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České Budějovice nezažily povedený vstup do soutěže, přesto jejich příznivci svůj tým
podporovali v neskutečném počtu. I proto se nakonec Motor rozjel a poskočil až na 3. místo.
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JAROSLAV ROUBÍK
Ústecký lídr přepsal další prvoligový milník.
Nově se totiž stal historicky nejproduktivnějším
hráčem 1. ligy. Jaroslav Roubík však rozhodně
není za zenitem, neboť úvod letošního ročníku
ho zastihl v neuvěřitelné střelecké formě.
Zkrátka nezbývá nic jiného, než smeknout
klobouk.
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PRVOLIGOVÝ ADDON DO NHL 09
Dvojice nadšenců si vytyčila smělý cíl – vytvořit
prvoligový addon do NHL 09. Nyní jejich práce
finišuje. Nutno dodat, že skvělá práce!
V addonu jsou totiž autentické dresy i ledy,
pochopitelně i současné soupisky prvoligových
mužstev. Bližší informace včetně odkazů
naleznete na straně 53.
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„Vážení sportovní přátelé, právě jste svědky největší grafické přeměny
v pětileté historii magazínu o 1. lize. Od tohoto čísla totiž budou vydání tohoto
elektronického občasníku v A3 formě, což by mělo přispět k lepší přehlednosti a
propracovanějšímu designu. Jak jste si již také všimli, změnili jsme i typ písma.
Měl by být lépe čitelný než předchozí font. Doufám tedy, že se vám tato změna
bude líbit a i nadále zůstanete věrnými čtenáři. Samozřejmě grafika ještě není ani
zdaleka ideální, budeme se jí však snažit co nejvíce vylepšovat.
U příležitosti pátého výročí tohoto časopisu jsme připravili článek, který
mapuje historii tohoto elektronického magazínu. Dozvíte se například, kolik
mistrů světa se objevilo na jeho obálkách... Krom toho se můžete dočíst i to, jak
náš časopis hodnotili prvoligoví manažeři, profesionální žurnalisté či samotní
fanoušci, právě pro něž tento časopis měsíc co měsíc vzniká.
Z historie 1. ligy čerpá i další článek, který jsme zveřejnili v tomto čísle.
Magazín o 1. lize totiž zmapoval nejpamátnější prvoligové duely. Pochopitelně se
nedostalo na všechny, ale v nadcházejících číslech to jistě napravíme.
Nechybí ani představení několika hráčů druhé nejvyšší soutěže. Přečíst si
můžete například o Tomáši Divíškovi, hvězdě Mostu, či Miroslavu Hanuljakovi,
rozporuplném brankáři Kadaně/Chomutova. Fanoušky Prostějova pak jistě potěší
rozsáhlý profil o týmu z Hané. Součástí druhého čísla pátého ročníku jsou
samozřejmě i pravidelné rubriky včetně statistického přehledu či milníků období.
Snad se vám tedy toto vydání magazínu bude líbit.
Pěkné počtení přeje HSfan

CITÁT ČÍSLA
„Je cítit, že tam Jaromír Jágr byl, řekl si své. Má právo být na střídačce. O
přestávce pověděl, co k tomu má, jeho poznámky jsou přínosem. A že se při
utkáních usmíval? Je dobře, že se bavil.“
Petr Tenkrát, kladenský špílmachr, na adresu Jaromíra Jágra, který před odletem
za moře pomáhal Jiřímu Čelanskému v koučování týmu. S Rytíři totiž prožil
několik zápasů přímo na střídačce!

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Pro někoho je Třebíč překvapivým lídrem
soutěže, při pohledu na soupisku Horácké
Slavie se však není čemu divit. V současné
době má tým z Vysočiny snad silnější kádr než
ambiciózní Chomutov. Hvězdy, které oblékají
dres BÍlých hvězd, jsme představili v článku,
který naleznete na straně 23.

-

PATRIK URBANEC
Nová posila Dukly Jihlava se neuvedla zrovna
v dobrém světle. Hned v prvním zápase totiž
Patrik Urbanec obdržel trest ve hře. Nutno
dodat, že zaslouženě. Jeho zákrok byl
likvidační. No posuďte sami: ODKAZ.
SMRT MIROSLAVA HLINKY
14. září přišla ze Slovenska děsivá zpráva.
Sebevraždu totiž spáchal mistr světa z roku
2002 Miroslav Hlinka. Toho si jistě pamatujete
z dob, kdy válel v Pardubicích. Krom toho dělal
kapitána prvoligovému Chomutovu v sezóně
2008/2009. Do myslí českých fanoušků se
zapsal i jako expert studia Buly na MS 2011.
Miroslav Hlinka zemřel ve 42 letech. Za svůj
krátký život se však stal legendou, na kterou se
nezapomene.
NÁVŠTĚVY V KADANI A
BENÁTKÁCH NAD JIZEROU
První liga letos zažívá divácký boom. V Českých
Budějovicích chodí čtyři tisíce fanoušků, přes
2 000 příznivců pak navštěvuje chomutovský a
havířovský zimní stadion. Více než 1 600
příznivců chodí i na utkání Třebíče a Jihlavy.
Solidní návštěvy jsou i v ostatních prvoligových
klubech, tedy až na dva. Jako tradičně se jedná
o Kadaň a Benátky nad Jizerou. Velká škoda...

