovič 11.4.1991
Petr Kuchta
22.4.1994
Roman Maliník
6.2.1990
Jan Milfait
29.12.1991
David Minárik
12.10.1994
Daniel Pejchar
10.4.1993
Roman Přikryl
11.2.1995
Tomáš Rousek
9.9.1993
Pavel Sedláček
26.9.1991

věk
22 let
22 let
19 let
20 let
20 let
25 let
21 let
22 let
23 let
20 let
20 let
22 let
21 let
19 let
25 let
21 let
28 let
20 let
23 let
20 let
24 let
23 let
20 let
21 let
19 let
21 let
23 let

výška
187 cm
191 cm
188 cm
184 cm
186 cm
178 cm
183 cm
195 cm
187 cm
177 cm
177 cm
178 cm
196 cm
182 cm
186 cm
176 cm
186 cm
177 cm
181 cm
177 cm
180 cm
173 cm
178 cm
188 cm
184 cm
178 cm
180 cm

váha
76 kg
81 kg
94 kg
82 kg
76 kg
77 kg
91 kg
91 kg
85 kg
81 kg
86 kg
84 kg
112 kg
73 kg
96 kg
75 kg
95 kg
77 kg
80 kg
74 kg
93 kg
78 kg
82 kg
81 kg
81 kg
80 kg
84 kg

hůl
L
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
L

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

MAREK LOSKOT

Příchod tohoto šikovného
forvarda možná bude mnohem
důležitější, než by se dalo na
první pohled očekávat.
V Bruslařském klubu Loskot
výraznější příležitost nedostal,
v Ústí nad Labem však ukázal, že
se jedná o mimořádného hráče.
RADIM OSTRČIL

KOHO SLEDOVAT?
MAREK LOSKOT
Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015
Havířov 0:3 Vítkovice
Havířov 3:2 Polsko „U20“
Havířov 5:2 Francie „U23“
Trenčín 5:2 Havířov
Přerov 1:6 Havířov
Jastrzebie 3:5 Havířov
Opava 3:5 Havířov
Havířov 3:1 Žilina
Havířov 3:2 Šumperk
Havířov 3:1 Prostějov
Šumperk 3:2 Havířov
Prostějov 5:3 Havířov

Posila z Mladé Boleslavi se
v přípravném duelu s Francií blýskla
pěti vstřelenými brankami, bude tedy
zajímavé sledovat, jak se Loskotovi
povede v soutěžních zápasech. Má
nesmírně šikovné ruce, ale velké
problémy mu dělá důrazná hra.

HAVÍŘOV
U

Petr Punčochář a Lubomír
Vosátko Havířov opustili, AZet
tedy zapracoval na posilách.
Jednou z nich je Radim Ostrčil,
jenž loni oblékal barvy Žiliny. S 1.
ligou má tento konstruktivní
obránce spoustu zkušeností –
hrával za Olomouc, Třebíč či
Havlíčkův Brod.
MICHAEL FOLTÝN

Na mladého zadáka nezbylo místo
v extraligovém Třinci, který do
svých obranných řad zlákal
několik hokejistů
s reprezentačními ambicemi.
Foltýn ovšem smutnit nemusí,
v Havířově totiž dostane hodně
prostoru a možná bude hrát i
přesilovky. V přípravě se totiž
uvedl ve skvělém světle.

PREVIEW
U

Havířovu vykompenzovat několika
zajímavými příchody. Dres AZetu totiž
budou nově oblékat Radim Ostrčil,
Michael Foltýn či Jurij Repe. Ofenziva
se stejně jako post gólmana radikální
změny nedočkala. Havířovu tedy
nebrání nic v tom, aby loňskou sezónu
zopakoval. A kdo ví, třeba přijde i
úspěch ve vyřazovací části. S podporou
hlasitého publika je totiž možné
všechno... „Týmový cíl je jasný: play-

Havířov, to je velmi netypický
prvoligový klub. Proč? V AZetu si totiž
všichni zakládají na vztahu ke klubu až
extrémním způsobem. Kdo není hrdý na to,
že obléká dres Slezanů, musí pryč. Poznali
to už takoví hráči jako Rostislav Marosz,
Jaroslav Koma či Lukáš Havel. Této trojice off. Přes to nejede vlak! A i v něm by
se Havířov těsně před play-off zbavil, byť bylo fajn přejít třeba do semifinále,“
musel vědět, jak moc kvalitní hokejisty
uzavřel Radim Ostrčil.
poslal o dům dál. Marosz se později stal
klíčovou postavou Olomouce v cestě za
postupem do extraligy, Koma je jedním
z nejlepších ofenzivních beků soutěže a
Nejproduktivnější hráči 13/14
Lukáš Havel zase střílí jeden gól za
1. Martin Jakúbek 30b
druhým. Jenže Havířov nad jejich
2. Jakub Šlahař 30b
nasazením a vztahem ke klubu oko
3.
Michal Sztefek 28b
nepřimhouřil. Šance na úspěch v play-off
se tím sice razantně snížila, ale nikdo
Nejlepší střelec 13/14
stejně nezaručil, že by s těmito třemi
Michal Sztefek 15G
hvězdnými hráči AZet přes Duklu Jihlava
přešel. „Každý tým si má vychovávat svoje

TIP: 7. MÍSTO

CITELNÝ ODCHOD
U

LUBOMÍR VOSÁTKO
Zkušený obránce loni splnil přesně to,
co se od něj očekávalo. Byl klíčovou
osobností nováčka soutěže. Právě on
řídil poměrně nezkušenou defenzivu
Havířova. I letos bude hájit barvy
nováčka – tentokráte však Jestřábů.

vlastní hráče, je zbytečné kupovat stejné
staré hráče, aby pak zabírali místo
domácím hokejistům. Je dobře, že se daří
vychovávat vlastní hráče a zapojovat je do
týmu,“ uvedl Marek Loskot, paradoxně

jedna z největších letních posil.
I přes čtvrtfinálový krach se
ovšem Havířov v 1. lize skvěle zabydlel. Zdá
se, že v budoucnu nebude mít problémy se
záchranou a hlavně ani s financemi, jako to
bylo ještě v éře Panterů. Klub je totiž
veden profesionálním způsobem. Když na
někoho peníze nejsou, tak prostě nepřijde.
Žádné riskantní kroky tedy vedení
Havířova nedělá, což je do budoucna jistě
obrovským plusem. Je známo, že AZet se
velkými ambicemi a touhou vrátit se do
extraligy netají. První důležitý krok, a to
stabilizovat tým ve druhé nejvyšší soutěži,
se podařil. Je ovšem jasné, že na Havířov
ještě čeká dlouhá cesta, aby se zařadil
mezi kandidáty na postup do extraligy a
udělal tak další krok za návratem do
nejvyšší soutěže, která se v tomto
slezském městě hrála naposledy v ročníku
2002/2003. Kdo ví, jestli je tento cíl
vůbec reálný. Ale to je opravdu dálná
budoucnost, vraťme se raději k vyhlídkám
AZetu pro letošní sezónu.
Stejně jako loni by měli Slezané
pomýšlet na účast ve čtvrtfinále. Na
brankářském postu ke změně nedošlo, zato
obrana se proměnila výrazně. Nicméně
odchody Vosátka či Roupce se podařilo

HVĚZDA TÝMU

MAREK LOSKOT
V Mladé Boleslavi se Loskotovi nedařilo.
Není to totiž hráč do 3. či čtvrté lajny. Ba
právě naopak, tvrdá hra mu dělá problémy.
V Havířově však dostane prostor v elitních
formacích a zahraje si i přesilové hry. Dá
se tedy očekávat hodně kanadských bodů.

Chronologické umístění
2008/2009: 11.
2009/2010: klub odstoupil
2010/2011: 2. liga
2011/2012: 2. liga
2012/2013: 2. liga
2013/2014: 6.

TRENÉŘI
U

JAN DANEČEK A TOMÁŠ POTĚŠIL
Jan Daneček je sice oficiálně hlavní trenérem týmu a
právě na něm leží hlavní tíha odpovědnosti za výkony
týmu, jeho asistent Tomáš Potěšil je mu však
rovnocenným partnerem. Oba dva jsou havířovskými
patrioty s nespornými trenérskými kvalitami. Je
nádhera, když se dělá hokej srdcem a ne pouze pro
peníze.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MAREK LOSKOT
25 LET, ÚTOČNÍK
Marek Loskot je nesmírně šikovným hokejistou.
Bohužel v minulých letech nemohl své schopnosti naplno
prodat. V Mladé Boleslavi totiž nedostával moc
příležitostí a upřímně řečeno, Loskot zrovna není typově
vhodný hráč do třetí či čtvrté formace. Tento útočník
může zazářit jen, když na něm stojí ofenziva celého
týmu. Dokázal to třeba loni na krátkém hostování v Ústí
nad Labem.
Přestup do Havířova tak bývalému forvardovi
Litoměřic může hodně svědčit. Nároční fanoušci AZetu
od něj budou jistě chtít i bojovnost, ale Marek Loskot
bude na ledě hlavně kvůli střílení branek. A že jich může
letos dát opravdu dost! Rozhodně by nebylo
překvapením, kdyby pokořil dvacetigólovou hranici.
V Havířově totiž konečně dostane odpovídající roli.

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

SYNDROM DRUHÉ SEZÓNY?
V zámořské NHL je takřka pravidlem, že výkonnost
hráčů po povedeném nováčkovském ročníku poklesne.
V případě Havířova by to znamenalo velké problémy. Však
se jedná o tým, který do 1. ligy postoupil teprve loni. Je
to pochopitelně čistě spekulativní záležitost, ale není
tajemstvím, že k takovýmto případům skutečně dochází
poměrně často.

MLADÍ HOKEJISTÉ

Havířov má hráčů, kterým ještě nebylo třiadvacet let,
dostatek. Někteří z nich jsou už dokonce oporami týmu!
Hovoříme zejména o Martinu Jakúbkovi (na fotce). Tento
synovec tragicky zesnulého Pavla Demitry se loni stal
nejproduktivnějším hráčem mužstva. Už loni si výborně
vedl i obránce Peter Bezuška. Letos by své výkony mohl
ještě vylepšit, protože už má za sebou náročnou
premiérovou sezónu. Povinnou kvótu může Havířov zaplnit i
třineckým Michaelem Foltýnem. Ten v přípravě ukázal, že
se může zařadit mezi nejlepší obránce soutěže. Třiadvacet
let ještě nebylo ani Jiřímu Klimíčkovi, Jakubu Ižackému či
Michalu Jonášovi, ti ovšem v týmu nečekaně skončili,
stejně jako veterán Petr Kanko.
--------------------------------------------------------------Už loni byl stabilním členem havířovské sestavy junior
Mikuláš Rimmel. Ten by sice v mužstvu pravděpodobně
nebyl nebýt nového pravidla, ale i tak toho může
v budoucnu mnoho dosáhnout, byť se mezi seniory zatím
hledá. Dalším mladíkem, který by letos mohl dostat
poměrně dost příležitostí, je Lukáš Bednář. Tento stále
ještě sedmnáctiletý útočník byl loni tahounem
havířovského dorostu (ve 43 zápasech nasbíral 64 bodů).

CELKEM: 26/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 6

Lukáš Daneček loni ukázal, že na
první ligu rozhodně má. Byl klíčovým
hráčem týmu a v mnoha zápasech
držel akcie Havířova nad vodou.
K absolutní špičce druhé nejvyšší
soutěže však řazen není. Už loni
dostával poměrně dost příležitostí i
jeho kolega Petr Matoušek

OBRÁNCI: 6

Klíčovou postavou by měla být nová
posila - Radim Ostrčil. Jedná se o
zkušeného obránce, který vydatně
přispívá i do týmové produktivity.
Tradiční oporou bude nesmlouvavý
Jiří Krisl, kapitán týmu. Zajímavé
bude sledovat i to, jak si povede
Michael Foltýn, talent zapůjčený z
Třince. V přípravě příjemně
překvapil.

PŘESTUPY
příchody:

Radim Ostřil (Žilina)
Vojtěch Tomi (Vítkovice)
Jurij Repe (Třinec)
Marek Loskot (Ml. Boleslav)
Michael Foltýn (Třinec)
Tomáš Jiránek (Ml. Boleslav)

odchody:

Lubomír Vosátko (Prostějov)
Michal Jonáš
Jiří Klimíček (Znojmo)
Petr Kanko (Žilina)
Zdeněk Deutsch

KLÍČ K ÚSPĚCHU

BOUŘLIVÉ DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
Do Havířova nikdo nejezdí rád.
Tamější fanoušci dokáží vytvořit
opravdu parádní kulisu. Z 26 utkání
loňské sezóny na vlastním ledě
prohrál Havířov pouze šestkrát.
Zbylých dvacet zápasů opanoval!
Nejinak by tomu mělo být i letos...

#

ÚTOČNÍCI: 6

Sztefek, Říčka, Maruna, Jan
Daneček, Klimša, Haas či Pechanec.
To je kostra týmu, která pamatuje
ještě druholigové časy. Všichni
jmenovaní se v 1. lize skvěle
adaptovali a pokračovali v ní ve
výborných výkonech. Už za dob
prvoligové éry rozšířili řady AZetu
Jakub Šlahař a Martin Jakúbek. Oba
byli velmi produktivní. Hodně bodů se
očekává i od nových posil z Mladé
Boleslavi - Loskota a Jiránka.

KLUB: 8

Havířov je oproti minulosti zdravě
prosperujícím klubem, který nemá
finanční problémy. Krom toho se
spoléhá na bezmeznou podporu od
fanoušků, kteří jsou šestým hráčem
týmu vedeného Janem Danečkem,

SOUPISKA
jméno
narozen
Lukáš Daneček
9.3.1988
Petr Matoušek
6.2.1991
David Bahounek
7.2.1996
Peter Bezuška
30.3.1993
Michael Foltýn
6.10.1994
David Chroboček 19.8.1996
Jiří Krisl
24.11.1985
Martin Lenďák
28.10.1993

post
30 brankář
60 brankář
obránce
4 obránce
5 obránce
obránce
26 obránce
15 obránce
24 obránce Radim Ostrčil
12 obránce Jurij Repe
94 útočník Lukáš Bednář
41 útočník Jan Daneček
21 útočník Radim Haas
38 útočník Martin Jakúbek
20 útočník
55 útočník
10 útočník
89 útočník
11 útočník
14 útočník
62 útočník
13 útočník
51 útočník
útočník
útočník

David Klimša
Marek Loskot
Jan Maruna
Tomáš Matějek
Antonín Pechanec
Mikuláš Rimmel
Robert Říčka
Michal Sztefek
Jakub Šlahař
Jiránek Tomáš
Vojtěch Tomi

věk
26 let
23 let
18 let
21 let
19 let
18 let
28 let
20 let

výška
175 cm
172 cm
185 cm
185 cm
184 cm
175 cm
185 cm
176 cm

váha
82 kg
74 kg
85 kg
88 kg
75 kg
86 kg
100 kg
76 kg

hůl
L
L
L
L
L
P
L
P

15.1.1989
17.9.1994
26.9.1996
15.2.1986
6.12.1990
27.8.1992

25 let
19 let
17 let
28 let
23 let
22 let

185 cm
187 cm
167 cm
175 cm
173 cm
183 cm

94 kg
90 kg
63 kg
82 kg
80 kg

L
L
P
L
P

9.3.1989
25.7.1989
28.1.1989
26.9.1993
19.3.1991
21.9.1995
20.6.1989
10.5.1987
26.4.1991
8.7.1991
26.2.1994

25 let
25 let
25 let
20 let
23 let
18 let
25 let
27 let
23 let
23 let
20 let

181 cm
180 cm
178 cm
172 cm
177 cm
182 cm
186 cm
178 cm
184 cm
188 cm
184 cm

85 kg
84 kg
75 kg
80 kg
74 kg
77 kg
80 kg
87 kg
88 kg
83 kg
84 kg
88 kg

L
L
P
P
L
L
P
P
L
P
L
L

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

JAROSLAV KALLA

Příchod Jaroslava Kally je
známkou toho, že Stadion
nechce ustoupit ze scény. Nová
akvizice s bohatými
zkušenostmi z Kladna totiž do
Litoměřic rozhodně nepřišel
kvůli tomu, aby hrál ve středu
tabulky. I v pokročilém věku má
Severočechům rozhodně co
nabídnout.
VÍTĚZSLAV BÍLEK

Druhým Kladeňákem, jenž
zamířil do Stadionu, se stal
Vítězslav Bílek. Tento útočník
má za sebou mimo jiné
extraligovou sezónu, v níž dal
úctyhodných osmnáct branek.
Opravdu skvělá akvizice!

KOHO SLEDOVAT?
MARTIN PROCHÁZKA

JIŘÍ RYS
Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

Jmenovec slavného kanonýra dělá tomuto
hokejovému příjmení čest. Loni si zahrál
na mistrovství světa juniorů a debutoval
v pražské Spartě. Letos by měl mít
výsadní roli v prvoligových Litoměřicích.
Dvaadvacetiletý útočník odnesl
postup Mladé Boleslavi svým
odchodem .Stále je ovšem
mladý, takže pro něj extraliga
rozhodně není tabu. Nejprve
ale bude muset podávat skvělé
výkony v Litoměřicích, aby
zaujal kluby z nejvyšší soutěže.