TIPY NA ROZHOVORY

VIDEOTÉKA

1) Prvoligový hokej v Kadani možná skončí! Zastupitelé tohoto města totiž neschválili mimořádnou dotaci a majitel
klubu Jaroslav Veverka starší uvažuje o přesunu licence. O tomto kroku se spekulovalo již v létě, nakonec však
v Kadani první liga zůstala. Nyní je ovšem situace ještě vážnější, než kdy dříve. Krátké články věnující se tomuto
tématu naleznete zde http://hokej.idnes.cz/kadan‐hokejova‐prvni‐liga‐dotace‐daq‐
/hok_1liga.aspx?c=A140926_2102916_hok_1liga_tof a zde: http://novy.hokej.cz/prijde‐kadan‐o‐prvni‐ligu‐kazdy‐na‐
to‐mysli‐priznava‐beck/5002445

V tomto čísle magazínu o 1. lize si můžete přečíst o neobvyklé kariéře Miroslava Hanuljaka. Po kliknutí na odkaz vám vyjede
video s vůbec nejslavnějším momentem tohoto brankáře ‐ tedy komentovaný příběh, jak se v sezóně 2008/2009 stal
zničehonic chomutovským hrdinou.
http://www.youtube.com/watch?v=FADUFyOwiCI

2) Magazín o 1. lize doporučuje zajímavý článek, který vyšel na webovkách České televize. Již z názvu (Pivněturistický
průvodce první ligou) vám musí být jasné, o čem text vlastně pojednává.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/cestovani/284962‐pivneturisticky‐pruvodce‐1‐hokejovou‐ligou‐dil‐prvni/
3) Dalším článkem z webu ČT je ten, v němž autor vyslovil myšlenku, že se kvalita 1. ligy neustále zvedá, včetně
zázemí pro fanoušky a vybavení arén. http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/285246‐prvni‐liga‐nenapadne‐roste‐
k‐pralesu‐ma‐leckde‐hodne‐daleko/
4) V druhém vydání magazínu o 1. lize naleznete profil Miroslava Hanuljaka. Tento článek ještě doplňujeme tímto
prostřednictvím. Na webu skkadan.cz totiž vyšel zajímavý rozhovor. http://www.skkadan.cz/clanek.asp?id=Miroslav‐
Hanuljak:‐Chci‐ukazat,‐ze‐umim‐hrat‐hokej!‐2372
5) V létě vyšla najevo kauza o údajné korupci v zápase juniorské soutěže. Hráč Českých Budějovic Pavel Samohejl se
v den 18. narozenin rozhodl jít s pravdou ven a poskytl webu hcmotor.cz rozhovor.
http://hcmotor.cz/clanek.asp?id=Chtel‐bych‐se‐omluvit‐klubu‐i‐fanouskum‐rika‐hrisnik‐Pavel‐Samohejl‐6742
6) Jaroslav Roubík je i v sedmatřiceti letech jednou z hvězd druhé nejvyšší soutěže. Nejenže překonal rekord Daniela
Hodka a stal se nejproduktivnějším prvoligovým hokejistou v historii, ale hlavně vévodí střelecké tabulce dosavadního
ročníku. Rozhovor s ústeckou oporou naleznete zde: http://novy.hokej.cz/ustecky‐kanonyr‐roubik‐bez‐spoluhracu‐
bych‐ani‐nevystrelil/5002277
7) Skvělý úvod sezóny zažívá Horácká Slavia. Třebíč výrazně posílila, navíc těží ze spolupráce s Kometou Brno a
nováčkem extraligy z Olomouce. O příčinách toho, že se z podprůměrného ligového celku stal během tří let obávaný
favorit, se rozhovořili trenér Jiří Mička, manažer Kamil Pokorný a kapitán týmu David Dolníček. Uvnitř článku je i
videorozhovor. http://novy.hokej.cz/skvely‐start‐neprecenujeme‐to‐rika‐trebicsky‐trener‐micka/5002232

A když už jsme u těch momentů play‐off, pojďme si připomenout i úchvatný kousek Tomáše Sršně, současného trenéra
Prostějova, který nasázel v jednom zápase v play‐off ELH hned pět branek!
http://www.youtube.com/watch?v=AUejw1oUaMA

STATISTIKY
Důležitá poznámka: Statistiky byly čerpány z webu hokej.cz, který má v prvoligových statistikách po nedávné změně v designu trochu zmatek. Tyto statistiky tedy prosím berte trošku s rezervou.

HRÁČSKÉ STATISTIKY
TOP 15 kan. bodování
1. Patrik Moskal (ŠUM)
2. Jaroslav Roubík (ÚNL)
3. Tomáš Nouza (ČB)
4. Josef Straka (ČB)
5. Tomáš Čachotský (JIH)
6. Aleš Staněk (ŠUM)
7. Tomáš Rod (ÚNL)
8. Miroslav Holec (TŘE)
9. Petr Tenkrát (KLA)
10. Michal Důras (JIH)
11. Lukáš Žalčík (ŠUM)
12. Vojtěch Tomi (HAV)
13. Miloslav Hořava (KLA)
14. Marek Melenovský (JIH)
15. Pavel Smolka (MOS)

17 bodů
16
15
15
13
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10

TOP 7 asistentů
1. Patrik Moskal (ŠUM)
2. Tomáš Rod (ÚNL)
3. Tomáš Nouza (ČB)
4. Josef Straka (ČB)
5. Tomáš Čachotský (JIH)
6. Aleš Staněk (ŠUM)
7. Miroslav Holec (TŘE)

12 asistencí
10
9
9
9
9
8

6 asistencí
6
5

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus
TOP 7 kan. bodování (obránci)
1. Tomáš Sedlák (ŠUM)
2. Zdeněk Čáp (JIH)
3. Roman Vráblík (ČB)
4. Aleš Holík (ŠUM)
5. Dan Růžička (ČB)
6. David Roupec (PRO)
7. Jakub Kania (KLA)

9 bodů
8
8
7
6
6
6

TOP 7 střelců
1. Jaroslav Roubík (ÚNL)
2. Lukáš Žalčík (ŠUM)
3. Josef Straka (ČB)
4. Tomáš Nouza (ČB)
5. Patrik Moskal (ŠUM)
6. Vojtěch Tomi (HAV)
7. Marek Melenovský (JIH)

+8
7
7
7
7
6
6
6
6
5

Nejhorší +/‐
10 gólů
7
6
6
5
5
5

TOP 3 střelců (obránci)
1. Zdeněk Čáp (JIH)
2. Tomáš Sedlák (ŠUM)
3. Aleš Holík (ŠUM)

1. Brett Skinner (CHO)
2. Jiří Dobrovolný (JIH)
3. Zdeněk Čáp (JIH)
4. Jan Kloz (ÚNL)
5. Tomáš Čachotský (JIH)
6. Roman Mikeš (JIH)
7, Martin Lenďák (HAV)
8. Jakub Bartoň (TŘE)
9. Aleš Staněk (ŠUM)
10. Pavel Sedláček (HB)