Chomutov 3:2 Litoměřice
Kadaň 2:3 Litoměřice
Litoměřice 3:1 Chomutov
Benátky n/J 2:3 Litoměřice
Litoměřice 3:0 Benátky n/J
Litoměřice 3:2 Ústí n/L
Litoměřice 2:3 Kadaň
Ústí n/L 5:2 Litoměřice
Litoměřice 4:0 Most

STADION
U

PREVIEW
U

Po skončení loňského ročníku
začalo vedení klubu intenzivně řešit
kooperaci se Spartou Praha. Pokud by se
holešovický celek rozhodl nadále
nespolupracovat s prvoligovým Stadionem,
Litoměřice by pravděpodobně přihlášku do
druhé nejvyšší soutěže nepodaly, jelikož
hospodaří pouze s dvanácti miliony, což
není částka, s níž by se dala 1. liga
obstojně hrát. Fanoušci Litoměřic si však
mohli oddechnout. Partnerství mezi těmito
dvěma celky bude pokračovat i nadále, byť
to už rozhodně nebude na takové úrovni
jako v loňském ročníku. Sparta Praha totiž
po neúspěšném play-off začala šetřit,
takže kádr slavného klubu už není tak
široký jako v minulém ročníku. Nicméně i
tak je jasné, že nebýt Sparty, byl by se
Severočechy ámen. Spolupráce s tímto
slavným klubem navíc zvyšuje
litoměřickému hokeji kredit. „Ta

sebou skvělou kariéru, rozhodně však
ještě neřekl poslední slovo. V 1. lize by
měl stále patřit k těm nejlepším...
V přípravě si skvěle sedl s dalšími dvěma
akvizicemi – Rysem a Bílkem. Sečteno
podtrženo, s ohledem na to, jak to
s litoměřickým hokejem vypadalo na jaře,
kdy se fanoušci dokonce báli vůbec toho
nejhoršího, je současná soupiska
Stadionu na velmi kvalitní úrovni. Je
jasné, že Severočeši nebudou mít
problémy se záchranou, což je pro malé
rodinné kluby typu Litoměřic vždycky to
hlavní. Boj na čele tabulky se ovšem od
Stadionu očekávat nedá...

TIP: 6. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Miloslav Čermák 53b
2. Martin Novák 27b
3. Jaroslav Hašek 26b
Nejlepší střelec 13/14
Miloslav Čermák 29G

spolupráce je pro nás moc důležitá. Sparta
nám posílá mladší hráče, aby se seznámili s
dospělým hokejem. Ty kluky zároveň i platí,
takže nám trošku ulehčí v rozpočtu. Další
hráče pak může posílat třeba formou
střídavých startů, když se někdo ze
zkušených hráčů vrací po zranění. To nás
těší, že tady hrají," uvedl trenér Daniel
Tvrzník. „Samozřejmě to, že někdy
nemáme jistotu, kdo za nás vlastně
nastoupí, je taková daň za tu spolupráci.
Někteří kluci přijdou třeba jen na zápas,
někdy třeba ráno nevíte, kdo za vás
nastoupí. Ale vždy si s tím poradíme. Je to
asi jediná negativní stránka, ta pozitiva
samozřejmě převažují," dodal pro Adama
Bagara.

Nutno ovšem dodat, že jednoho
partnera Stadion přece jen ztratil. Jedná
se o pražského Lva, který po dvou vesměs
úspěšných letech v KHL ukončil
z finančních důvodů svou činnost. Hráče
Kapanenova či Škoulova kalibru už tak
v dresu Litoměřic asi neuvidíme... Vzhledem
ke konci Lva a zadruhé, že i Sparta nemá
peněz nazbyt a svou sestavu se rozhodla
omladit, se mění i ambice Stadionu.
Zatímco loni byly Litoměřice černým koněm
soutěže, který kvalitativně měl na
semifinále (nebýt nepovedené základní
části), letos budou rády, pokud zopakují
účast ve čtvrtfinále. Do předkola by se
ovšem rozhodně dostat měly. A to i díky
nové posile – Jaroslavu Kallovi. Ten má za

HVĚZDA TÝMU

JAROSLAV KALLA
Jaroslav Kalla je právem považovaný za
jednu z ikon kladenského hokeje.
Vždyť za Středočechy odehrál spoustu
skvělých zápasů. Jaroslav Kalla se však
před sezónou 2014/2015 do
mateřského celku nevrátil, naopak
posílil konkurenční Litoměřice.

CITELNÝ ODCHOD
U

MILOSLAV ČERMÁK
Miloslav Čermák dal loni 29 branek,
klubové bodování pak opanoval
s náskokem šestadvaceti bodů. Je
tedy jasné, že povýšil do extraligy.
Vrátil se totiž do pražské Slavie,
která přes léto hodně oslabila.
Chronologické umístění
2008/2009: 2.liga
2009/2010: 2.liga
2010/2011: 13.
2011/2012: 11.
2012/2013: 10.
2013/2014: 7.

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

JIŘÍ DOLEŽAL A DANIEL TVRZNÍK

POST BRANKÁŘE

Jiří Doležal je trenérem, který ještě nedokázal
přesvědčit o svých kvalitách. Ano, dovedl Chomutov do
extraligy. Ano, podařilo se mu se Stadionem postoupit do
play-off. Jenže také dostal padáka v Berouně a Kadani.
Až letos se ukáže, jak na tom slavný ex-reprezentant
skutečně je. Zopakuje s týmem čtvrtfinálovou účast?

Petr Přikryl sice v přípravě chytil druhou mízu a Tomáš
Král má bezpochyby talent, ale i tak bylo překvapení,
když se Litoměřice vzdaly služeb Jana Lukáše. Právě
bývalý gólman Lva Praha byl z této trojice nejkvalitnější.
Vyplatí se Stadionu sázka na Tomáše Krále, jenž
v minulém ročníku čas od času trestuhodně selhal?

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MARTIN PROCHÁZKA
20 LET, ÚTOČNÍK
Ve dvaceti letech na Martina Procházku nečeká
rozhodně jednoduchý úkol. Všichni fanoušci moc dobře vědí
o jak talentovaného hráče jde, proto od něj očekávají
skvělé výkony. I trenéři by určitě byli nesmírně rádi,
kdyby se Martin Procházka ujal role tahouna a stal se
klíčovou postavou severočeského celku. Magazín o 1. lize si
myslí, že sparťanský talent důvěru v něj vloženou
nezklame. Nebylo by překvapením, kdyby nasbíral okolo
třiceti kanadských bodů.
V podobné pozici je i jeho vrstevník Adam Chlapík.
I o něm se ví, že má zlaté ručičky. Dokáže toto mladé duo
dovést Litoměřice alespoň do prvoligového čtvrtfinále?
Nebo jejich čas ještě nenadešel?

MLADÍ HOKEJISTÉ

Litoměřice mají opravdu neuvěřitelně talentovaný kádr.
Tomáš Král se jakožto brankář mezi hráče do 23 let
nepočítá, to ale Stadionu vůbec nemusí vadit. Na jeho
soupisce totiž naleznete spoustu dalších mladíků, v nichž
se skýtá opravdu velký potenciál. Jmenujme například
Zdeňka Doležala, hráče ročníku 1993, který už loni málem
dosáhl na deseti bodovou hranici. Čerstvě mezi seniory
přestoupilo trio největších talentů v kádru Stadionu –
Martin Procházka, Adam Chlapík a Dominik Volek. První
dva jmenovaní už mají s prvoligovým hokejem zkušenosti,
to Dominik Volek působil předcházející tři ročníky
v zámořské WHL, takže to pro něj letos bude zkouška
ohněm. Zvládne ji?
--------------------------------------------------------------Jiří Doležal se musí cítit opravdu báječně. Moc dobře ví,
že ostatním prvoligovým klubům nové pravidlo
zkomplikovalo tvorbu kádru, jenže Stadion by měl využívat
ještě více juniorů, než jim ukládá nařízení. Mezi juniory
věkově spadají například Ondřej Mikliš (na fotce) a Jiří
Černoch. Jedná se o členy tolik úspěšné reprezentační
osmnáctky z jarního šampionátu. Už loni si za Severočechy
zahrál Daniel Schwamberger.

CELKEM: 26/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 6

ÚTOČNÍCI: 7

Tomáš Král rozhodně patří
k nejnadanějším hráčům druhé
nejvyšší soutěže, přesto se o něm
zatím nedá napsat, že by to byl
gólman, jenž by patřil mezi absolutní
prvoligovou špičku. V přípravě obstál i
veterán Petr Přikryl. Stadion
současnému duu dokonce věří natolik,
že nechalo Jana Lukáše odejít do
Benátek nad Jizerou.

Po odchodu Martina Chabady
převezmou roli hokejových mentorů exkladenští Kalla a Bílek. Otěže nad
osudem klubu drží v rukavicích
talentovaná generace okolo Davida
Dvořáčka, Martina Procházky, Adama
Chlapíka či Dominika Volka. Jsou to
sice stále ještě mladíci, ale již letos se
od nich očekává, že se stanou hvězdami
této soutěže.

OBRÁNCI: 7

KLUB: 6

Žádná superstar už ze Lva sice
nedorazí, ale Sparta má stále velmi
kvalitní kádr, takže Stadion z této
spolupráce opravdu jásá. Nad
sparťanskými mladíky bude i nadále
dohlížet Jiří Doležal, který po čtyřech
letech litoměřického účinkování v 1.
lize dovedl Severočechy do play-off.

Stadion má velmi zkušenou obranu.
Angel Krstev, Radek Míka, Jakub
Šulc a Lukáš Špelda vytváří opravdu
solidní defenzivní val, který doplní
talentovaní mladíci z pražské Sparty
- včetně Ondřeje Mikliše. Nadějí
hradeckého hokeje je 20letý zadák
Karel Plášil.

PŘESTUPY

SOUPISKA

příchody:

Jaroslav Kalla (Žilina)
Lukáš Špelda (Beroun)
Angel Krstev (Chomutov)
Jiří Rys (Ml. Boleslav)
Vítězslav Bílek (Kladno)
Dominik Volek (Vancouver, WHL)
Karel Plášil (Hradec Králové)
David Dvořáček (Havl. Brod)
Martin Ondráček (Beroun)
Šimon Antončík (Prostějov)
odchody:
Miloslav Čermák (Slavia)
Martin Chabada (konec kariéry)
Jaroslav Hašek (Děčín)
Tomáš Rubeš (Anglet, FRA2)
Vít Budínský (Ústí n/L)
Martin Koudelka (konec kariéry)
Dušan Žovinec (České Budějovice)
Václav Drábek (London Raiders, NIHL)
Jakub Evan (Kladno)
Patrik Husák (Trenčín)

KLÍČ K ÚSPĚCHU
MLADÍ TAHOUNI

O Procházkovi, Chlapíkovi,
Dvořáčkovi či Volkovi jsme se
zmiňovali už na několika místech.
Přesto musíme tyto talenty uvést i
zde. Právě na nich totiž leží
největší odpovědnost za
litoměřický úspěch či neúspěch.

# post
jméno
31 B
Tomáš Král
2 B
Martin Michajlov
1 B
Petr Přikryl
94 O Dominik Bílek
5 O Jakub Kolář
73 O Angel Krstev
23 O Dominik Málek
44 O Radek Míka
4 O Ondřej Mikliš
55 O Karel Plášil
17 O Lukáš Špelda
35 O Jakub Šulc
61 U Šimon Antončík
83 U Vítězslav Bílek
93 U Jiří Brandejský
9 U Zdeněk Doležal
15 U David Dvořáček
14 U Adam Chlapík
18 U Jaroslav Kalla
85 U Martin Novák
21 U Martin Ondráček
20 U Martin Procházka
92 U Jiří Rys
95 U Daniel Schwamberger
11 U David Švagrovský
T

HT

HT

T

T

HT

HT

T

narozen
29.12.1992
2.2.1994
17.2.1978
26.10.1994
15.6.1992
25.12.1980
18.8.1995
18.3.1984
5.5.1996
25.4.1994
6.1.1985
16.12.1985
28.10.1990
31.7.1983
28.8.1993
7.5.1993
4.6.1992
4.2.1994
7.12.1979
2.11.1988
8.10.1987
1.3.1994
31.3.1992
10.5.1995
21.12.1984

věk výška
21 let 180 cm
20 let 175 cm
36 let 180 cm
19 let 181 cm
22 let 194 cm
33 let 180 cm
19 let 196 cm
30 let 187 cm
18 let 182 cm
20 let 190 cm
29 let 182 cm
28 let 183 cm
23 let 192 cm
31 let 180 cm
21 let 192 cm
21 let 181 cm
22 let 180 cm
20 let 180 cm
34 let 180 cm
25 let 178 cm
26 let 190 cm
20 let 192 cm
22 let 183 cm
19 let 182 cm
29 let 188 cm

váha hůl
80 kg L
68 kg L
81 kg L
80 kg L
96 kg L
102 kg L
91 kg L
85 kg P
80 kg L
87 kg L
86 kg L
82 kg L
85 kg L
90 kg L
87 kg L
84 kg P
80 kg L
89 kg L
95 kg P
79 kg L
91 kg L
92 kg P
84 kg P
84 kg L
95 kg P

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

VÍTEK VANĚČEK

Kádr Benátek nad Jizerou
nedoznal přes léto výraznějších
změn, což je u tohoto týmu již
zvykem. Novou posilou se však
stal Vítek Vaněček, junior,
který byl letos na jaře ve 2.
kole draftován do NHL (vybral
si ho Washington). Loni za
Pojizeřany odehrál pouze jeden
duel, letos jich určitě odchytá
daleko více.
JIŘÍ MORAVEC

Jiří Moravec loni oblékal barvy
Českých Budějovic, kde se měl
stát klíčovým obráncem týmu.
Na začátku soutěže tomu tak
skutečně bylo, jenže pak přišlo
zranění, které Moravce na
dlouhou dobu vyřadilo ze hry.
S týmem zatím pouze trénoval,
Benátky však doufají, že s ním
brzo uzavřou nový kontrakt.

KOHO SLEDOVAT?
VÍTEK VANĚČEK
Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

JAN LUKÁŠ

Už to vypadalo, že Jan Lukáš
vytvoří kvalitní brankářskou
dvojici s Tomášem Králem
v severočeských Litoměřicích.
Loňská trojka Lva Praha ovšem
putuje na hostování do Benátek
nad Jizerou, kde krátce působil
již v uplynulé sezóně.

Když pojedou Benátky nad Jizerou na
stadiony soupeřů, na tribunách se jistě
bude diskutovat o jednom mladém muži
– Vítku Vaněčkovi. Před nedávnou
dobou byl totiž tento gólman draftován
Washingtonem, s nímž ještě též léto
podepsal i smlouvu.

Havlíčkův Brod 3:4sn. Benátky n/J
Benátky n/J 1:3 Kadaň
Benátky n/J 2:3 Litoměřice
Benátky n/J 3:1 Havlíčkův Brod
Litoměřice 3:0 Benátky n/J
Benátky n/J 3:1 Lausitzer (NĚM2)
Benátky n/J 5:3 Lausitzer (NĚM2)
Ústí n/L 4:5sn. Benátky n/J
Kadaň 0:2 Benátky n/J
Benátky n/J 6:3 Ústí n/L

BENÁTKY N/J
U

Pochválili jsme brankáře,
obránce a trenéry. O útočnících jsme
se zatím nezmiňovali. Není to totiž věc,
kterou by se Benátky nad Jizerou
mohly chlubit, jelikož skutečnou
Benátky nad Jizerou loni zažily
superstar v ofenzivních řadách
skvělou sezónu. Dlouho to sice vypadalo, že
středočeského celku nenajdete. Právě
jim play-off unikne, díky spanilé jízdě
se střílením branek by mohli mít
v poslední čtvrtině soutěže se však
Pojizeřané největší problém. Loňskou
Pojizeřané mezi osmičku nejlepších přece
oporou Michala Bártu totiž zlanařila
jen vměstnali. Ve čtvrtfinále pak byli
Mladá Boleslav.
Středočeši důstojným soupeřem pro
Nechme se tedy překvapit, kam
favorizovanou Mladou Boleslav.
až dokáže Benátky nad Jizerou dostat
Letos by Benátky nad Jizerou svou
neprostupná obrana. Předkolo je
účast ve vyřazovacích bojích rády
povinností. Ne, že ne...
zopakovaly. Upřímně řečeno, neúčast
v předkole by se rovnala propadáku.
Pojizeřané totiž i nadále pokračují ve
Nejproduktivnější hráči 13/14
spolupráci s Libercem, který má ve své
1. Josef Skořepa 31b
záloze spoustu nadějných hokejistů. Na
2. Michal Bárta 28b
farmu navíc poslal i některé zkušené hráče.
3. Vít Jonák 25b
Zkrátka a dobře, před startem sezóny

PREVIEW

CITELNÝ ODCHOD
U

U

TIP: 9. MÍSTO

2014/2015 se v tomto malém městě sešel
relativně slušný kádr. Otázkou však je, zda
se jeho složení v průběhu ročníku zásadně
nezmění. Zatím, před samotným startem
ligy, můžeme Benátky nad Jizerou pasovat
na jednoho z kandidátů pro play-off. Proč?

Nejlepší střelec 13/14
Jan Plodek 14G

1) Kvalitní brankáři – stejně jako v loňském
ročníku bude Pojizeřanům vypomáhat Jan
Lukáš, gólman se zkušenostmi z KHL.
Příležitost určitě dostane i Vítek Vaněček,
jednička české osmnáctky na tolik
úspěšném MS 2014 U-18 a potenciální
brankář Washingtonu Capitals.
2) Vyrovnaná obrana – defenzivu může
Benátkám nad Jizerou závidět většina
prvoligových celků. Krom špičkového Lukáše
se totiž Pojizeřané mohou spoléhat i na
solidně složené obranné páry. Zkušenosti
dodají Marek Pabiška, Petr Ulrych, Petr
Kolmann, Ján Niko a David Kajínek.
Spousta talentu se pak ukrývá v Jiřím
Říhovi, Michalu Plutnarovi či Radimu
Šimkovi. Je sice možné, že někdo z této
šestice stráví více času v Liberci, ale
zbytek už by měl být na farmě k dispozici
po celý ročník. Kdo ví, třeba letos někdo
z nich půjde ve šlépějích Ondřeje Vitáska.
3) Špičkový realizační tým – Benátky nad
Jizerou mají jako jediný prvoligový celek
hned dva asistenty. Filip Pešán, který už je
sám o sobě velmi kvalitním a ambiciózním
trenérem, tak má k ruce i zkušeného
Nečase a Čermáka. Všichni tři jsou muži na
svém místě. Víc hlav, víc ví. Platí to i
v tomto případě.

HVĚZDA TÝMU

JAN LUKÁŠ
Loni byl přítomen jakožto třetí brankář
u senzační jízdy Lva Praha, který to
dotáhl až do finále play-off. Nyní by si
chtěl účast ve vyřazovacích bojích
zopakovat, byť to bude jen v 1. lize,
kam přišel z pražské Sparty na
hostování do konce ročníku.

MICHAL BÁRTA
Z Benátek sice odešel i Ondřej
Vitásek, který loni zažil neuvěřitelný
ročník, ale Pojizeřany může
paradoxně ještě více mrzet přesun
Michala Bárty do Mladé Boleslavi.
Jeho góly budou chybět.
Chronologické umístění
2008/2009: 8.
2009/2010: 10.
2010/2011: 11.
2011/2012: 6.
2012/2013: 9.
2013/2014: 8.

TRENÉŘI
U

FILIP PEŠÁN A VLADIMÍR ČERMÁK
S ANTONÍNEM NEČASEM
Stejně jako loni, i letos jsou Benátky nad Jizerou
jediným prvoligovým týmem, který má ve svém
realizačním týmu hned tři trenéry. Loni jejich
spolupráce fungovala výborně. Mladý Pešán totiž od
svých zkušených kolegů získává spoustu cenných rad.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

RADIM ŠIMEK
21 LET, OBRÁNCE
Jestliže má některý ze současných obránců Benátek nad
Jizerou potenciál následovat kroky Ondřeje Vitáska, je to
Radim Šimek. Tento zadák si loni zahrál za Liberec hned
ve 24 zápasech, letos se však dá očekávat, že se za Bílé
Tygry bude objevovat méně. Tým zpod Ještědu má totiž
hodně nabitou defenzivu. No posuďte sami podle liberecké
soupisky – Lukáš Derner, Petr Gřegořek, Martin Škoula,
Ondřej Vitásek, Tomáš Voráček a Jan Výtisk. Pokud se
tedy nikdo z výše jmenovaných nezraní, tři obranné páry
jsou jasné. Radimu Šimkovi to však nemusí příliš vadit,
protože v Benátkách nad Jizerou, které jsou jeho
mateřským klubem (!), bude hrát jednu z klíčových rolí
mladého týmu. Kdo ví, třeba se ještě v letošním ročníku
probojuje do extraligového kádru. Stejně jako loni Ondřej
Vitásek...

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

NEBUDE SE LIBEREC POTÝKAT S MARODKOU?
Jestliže se Bílí Tygři po celou sezónu budou moci opřít o
hokejisty, které mají na soupisce v tuto chvíli, nemusí
mít Benátky nad Jizerou strach o záchranu. Jenže
farmářství má jednu podstatnou nevýhodu. V případě
problémů extraligového celku to odnese i jejich partner.
Benátky nad Jizerou tak mohou přijít o klíčové
osobnosti.

MLADÍ HOKEJISTÉ

Benátky nad Jizerou nebudou mít s naplnění povinné kvóty
sebemenší problém. Ba naopak, zhruba polovině týmu je
třiadvacet let nebo méně. V obraně se trenérské trio
Pojizeřanů může spolehnout na Radima Šimka, Michala
Plutnara (foto) či Jiřího Říhu. Ti jsou sice na pomezí
extraligy a druhé nejvyšší soutěže, ale dá se očekávat, že
toho více odehrají na farmě. V útoku mohou zažít
průlomové sezóny Josef Mikyska či Matěj Psota. Oba dva
jsou hráči ročníku 1994, takže poprvé v kariéře už
nebudou považováni za juniory. Zajímavé bude sledovat
výkony Patrika Maďara. Ten loni zažil hodně nepovedenou
sezónu, v ročníku 2012/2013 však nasázel jedenáct
branek. takže je vidět, že talent rozhodně má.
--------------------------------------------------------------Na soupisce Benátek nad Jizerou naleznete pět hráčů
juniorského věku (talentovaného Víta Vaněčka v tomto
případě nepočítáme, jelikož brankáři se do povinné kvóty
dvou juniorů nezahrnují). Dlužíme vám ještě jména
zmiňovaných mladíků. Jedná se o obránce Michala Beránka
s Tomášem Havlínem a útočníky Zdeňka Krále a Dominika
Hrníčka.

CELKEM: 24/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 8

Už to vypadalo, že Vítek Vaněček
odejde do zámoří, aby byl blíže
vysněné NHL. Nakonec se ovšem
brankář, který se na jaře podílel na
stříbrné medaili české osmnáctky,
rozhodl ještě jeden rok setrvat
v liberecké organizaci. Gólmanský
tandem s ním bude tvořit neméně
talentovaný Jan Lukáš.

OBRÁNCI: 6

Obrana Benátek nad Jizerou je
zbytečně moc podceňovaná. Přitom
je jedna z nejlepších v soutěži, o
čemž svědčí obrovská konkurence.
Tahounem by měl být Jiří Moravec,
kterému budou zdárně sekundovat
Ján Niko, Petr Kolmann, David
Kajínek, Petr Ulrych, Radim Šimek,
Jiří Říha či Michal Plutnar.

PŘESTUPY
příchody:
Vítek Vaněček (Liberec)
Jan Lukáš (Lev Praha)
Jiří Moravec (České Budějovice)
Michal Plutnar (Liberec)
odchody:
Adam Trenčan
Filip Pyrochta
Adam Jánošík
Michal Bárta (Ml. Boleslav)
Antonín Dušek (Chomutov)
Tomáš Klimt (konec kariéry)
Ctibor Jech

KLÍČ K ÚSPĚCHU
JAN LUKÁŠ

Jestliže by se Benátky nad Jizerou
dostaly do play-off a v něm mohly
využít služeb Jana Lukáše, mohly
by dojít klidně dál než pouze do
čtvrtfinále. Vítek Vaněček je
pochopitelně také výborným
gólmanem, ale Jan Lukáš je přece
jen o třídu výše. Tedy zatím,
Vaněček totiž prahne po NHL.

ÚTOČNÍCI: 5

Útok Benátek nad Jizerou bude stát
zejména na těch nejzkušenějších. Petr
Kica, Josef Skořepa, Daniel Špaček a
Jan Plodek jsou jednoznačně
nadprůměrní prvoligoví hokejisté.
Hodně talentu se pak skrývá ve Vítu
Jonákovi. To samé platí i pro Lukáše
Krejčíka. Velmi dobře si v přípravě vedl
i Josef Mikyska, který má před sebou
opravdu zajímavou hokejovou
budoucnost. Dokáže se z Benátek
vypracovat až do extraligy?

KLUB: 5

Filip Pešán patří k nejnadějnějším
trenérům v republice. K ruce má navíc
zkušené trenérské duo – Čermáka
s Nečasem. Novinkou je, že Pojizeřané
trénují v Liberci a do Benátek jezdí
pouze odehrát domácí zápasy.

SOUPISKA

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

MICHAL VELECKÝ

V Jihlavě se tento obávaný
kanonýr trápil. Zatímco
v Šumperku míval klíčovou roli,
v Dukle hráli prim jiní. I proto
tak loni nasbíral pouze
jednadvacet bodů. Letos však
může tuto hodnotu klidně
zdvojnásobit.
VLADISLAV KOUTSKÝ

Tímto přestupem dal Šumperk
jasně najevo, že to myslí
s ambicí postoupit do play-off
smrtelně vážně. Vladislav
Koutský totiž určitě nebyl
nejlevnější akvizicí, však se
jedná o gólmana se skvělou
minulostí. Všichni si jistě
pamatujeme, jak coby gólman
Vrchlabí trápil střelce Slovanu.

KOHO SLEDOVAT?
DANIEL VRDLOVEC

Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

TOMÁŠ DRTIL

Tomáš Drtil je šumperským
odchovancem, poslední dva
ročníky však strávil v jiných
mužstvech – především v Písku,
Mostě a Olomouci, s níž na jaře
vybojoval postup do extraligy.
Tu si ale nezahraje, do kádru
se totiž nevešel a ohlásil návrat
do mateřského klubu.

Daniel Vrdlovec se loni moc snažil, aby
pomohl Berounu k záchraně. Jenže ani jeho
šikovné ruce nakonec na udržení 1. ligy
nestačily. Nyní se vrací do srdečního
Šumperka, s nímž se konečně touží
probojovat do vyřazovacích bojů.

Šumperk 4:5pr. Volžsk (RUS)
Šumperk 2:4 Havl. Brod
Havl. Brod 2:3 Šumperk
Prostějov 4:2 Šumperk
Havířov 3:2 Šumperk
Šumperk 3:4 Prostějov
Šumperk 3:2 Havířov
Šumperk 3:0 Tychy

ŠUMPERK
U

PREVIEW
U

Asi nebylo moc týmů, kterým by
zavedení předkola udělalo takovou radost
jako Šumperku. Draci totiž
v předcházejících třech ročnících
vyřazovací boje nehráli, letos by ovšem
neúčast v osmifinále play-off zaváněla
ostudou. Odešel sice brankář Tomáš
Štůrala, největší hrdina Šumperka
v minulých čtyřech sezónách, ale vedení
Draků sehnalo do svého kádru několik
zvučných posil.
Nejprve pochopitelně museli
Severomoravané vyřešit otázku gólmanské
jedničky. Zatímco se Štůrala vrátil do
Zlína, s nímž loni slavil extraligový titul,
Draci hledali adekvátní náhradu. A jejich
hledání nakonec bylo úspěšné! Na nabídku
kontraktu totiž kývl Vladislav Koutský,
brankář s bohatými zkušenostmi. Ano,
Tomáš Štůrala je sice nenahraditelný, ale
díky příchodu ex-pardubického gólmana
bude i po jeho odchodu post brankáře
největší předností týmu. Všichni si jistě
moc dobře pamatují, jak Vladislav Koutský
zazářil v play-off 2011. Za jeho výkony
v bráně Vrchlabí jsme ho tehdy dokonce
vyhlásili vůbec nejlepším hráčem
vyřazovacích bojů!
Nutno dodat, že Šumperk bude
špičkové výkony Koutského moc
potřebovat. Defenziva Draků se totiž asi
bude nést v duchu předcházejících
prvoligových sezón, kdy Šumperk patřil i
přes Štůralovy neskutečné zákroky
k nejčastěji inkasujícím mužstvům soutěže.
Draci sice mají dva špičkové obránce –
Aleše Holíka a Tomáše Sedláka, ale při vší
úctě k nim se nejedná o zrovna ideální
defenzivní beky. Toto duo sice může
dohromady nasázet přes dvacet branek, ale
často na ledě působí dojmem čtvrtých
útočníků než zadáků. To tak samozřejmě
v moderním hokeji má být, ale v defenzivě
má zkrátka celé mužstvo velké slabiny.
Nechme se ovšem překvapit, zda trenér
Radek Kučera vymyslel na nadcházející
ročník novou taktiku, nebo bude i nadále
věřit útočnému pojetí hokeje.
A nyní se dostáváme k bližšímu
pohledu na útočníky Draků. Důležitou
zprávou pochopitelně bylo to, že v týmu
zůstali loňské opory v čele s Pláškem,
Žalčíkem, Staňkem a Moskalem. Klíčovým
momentem letní přestávky byly ovšem
návraty Michala Veleckého a Daniela

Vrdlovce. Právě příchodem ztracených
synů Šumperk přesvědčil fanoušky, že to
s útokem na play-off myslí vážně. První
jmenovaný se sice v Jihlavě hledal,
v dresu Draků by ovšem měl mít výsadní
postavení. „Chceme hned od začátku

CITELNÝ ODCHOD
U

sezóny vybudovat skvělý tým a utuženou
partu. Na stejných věcech se v Šumperku
už dlouho zakládá,“ uvedl Velecký.

Sečteno podtrženo, jestliže letos
Šumperk do vyřazovacích bojů
neproklouzne, bude se jednat o velký
neúspěch. Zavedení předkola se totiž
rovná hozené rukavici. Byl by hřích ji
nezvednout!

TIP: 8. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Tomáš Sedlák 41b
2. Patrik Moskal 35b
3. Aleš Staněk 34b
Nejlepší střelec 13/14
Lukáš Žalčík 14G

HVĚZDA TÝMU

TOMÁŠ SEDLÁK
Tomáše Sedláka jsme za uplynulou
sezónu vyhlásili nejlepším obráncem
soutěže. Tuto trofej si zasloužil díky
rekordu v počtu bodů získaných
obráncem. Šumperský tahoun jich totiž
nasbíral hned jednačtyřicet! Dokáže se
letos k této metě přiblížit?

TOMÁŠ ŠTŮRALA
Vladislav Koutský je sice dobrá
náhrada. ale Tomáš Štůrala byl
jedním z nejlepších gólmanů
soutěže. To forma Vladislava
Koutského je otázkou. Dokáže plně
nahradit fantóma Štůralu?
Chronologické umístění
2008/2009: 2. liga
2009/2010: 15.
2010/2011: 2. liga
2011/2012: 12.
2012/2013: 11.
2013/2014: 9.

TRENÉŘI
U

RADEK KUČERA A JAROMÍR JINDŘICH
Radek Kučera bude mít k ruce konečně asistenta.
V předcházejících ročnících byl totiž na koučování sám.
A ne nadarmo se říká, že víc hlav, víc ví. Kučera je
oblíbený trenér s ofenzivním pojetím hry. Nicméně by
měl uvažovat o tom, zda je individuální letní příprava
skutečně to pravé ořechové.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

DANIEL VACHUTKA
21 LET, ÚTOČNÍK
Tohoto hráče jsme do této rubriky nezařadili
kvůli tomu, že by měl trhat střelecké rekordy, ale
magazín o 1. lize očekává, že se Daniel Vachutka v 1. lize
uvede v dobrém světle.
Jednadvacetiletý forvard nezamířil do
neznámého prostředí. V Šumperku už totiž krátce
působil v ročníku 2012/2013. A hlavně je odchovancem
Draků, odkud v dorosteneckém věku zamířil na zkušenou
do Pardubic. Loni pak Vachutka působil v Karlových
Varech, tedy v jejich juniorce, jež hraje prestižní MHL.
Tam si vedl dobře, takže jeho mateřský klub očekává, že
v solidních výkonech bude pokračovat i mezi muži.

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

PŘIPRAVILI SE HRÁČI DOSTATEČNĚ?
Individuální letní příprava, to není v českých poměrech
zrovna obvyklá cesta, jak se připravit na sezónu.
V Šumperku ovšem tento model praktikují již delší dobu,
nicméně to nezaručuje, že je to správná cesta. Drakům
určitě neprospělo ani to, že šli na led až 4. srpna, jako
vůbec poslední celek 1. ligy. Byla to tedy kvalitní příprava?

MLADÍ HOKEJISTÉ

Věkový limit do třiadvaceti let splňuje krom Daniela
Vachutky (viz rubrika „Kdo může zazářit?“) i Petr Gewiese
(na fotce), opora zadních řad severomoravského celku.
Tento bek sice stále ještě výrazněji nepromluvil do
kanadského bodování, ale co není, může být. Ročník 1992 a
mladší jsou ještě další tři šumperští zadáci. Zatímco
Ondřej Starý oblékal barvy Draků již loni (a upřímně
řečeno moc nepřesvědčil), Petr Beneš a Jakub Slavík jsou
nové posily. Zatímco pardubický Beneš je tvořivým hráčem,
Slavík je vzhledem ke své obrovité postavě typickým
defenzivním zadákem.
--------------------------------------------------------------Jediným juniorem na současné soupisce Šumperka je Filip
Kužílek. Jedná se o místního odchovance, který nastupuje
v útoku. Nelze ovšem čekat, že by se Kužílek v sestavě
Draků objevoval pravidelně. Severomoravané zřejmě zvolí
rozestavení se třemi obrannými páry, takže obsazení
zbylých dvou postů juniory nebude třeba.

CELKEM: 25/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 7

Čtyřletá éra Tomáše Štůraly
v brankovišti Šumperka skončila. Draci
však nemusí zoufat, vedení klubu totiž
za zlínského mistra sehnalo adekvátní
náhradu – zkušeného Vladislava
Koutského. Ten loni zažil nelehkou
sezónu, i tak by se ovšem měl zařadit
mezi ligovou špičku.

OBRÁNCI: 5

Tomáš Sedlák loni prožil fantastický
ročník. Jednačtyřiceti kanadskými
body dokonce přepsal prvoligový
rekord. I letos by mohl bojovat o cenu
pro nejproduktivnějšího beka 1. ligy.
Hodně bodů určitě nasbírá i ikona
šumperského hokeje Aleš Holík. Také
jemu nedělá problém dát přes deset
branek. Dalším nadprůměrným zadákem
je navrátilec Tomáš Drtil.

PŘESTUPY
příchody:
Daniel Vrdlovec (Beroun)
Vladislav Koutský (Žilina)
Tomáš Drtil (Olomouc)
Daniel Zelenka (Třebíč)
Jakub Slavík (Most)
Jan Berger (Havl. Brod)
Daniel Vachutka (MHL K. Vary)
Kamil Vávra (Deggendorfer)
Michal Velecký (Jihlava)
odchody:
Tomáš Štůrala (Zlín)
Martin Dudáš (bez angažmá)
Jan Tesařík (bez angažmá)
Jíří Půhoný (Pardubice)
Marek Bail (Vítkovice)
Tomáš Pastor (Vítkovice)
Jan Semorád (Pardubice)
Tomáš Langr (zranění)
Michal Skoumal (Přerov)

KLÍČ K ÚSPĚCHU

ZLEPŠENÍ PATRIKA MOSKALA
Zkušený útočník loni nepředvedl to,
co se od něj čekalo. Jestli má
Šumperk postoupit do play-off, tak
bude muset ex-hradecký šikula
zabrat.

ÚTOČNÍCI: 7

Klíčovými událostmi letního přestupového
období byly z pohledu Šumperka návraty
Michala Veleckého a Daniela Vrdlovce.
Oba jsou schopní nasbírat přes 30
kanadských bodů. Ofenzivu týmu bude
vydatně podporovat i Lukáš Žalčík,
odchovanec místního hokeje. Od
zkušeného Patrika Moskala se očekávají o
něco lepší výkony, než tomu bylo loni.
Tradiční oporou Draků bude nestárnoucí
Karel Plášek. Kvalitu slibuje i Jan Berger.