4 góly
3
3

368. Lubomír Vosátko (PRO)
367. Daniel Hora (MOS)
366. Martin Mical (MOS)
365. Václav Čížek (MOS)
364. Jan Bojer (MOS)

‐9
‐9
‐8
‐7
‐7

TOP 5 nejtrestanějších hráčů
1. Jan Berger (ŠUM)
2. David Kajínek (BNJ)
3. Patrik Urbanec (JIH)
4. Michal Beránek (BNJ)
5. Ondřej Mikliš (LIT)

TABULKA

TOP 5 juniorů (bodování)

TOP 3 asistentů (obránci)
1. Tomáš Sedlák (ŠUM)
2. Roman Vráblík (ČB)
3. David Roupec (PRO)

TÝMOVÉ STATISTIKY

32 TM
31
25
25
25

1. David Kaše (CHO)
2. Mikuláš Rimmel (HAV)
3. David Kämpf (KAD)
4. Ondřej Kaše (CHO)
5. Radek Prokeš (ČB)

5
4
4
4
3

TOP 3 cizinci (bodování)
1. Marek Hovorka (CHO)
2. Rok Pajić (ČB)
3. Bryan McGregor (CHO)

7
6
5

TOP 3 gólmani (počet výher)
1. Tomáš Štůrala (TŘE)
2. Ondřej Bláha (ČB)
3. Michael Petrásek (ÚNL)

7
6
5

TOP 3 gólmani (čistá konta)
1. Tomáš Král (LIT)
1. Ondřej Bláha (ČB)

3
3

jednu nulu vychytalo hned 7 gólmanů

#

Tým

Z V VP PP P

Skóre

B

1

SK Horácká Slavia Třebíč

10 6 1

1

2 30:22

21

2

HC Dukla Jihlava

10 5 1

1

3 37:26

18

3

ČEZ Motor České Budějovice

10 6 0

0

4 34:26

18

4

Piráti Chomutov

9

5 1

1

2 26:18

18

5

HC Stadion Litoměřice

10 5 1

1

3 28:22

18

6

SK Kadaň

9

5 0

2

2 27:25

17

7

HC Slovan Ústí nad Labem

10 5 0

1

4 29:35

16

8

Rytíři Kladno

10 4 1

1

4 31:23

15

9

HC Benátky nad Jizerou

10 4 1

0

5 26:22

14

10 HC AZ Havířov 2010

10 4 1

0

5 31:35

14

11 Salith Šumperk

10 4 0

1

5 36:37

13

12 HC Most

10 1 4

2

3 27:39

13

13 LHK Jestřábi Prostějov

10 1 2

1

6 20:33

8

14 HC Rebel Havlíčkův Brod

10 1 0

1

8 18:37

4

Úspěšnost zákroků
1. Ondřej Bláha (ČB)
2. Tomáš Král (LIT)
3. Jan Lukáš (BNJ)
4. Miroslav Kopřiva (CHO)
5. Tomáš Štůrala (TŘE)

93,94%
93,58%
93,44%
93,33%
93,15%

Průměr gólů na zápas
1. Miroslav Kopřiva (CHO)
2. Tomáš Král (LIT)
3. Ondřej Bláha (ČB)

1.78
1.85
1.96

Nejvíce odchytaných minut
1. Jan Lukáš (BNJ)
542
2. Ondřej Bláha (ČB)
491
3. Tomáš Štůrala (TRE)
481

TABULKA PRŮMĚRNÉ NÁVŠTĚVNOSTI
DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
1. České Budějovice
2. Chomutov
3. Havířov
4. Třebíč
5. Jihlava
6. Prostějov
7. Litoměřice
8. Šumperk
9. Ústí nad Labem
10. Havlíčkův Brod
11. Most
12. Benátky nad Jizerou
13. Beroun

3999 diváků
2339
2046
1755
1641
1402
1105
971
883
710
623
335
282

pozn.: Kladno dosud doma nehrálo

VYUŽITÍ PŘESILOVÝCH HER

1. Šumperk
2. České Budějovice
3. Chomutov
4. Most
5. Kladno
5. Třebíč
7. Kadaň
8. Litoměřice
9. Jihlava
10. Havířov
11. Benátky n/J
12. Ústí nad Labem
13. Prostějov
14. Havlíčkův Brod

26,00 %
24,56
21,28
20,00
18,75
18,75
18,42
18,37
18,31
14,00
13,46
12,20
11,29
8,47

OHLÉDNUTÍ

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

MIROSLAV HOLEC
Havířov 2:4 Třebíč
Třebíč 5:3 České Budějovice
Prostějov 2:4 Třebíč
Třebíč 3:2pr. Litoměřice
Jihlava 2:4 Třebíč
Chomutov 4:1 Třebíč
Třebíč 5:2 Havl. Brod
Šumperk 0:1 Třebíč
Třebíč 2:3pr. Kladno
Kadaň 2:1 Třebíč