KLUB: 6

Šumperk není a asi ani nikdy nebude klub,
který by hráče přeplácel. Finanční
zázemí tohoto celku tedy zůstává na
poměrně solidní úrovni. Radek Kučera by
rád dovedl svůj tým do play-off. U
kormidla už je ale dlouho, takže hrozí
nebezpečí ponorkové nemoci.

SOUPISKA

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

TOMÁŠ KOLAFA

Jeho ofenzivní schopnosti už
mohli ocenit například fanoušci
Jihlavy či Havlíičkova Brodu.
Není sice žádným tajemstvím, že
to není zrovna bezchybný
obranář, ale co se týče
přesilových her, tak Slovan
nemohl angažovat nikoho lepšího.
MARTIN VÁGNER

Bývalému obránci Hradci Králové
se loňská sezóna v dresu
Havlíčkova Brodu vůbec
nepovedla. Stále se však jedná o
beka s velmi zvučným jménem.
Ne nadarmo kdysi bojoval o místo
v NHL. Prostředí v Ústí nad
Labem moc dobře zná, takže dá
snad zapomenout na minulý rok.

KOHO SLEDOVAT?
JAROSLAV ROUBÍK

MARTIN VOLKE
Přípravné zápasy na sezónu
2014/2015

V sezóně 2010/2011 svými výkony
uhranul extraligové fanoušky. Rok
nato byl dokonce litvínovskou
jedničkou. Jenže od té doby šla
výkonnost Martina Volkeho
s kopce. Loni byl ex-litoměřický
gólman dokonce uvolněn
z posledního Mostu – sezónu pak
dohrál v druholigovém Děčíně.

Poslední mohykán. To je Jaroslav Roubík,
legenda druhé nejvyšší soutěže. Kádr Slovanu
se během předchozích tří let výrazně změnil,
Roubík v něm však zůstává. Loni opět
překonal dvacetigólovou bilanci, přestože si
musel zvykat na méně zkušené spoluhráče. Je
to prostě fenomén...

Kadaň 1:3 Ústí n/L
Ústí n/L 2:3sn. Chomutov
Ústí n/L 2:3 Kadaň
Litoměřice 3:2 Ústí n/L
Ústí n/L 4:5sn. Benátky n/J
Ústí n/L 5:2 Litoměřice
Benátky n/J 6:3 Ústí n/L

ÚSTÍ N/L
U

PREVIEW
U

Dluhy 31 milionů? Není problém, však
licenci pronajmeme někomu jinému a starosti
akciové společnosti hodíme za hlavu. Asi tak
by se dalo ve stručnosti, a trochu
kontroverzně, popsat dění v Ústí nad Labem
během okurkové sezóny.
Nebylo žádným tajemstvím, že Slovan
se potýkal s obrovskými dluhy. A to vůči
hráčům a firmám, tak i akcionářům. Vážně
tedy hrozilo, že hokej v Ústí nad Labem na
nejvyšší úrovni skončí. Jenže je tu jedna
důležitá okolnost. Licenci na 1. ligu totiž
vlastní občanské sdružení, nikoliv akciová
společnost. A ono občanské sdružení již od
začátku tvrdilo, že pokud akciová společnost
své závazky neuhradí, pronajme licenci
jinému subjektu, konkrétně tomu, jenž se
formoval okolo olympijského vítěze z Nagana
Jana Čalouna. A tak se i stalo (nutno dodat,
že nově založená společnost musela uhradit
šestimilionové závazky vůči hráčům a
hokejovým věřitelům)... V podstatě tedy
vznikl nový klub, o čemž svědčí i nový název HC Slovan Ústí nad Labem (předtím HC
Slovan Ústečtí Lvi) a zbrusu nové logo
inspirované znakem finského národního týmu.
Finsko se vůbec stalo vzorem pro
chod této organizace. Jan Čaloun má
s hokejem v zemi tisíce jezer spoustu
cenných zkušeností, které by v menším
měřítku rád přenesl i do Ústí nad Labem, kde
zastává pozici sportovního ředitele. Nová
klubová filozofie spočívá v tom, že se bude
klást důraz na mladé odchovance, kteří by
měli dostat více prostoru než hráči odjinud.

problémech Lvi byli, se jim do týmu
povedlo zlákat opravdu zajímavá jména
– například Martina Vágnera, Tomáše
Kolafu či Martina Volkeho. „Sami volali,

CITELNÝ ODCHOD
U

že znají situaci a chtějí pomoct. Dobré
znamení,“ sdělil Čaloun. V týmu navíc

setrval Jaroslav Roubík, hvězda ligy.
Sečteno podtrženo, je jasné,
že se Slovan po loňské zkušenosti musí
držet při zemi, ale rozhodně by neměl
mít se záchranou žádné větší starosti.
Ale to jsme tvrdili i loni, a jak to
dopadlo, že...

TIP: 10. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Jaroslav Roubík 43b
2. Petr Přeučil 29b
3. David Tůma 28b
Nejlepší střelec 13/14
Jaroslav Roubík 22g

ZBYNĚK SKLENIČKA
O dobré obránce je všeobecně
velká nouze, Ústí nad Labem tedy
přidělal odchod klíčového zadáka
Zbyňka Skleničky velké problémy.
Defenziva nebyla silnou stránkou už
loni, a co teprve bez něj?
Chronologické umístění
2008/2009: 1.
2009/2010: 2.
2010/2011: 1.
2011/2012: 2.
2012/2013: 3.
2013/2014: 10.

„Doufám, že se posuneme tam, kde jsou
Finové. Možná je to jen sen, možná se toho
ani nedožiju, ale snad aspoň tu cestu
nastavíme,“ přeje si Čaloun. „Jsme na zelený
louce, ale já jsem optimista. Chceme časem
vybudovat klub konkurenceschopný
extraligovým týmům. A ne jen přežívat rok
od roku,“ dodala jedna z klubových legend. A

zadruhé už by Slovan neměl zbytečně vysoko
šponovat hráčské platy. Zkrátka žádné
přehnané ambice, jež by mohly vést k dalšímu
zadlužování. Ústí nad Labem si tedy letos
stanovilo jako cíl pouhou záchranu, i když
podle kvality kádru by mělo výrazně
promluvit do bojů o předkolo play-off.
Kádr Severočechů totiž není vůbec
špatný, byť z něj v létě odešli Jan Alinč,
Zbyněk Sklenička či Jakub Grin. Slovan totiž
na odchody klíčových hráčů zareagoval
zajímavými příchody. Na to, v jakých

HVĚZDA TÝMU

JAROSLAV ROUBÍK
Jaroslav Roubík je tváří klubu. Jedná
se o respektovaného hráče, kterému
schází jediný bod k tomu, aby se
dostal do čela historického bodování
1. ligy (zatím má stejně bodů jako
Daniel Hodek, který už kariéru
ukončil). To už o lecčems svědčí...

foto: sportyusti.cz

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

MILAN SKRBEK A TOMÁŠ MAREŠ
Klubu zůstali věrni i přes obrovské ekonomické potíže.
To pochopitelně svědčí o jejich charakteru a velkém
hokejovém srdíčku. Jedná se o trenérské duo, které pro
ústecký hokej dýchá, což je u koučů vždycky velmi
pozitivní vlastnost. Hráči Skrbka a Mareše uznávají, byť
za sebou nemají kdovíjak velké úspěchy. Slovan navíc na
zvučnější trenéry momentálně nemá prostředky...

FINANCE
Největším problémem klubu budou i nadále finance.
Jedná se sice o bohulibý projekt, ale ten také může
velmi rychle krachnout a ústecký hokej už tak nikdo
nezachrání. Nicméně Jan Čaloun je ambiciózní manažer,
který se v ústeckém regionu těší velké úctě. Bohužel ani
on není zárukou toho, že tentokráte nedojde k neplnění
hráčských závazků...

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MLADÍ HOKEJISTÉ

VLADIMÍR BROŽ
24 LET, OBRÁNCE
Po odchodech Jakuba Grina a Zbyňka Skleničky
dostane mnohem větší prostor právě tento bek. Vladimír
Brož už loni v play-out dokázal, že s klidem zastane i
ofenzivnější roli. Vysoký obránce už je i nyní považován za
jednoho z těch kvalitnějších zadáků, letos se pak může
posunout i mezi ligovou elitu, stejně jako tomu bylo loni u
jeho kolegy Jakuba Grina.
Pro ex-třebíčského Vladimíra Brože to už bude
čtvrtá kompletní sezóna ve druhé nejvyšší soutěži. V těch
třech předcházejících sbíral okolo deseti kanadských
bodů, letos by mohl svůj osobní rekord třeba i
zdvojnásobit. Ročník 2014/2015 může Brožovi klidně
otevřít cestu do extraligy. Nechce se ale překvapit...

Třiadvacet let ještě nebylo například Davidu Mertovi,
který toho sice za Slovan moc neodehrál, na hostování
v Děčíně však prokázal, že se jedná o velmi nadějného
hokejisty. Také jeho spoluhráč Štěpán Kuchyňka loni
výraznou část sezóny strávil v druholigovém Děčíně. Ve 24
zápasech za něj nasázel solidních dvanáct branek. Ondřej
Smetana (na fotce) byl za výkony v posledních sezónách
kritizován, stále se však jedná o mladého hráče, který
může hokejově růst. Letos už ovšem Smetana nebude
pouze vyjukaným mladíkem, nově musí převzít jednu
z vůdčích rolí v ústeckém celku. Novou posilou se stal
mladoboleslavský zadák Jiří Kurka.
----------------------------------------------------------------Mezi juniory svým věkem spadá třeba Jakub Suchan. Ten
loni hájil barvy mladoboleslavské juniorky, odkud
vypomáhal mateřskému Písku, jenž hraje krajskou soutěž.
Povinnou kvótu mohou trenéři Skrbek a Mareš zaplnit i
Radkem Šimanovským. Tento obránce ovšem stále nemá
zkušenosti se seniorským, dokonce ani s juniorským
hokejem.

CELKEM: 23/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 6

Brankářský post by měl být klíčem
k ústeckému úspěchu. Vyrovnanou
gólmanskou dvojici tvoří nadějný
Michael Petrásek a jeho mnohem
zkušenější kolega Martin Volke. Ani
jeden z nich sice nepatří mezi
absolutní brankářskou špičku 1. ligy,
nicméně rozhodně nebudou pro svůj
tým slabinou.

OBRÁNCI: 6

Klíčovým obráncem bude Tomáš
Kolafa, produktivní zadák, jenž
skvěle řídí přesilové hry.
Z Havlíčkova Brodu do Ústí nad
Labem zavítal i Martin Vágner,
jemuž byla kdysi předpovídána
velká budoucnost v NHL. Trio
veteránů pak uzavírá Kamil Černý,
taktéž ofenzivně laděný bek.

PŘESTUPY

příchody:
Martin Volke (Most)
Tomáš Kolafa (Havl. Brod)
Jiří Kurka (Ml. Boleslav)
Martin Vágner (Havl. Brod)
Vít Budínský (Litoměřice)
Ladislav Gengel (Vrchlabí)
Petr Markulinec (Beroun)
odchody:
Jan Dlouhý (Havl. Brod)
Zdeněk Orct (ukončení kariéry)
Jakub Grin (Plzeň)
Zbyněk Sklenička (Litvínov)
Milan Vobořil (bez angažmá)
Jan Alinč (Most)
Martin Hanzl (Most)
David Videlka

KLÍČ K ÚSPĚCHU
JAROSLAV ROUBÍK

Jaroslav Roubík je jedna
z největších prvoligových legend.
Stále ovšem není za zenitem.
Ústecký útok bude opět stát na
něm. Dokáže znovu překonat
hranici dvaceti vstřelených
branek?

# post
48 brankář
77 brankář
22 obránce
17 obránce
82 obránce
43 obránce
obránce
5 obránce
6 obránce
3 obránce
14 útočník
71 útočník
11 útočník
10 útočník
35 útočník
9 útočník
27 útočník
61 útočník
88 útočník
30 útočník
33 útočník
24 útočník
41 útočník
95 útočník
21 útočník
19 útočník

ÚTOČNÍCI: 6

Alfou a omegou ústeckého útoku je
pochopitelně ikona prvoligového
hokeje Jaroslav Roubík. I letos by
rád zaútočil na čtyřicetibodovou
metu. V týmu zůstal Tomáš Rod,
jenž patří k nejlepším křídlům
soutěže. Velmi důležité bude,
v jaké formě budou Vít Budínský a
Jan Kloz. Toto duo má velký
potenciál, ne vždy však dokáže svůj
talent zúročit.

KLUB: 5

Trenérské duo Skrbek-Mareš je
tvořeno dvěma velkými srdcaři,
kterým na ústeckém hokeji hodně
záleží. To je pochopitelně pozitivní
zpráva. Klíčovou otázkou však
budou finance. Dokáže se Slovan
vyhnout dluhům?

SOUPISKA
jméno
narozen
Michael Petrásek 19.12.1991
Martin Volke
17.1.1982
Vladimír Brož
9.9.1990
Kamil Černý
20.11.1985
Ondřej Holomek
9.8.1990
Tomáš Kolafa
7.2.1984
Jiří Kurka
31.3.1994
Ondřej Smetana
26.8.1992
Martin Vágner
16.3.1984
Martin Zdvořáček 14.8.1994
Vladimír Bačák
10.4.1994
Martin Baránek
13.6.1991
Vít Budínský
19.7.1988
Ladislav Gengel
25.6.1981
Jan Kloz
7.3.1987
Štěpán Kuchynka
26.6.1992
Petr Markulinec
9.10.1988
Václav Meidl
27.5.1986
David Merta
20.5.1992
Jakub Pořický
16.4.1991
Petr Přeučil
21.1.1983
Tomáš Rod
26.4.1988
Jaroslav Roubík
16.9.1977
Jakub Suchan
27.1.1995
David Tůma
4.5.1991
Tomáš Vávra
22.1.1991

věk
22 let
32 let
23 let
28 let
24 let
30 let
20 let
22 let
30 let
20 let
20 let
23 let
26 let
33 let
27 let
22 let
25 let
28 let
22 let
23 let
31 let
26 let
36 let
19 let
23 let
23 let

výška
182 cm
183 cm
190 cm
182 cm
185 cm
185 cm
183 cm
193 cm
187 cm
179 cm
180 cm
187 cm
172 cm
186 cm
174 cm
176 cm
182 cm
193 cm
179 cm
175 cm
187 cm
182 cm
181 cm
181 cm
187 cm
179 cm

váha
83 kg
100 kg
94 kg
82 kg
83 kg
82 kg
82 kg
106 kg
96 kg
82 kg
83 kg
91 kg
77 kg
80 kg
85 kg
82 kg
80 kg
104 kg
85 kg
91 kg
96 kg
95 kg
97 kg
80 kg
95 kg
79 kg

hůl
L
P
L
L
L
P
P
L
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

JOSEF STRAKA

Josef Straka je hokejista
s fantastickou minulostí. Byl
hvězdou KHL, kapitánoval
národnímu týmu a nesmazatelně
se zapsal do extraligové
historie. Otázkou však je, jestli
už není tento útočník hluboko
za zenitem. Loňský ročník se
mu totiž vůbec nepovedl.
TOMÁŠ NOUZA

Nejlepší střelec sezóny
2013/2014 - to je právě Tomáš
Nouza. V předcházejících dvou
ročnících nasázel přes 30
branek. Netřeba zmiňovat, že
by tuto metu rád pokořil znovu.
Je tedy jasné o jak ceněnou
posilu se jedná. Zvláště pro
Motor, který se loni nevídaně
trápil v koncovce.

KOHO SLEDOVAT?
JOSEF STRAKA

MICHAL ŠVIHÁLEK
Josef Straka je osobnost, která
zkrátka budí respekt. Jedná se o
bývalého reprezentačního kapitána a o
jednu z legend KHL. Sezóna 2014/2015
pro něj bude zlomová – musí v ní totiž
dokázat, že ještě není za zenitem.

Michalu Švihálkovi je teprve
jedenadvacet let, přesto má už
poměrně bohaté extraligové
zkušenosti. České Budějovice
se tedy rozhodně nemusí bát
dát tomuto forvardovi jednu
z klíčových rolí v týmu.

Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015
Plzeň 3:4sn. České Budějovice
Kladno 7:2 České Budějovice
České Budějovice 4:7 Sparta Praha
České Budějovice 4:1 Kladno
České Budějovice 1:4 Plzeň
Třebíč 1:3 České Budějovice
České Budějovice 5:0 Havl. Brod
Jihlava 5:3 České Budějovice
České Budějovice 4:3sn. Třebíč
Deggendorfer (NĚM3) 0:13 Č. Budějovice
Havl. Brod 1:3 České Budějovice
České Budějovice 7:1 (ned.) Jihlava

MOTOR
U

PREVIEW
U

Prvoligovou sezónu 2004/2005
České Budějovice doslova ovládly. Deset let
poté se sice od Motoru nedá očekávat
podobná dominance jako ve zmiňovaném
ročníku, kdy Jihočechům díky výluce
v NHL pomohla spousta hvězd, ale
rozhodně by nebylo kdovíjak velkým
překvapením, kdyby se České Budějovice
probojovaly do baráže. Rozhodně by na to
ovšem magazín o 1. lize nedoporučoval
sázet. V Motoru je totiž příliš mnoho
otazníků.
Tím největším je zejména
brankářský post. Gólmanem, který má
českobudějovický hokej vrátit na výsluní,
by měl totiž být Hynek Kůdela. Jedná se
sice o talentovaného brankáře, nicméně
mezi absolutní prvoligovou špičku zatím
nepatří. Ale třeba se tam zařadí právě
v nadcházejícím ročníku. Přesto je sázka
na tak mladého gólmana poměrně velký risk.
Druhou velkou neznámou je Josef
Straka. Tento útočník má za sebou skvělou
kariéru, otázkou však je, jestli má i něco
před sebou. Minulý ročník se mu vůbec
nepovedl, těžko tedy odhadovat, zda se
tento ex-reprezentační kapitán stane tím
tvůrcem hry, jakého si Motor představuje.
Jasné určitě není ani to, zda se České
Budějovice nebudou trápit v koncovce.
S tou měli loni Jihočeši obrovský problém,
proto vedení klubu angažovalo Tomáše
Nouzu, nejlepšího kanonýra prvoligového
ročníku 2013/2014. Budou ovšem jeho góly
stačit?
Každá mince má ovšem dvě strany.
Motor se sice může zadřít, ale také může
šlapat jako hodinky. Důvody? Krom
zmíněného šutéra Nouzy také velká divácká
podpora, kvalitní managament plus solidně
složená defenziva. Zůstali Kříž, Chmelíř či
Vráblík. Tedy ti, kteří loni patřili k těm
lepším zadákům v kádru Jihočechů. Nově
pak do Motoru zamířili i Petr Punčochář,
Ján Mucha či Dušan Žovinec. První dva
jmenovaní jsou již zkušení mazáci, to Dušan
Žovinec je velká naděje do budoucna.
Sečteno podtrženo, České
Budějovice rozhodně budou patřit ke
kandidátům na postup do baráže. A tam?
Tam se může stát cokoli, olomoučtí
hokejisté mohou povídat... Přesto se zdá,
že si Motor na nejvyšší soutěž bude muset
ještě nějaký ten rok počkat. Je to poznat i
z rozhovorů, v nichž se hráči drží zkrátka

a o extralize mluví jen velmi opatrně.

CITELNÝ ODCHOD

„Já osobně si ale myslím, že cílem by
měl být postup do extraligy," uvedl

U

Dušan Žovinec, nová posila z Litoměřic.

„Sami na sebe máme letos větší nároky,
pochopitelně i diváci budou mít vyšší
ambice. Ale myslím si, že za první rok
jsme ukázali, že máme určenou nějakou
cestu, a budu rád, když euforie z
Motoru bude pokračovat dál a nejen
letos,“ uvedl Radek Bělohlav, jeden ze
zachránců klubu.
Dokáže Motor postoupit až do
baráže? A dokáže v ní překvapit? Nebo
si České Budějovice budou muset
nějaký ten rok počkat?

TIP: 2. MÍSTO

ALEŠ KOTALÍK
Ano, loňská sezóna se ikoně
českobudějovického hokeje
nepovedla, stále se však jedná o
velkou ztrátu. Přece jen se jednalo o
nejlepšího střelce a
nejproduktivnějšího hráče...

Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Aleš Kotalík 31b
2. Petr Šachl 25b
3. David Kuchejda 22b
Nejlepší střelec 13/14
Aleš Kotalík 16g

HVĚZDA TÝMU

JOSEF STRAKA
Zkušený tvůrce hry v přípravě překvapil.
Po loňském sestupu s Chomutovem totiž
na tohoto bývalého kapitána národního
týmu nepřicházely zrovna pochvalné
reference. Jenže v Českých Budějovicích
se centr prvního útoku uvedl skvěle.
Oproti uplynulému ročníku se dokonce
zlepšil i v bruslení.

Chronologické umístění
2008/2009: ELH
2009/2010: ELH
2010/2011: ELH
2011/2012: ELH
2012/2013: ELH
2013/2014: 11.

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

PETR ROSOL A RADEK BĚLOHLAV

JOSEF STRAKA

České Budějovice myslí hodně vysoko, odpovídá tomu
tedy i složení trenérské dvojice. Jak Petr Rosol, tak
Radek Bělohlav mají za sebou skvělou kariéru. Petr Rosol
navíc prorazil i jako trenér. V minulosti už jeden
ambiciózní prvoligový celek vedl – Ústí nad Labem. A
držel se s ním na špici tabulky. Podaří se mu to i s ČB?

Je zajímavé, jak snadné je spadnout z vrcholu až na dno.
Před sezónou 2013/2014 se o Josefu Strakovi hovořilo
jen v tom nejlepším. Jenže po zpackaném angažmá v Plzni
a Chomutově už ani není jasné, zda bude vůbec stačit i
na tempo 1. ligy. V minulém ročníku měl totiž výrazné
problémy s bruslením. V rukách to však stále má...

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MLADÍ HOKEJISTÉ

DUŠAN ŽOVINEC
21 LET, OBRÁNCE
Dušan Žovinec je pochopitelně už zavedený
prvoligový hokejista, který patří k tomu nejlepšímu, co 1.
liga nabízí (loni nasbíral solidních jedenáct kanadských
bodů). V Motoru se však ex-píseckému a exlitoměřickému zadákovi otevírá zcela nová možnost –
zařadit se mezi absolutní prvoligovou smetánku.
V Českých Budějovicích totiž bude daleko více na očích,
a kdo ví, třeba si za Jihočechy zahraje i v extralize.
I když se to na první pohled nezdá (zvláště když
v přípravě zrovna nezářil a ještě k tomu se zranil),
příchod Dušana Žovince může být pro Motor naprosto
klíčový. Kvalitních beků není nikdy dost, Žovinec však
náročná kritéria splňuje. Navíc je to stále velmi mladý
hokejista, jenž má vše před sebou. Stane se drobný bek
hvězdou soutěže?

České Budějovice mají dostatek hráčů, kterým ještě
nebylo více než třiadvacet let. Jmenujme třeba Lukáše
Kříže či Michala Švihálka. První jmenovaný loni zazářil. I
v mladém věku totiž patřil k nejlepším obráncům nováčka
soutěže. Letos se sice konkurence v zadních řadách
Jihočechů zvýšila, ale Lukáš Kříž by i nadále měl plnit roli
tahouna týmu. To Michal Švihálek je nová posila
ambiciózního Motoru. No nová... Spíše staronová. Švihálek
totiž pamatuje extraligové časy Českých Budějovic. Loni
však hrál za Hradec Králové.
--------------------------------------------------------------Drahokam v kádru Motoru je bezesporu Luboš Rob (na
fotce). Tento devatenáctiletý forvard loni uhranul
hokejovou veřejnost i magazín o 1. lize, který tohoto
forvarda ocenil trofejí pro nejlepšího hráče play-out i
nejlepšího juniora sezóny 2013/2014. Letos má všechny
předpoklady k tomu, aby poslední jmenované ocenění
obdržel znovu. Je navíc pravděpodobné, že odcestuje i na
světový šampionát hráčů do 20 let. V útoku Motoru
nalezneme i další dva hokejisty juniorské věku – Václava
Paška a Radka Prokeše. Ti ovšem letos ještě moc
příležitostí nedostanou.

CELKEM: 29/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 6

Hynek Kůdela je asi největším
otazníkem v českobudějovické
sestavě. Rozhodně se nejedná o
brankáře, který by patřil
k absolutní ligové špičce. Talent
však rozhodně má, takže je klidně
možné, že se mezi onu elitu
dostane právě letos. Uvidíme...

OBRÁNCI: 7

Klíčovými osobnostmi zadních řad
Motoru budou čerstvé posily
s extraligovými zkušenostmi – Ján
Mucha a Petr Punčochář. Důležitou
součástí týmu je pak nadějný
Roman Vráblík. Ten se může
zařadit mezi absolutní prvoligovou
špičku. Zajímavé bude sledovat i
výkony Dušana Žovince. Hodně se
od něj čeká, ale v přípravě zklamal.

příchody:

PŘESTUPY

Ján Mucha (Zvolen)
Dušan Žovinec (Litoměřice)
Petr Punčochář (Havířov)
Martin Parýzek (Sokolov)
Martin Heřman (Atyrau, KAZ)
Ladislav Marek (Ml. Boleslav)
Tomáš Nouza (Ml. Boleslav)
Josef Straka (Chomutov)
Michal Švihálek (Hradec Králové)

odchody:
Dominik Halmoši (konec kariéry)
Jaroslav Kasík
Ivo Kotaška
Jiří Moravec (Benátky nad Jizerou)
Jan Novák
David Pavlíček (Havl. Brod)
Jan Platil (přerušení kariéry)
Tomáš Prokop (Havl. Brod)
Marek Posmyk
Aleš Kotalík (konec kariéry?)
Antonín Melka (Kladno)
Zdeněk Ondřej
Václav Skuhravý (K. Vary)
Petr Šachl

KLÍČ K ÚSPĚCHU

NOVÉ ÚTOČNÉ POSILY
České Budějovice se loni trápily
v koncovce, proto angažovali
Tomáše Nouzu a Josefa Straku.
Právě od nich se očekává, že tým
zvednou. Pokud Nouza opět překoná
hranici 30 branek a Straka dá
zapomenout na loňskou sezónu, tak
mají Jihočeši úspěch zaručen.

ÚTOČNÍCI: 8

Potřetí v řadě by Tomáš Nouza mohl
atakovat hranici třiceti vstřelených
branek. Pomoci by mu k tomu měly i
přihrávky od Josefa Straky, bývalé
hvězdy KHL, která si chce napravit
reputaci po loňské zpackané sezóně.
Stejně jako loni by měli mezi opory týmu
patřit i nebojácný David Kuchejda a
šikovný Slovinec Rok Pajić. Hokejový
progres by měl nastat u Luboše Roba a
Michala Švihálka.

KLUB: 8

České Budějovice jsou co se týče
marketingu společně s Chomutovem
minimálně o dvě třídy jinde než zbytek
prvoligových celků. Jasnou ambicí týmu
je návrat do extraligy. K tomu by měl
pomoci i Petr Rosol, který do baráže
kdysi dovedl Ústecké Lvy.

SOUPISKA
BRANKÁŘI:
ONDŘEJ BLÁHA
DAVID GÁBA
HYNEK KŮDELA
OBRÁNCI:
LUKÁŠ CHMELÍŘ
DUŠAN ŽOVINEC
PETR PUNČOCHÁŘ
MARTIN SEMRÁD
JÁN MUCHA
MARTIN PARÝZEK
LUKÁŠ KŘÍŽ
DAN RŮŽIČKA
ROMAN VRÁBLÍK
ÚTOČNÍCI:
MICHAL ŠVIHÁLEK
MAREK VANIŠ
TOMÁŠ NOUZA
JOSEF STRAKA
DAVID KUCHEJDA
MARTIN HEŘMAN
LUBOŠ ROB
ROK PAJIĆ
DANIEL BOHÁČ
JAN TRUMMER
JIŘÍ BÁRTA
LADISLAV MAREK
VÁCLAV PAŠEK
RADEK PROKEŠ
ADAM PŘIBYL

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

MARTIN ŠAGÁT

Jeho přesun na farmu se
rozhodně nečekal. Velkou míru
na jeho angažmá v Kadani má
ovšem zdravotní stav
slovenského dlouhána. Kdo ví,
jestli na farmě vydrží celý
ročník. Je to totiž stále elitní
prvoligový hokejista.
JAROSLAV MRÁZEK

Zkušený obránce možná bude
v průběhu sezóny pendlovat.
Nejedná se totiž o špatného
obránce, ba naopak bylo
překvapení, že ho Chomutov
uvolnil do partnerské Kadaně.
Vždyť v předcházejících dvou
ročnících byl stabilním členem
základní sestavy. V Kadani
převezme jednu z vůdčích rolí.

KOHO SLEDOVAT?

MIROSLAV HANULJAK

Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

MAREK RAČUK
Pro Miroslava Hanuljaka nastává
zřejmě nejdůležitější sezóna
v kariéře. Loni vyhořel a letos mu
nezbývá nic jiného, než přesvědčit
hokejovou veřejnost, že ještě neřekl
poslední slovo. Zvládne to?
Mladý fovrard loni odehrál 44
extraligových zápasů, v nichž
se sice moc neprosazoval, ale
jisté kvality ukázal. Nyní byl
poslán na farmu, kde by měl
patřit ke klíčovým postavám
mužstva, které může směle
pomýšlet na účast v předkole
play-off.

Kadaň 2:1 MHL Karlovy Vary
Kadaň 1:3 Ústí n/L
Kadaň 2:3 Litoměřice
Benátky n/J 1:3 Kadaň
Ústí n/L 2:3 Kadaň
Kadaň 3:2 Most
Kadaň 3:1 Crimmitschau
Litoměřice 2:3 Kadaň
Kadaň 0:2 Benátky n/J
Crimmitschau (NĚM2) 2:1sn. Kadaň

KADAŇ
U

PREVIEW
U

Prvoligový hokej v Kadani žije! Bez
přehánění se dá říci, že přežil svou smrt...
Už v průběhu uplynulého ročníku se velmi
nahlas spekulovalo o přesunu licence do
nedaleké Bíliny. Toto nebezpečí nakonec
bylo zažehnáno, majitel práv na 1. ligu a
zároveň i šéf Pirátů pan Jaroslav Veverka
starší totiž tyto spekulace dementoval.
Daleko hůře to však se Sportovním klubem
vypadalo na jaře. Když totiž Chomutov po
dvou letech sestoupil z nejvyšší soutěže,
majitel severočeského celku uvažoval o
prodeji klubu. Naštěstí pro fanoušky
Kadaně (a pochopitelně i Chomutova)
myšlenek o ukončení mecenášství Pirátů
brzy zanechal a z nezáviděníhodného boje
neutekl. Všechna čest!
Největší favorit druhé nejvyšší
soutěže má navíc stejně jako v minulosti
dost široký kádr na to, aby mohl vydatným
způsobem hráčsky dotovat svůj partnerský
celek. V Kadani se tedy letos sešel poměrně
zajímavě složený celek, který může
pomýšlet na účast v předkole play-off.
Hlavním cílem ale určitě bude záchrana,
protože přímý sestup je pro mnohé
prvoligové kluby včetně Kadaně velkým
strašákem. Vůbec největší zodpovědnost
bude ležet na brankáři Miroslavu
Hanuljakovi. Pokud bude chytat podobným
způsobem jako v ročníku 2012/2013, tak
se Severočeši nemusí strachovat o
záchranu. Jestliže ovšem naváže na bídnou
loňskou sezónu, nečeká Kadaň lehké
období.
Defenziva týmu bude stát na
Jakubu Trefném, Jaroslavu Mrázkovi a
Aleši Pavlasovi a Jakubu Stehlíkovi.
Spolehlivé výkony odvádí i 25letý Martin
Mazanec, jeden z nejvylučovanějších hráčů
soutěže. Velký výkonnostní pokrok by mohl
nastat u Radka Havla, kterého si
v Chomutově velmi chválili. Také několik
mladých útočníků (Fronk, bratři Novákové
či Hammerbauer) se bude muset popasovat
s mnohem důležitější rolí, než jakou
zastávali doposud. Oproti loňsku už totiž
Kadaň nebude moci využívat služeb Karla
Hromase a Nikola Gajovského, dvou
útočníků s bohatými extraligovými
zkušenostmi. Sečteno podtrženo,
Severočeši svůj kádr omladili a nečeká je
nic lehkého. Nový trenér týmu Jaroslav
Beck však svým svěřencům věří. Však řadu
z nich vedl v mládežnických celcích Pirátů.

„Jde o kluky, kterým věřím a kteří v
juniorce odvedli velmi dobrou práci.
Patřili k juniorské špičce v republice
a já osobně se nějak neumím srovnat
s tím, proč jsou na tom aktuálně s
výkonností tak, jak na tom jsou.
Nechce se mi věřit, že by všechno
bylo jen špatně. S odrostlým mládím
se mi pracuje dobře a myslím, že
jsme schopni to zvládnout, přestože
hlavně kluky čeká nesmírně těžká
sezona,“ uvedl Beck pro skkadan.cz.
„Budeme jim chtít vrátit sebedůvěru
a upozornit je na to, že hráli špičkový
hokej, ke kterému se musí vrátit,
pokud se chtějí hokejem živit,“ dodal.

TIP: 12. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Jiří Charousek 30b
2. Petr Jíra 27b
3. Roman Chlouba 26b
Nejlepší střelec 13/14
Jiří Charousek 15G

HVĚZDA TÝMU

CITELNÝ ODCHOD
U

NIKOLA GAJOVSKÝ
Určitě se od něj v loňském ročníku
čekalo více, přesto bude jeho návrat
do Chomutova pro Kadaň citelnou
ztrátou. Netřeba připomínat, že se
jedná o jednoho z nejšikovnějších
hráčů druhé nejvyšší soutěže. Najde
se jiný střelec?
Chronologické umístění
2008/2009: 12.
2009/2010: 8.
2010/2011: 12.
2011/2012: 10.
2012/2013: 5.
2013/2014: 12.

PETR JÍRA
Šestatřicetiletý útočník v Kadani zahájí již třetí
sezónu. V předcházejících dvou ročnících
pokaždé překonal hranici deseti vstřelených
branek a nejinak by tomu mělo být i letos.
V mladém týmu bude zastávat i roli mentora.

TRENÉŘI
U

JAROSLAV BECK A PETR MARTÍNEK
Jaroslav Beck je velezkušený kouč. Nicméně převážnou
část své trenérské kariéry strávil u mládežnických
celků. Každopádně Kadaň se spoléhá právě na nadějné
mladíky, takže to pro něj rozhodně nebude kdovíjak
velká změna. Příchod Becka na lavičku Severočechů je
rozhodně rozumným krokem.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

LUKÁŠ NOVÁK
21 LET, ÚTOČNÍK
Lukáš Novák má za sebou poměrně vydařenou
premiérovou sezónu. V loňském ročníku nasbíral devět
bodů (4+5), krom toho jako jeden z mála mladých hráčů
Kadaně nesklouzl do minusových hodnot v kolonce +/-.
Letos se může Lukáš Novák ještě zlepšit. Klidně může
hodně překvapit...
Na soupisce severočeského klubu ovšem naleznete
ještě jednoho Nováka. Se stejným datem narození.
Nejedná se o náhodu, pochopitelně jde o hokejová
dvojčata. Zatímco Lukáš je tvůrce hry, o pět minut mladší
Jakub má za úkol akce hlavně zakončovat. Na ledě se tedy
velmi dobře doplňují.

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

MIROSLAV HANULJAK
Zkušený gólman loni zažil prachbídný ročník. Zatímco
v sezóně 2012/2013 opanoval brankářské statistiky 1.
ligy a vychytal Chomutovu záchranu v nejvyšší soutěži,
rok nato se nedokázal uplatnit ani v Mostě, kam zamířil
na hostování do konce ročníku. V Baníku proseděl baráž
na střídačce. V jakém světle se ukáže letos?

MLADÍ HOKEJISTÉ

Sportovní klub pochopitelně patří k těm týmům, které
nemají s pravidlem o nasazování mladíků sebemenší
problém. Však jejich filozofie byla na začínajících
hokejistech založena již dávno předtím. V kádru Kadaně
tak naleznete hned několik hokejistů, kteří ještě neoslavili
třiadvacáté narozeniny. V obraně se jedná například o
Daniela Opalku či Radka Havla. V útoku pak o Jana
Hammerbauera (na fotce) a bratry Novákovi. Všech pět
jmenovaných hokejistů už loni za Kadaň poměrně úspěšně
nastupovalo. Letos jsou o rok zkušenější a jejich výkonnost
by ještě měla výrazně vzrůst.
--------------------------------------------------------------Co se týče juniorů, tak ti nejtalentovanější hrají za
partnerský Chomutov (Kaše, Kämpf). Jeden klenot českého
hokeje se však v Kadani přece jen ukrývá. Máme tím na
mysli Radka Veselého, držitele stříbrné medaile
z letošního mistrovství světa hráčů do 18 let. Přestože je
mu teprve osmnáct let, v Kadani by mohl odehrát celou
sezónu. Jeho talent je totiž opravdu ojedinělý.

CELKEM: 21/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 5

Brankářský post je rozhodně
největším otazníkem kadaňské
sestavy. Miroslav Hanuljak totiž
loni vyhořel a dělal dvojku i
v posledním Mostu! Nicméně
každý si jistě pamatuje, jak
velkou oporou byl pro Kadaň
v ročníku 2012/2013.

OBRÁNCI: 6

Sportovní klub se může pochlubit
solidně složenou defenzivou.
Takřka všichni kadaňští beci mají
zkušenosti s extraligou, byť
někteří více (Aleš Pavlas,
Jaroslav Mrázek, Radek Havel,
Jakub Stehlík) a někteří zase
méně (Martin Mazanec či Jakub
Trefný). Právě obrana by měla
být chloubou tohoto týmu.

PŘESTUPY

příchody:
Jaroslav Mrázek (Chomutov)
Marek Račuk (Chomutov)
Martin Šagát (Chomutov)
odchody:
Jan Strmeň (Chomutov)
Karel Ton (Chomutov)
Nikola Gajovský (Chomutov)
Karel Hromas (bez angažmá)
Petr Mainer (Kladno)
Martin Szakal
Roman Prošek (Sokolov)
Matúš Kostúr (bez angažmá)

KLÍČ K ÚSPĚCHU

MIROSLAV HANULJAK SE
MUSÍ ZLEPŠIT
Miroslav Hanuljak loni poznal, jak
tenká je hranice mezi úspěchem a
neúspěchem. Zatímco v sezóně
2012/2013 byl snad nejlepším
brankářem 1. ligy, rok nato byl
dvojkou v posledním Mostě. Kadaň
nutně potřebuje, aby se vrátil do
své formy z předloňského ročníku.

ÚTOČNÍCI: 5

V loňském ročníku zkušení hráči
selhali a Kadaň do play-off
nepostoupila. Jestliže tedy
Severočeši pomýšlí na předkolo playoff, jakože ano, tak je jasné, že se
Petr Jíra či Jaroslav Kůs musí
zlepšit. To neplatí o Jiřím
Charouskovi, který rok co rok odvádí
skvělou práci. Klíčovou postavou pak
bude Martin Šagát.

KLUB: 5

Jaroslav Beck je trenér, který toho
už zažil hodně. Takže i když nemá
zas tolik zkušeností se seniorským
hokejem, nemělo by to mít na jeho
koučinku žádný vliv. Drtivá většina
týmu mu prošla pod rukama
v chomutovské mládeži, což je
opravdu velké plus.

SOUPISKA
# post
jméno
B
Miroslav Hanuljak
B
Tomáš Maštalířský
B
Václav Mouček
O
Radek Havel
O
Martin Mazanec
O
Jaroslav Mrázek
O
Daniel Opalek
O
Aleš Pavlas
O
Jakub Stehlík
O
Šimon Szathmáry
O
Dominik Tejnor
O
Jakub Trefný
U
Anton Berlev
U
Jan Hammerbauer
U
Darek Hejcman
U
Jiří Charousek
U
Roman Chlouba
U
Jakub Chrpa
U
Petr Jíra
U
Daniel Lehnert
U
Jakub Novák
U
Lukáš Novák
U
Marek Račuk
U
Martin Šagát
U
Radek Veselý

narozen
12.9.1984
11.4.1994
23.2.1993
30.5.1994
5.8.1989
14.1.1986
25.8.1992
30.1.1982
29.10.1990
4.10.1995
28.1.1994
12.3.1981
23.11.1993
15.4.1993
14.11.1994
2.12.1981
11.2.1991
13.2.1994
10.8.1978
8.2.1993
21.9.1993
21.9.1993
2.6.1992
11.11.1984
5.5.1996

věk
29 let
20 let
21 let
20 let
25 let
28 let
22 let
32 let
23 let
18 let
20 let
33 let
20 let
21 let
19 let
32 let
23 let
20 let
36 let
21 let
20 let
20 let
22 let
29 let
18 let

výška
180 cm
181 cm
193 cm
184 cm
194 cm
190 cm
183 cm
173 cm
190 cm
177 cm
192 cm
177 cm
174 cm
190 cm
181 cm
184 cm
183 cm
175 cm
175 cm
184 cm
175 cm
175 cm
193 cm
193 cm
183 cm

váha
72 kg
73 kg
100 kg
96 kg
97 kg
100 kg
93 kg
77 kg
94 kg
75 kg
87 kg
89 kg
76 kg
90 kg
78 kg
80 kg
86 kg
80 kg
80 kg
76 kg
69 kg
72 kg
99 kg
98 kg
83 kg

hůl
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
L
L
L
L
P
P
P
L
P
L
L
L
L
P
L

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

VOJTĚCH KUBINČÁK

Mostecký celek těsně před
startem sezóny přivedl tři
neskutečné posily. Tou první
z nich je Vojtěch Kubinčák.
Tento bojovný útočník se
proslavil zejména díky
angažmá v Litvínově.
V několika zápasech dokonce
nastoupil i v dresu národního
týmu.
TOMÁŠ DIVÍŠEK

KOHO SLEDOVAT?

Za reprezentaci si zahrála i
druhá zvučná akvizice Mostu.
A to místní odchovanec
Tomáš Divíšek. Společně
s Janem Alinčem, Pavlem
Smolkou a Martinem Hanzlem
vytváří nesmírně nebezpečné
kvarteto středních útočníků.
JAN ALINČ

Zkušenému útočníkovi je již
přes čtyřicet let, takže je
jasné, že nedokáže dělat
zázraky, přesto je jeho
příchod k outsiderovi soutěže
klíčový. Jan Alinč bude pro
litvínovské mladíky skvělým
učitelem, navíc bude řídit
přesilové hry.

JAN ALINČ

Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015
Co ještě dokáže tento veterán? Je v jeho
silách převzít zásadní roli nejen v kabině, ale
také na ledě? Most bude jeho kanadské body
hodně potřebovat. I díky Alinčovi vysvitla
naděje na lepší zítřky. Dovede exreprezentační forvard Baník k záchraně?

U

Litvínov 5:0 Most
Most 3:2 High1 (Korea)
Most 11:1 Sokolov
Kadaň 3:2 Most
Most 2:1 Lausitzer (NĚM2)
Litoměřice 4:0 Most

PREVIEW
U

V posledních třech letech se Most
dokázal vyhnout sestupu. Letos ovšem na
Severočechy čeká daleko těžší úkol.
K tomu, aby se vyhnuli pádu do 2. ligy, už
totiž nebude stačit úspěch v baráži, ale
minimálně 13. pozice v 1. lize. Vedení ČSLH
totiž zavedlo přímý sestup, na který
doplatí poslední celek play-out. „Svaz nás

vůbec nepotěšil. My jsme platili za
mužstvo, které je specialistou na baráže,
ve kterých se nám dařilo, ať už soutěž
udržet, nebo z naopak z baráže postoupit,“
uvedl jednatel klubu Ing. Valerij Korol.

„Půjdeme jinou cestou v systému
odměňování hráčů. Budou nižší základní
platy, ale výrazně se navýší prémie za
zápasy. Slibujeme si od toho, že hráči tak
budou mít větší motivaci podávat kvalitní
výkony během celé sezóny. Půjde o jejich
peníze, které si budou moci vydělat, pokud
budou vyhrávat. Jednoznačně preferujeme
větší závislost na pohyblivé složce, než aby
byly vysoké základy. To by mohlo být pro
hráče demotivující, když budou vědět, že
mají své jisté, i když se bude prohrávat.
Tohle bude platit i pro trenéry,“ dodal pro

žil mosteckých fanoušků nevlila. Kapitán
Zdeněk Tauš totiž chtěl nastoupit do
zápasu s florbalovou holí (absolvoval s ní i
celé rozbruslení), ale rozhodčí neměl pro
jeho argumenty, že žádnou hokejku
prostě nemá, pochopení a vykázal ho ze
ledu. Tauš si poté vypůjčil hůl od jednoho
ze spoluhráčů, aby mohl v utkání vůbec
nastoupit. Nabízel se pochopitelně
scénář, že Most nemá na hokejky, v tom
případě by ovšem nedotáhl příchody
Alinče, Kubinčáka a Divíška. Důvod
tohoto kuriózního okamžiku tak zůstal
utajen. Každopádně Most má nejsilnější
kádr za poslední roky. Zachrání se?

TIP: 13. MÍSTO

CITELNÝ ODCHOD
U

PAVEL PISAŘÍK
Zatímco jeho kamarád Pavel
Smolka do sestavy Litvínova ještě
neprorazil, loňskému nejlepšímu
hráči Mostu Pavlu Pisaříkovi se to
podařilo. V pár zápasech se sice za
Baník objeví, ale více času zřejmě
stráví v naší nejvyšší soutěži.

Nejproduktivnější hráči 13/14
1. Pavel Pisařík 29b
2. Pavel Smolka 29b
3. Jan Bojer 22b
Nejlepší střelec 13/14
Pavel Pisařík 19G

oficiální klubové stránky.
V rozhovoru s Jiřím Rybářem
naznačil, že klub posílí o několik zkušených
hráčů, kteří by měli týmu pomoci
k záchraně, jež bude oproti
předcházejícím ročníku ještě složitější (viz
přímý sestup). Fanoušci Baníku se
věhlasných posil opravdu dočkali. Tou
nejvýraznější jsou bezesporu zkušení
centři Jan Alinč, bývalý reprezentační
útočník, Tomáš Divíšek, jehož netřeba
příliš představovat a bývalá opora Litvínova
Vojtěch Kubinčák. Opravdu neuvěřitelné
posílení mostecké ofenzivy. Jednatel klubu
Valerij Korol tedy vytyčil jasný cíl–
postoupit do play-off! „Já jsem v těch

předsezónních prognózách trošku
opatrnější. Pro mě je cílem uhrát tu sezónu
tak, abychom měli jistotu, že
nesestoupíme. Jestli se povede předkolo
play off, tak to bude jenom dobře, ale
prvotním cílem by měla být klidná
záchrana,“ uvedl pro změnu Václav

Baďouček, respektovaný trenér Mostu.
Severočeský celek se v minulosti
potýkal s vážnými finančními problémy,
otázkou tedy je, jak tomu bude letos.
Černohumorná „scénka“ z jednoho
z přípravných duelů moc optimismu do

HVĚZDA TÝMU

TOMÁŠ DIVÍŠEK
V takovouto posilu snad Most ani nedoufal
(oficiálně ovšem stále nic oznámeno nebylo, byť
je to jen otázka času). Tomáš Divíšek, jenž je
místním odchovancem, bude společně s Janem
Alinčem největší nadějí na záchranu. Bývalá
opora Pardubic a české reprezentace totiž stále
umí... Zůstane v týmu až do konce sezóny?

Chronologické umístění
2008/2009: 15.
2009/2010: 2. liga
2010/2011: 2. liga
2011/2012: 14.
2012/2013: 12.
2013/2014: 14.

TRENÉŘI
U

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

VÁCLAV BAĎOUČEK A RADEK MRÁZEK

JAK SI POVEDE KAMIL CHAROUSEK?

Radek Mrázek loni pomohl oživit hru Mostu a úspěšně ho
dovedl k záchraně. Václav Baďouček je zase velmi
zkušený kouč, jenž ve svém oboru patří k nejlepším
v lize. Jedná se tedy o velmi kvalitní duo, na které ovšem
rozhodně nečeká lehký úkol. Pokud má někde Most
kvalitu, tak v realizačním týmu.

V sezóně 2012/2013 se tento obránce blýskl nevídanými
dvanácti brankami! Na postavení Mostu v tabulce to bylo
samozřejmě znát, Severočeši se zachránili již v play-out
a nemuseli hájit svou příslušnost až v baráži. Loni se ale
Kamil Charousek hledal a získal jen sedm bodů. Pro Most
bude klíčové, aby předváděl výkony jako v ročníku 12/13.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

MLADÍ HOKEJISTÉ

MARTIN HANZL
20 LET, ÚTOČNÍK
Jednou z nejvýraznějších posil mosteckého celku
se stal Martin Hanzl. Ten po sezóně 2013/2014 opustil
Ústí nad Labem a posílil extraligový Litvínov, v němž
působí i jeho starší sourozenec Robin. Martin Hanzl si
ovšem svou šanci v nejvyšší soutěži bude muset vybojovat
na farmě v Mostě. O motivaci má tedy tento šikovný
útočník postaráno.
V Baníku se již ve 20 letech zařadí mezi klíčové
hráče a bez problémů by měl překonat výkon z loňského
ročníku, v němž v základní části zaznamenal čtrnáct
kanadských bodů. Skvělou formu ovšem chytil v play-out,
které zakončil s bilancí 4+7.

Věkový limit dvaadvaceti let splňuje například Martin
Hanzl, o jehož příchodu do Mostu jsme psali již na
několika místech. Vždyť se také jedná o velkou posilu. Do
základní sestavy se dokázal propracovat i mostecký
odchovanec Jakub Čmolík. Do seniorského hokeje pořádně
nakoukne i obránce Jan Strejček. Mezi klíčové postavy
mosteckého celku se může zařadit zadák Jan Bittner (na
fotce). Ten má zkušenosti z mládežnických reprezentací,
zahrál si i v zámořské WHL a loni se mu dařilo
v druholigové Bílině, respektive Jablonci. Juniorku nedávno
opustil další obránce – David Cvrk.
--------------------------------------------------------------Několika příležitostí by se mohl dočkat forvard Marek
Čmolík, půjde ovšem spíše o epizodní roli. To takový Marek
Baránek by mohl mít i jednu z vůdčích rolí. Je mu sice
teprve devatenáct let, ale má zkušenosti
z reprezentačního týmu a loni zazářil v play-off NOEN
extraligy juniorů.

CELKEM: 21/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 6

Most může vděčit za záchranu
druhé nejvyšší soutěže především
Lukáši Horákovi, jenž bude svatyni
Severočechů střežit i v letošním
ročníku. Je jasné, že právě on je
nejsilnějším článkem prvoligového
outsidera. Litvínovskému brankáři
je přitom teprve dvacet let!

OBRÁNCI: 5

Kamilu Charouskovi se loňský
ročník moc nepovedl, neradno ho
ovšem odepisovat. Mezi
nadprůměrné ligové beky se
rozhodně řadí i Daniel Hora a
Václav Čížek. Klíčovou otázkou
bude, jak dlouho v týmu setrvá
litvínovský Petr Kousalík. Jistě
potěší i střídavé starty Jakuba
Grina, loňské opory Ústí nad Labem.

PŘESTUPY

příchody:
Petr Kousalík (Litvínov)
Jakub Grin (Plzeň)
Vojtěch Kubinčák (Chomutov)
Tomáš Divíšek (Sparta)
Martin Hanzl (Litvínov)
Jan Alinč (Ústí n/L)
Patrik Petruška (Beroun)
odchody:
Martin Volke (Ústí n/L)
Miroslav Hanuljak (Kadaň)
Ondřej Jurčík (Litvínov)
Bronislav Andres (Kadaň)
Bohumil Slavíček
Pavel Pisařík (Litvínov)
Pavel Sedláček (Havlíčkův Brod)
Martin Tůma
Jakub Slavík (Šumperk)
Tomáš Pavelka (Litvínov)
Tomáš Drtil (Šumperk)

KLÍČ K ÚSPĚCHU
CENTŘI

Most má na postu středních
útočníků nevídanou sílu. No
posuďte sami: Tomáš Divíšek, Pavel
Smolka, Martin Hanzl a Jan Alinč.
Dva veteráni a dva vycházející
talenti. Ideální kombinace, která by
mohla Baník dovést k vytoužené
záchraně.

ÚTOČNÍCI: 6

Důležitou zprávou je, že v týmu zůstal
Pavel Smolka, který loni zazářil a nahlas si
řekl o angažmá v Litvínově. Na to si ovšem
bude muset ještě nějaký čas počkat.
Stejně tak i Martin Hanzl, jenž loni patřil
k oporám nedalekého Ústí nad Labem.
Zkušenosti mladíkům dodají Zdeněk Tauš,
bývalý hokejista Chomutova, či Jan Alinč,
největší hvězda týmu. Dalšími skvělými
posilami jsou matadoři Divíšek a Kubinčák.