Tomáš Štůrala odchytal jen osm utkání
z deseti, takže přednost v této rubrice dostal
útočník Miroslav Holec. Jedná se o forvarda
extraligových kvalit, jenž společně s Vilémem
Burianem doplatil na velkou konkurenci
v Kometě Brno. Horácká Slavia je nadšena, že
může jeho služby využívat. Holec je totiž
neuvěřitelný bojovník, který má zároveň i
nesmírně šikovné ruce.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Horácká Slavia měla skvělý start do soutěže, vyhrála
v prvních pěti zápasech. A to i na ledě doma velmi
silného Havířova, nevyzpytatelného Prostějova a
nedaleké Jihlavy. Jenže pak začaly čachry sestavou,
které způsobila herní krize Komety, respektive Zlína, a
Třebíč v posledních dvou duelech získala pouze bod. I
nadále však zůstává vedoucím týmem soutěže.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
HVĚZDNÉ POSILY Z OLOMOUCE A KOMETY BRNO –BARTOŇ, PEKR, ZUZIN A DLAPA
Horácká Slavia měla velmi silný kádr již před startem soutěže. Brzy po vydání prvního čísla magazínu
o 1. lize však Třebíč ohlásila další posily. A rozhodně se nejedná o žádné nazdárky, ba právě naopak o
hráče extraligových kvalit. Defenzivu přišli vyztužit Jakub Bartoň (foto) a Ondřej Dlapa, útok pak
Matěj Pekr. První jmenovaný, bývalý obránce Vítkovic, byl loni kapitánem Kohoutů. Je tedy vůdcem
jak na ledě, tak i v kabině. V Olomouci zatím vsází na jiné zadáky, dá se tedy předpokládat, že na
Horácku stráví takřka celou sezónu. Rozhodně si ovšem nemusí na nic stěžovat. S Třebíčí ho totiž pojí
silné pouto. Na konci roku 2009 totiž společně s Daliborem Sedlářem, Tomášem Zbořilem a Jakubem
Čuříkem zachránil život Lukáši Slámovi, jenž zkolaboval při rozcvičce. To Ondřej Dlapa patří věkem
stále mezi mladší hráče, nicméně se narodil v roce 1991, takže už se na něj nevztahuje pravidlo o
povinném nasazování mladíků. Právě to byl hlavní důvod toho, proč se nevešel do sestavy Komety
Brno. Fanoušci ovšem jeho přesun do partnerského celku nesli nelibě. V přípravě totiž Ondřej Dlapa
rozhodně nepatřil k nejhorším zadákům mužstva. Matěje Pekra asi netřeba příliš představovat.
Všichni si jistě pamatujete na jeho výkony z ročníku 2012/2013. Tehdy byl nejlepším střelcem
Olomouce a vůbec celé soutěže. V samotném vyvrcholení životní sezóny, v níž nasázel úctyhodných
31 branek, však Kohoutům chyběl. Zranil se a následnou baráž sledoval pouze z tribuny. Vše si však
vynahradil v loňské baráži. Krom Pekra do Třebíče zamířil i 24letý forvard Peter Zuzin. Ten loni
devětkrát reprezentoval Slovensko. Nyní ovšem opět nastupuje za Moru.
TOMÁŠ ŠTŮRALA ZPĚT DO ZLÍNA
Zatímco Horácká Slavia vede ligu, extraligový Zlín se potácí v problémech. Jednou ze změn, které
Valaši podnikli, byl příchod Tomáše Štůraly z Třebíče. Horácká Slavia zatím jeho odchod vyřešila
střídavými starty Luboše Horčičky a Marka Čiliaka.

OHLÉDNUTÍ

HC DUKLA JIHLAVA
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

MAREK MELENOVSKÝ
České Budějovice 1:4 Jihlava
Jihlava 3:0 Prostějov
Litoměřice 3:0 Jihlava
Chomutov 4:3sn. Jihlava
Jihlava 2:4 Třebíč
Havl. Brod 4:6 Jihlava
Jihlava 3:2pr. Šumperk
Jihlava 3:1 Kladno
Jihlava 1:3 Kadaň
Most 4:12 Jihlava

Dukla Jihlava sice předváděla nevyrovnané
výkony, ale její lídr Marek Melenovský se ukázal
ve velmi dobrém světle. Na dvojnásobném vítězi
ELH bylo patrné, jak moc si užívá, že může opět
bojovat za mateřský celek. Fanouškům Jihlavy
předvedl, že se stále jedná o forvarda, který
může týmu hodně dát. Vždyť například ze své
rychlosti zdaleka nic neztratil. Sečteno
podtrženo, zatím naplňuje vysoká očekávání...

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Duklu Jihlava trápily velmi nevyrovnané výkony.
Sice dokázala zvítězit v Českých Budějovicích,
nadělit dvanáctku nevyzpytatelnému Mostu, ale na
druhou stranu doma podlehla po bídném výkonu
Kadani. I přes všechny herní nedostatky je však
družina vedená Petrem Vlkem na skvělém druhém
místě.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
STARONOVOU POSILOU PATRIK URBANEC
Veterána Marka Melenovského následoval do prvoligové Jihlavy i další člen loňské zlaté party Beranů.
A to nadějný zadák Patrik Urbanec. Ačkoli Dukla sází zejména na kmenové hráče, jeho příchod
fanoušci uvítali. Jihlava totiž nutně potřebovala posilu, jelikož se na dlouhou dobu zranil Tomáš Kaláb
a kratší zranění postihlo matadora Dobrovolného. Patrik Urbanec, který v loňském play‐off ELH
nasbíral čtyři kanadské body, v Jihlavě krátce působil již loni (6 zápasů s bilancí 1+0). Letos se ovšem
neuvedl vůbec dobře. Hned v prvním duelu v dresu Dukly totiž za likvidační zákrok obdržel trest ve
hře.
RICHARD JARŮŠEK UŽ V DUKLE PŮSOBIT NEBUDE
Když před startem sezóny Jihlava oznámila, že bude moci využívat služeb Richarda Jarůška, fanoušci
se radovali. Bývalý hokejista Orlů byl totiž loni jednou z klíčových postav Mladé Boleslavi. Typický
powerforvard svým důrazem vydatně přispěl k postupu Bruslařského klubu do extraligy. Čekalo se, že
by se do kádru mohl vměstnat, ale nakonec dostali přednost jiní. Jarůšek byl tedy poslán do
prvoligové Dukly. Jenže tam se mu nedařilo podle představ (klesl dokonce až do čtvrté formace) a
v 10. kole už nastoupil v dresu konkurenčních Litoměřic.
ONDŘEJ KACETL ZASTOUPIL ZRANĚNÉHO PAVLA KANTORA V HRADCI KRÁLOVÉ
V posledním zápase nemohla Dukla Jihlava využít služeb Ondřeje Kacetla. Ten byl totiž stažen
kmenovým Hradcem Králové, jemuž se na krátkou dobu zranila brankářská jednička Pavel Kantor.
Příležitost tak dostal zkušený Lukáš Sáblík. Otázkou je, jaká bude situace mezi gólmany v nejbližších
týdnech. Mladá Boleslav totiž do svého kádru přivedla Romana Málka, takže se zřejmě naskytne
možnost angažovat Davida Ritticha, respektive Michala Valenta, kteří mají v Dukle střídavé starty.

OHLÉDNUTÍ

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

ONDŘEJ BLÁHA
České Budějovice 1:4 Jihlava
Třebíč 5:3 České Budějovice
České Budějovice 3:1 Havl. Brod
Šumperk 7:4 České Budějovice
České Budějovice 2:0 Kladno
Kadaň 4:3 České Budějovice
České Budějovice 6:0 Most
Benátky n/J 1:3 České Budějovice
České Budějovice 2:0 Ústí n/L
Havířov 4:7 České Budějovice

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Tři čistá konta. To je dosavadní bilance Ondřeje
Bláhy, jehož přitom před touto sezónou znal pouze
málokterý prvoligový fanda. Jeho jméno si ovšem
budeme muset velmi rychle zapamatovat. Bláha
totiž chytá tak dobře, že už se České Budějovice
nemusí ucházet o posilu na tento post, jenž se ještě
před startem ročníku zdál jako nejslabší. Dokáže
své výkony zopakovat i v následujících měsících?

Po čtyřech kolech propukla v Českých Budějovicích
panika. Není se čemu divit, fanoušci měli opodstatněné
obavy, že se letošní ročník bude nést v podobném
duchu jako ten minulý. Jenže jak ukázaly poslední
výsledky, zdá se, že se Motor konečně rozjel. Vyhrál
totiž čtyřikrát za sebou, výborně navíc zachytal gólman
Ondřej Bláha. Jihočeši tedy okupují třetí pozici a brzy
možná poskočí ještě výš.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
PŘÍCHOD JAKUBA SUCHÁNKA OFICIÁLNĚ POTVRZEN
Když vycházel průvodce sezónou, ČEZ Motor na soupisce Jakuba Suchánka uvedeného neměl.
Důrazný obránce však nakonec Jihočechy skutečně posílil. Jméno tohoto 195 centimetrů měřícího
obránce vám asi nic neříká, určitě vás tedy překvapí, že je tomuto zadákovi již devětadvacet let!
Minulých pět sezón totiž strávil v zahraničí – konkrétně ve slunné Francii. Tam odešel z Tábora,
v němž odehrál podstatnou část své kariéry. Bylo velké překvapení, že ho České Budějovice dopsaly
na soupisku, jelikož se nejedná o kdovíjakou hvězdu, jež by měla Motoru pomoci zpět do extraligy.
Jakub Suchánek je zatím na hraně základní sestavy. Některý zápas prosedí na tribuně, do jiného na
pár minut zasáhne...
ODEŠLA KLUBOVÁ LEGENDA
Velmi smutná zpráva zastihla českobudějovický hokejový klub. Ve věku 82 let zemřel v neděli 28. září
po krátké těžké nemoci legendární brankář Jan Vodička. Jako první v Československu chytal s
lapačkou, v českobudějovickém klubu odehrál 13 sezon a jako náhradník byl i u jediného
mistrovského titulu v roce 1951. Jako první jihočeský brankář to dotáhnul až do reprezentace, kde
nastoupil v 10 zápasech, chytal i na olympijských hrách v Cortině d´Ampezzo v roce 1956. Čest jeho
památce! (zdroj: hcmotor.cz, přepis tiskové zprávy)
MOTOR MÁ KALENDÁŘ
České Budějovice patří společně s Chomutovem k marketingově nejlépe zajištěným klubům 1. ligy.
Motor má vlastní sušenky, skvělý fanshop atd. Nyní se Jihočeši rozhodli vydat i charitativní kalendář.
Výtěžky z jeho koupě půjdou na pomoc tělesně postiženým v rámci Sdružení Filipa Němce. Krom
vlastního požitku při pohledu na pěkné fotografie tak přispějete i na dobrou věc.

OHLÉDNUTÍ

PIRÁTI CHOMUTOV
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

MAREK HOVORKA
Chomutov 3:1 Litoměřice
Most 3:2sn. Chomutov
Chomutov 4:3sn. Jihlava
Benátky n/J 3:2 Chomutov
Chomutov 4:1 Třebíč
Ústí n/L 1:3 Chomutov
Chomutov 2:1 Havl. Brod
Havířov 2:1 Chomutov
Chomutov 5:3 Šumperk

Slovenský útočník přišel v létě jako výrazná posila.
Vždyť si zahrál na MS 2012 a loni nasbíral 22 bodů
(Karlovy Vary). Předpoklad, že by měl v 1. lize patřit
k těm nejlepším, zatím naplňuje, byť jeho
výkonnost stále ještě není ideální. Nicméně se
podílel na dvou důležitých vítězstvích Pirátů.
Nejprve dvěma trefami pomohl k obratu nad
Jihlavou, následně se vítěznou brankou podílel nad
porážkou lídra tabulky z Třebíče.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Chomutov má oproti jiným prvoligovým
klubům (vyjma Kadaně) o jeden zápas méně.
Úvodní duel byl totiž odložen na pondělí 6.
října. I proto jsou momentálně Piráti až na
čtvrté pozici. Po předpokládaném vítězství nad
svou farmou už by však měli poskočit na první
místo. A to i přes to, že hned ve třech
dosavadních zápasech zaváhali.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
MIROSLAV KOPŘIVA SE ZRANIL, Z KADANĚ BYL TEDY STAŽEN MIROSLAV HANULJAK
Životní příběh Miroslava Hanuljaka je opravdu obdivuhodný. Vždy zaskočil, když bylo potřeba.
Nedařilo se Janu Cháberovi? Tak šel na řadu on! Hrozil krach v baráži? Trenér Čelanský vložil důvěru
do něj! Zranila se jednička Kopřiva? Ano, zase Hanuljak! Na příležitost přitom letos vyčkával i mladý
Jan Strmeň. Trenér Břetislav Kopřiva však po dlouhodobějším zranění jeho jmenovce vsadil na
osvědčeného veterána, který zahájil sezónu v partnerské Kadani. Miroslav Hanuljak má v Chomutově
prozatím hostování na jeden měsíc, načež by se měl znovu vrátit na farmu. Bude tomu skutečně tak,
nebo život Miroslava Hanuljaka napíše další zajímavou kapitolu?
OBRÁNCE TOMÁŠ BARTEJS VYŘAZEN Z KÁDRU
Chomutov si v poslední době zakládá na práci s mládeží. Přesto Piráti nemohli tolerovat chování
Tomáše Bartejse, talentovaného zadáka, který byl stabilním členem týmu v předcházejících dvou
extraligových ročnících. Nikdo si nemohl nevšimnout jeho stagnující výkonnosti a hlavně průšvihů
mimo led. Ve druhé polovině září letošního roku už došla vedení klubu trpělivost. Ne že by Bartejse,
odchovance třebíčského hokeje, poslali za trest do Kadaně, ale rovnou s ním ukončili smlouvu. A to
z důvodu opakovaného disciplinárního porušení profesionální smlouvy. 22letý zadák se zkušenostmi
z mládežnických reprezentací si tedy hledá nové působiště. Vrátí se do mateřské Třebíče, která zažívá
parádní start a měl by v ní šanci na probojování se do kádru Komety, nebo zamíří úplně jinam?
JAN STRMEŇ ODESLÁN DO KADANĚ
Hned na začátku základní části se musel Chomutov potýkat s marodkou na brankářském postu. Na
kratší dobu se totiž zranil Miroslav Kopřiva. Z Kadaně tak byl okamžitě stažen jeho jmenovec
Hanuljak. Jakmile se Kopřiva uzdravil, tak Piráti na formu poslali mladého Jana Strmeně.