KLUB: 4

Trenéři Václav Baďouček a Radek Mrázek
jsou rozhodně muži na svém místě, to se
ovšem nedá říci o klubovém vedení, které
se v předcházejících ročnících dopustilo
řady velkých chyb. Baníku určitě nepřidá
ani slabá divácká podpora a neustálé točení
hráčů na trase Most-Litvínov.

SOUPISKA
BRANKÁŘI:
LUKÁŠ HORÁK
JAKUB SOUKUP
OBRÁNCI:
KAMIL CHAROUSEK
DANIEL HORA
PETR KOUSALÍK
VÁCLAV ČÍŽEK
JAKUB GRIN
MAREK KASAL
DAVID CVRK
JAN BITTNER
MAREK BERÁNEK
JAKUB HAVELKA
ÚTOČNÍCI:
VOJTĚCH KUBINČÁK
ZDENĚK TAUŠ
MARTIN HANZL
TOMÁŠ DIVÍŠEK
JAN ALINČ
PAVEL SMOLKA
PATRIK PETRUŠKA
VÍTĚZSLAV NEDRDA
JAN BOJER
MAREK ZAVŘEL
JAKUB ČMOLÍK
MARTIN MICAL

TŘI NEJLEPŠÍ POSILY
U

LUBOMÍR VOSÁTKO

Tak toto je opravdu kauf, který
se Prostějovu hodně vyplatí.
Lubomír Vosátko byl loni
klíčovým zadákem Havířova,
nejinak by tomu mělo být i
v Prostějově. Vosátko je
nejenom skvělým ofenzivním
hráčem, ale zároveň odvádí i
spoustu černé práce.
DAVID ROUPEC

V ročníku 2012/2013 jsme
tohoto zadáka opěvovali.
V Hradci Králové totiž tehdy
předváděl úžasné výkony. Loni
se objevoval střídavě
v extraligovém Třinci a v jeho
partnerském týmu z Havířova.
Letos už bude řídit přesilové
hry v Prostějově.

KOHO SLEDOVAT?
MICHAL ČERNÝ

JURAJ ŠIMBOCH
Přípravné zápasy na sezónu 2014/2015

Juraj Šimboch byl loni jedním
z mála hráčů Berouna, který
snesl přísnější měřítka.
V Prostějově bude mít před
sebou kvalitněji složenou
obranu, takže se dá očekávat,
že ve statistikách nalezneme
tohoto gólmana vysoko. O post
jedničky se porve s Ondřejem
Kociánem.

Když před pár lety odcházel z Olomouce
do 2. ligy, zdálo se, že tohoto exbrněnského forvarda ve druhé nejvyšší
soutěži už neuvidíme. Opak je ale
pravdou. Bude Černý ještě stačit na
tempo profesionální soutěže?

Přerov 2:6 Prostějov
Prostějov 6:3 Třebíč
Třebíč 3:1 Prostějov
Prostějov 4:2 Šumperk
Prostějov 2:0 Přerov
Šumperk 3:4 Prostějov
Havířov 3:1 Prostějov
Prostějov 1:5 Pardubice
Prostějov 5:3 Havířov

PROSTĚJOV
U

PREVIEW
U

se sice v současnosti zdá jako tabu, ale
během pěti let může být situace zcela
odlišná. Chce to jen trpělivost. „Přišli

kvalitní hráči a hlavně hráči, kteří
chtějí v hokeji něco dokázat. Jsou
skromní, pokorní, stejně jako jsme tady
byli my minulý rok. Chceme to hlavně
uhrát týmem, nikdo z nás není takový
hráč, jenž by každý zápas dával dva
góly, ale bude to o tom týmu. Když
budeme hrát jako tým, můžeme v první
lize uspět,“ uvedl pro denik.cz

CITELNÝ ODCHOD
U

Prostějov je sice nováček 1. ligy,
kam se Jestřábi podívají po šesti letech,
ale stejně jako loni v případě Havířova to
nebude rozhodně otloukánek soutěže.
Neúčast v předkole play-off by se totiž
JURAJ JURÍK
rovnala velkému neúspěchu.
Do Prostějova přišel jako velká posila
V roce 2013 se v tomto tradičním
ze Skalice. Své si syn známého otce
hokejovém celku změnilo vedení. Do čela
ex-sparťanský forvard Lukáš Luňák,
skutečně odvedl a pomohl Jestřábům
klubu se dostal pan Jaroslav Luňák, který
jehož určitě hodně mrzelo, že v týmu
do 1. ligy. To, že s ním Hanáci
patří k nejambicióznějším mužům
nesetrval hvězdný Ivan Rachůnek.
nepočítají do letošního ročníku, je
v prostředí ledního hokeje. Cílem číslo
tak překvapení.
jedna bylo postoupit do 1. ligy – to se
splnilo. Letos nastává druhý krok –
stabilizovat se ve druhé nejvyšší soutěži. A
Nejproduktivnější hráči 13/14
Chronologické umístění
až se to podaří, tak by Jestřábi rádi
1. Lukáš Luňák 65b
2008/2009: 2. liga
zaútočili na extraligu! Ano, opravdu smělé
2. Vladimír Stejskal 63b
2009/2010: 2. liga
plány.
3. Matouš Venkrbec 58b
2010/2011: 2. liga
Rozhodně se však nejedná o žádné
2011/2012: 2. liga
tlachání do větru. Prostějov má totiž
Nejlepší střelec 13/14
2012/2013: 2. liga
špičkový managament, jenž dokáže nalákat
2013/2014: 2. liga
Vladimír Stejskal 31G
spoustu sponzorů. Finančně je tedy
nováček soutěže opravdu skvěle
zabezpečen. K tomuto faktu nahrává i to,
že se Hanáci mohou spoléhat na obrovskou
podporu od svých fanoušků. Loni byli
prostějovští příznivci jasně nejlepšími ve 2.
lize. I letos by Jestřábi měli patřit ke
třem nejnavštěvovanějším mužstvům.
Příjmy ze vstupného by tedy rovněž měly
činit nezanedbatelnou část příjmů, zvláště
když jsou vstupenky tak drahé (vždyť na
přípravné utkání se chodilo za přehnaných
osmdesát korun!).
Klíčovou postavou ve vedení klubu
je pak Jiří Vykoukal, sportovní manažer
Jestřábů. Tento bývalý vynikající obránce
razí jasnou filozofii – chce mít co nejvíce
kmenových hráčů. Hostování a střídavé
starty jsou tak v tomto moravském celku
jen výjimkou potvrzující pravidlo. Zkrátka
a dobře, Prostějov jde podobnou cestou
jako loni Havířov. A stejně jako u AZetu, i
u Hanáků by to mělo přinést sladké plody.
Jestřábi mají totiž na 1. ligu solidní a
perspektivní kádr. Každá posila, která do
Prostějova zavítala, je ideálním doplňkem
HVĚZDA TÝMU
do již tak kvalitního celku. Juraj Šimboch
LUBOMÍR VOSÁTKO
byl loni nejlepším hráčem Berouna, Lubomír
Původně zde měl být krátký profil Petra Haluzy, jenže
Vosátko zase zářil v Havířově, David
ten překvapivě neuspěl na předsezónní zkoušce. Stejně
Roupec byl před dvěma lety klíčovým
tak i Radek Procházka, zkušený odchovanec klubu.
obráncem Hradce Králové, René Kajaba loni
Velmi překvapivé kroky vedení. Aby je jejich
ve Vsetíně střílel jednu branku za druhou...
rozhodnutí ještě nemrzelo. Už jsme chystali i krátký
Zkrátka a dobře, Jestřábi jdou
profil Ivana Rachůnka, ani ten ovšem Jestřáby
správným směrem. Nutno však dodat, že je
neposílil. Sázka tedy padla na dlouholetého
ještě čeká běh na dlouhou trať. Extraliga
extraligového obránce Lubomíra Vosátka.

TIP: 11. MÍSTO

TRENÉŘI
U

TOMÁŠ SRŠEN A PETR ZACHAR
Tomáš Sršeň je začínající trenér s velkými ambicemi.
Moc dobře věděl, že 1. liga je o dva levely výše a tak
naordinoval svým novým svěřencům drastickou přípravu.
Jeho asistentem bude Petr Zachar, jenž dovedl
Jestřáby z pozice hlavního kouče až do 1. ligy.

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT?

RENÉ KAJABA
22 LET, ÚTOČNÍK
V 1. lize ještě René Kajaba neodehrál ani jedno
utkání, přesto z něj musí mít účastníci druhé nejvyšší
soutěže strach. Jedná se totiž o velmi nebezpečného
kanonýra, což 22letý forvard prokázal zejména v loňském
druholigovém ročníku. Ve 44 zápasech za Vsetín totiž
skóroval hned třicetkrát. To je na tak mladého útočníka
vskutku parádní bilance.
Pokud by letos dosáhl alespoň na poloviční hodnotu,
jednalo by se o velký individuální úspěch. A rozhodně to
nemusí být úplná utopie. Pokud by se na to daly vypsat
sázky, kurs by mohl být relativně nízky. Zkrátka a dobře, o
René Kajabovi ještě uslyšíme. Otázkou však zůstává, jestli
to bude už letos nebo si na jeho střelecké koncerty ještě
budeme muset chvíli počkat.

NEJVĚTŠÍ OTAZNÍK
U

JAK SE NA VÝKONECH MUŽSTVA
PROJEVÍ LETNÍ DŘINA?
Prostějovští hokejisté zažili během léta hotová muka.
Příprava trvala takřka celé prázdniny, hráči dostali
pouhý jeden týden volna! To je v českých poměrech
opravdu něco neobvyklého. Otázkou tak je, zda nebude
mít toto tělesné mučení krom samozřejmých pozitiv i
negativní vliv v podobě velké únavy.

MLADÍ HOKEJISTÉ

O René Kajabovi si můžete přečíst ve vedlejší rubrice.
Přesto ještě jedna drobná poznámka. Tento nadějný
kanonýr zamířil na Hanou ještě z jednoho důvodu. A to aby
pomohl Jestřábům splnit kvótu pro nasazování hráčů do
třiadvaceti let. Kajaba totiž této věkové hranice ještě
nedosáhl. Stejně tak jako jeho noví spoluhráči David
Roupec a Marek Kaluža (na fotce). Oproti Kajabovi se
však jedná o zadáky. Davida Roupce jistě dobře znáte, na
svůj věk je to totiž elitní prvoligový zadák. O svých
kvalitách mohl přesvědčit diváky Havířova či Hradce
Králové. To Marek Kaluža takové renomé nemá. Vysoký
obránce studuje na vysoké škole, s hokejem to ovšem
skloubit dokázal. Kvótu splňuje i zadák David Skřivánek.
--------------------------------------------------------------S týmem Prostějova se v létě připravovali útočník Šimon
Mašek a obránce Patrik Liška. Nedá se ovšem očekávat,
že by dostali výraznější příležitost. Jestřábi zřejmě vsadí
na osvědčený systém se třemi defenzivními páry. O těchto
dvou juniorech ale v budoucnu možná ještě uslyšíme...

CELKEM: 23/40

ANALÝZA TÝMU

BRANKÁŘI: 6

Dva mladí a velmi talentovaní
brankáři. To je ve zkratce gólmanský
tandem nováčka soutěže. Je
pravděpodobné, že jak Ondřej
Kocián, tak Juraj Šimboch odchytají
podobný počet zápasů. Právě na
tomto duu budou stát prostějovské
ambice.

OBRÁNCI: 5

David Roupec a Lubomír Vosátko, to
jsou dva obránci, kteří patří mezi
dvacet nejlepších zadáků druhé
nejvyšší soutěže. S první ligou má
zkušenosti i Robin Malý, jenž býval
oporou zadních řad berounských
Medvědů. Jinak je ovšem obrana
Jestřábů průměrná. Na druhou
stranu je v ní ovšem spousta
urostlých borců.

PŘESTUPY

příchody:
Juraj Šimboch (Beroun)
David Roupec (Havířov)
Lubomír Vosátko (Havířov)
René Kajaba (Vsetín)
Lubomír Kovařík (Zlín)
Zdeněk Kubica (Mladá Boleslav)
odchody:
Kevin Rozum
Jiří Polák (Přerov)
Michal Nedbálek (Vsetín)
Jan Veselý
Pavel Kumstát (konec kariéry)
Juraj Jurík (Skalica)
Šimon Antončík (Litoměřice)
David Šebek (Přerov)
David Jurík
Martin Kryl

KLÍČ K ÚSPĚCHU

DRUHOLIGOVÍ ÚTOČNÍCI
MUSÍ ZÁŘIT I V 1. LIZE
Ofenziva Prostějova nedoznala
přes léto výrazných změn. Proto je
nutné, aby hráči, co hráli loni 2.
ligu, sbírali body vrchovatou mírou i
o soutěž výše. Zvládnou to Vladimír
Stejskal a Matouš Venkrbec?

ÚTOČNÍCI: 5

Ke kdovíjakému posílení v útočných
řadách nedošlo. Prostějov se tak vydal
cestou, jakou loni nastolil Havířov.
Tedy tou, že příležitost dostanou
druholigové opory, které v létě skvěle
potrénovali. Zvládnou ale Vladimír
Stejskal a Matouš Venkrbec prvoligové
tempo? Nebyli by prvními ani
posledními, kdo zářil ve 2. lize, ale o
soutěž výše se nedokázali prosadit...

KLUB: 7

Prostějovský klub je veden v čistě
profesionálním duchu. Jestřábi chtějí
sázet především na hráče, které
vlastní, nikoliv na hokejisty se
střídavými starty a hostováními. Jiří
Vykoukal je ambiciózní manažer, stejně
tak jako trenér Tomáš Sršeň. O šéfovi
klubu panu Luňákovi ani nemluvě.

SOUPISKA
jméno
narozen
Ondřej Kocián
20.3.1991
Juraj Šimboch
30.1.1992
Lukáš Vydržel
26.4.1991
Robert Jedlička
11.9.1989
Marek Kaluža
12.10.1993
Aleš Knesl
5.1.1990
Jan Kolibár
30.5.1990
Patrik Liška
5.5.1997

post
33 brankář
31 brankář
36 brankář
19 obránce
25 obránce
3 obránce
17 obránce
8 obránce
71 obránce Robin Malý
92 obránce David Roupec
30 obránce David Skřivánek
4 obránce Filip Švaříček
5 obránce Lubomír Vosátko
48 útočník Martin Belay

věk
23 let
22 let
23 let
24 let
20 let
24 let
24 let
17 let

výška
178 cm
183 cm
185 cm
188 cm
190 cm
193 cm
189 cm
188 cm

váha
78 kg
89 kg
65 kg
95 kg
75 kg
99 kg
98 kg
74 kg

hůl
L
L
L
L
L
L
L
L

17.5.1989
23.5.1992
8.2.1993
30.12.1991
26.10.1977
15.3.1991

25 let
22 let
21 let
22 let
36 let
23 let

181 cm
183 cm
185 cm
185 cm
180 cm
177 cm

80 kg
83 kg
86 kg
104 kg
88 kg

P
P
P
L
P

23 útočník
13 útočník
69 útočník
51 útočník
40 útočník
91 útočník
12 útočník
16 útočník
20 útočník
18 útočník
97 útočník

22.8.1989
11.6.1973
1.8.1977
11.4.1989
18.2.1992
23.6.1991
3.5.1989
11.1.1995
12.4.1988
5.7.1989
11.5.1989

25 let
41 let
37 let
25 let
22 let
23 let
25 let
19 let
26 let
25 let
25 let

178 cm
178 cm
184 cm
181 cm
184 cm
183 cm
177 cm
187 cm
191 cm
181 cm
193 cm

82 kg
88 kg
88 kg
91 kg
83 kg
83 kg
94 kg
80 kg
84 kg
95 kg
88 kg
90 kg

L
P
L
L
L
P
L
L
L
L
L
L

#

Viktor Coufal
Michal Černý
Lukáš Duba
Marek Indra
René Kajaba
Frank Kučera
Lukáš Luňák
Šimon Mašek
Tomáš Sršeň
Vladimír Stejskal
Matouš Venkrbec

U

TOP 15: LETNÍ PŘESTUPY
U

13. DANIEL VRDLOVEC
U

Ú, 25 LET, ŠUMPERK

Dalším navrátilcem do Šumperka je
po Michalu Veleckém i Daniel
Vrdlovec. Ten loni pendloval mezi
pražskou Slavií a Berounem. Draci si
od něj slibují hodně kanadských bodů
a rovněž i proměněná trestná
střílení, v nichž Vrdlovec patří
k absolutní prvoligové elitě. Pomůžou
hvězdné posily Drakům do
vytouženého play-off?

15. ANGEL KRSTEV

14. MICHAL VELECKÝ

Angel Krstev v Litoměřicích zahájil i
loňský ročník, pak ale vyslyšel vábení
Chomutova. Letos už by měl exreprezentační zadák ve Stadionu
vydržet celou sezónu. Je jasné, že si
od něj vedení Severočechů slibuje
spoustu bodů z přesilových her.
V bránění už to sice není to pravé
ořechové, i tak se ale jedná o skvělou
posilu.

Michal Velecký se po dvou letech
vrátil do Šumperka, odkud před
sezónou 2012/2013 odcházel do
Dukly Jihlava. V ní sice neuspěl, ani
v jednom ročníku nedokázal nasbírat
více než 30 kanadských bodů, ale na
ledě srdečního klubu by měl pookřát.
Jedná se o kanonýra, jemuž by
nemělo dělat problémy nastřílet přes
dvacet branek. Zvládne to?

O, 33 LET, LITOMĚŘICE

Ú, 26 LET, ŠUMPERK

10. ONDŘEJ KACETL
B, 23 LET, JIHLAVA

Ondřej Kacetl byl hvězdou
mezinárodní EBEL, kterou opustil,
aby uspěl i v naší extralize. Jenže
narazil na tvrdou konkurenci
v podobě Jakuba Kováře a následně i
Pavla Kantora, takže putuje po
hostováních v 1. lize. Loni zazářil
v Havlíčkově Brodě, letos má být
klíčovým hráčem nedaleké Jihlavy.
Stane se nejlepším gólmanem sezóny?

12. MAREK HOVORKA

11. LUKÁŠ KVĚTOŇ

Marek Hovorka, člen širšího kádru
slovenské reprezentace a účastník
MS 2012, přišel do Chomutova stejně
jako Rýgl a Drtina z Karlových Varů.
Západočeskému celku loni pomohl 22
body k poklidné záchraně. Rok
předtím válel i v pražské Spartě.
Nyní má pomoci Chomutovu k návratu
mezi elitu. Podaří se mu splatit
důvěru v něj vloženou?

Lukáš Květoň sice nemá kdovíjak
dobrou pověst, například fanoušci
Českých Budějovic na něj vzpomínají
velmi rozpačitě (na ledě nebyl moc
energický), ale v Chomutově se od něj
hodně očekává. V přípravě skutečně
dokazoval, že se jedná o kanonýra par
excellence. Pravděpodobně pokoří
dvaceti gólovou hranici a stane se i
nejlepším střelcem Pirátů.

Ú, 29 LET, CHOMUTOV

Ú, 32 LET, CHOMUTOV

7. VLADIMÍR RŮŽIČKA
Ú, 25 LET, CHOMUTOV

Vladimír Růžička odehrál celou
dosavadní kariéru v pražské Slavii.
Nikdy se tak nezbavil pověsti
protekčního dítěte, šanci na nápravu
svého renomé nebude mít ani
v Chomutově, kde jako konzultant
působí právě jeho otec. Nicméně i tak
neradno podceňovat jeho hráčské
kvality. Vždyť se toto léto ucházel o
angažmá v Dinamo Riga (KHL)!

9. JAROSLAV KALLA

8. VOJTĚCH KUBINČÁK

Litoměřice výrazně obměnily útok.
Nově se o branky bude starat trojice
Rys-Kalla-Bílek. Druhý jmenovaný –
Jaroslav Kalla, jenž má mimochodem
poměrně bohaté reprezentační
zkušenosti, se v přípravě uvedl ve
skvělém světle. Fanoušci
Severočechů doufají, že si skvělou
formu z přátelských duelů přenese i
do 1. ligy.

Jméno Vojtěcha Kubinčáka je
pochopitelně pro každého hokejového
fanouška pojmem. Vždyť se jedná o
útočníka, který v naší nejvyšší soutěži
odehrál přes 800 utkání! Krom toho
má na svém kontě i několik startů za
národní tým. Jeho příchod do Mostu
tedy mnohé šokoval, vždyť se stále
jedná o hráče extraligových kvalit.
Pomůže Mostu k záchraně?

Ú, 34 LET, LITOMĚŘICE

Ú, 35 LET, CHOMUTOV

4. MAREK MELENOVSKÝ
Ú, 37 LET, JIHLAVA

Marek Melenovský patří k největším
ikonám naší nejvyšší soutěže. Bodejť
by také ne, když v ní odehrál
v součtu s play-off přes 1 000 utkání
a slavil hned dva mistrovské tituly
(jeden s Karlovými Vary, loni pak se
Zlínem). Nyní se vrací do mateřského
celku, aby mu pomohl k postupu do
baráže. Povede druhou formaci se
Semanem a Důrasem.

6. TOMÁŠ NOUZA

Ú, 31 LET, ČESKÉ BUDĚJOVICE

5. ROMAN ERAT

V sezóně 2011/2012, kdy hájil barvy
mateřského Písku, jsme Tomáše
Nouzu vyhlásili třetím nejlepším
hráčem 1. ligy. Rok nato nás zaujal
svými jednatřiceti vstřelenými
brankami natolik, že v anketě TOP
100 hokejistů základní části poskočil
ještě o jednu příčku výše. Loni, kdy
byl se 34 trefami nejlepším střelcem
soutěže, skončil třetí. Co dodat?

K jeho návratu se schylovalo již loni,
nakonec se ovšem dohodl na angažmá
v Itálii. Letos už se ovšem velký
bojovník na mateřský led skutečně
vrátil. A rozhodně nepřichází
s malými cíly – rád by si totiž zahrál
prvoligové semifinále. A kdo ví, třeba
dovede svůj tým i do baráže. Byl by
to skutečně sladký návrat domů...

Ú, 35 LET, TŘEBÍČ

3. TOMÁŠ DIVÍŠEK
Ú, 35 LET, MOST

Jeho návrat do rodného Mostu ještě není definitivně
potvrzený, podle oficiálních stránek je ovšem podpis
smlouvy na spadnutí a Tomáš Divíšek v Baníku stráví
minimálně začátek soutěže. Vše tomu nasvědčuje, vždyť
bývalá opora Komety či Pardubic odehrála za mateřský
celek i několik přípravných duelů. Jedná se o velmi
cennou posilu, která udělala ze severočeského týmu
kandidáta na postup do předkola. Prioritou ovšem zůstává
záchrana první ligy.

1. MIROSLAV KOPŘIVA
B, 30 LET, CHOMUTOV

2. JOSEF STRAKA

Ú, 36 LET, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Výkonnost Josefa Straky je velkým otazníkem.
V loňském extraligovém ročníku nestíhal a rozhodně
nepřipomínal toho hráče, jakým byl v době, kdy zářil
v barvách Čerepovce. Na rodáka z Jindřichova Hradce
tak čeká poměrně těžký úkol, aby přesvědčil hokejovou
veřejnost, že ještě není za zenitem. Pokud se to podaří,
tak lze od Josefa Straky čekat opravdu hodně
kanadských bodů. Vždy se totiž jednalo o geniálního
tvůrce hry, což potvrdil i v přípravných duelech.

Příchod Miroslava Kopřivy konečně vyřešil
dlouholetou otázku v brankovišti Chomutova. Piráti mají díky
ex-kladenské opoře konečně gólmana, který svůj tým
v klíčových okamžicích nepotopí. Samozřejmě je ještě brzy
na to konstatovat, že Kopřiva svou roli skutečně zvládne,
nicméně je nepravděpodobné, že by se u něj opakovala
situace jako dříve u Jana Chábery či Tomáše Duby, kteří
v Chomutově vyhořeli. Miroslav Kopřiva je totiž ještě o třídu
výše než zmiňované duo. Ne nadarmo má na svém kontě
několik reprezentačních duelů a pár startů z loňské sezóny
KHL, v níž oblékal barvy bratislavského Slovanu.
Právě zkušený Miroslav Kopřiva by měl být klíčovým
hráčem nováčka soutěže. Piráti letos vsadili na bojovné a
bruslivé mužstvo bez výraznějších hvězd, jedinou výjimkou
je právě post gólmana. A magazín o 1. lize je toho názoru, že
tato sázka na jistotu rozhodně Chomutovu vyjde. Miroslav
Kopřiva, jenž v ročníku 2003/2004 málem dotáhl Beroun až
do extraligy, by měl být jedním z nejlepších brankářů
soutěže. Ne-li vůbec tím nejlepším. Pokud se Severočeši
dostanou do baráže, jakože je to velmi reálné, tak se jeho
zkušenosti budou opravdu hodit. Dovede třicetiletý gólman
Piráty zpět do nejvyšší soutěže?

TIPY NA TROFEJE
NEJLEPŠÍ TRENÉR

VÍTĚZ 1. LIGY

JIŘÍ MIČKA (TŘE)

PIRÁTI CHOMUTOV

Třebíč by letos mohla překvapit.
Klidně může zaútočit i na brány
baráže. Na Horácku se totiž
sešel opravdu skvěle složený
celek, který bude mít pod
taktovkou Jiří Mička. Ten tuto
trofej vyhrál už loni. Obhájí ji?
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE

DAVID RŮŽIČKA (KLA)

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH)

Chomutov vyhrál základní část 1.
ligy naposledy v sezóně
2000/2001. Letos mají Piráti
všechny předpoklady k tomu, aby
toto čekání prolomili. Uspět by
měli i v play-off, takže magazín
má o vítězi 1. ligy jasno.

Tomáš Čachotský ze svého umu
během letní přestávky nic neztratil.
Magazín o 1. lize navíc nevidí jiného
kandidáta, který by jihlavskou oporu
mohl v honbě za vítězstvím
v kanadském bodování ohrozit. Získá
opět přes 60 bodů?

NEJLEPŠÍ STŘELEC

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ

TOMÁŠ NOUZA (ČB)

Baráž o extraligu se tomuto
zadákovi povedla. Jenže ani jeho
skvělé výkony nakonec nestačily
k záchraně. David Růžička tak má
letos o motivaci postaráno. Nic
jiného než návrat do extraligy
nebere.

Předloni nasázel 31 branek, loni
pak dokonce čtyřiatřicet. I letos
by měl metu 30 tref pokořit, byť
v přípravě se mu střelecky
nedařilo. Podle našeho magazínu
se ovšem Tomáš Nouza v základní
části opět rozjede...

NEJLEPŠÍ JUNIOR

CIZINEC ROKU

LUBOŠ ROB (ČB)

ROK PAJIĆ (ČB)

Českobudějovický mladík tuto
cenu získal již loni, letos by tedy
obhajoba trofeje měla být
povinností. V 1. lize se ovšem
objeví i několik dalších mladíků,
takže bude zajímavé souboj o
tuto trofej sledovat.

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ

Rok Pajić trofej pro nejlepšího
cizince již jednou obdržel, letos
by mohl tuto cenu získat znovu.
V Českých Budějovicích se na něj
spoléhá a nikdo od něj neočekává
nic jiného než alespoň třicet
kanadských bodů.

ONDŘEJ KACETL (JIH)

Ondřej Kacetl se loni zaskvěl
v Havlíčkově Brodě, ve výborných
výkonech by měl pokračovat i v Dukle
Jihlava. Právě on by mohl být
klíčovou postavou nejúspěšnějšího
celku československé hokejové
historie.
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ

PETR TENKRÁT (KLA)

Z kladenského celku odešla velká
většina zkušených hráčů, Petr
Tenkrát, jenž ještě nedávno
nastupoval za národní tým na
mistrovství světa, však v kádru
setrval a bude hlavní hvězdou
soutěže.

MILAN MINISTR
U

Milan Ministr odehrál ve své kariéře hned 511
prvoligových duelů. Jen dvacet šest jiných hráčů toho ve
druhé nejvyšší soutěži odehrálo více. S 373 získanými body je
pak hokejista spjatý s olomouckým hokejem v elitní dvacítce
historického bodování 1. ligy. Právem o něm tedy můžeme
hovořit jako o jedné z legend této soutěže.
Milan Ministr nakoukl do seniorského hokeje poprvé již
v ročníku 1993/1994. Tehdy, jak jistě moc dobře víte,
Olomouc extraligu vyhrála. Jenže hráč narozený v roce 1974
tehdy odehrál pouze dva duely základní části, na senzačním
titulu tedy v podstatě žádný podíl neměl.
Do nejvyšší soutěže pravidelně nakukoval i
v nadcházejících ročnících, nikdy se však nedokázal naplno
prosadit, a tak na začátku své kariéry vypomáhal tehdy ještě
prvoligovému Přerovu. V letech 1997-2000 Ministr střídal
jeden klub za druhým. Sezónu 1997/1998 odehrál
v extraligové Opavě, rok nato odešel do druholigového
Šumperka, odkud po jednom odehraném ročníku zamířil do
Prostějova. I tam však strávil pouze rok, Ministr totiž obdržel
lákavou nabídku od Zlína.
A tam se konečně dokázal prosadit i v nejvyšší soutěži.
V ročníku 2001/2002 dal totiž hned jedenáct branek, což už
je velmi solidní bilance. Nadcházející sezóna už ovšem tak
povedená nebyla, takže Ministr v létě 2003 extraligu nadobro
opustil (výjimkou je jen jeho krátká výpomoc Znojmu).
Po ukončení zlínského angažmá zamířil vysoký útočník
do Olomouce, kde setrval dalších deset let! Milan Ministr

se záhy stal oporou Olomouce. Během oněch deseti sezón
hned třikrát překonal čtyřicetibodovou hranici a třikrát
nasázel přes dvacet gólů. Své dodnes platné rekordy
vytvořil v ročníku 2007/2008, kdy 26 branek sám dal a na
dalších dvaceti se podílel asistencí.
V nové dekádě jednadvacátého století už Ministrův
přínos pro Moru klesal. Statného centra totiž začalo čím
dál častěji trápit jeho zdraví. Posledním ročník mezi
Kohouty – 2012/2013 –vysloveně promarodil. V základní
části stihl odehrát pouze tři duely, v play-off pak dokonce
jen jeden. Přesto nakonec může na tuto sezónu vzpomínat
převážně v dobrém. Mora totiž postoupila do baráže, v níž
už se Milan Ministr na ledě objevoval pravidelně. Rozlučka
s olomouckým týmem tak byla opravdu stylová.
U úspěchu Olomouce v loňském ročníku už bohužel
nebyl. Vedení Mory totiž nechtělo riskovat podpis
kontraktu s hráčem, jehož zdraví bylo velkým otazníkem.
Milan Ministr však hokeji sbohem nedal. Kariéru si
totiž prodloužil v druholigovém Přerově. Jenže ani tam
ročník 2013/2014 nakonec nedokončil. Dostal totiž
nabídku pracovat jako funkcionář v olomouckém hokeji. A
tu Ministr přijal. Nově je tedy tento legendární forvard
sekretářem hanáckého celku, jenž letos zažije obnovenou
extraligovou premiéru.
Zkrátka a dobře, Milan Ministr může být pyšný na
to, co v hokeji dokázal. Ještě ale neřekl poslední slovo,
třeba ho uvidíme i v jiné pozici než jako sekretáře.
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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, Lukáš Sáblík, Marek Laš, Karel Plášek,
žebříček trenérů, Ladislav Rytnauer, Roman Prošek, David Pojkar, Prvoligová nej, Oldřich Válek
6. číslo: Průvodce play-off/play-out, Václav Skuhravý, Marek Schwarz, Petr Šachl, Patrik Moskal, Václav Meidl, Martin
Koudelka, David Pazourek
7. číslo: Shrnutí sezóny, TOP 100 hráčů sezóny, udílení trofejí, shrnutí play-off/out, výroky, Vítězslav Jankových

WWW.HSTREBIC.CZ

ZÁBAVA
ZÁBAVNÉ MOMENTY Z NHL
http://www.youtube.com/watch?v=yisg5AYbZgU

SESTŘIH BRANEK, KTERÉ V NHL VSTŘELILI BRANKÁŘI
http://www.youtube.com/watch?v=BD4i-g3U5Kw

KVIZ
VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ!

KDO JE TO?

Za každou správnou odpověď dva body.

Poznáš sezónu?
1. indicie: nejproduktivnějším hráčem byl Raděvič
2. indicie: hráčem sezóny byl Roman Čechmánek
3. indicie: v této sezóně postoupili z 1. ligy do ELH
Vsetín a Slavia Praha
4. indicie: extraligu tehdy vyhrála Olomouc
5. indicie: jedná se o první sezónu v samostatné
české éře druhé nejvyšší soutěže

10 otázek

Poznáš hráče?
1. indicie: jeho dědou byl Emil
Piloušek, bývalý trenér Motoru
2. indicie: 7. 4. 1985, Prostějov,
Olomouc
3. indicie: zachránil život Lukáši
Slámovi
4. indicie: dravý útočník Třebíče
5. indicie: kř. jméno Jakub

Kolik zápasů loni odehrál za Stadion
věhlasný Kapanen?

Za každou správnou odpověď 1 bod

1) Kolik zápasů loni v 1. lize sehrál N. Kapanen?
a) jeden
b) dva
c) tři
d) čtyři
2) Kdo byl loni nejproduktivnějším bekem?
a) Milan Toman
b) Tomáš Sedlák
c) Ctirad Ovčačík
d) Aleš Holík
3) Kdo loni vyhrál bodování play-off?
a)) David Ostřížek
b) Michal Broš
c) Milan Mikulík
d) Tomáš Klimenta
4) Kdo loni vychytal nejvíce čistých kont?
a) Tomáš Halász
b) Tomáš Vošvrda
c) Michal Valent
d) Marek Schwarz
5) Kolik gólů dal loni Tomáš Nouza?
a) 30
b) 32
c) 34
d) 36
U

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

6) Kolik bodů loni získal Tomáš Čachotský?
a) 61
b) 63
c) 65
d) 67
7) Kdo měl loni nejhorší statistiku +/-?
a) Vítězslav Nedrda
b) Václav Čížek
c) Lukáš Špelda
d) Zbyněk Hrdel
8) Kdo loni vyhrál bodování cizinců?
a) Roman Rác
b) Jaroslav Koma
c) Rok Pajić
d) Martin Jakúbek
9) Kolikáté loni skončily Litoměřice?
a) páté
b) sedmé
c) šesté
d) osmé
10) S kým loni vypadl Havířov v play-off?
a) Mladá Boleslav
b) Olomouc
c) Třebíč
d) Jihlava
U

Kolik gólů loni vstřelil Nouza?

Pokud jste
20-26 bodů
16-19 bodů
12-15 bodů
7-11 bodů
3-6 bodů
0-2 bodů

dosáhl/a… jste…
Prezident klubu
Manažer
Hlavní trenér
Asistent trenéra
Trenér mládeže
Nosič vody

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
U

VYCHÁZÍ 7. ŘÍJNA
- TOMÁŠ DIVÍŠEK
- MIROSLAV HANULJAK
- LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- TOP 15: OSOBNOSTI
- ČLÁNEK K 5. NAROZENINÁM MAGAZÍNU O 1. LIZE
+ MNOHO DALŠÍHO

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, weby extraligových
klubů, Karel Vaculík (hc-havirov.cz), sportyusti.cz
Výsledky kvizu
Kdo je to?
1. VLASTIMIL BILČÍK
2. CTIBOR JECH
3. JAN MARUNA
Poznáš…?
sezóna: 1993/1994
hráč: JAKUB ČUŘÍK

10 otázek
1) b 5) c 9) b
2) b 6) c 10) d
3) c 7) b
4) a 8) d

Kontakty
U

U

HSfan: Marek.Hedbavny@seznam.cz
HTU

UT