OHLÉDNUTÍ

HC STADION LITOMĚŘICE
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

TOMÁŠ KRÁL
Prostějov 1:4 Litoměřice
Chomutov 3:1 Litoměřice
Litoměřice 3:0 Jihlava
Třebíč 3:2pr. Litoměřice
Litoměřice 3:0 Havl. Brod
Šumperk 7:3 Litoměřice
Litoměřice 6:3 Kladno
Kadaň 4:3 Litoměřice
Litoměřice 2:1sn. Most
Benátky n/J 0:1 Litoměřice

Syn současného šéfa ČSLH má v úvodu soutěže
výrazně lepší statistiky než jeho zkušenější kolega
Petr Přikryl. Královi se vyvedly zejména první čtyři
zápasy. do nichž letos naskočil. Nejprve pomohl
k pohodlnému vítězství na ledě nevyzpytatelného
Prostějova, následně vychytal nulu s Duklou
Jihlava. Výraznou měrou se pak podílel na
bodovém zisku z ledu Třebíče a v pátém kole pak
vychytal čisté konto (proti Rebelu), stejně tak
jako v posledním zápase s Benátkami nad Jizerou.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Litoměřice jsou sice „až“ páté, ale mají stejně
bodů jako lépe umístěné celky Chomutova,
Jihlavy a Českých Budějovic. Stadion má tedy
horší skóre, což zapříčinila zejména vysoká
porážka na ledě Šumperka. Doma však Stadion,
který se spoléhá zejména na útok Rys‐Kalla‐
Bílek, dosud nenašel přemožitele.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
STARONOVOU POSILOU TOMÁŠ DOLEŽAL
Do kádru Litoměřic se trochu překvapivě vrátil Tomáš Doležal. Čekalo se totiž, že stejně jako loni
bude většinu času trávit v extraligové Slavii. Jenže syn slavného otce se do kádru Sešívaných
neprosadil a svým kmenovým klubem byl poslán do 1. ligy. Stejně jako v předcházejícím ročníku tak
24letý útočník zamířil za svým otcem do Litoměřic. Zatímco loni si držel bilanci půl gólu na zápas,
úvod letošního ročníku bývalé opoře Berouna nevyšel. Není ovšem všem dnům konec...
Z MLADÉ BOLESLAVI PŘIŠEL DŮRAZNÝ FORVARD RICHARD JARŮŠEK
Po Jiřím Rysovi se další posilou z Bruslařského klubu stal i Richard Jarůšek. Tento statný útočník byl
loni jedním z nejdůležitějších hráčů postupujícího mužstva. Málokdo by po skvělém loňském ročníku
tipoval, že si nevybojuje místo v nejvyšší soutěži. Jenže Mladá Boleslav vsadila na jiné a Richard
Jarůšek byl poslán zpět do 1. ligy. Nejprve do Jihlavy, jenže tam to Jarůškovi nesedlo a s jeho výkony
panovala mírná nespokojenost. V minulém kole tak už za Duklu nenastoupil. Nové působiště si však
našel velmi rychle, oblékl totiž dres konkurenčních Litoměřic. Povede se mu alespoň tam, nebo je
jeho herní krize dlouhodobějšího rázu?
VRÁTÍ SE NA MATEŘSKÝ LED MILAN TOMAN?
V Mladé Boleslavi nedostává moc příležitostí ani zkušený obránce Milan Toman. Jedná se o zadáka,
který by se čistě teoreticky mohl stát další posilou Litoměřic. Důvodů je totiž hned několik. Zaprvé má
Stadion s Bruslařským klubem velmi korektní vztahy. Zadruhé, jak již bylo zmíněno, není Toman příliš
využíván. No a hlavně zatřetí má k Litoměřicím velký vztah. Vždyť je místním odchovancem a právě
odtud před dvěma lety odcházel do Mladé Boleslavi, které loni pomohl k postupu do nejvyšší
soutěže. Dojde skutečně k jeho návratu na mateřský led?

OHLÉDNUTÍ

SPORTOVNÍ KLUB KADAŇ
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

KAREL TON
Kadaň 3:4sn. Most
Benátky n/J 2:3 Kadaň
Kadaň 4:5 Ústí n/L
Havířov 3:2 Kadaň
Kadaň 4:3 České Budějovice
Prostějov 3:2sn. Kadaň
Kadaň 4:3 Litoměřice
Jihlava 1:3 Kadaň
Kadaň 2:1 Třebíč

Nejproduktivnějším hráčem Kadaně
v dosavadním průběhu sezóny je právě Karel Ton.
Ten zahájil sezónu na farmě i přes to, že se mu
letní příprava v barvách Chomutova velmi
povedla. Střílel během ní hodně branek, ale
místo na něj nakonec nezbylo. V Kadani však
potvrzuje své nesporné kvality. Kdo ví, třeba ho
letos v dresu Pirátů přece jen uvidíme. Pokud ne,
tak se ale Sportovní klub rozhodně zlobit nebude.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Sportovní klub má sice společně s partnerským
Chomutovem o jeden zápas méně, ale i tak si lebedí na
překvapivé šesté pozici. Kadaň, která byla pasována na
boj o záchranu, totiž bodovala hned sedmkrát. Bez bodu
odešla pouze ze zápasů s Ústím n/L a Havířovem. Mezi
cenné skalpy patří zejména vítězství nad Motorem,
Stadionem, Duklou a Horáckou Slavií.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
MIROSLAV HANULJAK NA MĚSÍC DO CHOMUTOVA, OPAČNÝM SMĚREM JAN STRMEŇ
Sportovní klub přišel na měsíc o svou brankářskou jedničku. Kvůli zranění Miroslava Kopřivy si totiž
Chomutov stáhl jeho kadaňského jmenovce. Obrovská zodpovědnost za výkony Středočechů tak
připadla na bedra Václava Moučka (na fotce), který loni chytal v druholigové Kobře. Po vypršení
měsíčního hostování by se měl Hanuljak vrátit zpět do Kadaně. Tedy pokud vedení nezamýšlí něco
jiného. Po uzdravení Miroslava Kopřivy byl totiž do Sportovního klubu uvolněn Jan Strmeň, jenž
v Kadani odchytal podstatnou část loňského ročníku. Jaké bude obsazení brankoviště SK za několik
týdnů? Vrátí se Hanuljak, nebo naopak zůstane v Chomutově, kde vytvoří tandem s Kopřivou? Tím
pádem by Strmeň setrval na farmě. Každopádně o dalších krocích v sestavě Kadaně vás budeme
průběžně informovat.
STARONOVOU POSILOU MARTIN KADLEC
Velmi zajímavou posilu z běloruského Brestu přivítala Kadaň ve svém kádru těsně po startu soutěže. Do
Sportovního klubu se totiž vrátil Martin Kadlec. Ten se sice dříve nedokázal prosadit do základní
sestavy, ale po svém odchodu do Běloruska hokejově vyzrál. V sezóně 2012/2013 byl dokonce 7.
nejproduktivnějším hráčem tamější soutěže (25+19). Loni pak skončil na druhém místě klubového
bodování. Za dva roky v cizině se tak Martin Kadlec hodně naučil a stal se vítanou posilou.
MARTIN ŠAGÁT ZPĚT V CHOMUTOVĚ
Ve Sportovním klubu začal sezónu, ale po dvou zápasech (1+1) byl stažen zpět do kmenového celku.
Řeč je o Martinu Šagátovi, slovenském útočníkovi s extraligovými zkušenostmi. Šagát promarodil takřka
celou letní přípravu, takže jeho návrat na led nebyl lehký, přesto se nedá předpokládat, že by se měl na
farmu ještě vrátit...

OHLÉDNUTÍ

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JAROSLAV ROUBÍK
Ústí n/L 4:2 Havl. Brod
Šumperk 7:5 Ústí n/L
Ústí n/L 1:6 Kladno
Kadaň 4:5 Ústí n/L
Most 3:2pr. Ústí n/L
Benátky n/J 1:2 Ústí n/L
Ústí n/L 1:3 Chomutov
Ústí n/L 5:4 Havířov
České Budějovice 2:0 Ústí n/L
Ústí n/L 4:3 Prostějov

V průvodci sezónou jsme se o Jaroslavu Roubíkovi
chystali napsat, že v přípravě nepodával optimální
výkony a že možná ustoupí z prvoligového výsluní.
Ještěže jsme si to rozmysleli, vypadali bychom jako
hlupáci. Jaroslav Roubík, legenda druhé nejvyšší
soutěže, totiž momentálně vévodí střelecké
tabulce. Ještě nikdy se nestal nejlepším kanonýrem
1. ligy, dokáže uzmout Korunu pro krále střelců
letos?

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Fenomenální Jaroslav Roubík táhne Ústí nad
Labem za postupem do play‐off. Momentálně je
Slovan na skvělém sedmém místě, které
Severočechům velmi sluší. Všechny vítězné
zápasy přitom skončily velmi těsným rozdílem.
Velká škoda, že se návštěvnost v Ústí nad Labem
pohybuje hluboko pod tisícovkou...

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
JAROSLAV ROUBÍK PŘEPSAL PRVOLIGOVÉ DĚJINY
Největší osobnost ústeckého Slovanu se v úvodu sezóny utrhla ze řetězu. O jeho skvělé formě se
dočtete na několika místech tohoto časopisu. Tato aktualita se ovšem týká něčeho jiného, byť to
pochopitelně s obdivuhodnou formou Roubíka úzce souvisí. Bývalý útočník Hradce Králové se totiž
stal historicky nejproduktivnějším hráčem 1. ligy. Překonal tak Daniela Hodka, jenž tuto tabulku vedl
před startem letošního ročníku. „Vůbec jsem o tom nevěděl a ani jsem na to nemyslel. Dozvěděl jsem
se to až od jednoho ze spoluhráčů. Je to spíše za dlouhověkost (smích),“ uvedl produktivní forvard,
který se v létě vzdal poloviny svého platu, aby pomohl Severočechům v rozjezdu nové hokejové
organizace. Mimochodem nejlepším kanonýrem prvoligové historie je již od loňského ročníku. Už
brzy se pak stane i hráčem s nejvíce starty v této soutěži.
Na historické bodování druhé nejvyšší soutěže se můžete podívat po kliknutí na tento odkaz:
http://www.eliteprospects.com/league_total.php?leagueid=Czech2&season=alltime&league_sum_t
otals=yes
JIŘÍ KURKA V ÚSTÍ NAD LABEM PŮSOBIT NEBUDE
Jiří Kurka, obránce Mladé Boleslavi, sice v Ústí nad Labem strávil letní přípravu, ale příležitost
v mistrovských zápasech nedostal. Trochu překvapivě, protože se jedná o poměrně talentovaného
zadáka. Nutno však dodat, že defenziva Slovanu je poměrně silná i bez něj. Vedení Mladé Boleslavi
pochopitelně nebylo s jeho pozicí mimo sestavu spokojeno, a tak mu sehnalo angažmá v Havlíčkově
Brodě. Mimochodem tento obránce, který letos nastupoval převážně v juniorce Bruslařského klubu,
má zkušenosti i z mládežnických reprezentací.

OHLÉDNUTÍ

RYTÍŘI KLADNO
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JAN EBERLE
Most 1:5 Kladno
Benátky n/J 2:0 Kladno
Ústí n/L 1:6 Kladno
Havířov 2:5 Kladno
České Budějovice 2:0 Kladno
Prostějov 3:2sn. Kladno
Litoměřice 6:3 Kladno
Jihlava 3:1 Kladno
Třebíč 2:3pr. Kladno
Havl. Brod 1:6 Kladno

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Loňská sezóna se jmenovci edmontonské hvězdy
Jordana Eberleho moc nepovedla. Za Kladno dal
v základní části pouze jeden gól, na hostování
v Českých Budějovicích se dokonce neprosadil ani
jednou! Dobrou formu chytil až v závěru sezóny, ale
k záchraně Rytířů to nakonec nestačilo. Nicméně i
na startu sezóny 2014/2015 pokračuje v solidní
produktivitě. Aby také ne, v pětadvaceti letech už
by se měl konečně zařadit mezi opory týmu.

První liga je letos nesmírně vyrovnaná. Moc
dobře to pociťuje i Kladno. To bylo po devíti
kolech na dvanácté pozici, po vítězství
v Havlíčkově Brodu však poskočilo na osmou
příčku. Kladno má pochopitelně na víc, ale je
jasné, že ho velmi limituje série venkovních
duelů. Výhry na ledě Třebíče či Havířova se
však Rytířům budou náramně hodit...

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
JAROMÍR JÁGR SI VYZKOUŠEL ROLI TRENÉRA
Fanoušci Mostu a Benátek nad Jizerou měli o zábavu postaráno nejen na ledě, ale i na střídačce. Na
té kladenské totiž stál nejslavnější útočník české historie ‐ Jaromír Jágr. Každý hokejový fanoušek moc
dobře ví, že není pouze odchovancem klubu, ale i jeho většinovým majitelem. Když tedy trávil
dovolenou v České republice (tedy jestli se to dá nazvat jako dovolená, všichni přece víme, jak moc
Jágr během letní pauzy dře), odjel s týmem na úvodní dvě kola 1. ligy. A nebyl to pouhý divák, nýbrž
vypomáhal na střídačce a uděloval cenné rady. „Jarda si nás dozoroval, do koučinku nezasahoval. On
ani jako velká persona mluvit nemusel,“ řekl trenér Jiří Čelanský, který to má po nemastných
neslaných výkonech Kladna u fanoušků Rytířů velmi těžké. Vedení mu však důvěřuje i nadále.
DANIEL VLADAŘ SI ODBYL PREMIÉRU V A‐TÝMU
V kádru Kladna se ukrývá obrovský talent českého hokeje. A to brankář Daniel Vladař. Jedná se o
sedmnáctiletého mladíčka, který zazářil na nedávném Hlinkově Memoriálu. Trenéři už vložili do
tohoto gólmana důvěru i v 1. lize. Daniel Vladař si odbyl premiéru na ledě nevyzpytatelného
Havířova. Zápas se mu povedl, inkasoval pouze dvakrát a pomohl týmu k cennému vítězství.
KLADNO HLEDÁ POSILY
Po velmi rozpačitém začátku prvoligové sezóny 2014/2015 se Kladno rozhodlo svůj kádr posílit. Dají
se tedy očekávat i odchody. Tým měl nůž na krku již v zápase s Třebíčí, ten ovšem Rytíři zvládli a
alespoň někteří si zachránili vlastní kůži. Nikdo však nemá jistotu, že neodejde. „Hledáme cesty, jak z
toho ven. Tým je nezbytné posílit,“ prohlásil sportovní manažer Martin Vejvoda. „Pokud nedojde u
některých hráčů ke zlepšení a respektování svých rolí, odešleme je na hostování do druhé ligy, i kdyby
místo nich měli nastupovat junioři. A to bez ohledu na jména,“ dodal pro rytirikladno.cz.

OHLÉDNUTÍ

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JAN LUKÁŠ
Benátky n/J 4:1 Šumperk
Benátky n/J 2:0 Kladno
Benátky n/J 2:3 Kadaň
Most 4:5sn. Benátky n/J
Benátky n/J 3:2 Chomutov
Benátky n/J 1:2 Ústí n/L
Havířov 4:2 Benátky n/J
Benátky n/J 1:3 České Budějovice
Prostějov 2:6 Benátky n/J
Benátky n/J 0:1 Litoměřice
Gólman, jenž Benátkám nad Jizerou občas
vypomáhal již loni, se uvedl ve skvělé formě.
Také aby ne, vždyť celý loňský rok sbíral
zkušenosti ve Lvu Praha. Skvělé zázemí tohoto
klubu a další nesporné výhody se zkrátka musí
někde zúročit. Otázkou však je, jak dlouho
bude jméno Jana Lukáše s benáteckým klubem
spojeno. Ze zámoří se totiž vrátil Vítek
Vaněček, který se s postem dvojky nehodlá
smířit. Zůstane Jan Lukáš v dresu Pojizařanů?

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Pojizeřané měli parádní vstup do soutěže. Zářil
zejména brankář Lukáš, který pomohl ke čtyřem
výhrám z pěti úvodních duelů. Poté už ovšem
Středočeši zvítězili jen na ledě Prostějova. Benátky
nad Jizerou určitě nejvíce litují domácí porážky
s Kadaní. I tak jsou ale na solidním devátém místě,
které zaručuje postup do předkola play‐off.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
DAVID KAJÍNEK A JEHO PĚTIZÁPASOVÝ DISTANC
Kajínek si odseděl svůj trest. Ne, neobávejte se, odsouzený vrah Jiří Kajínek je stále za mřížemi. Svůj
prohřešek si odpykal jeho jmenovec David. Tento benátecký obránce totiž v úvodu soutěže schytal
pětizápasový distanc. V zápase proti Šumperku totiž tvrdě sestřelil hvězdu Draků Daniela Vrdlovce,
který následně utrpěl otřes mozku. Zkušený zadák Pojizeřanů už je zpátky ve hře, nicméně moment
ze zmiňovaného utkání si rozhodně za rámeček nedá.
ROZHOVORY S JOSEFEM SKOŘEPOU A JANEM LUKÁŠEM
Na webu hokejbenatky.cz vyšly dva zajímavé rozhovory. V interview s Janem Lukášem se mimo jiné
dozvíte, jak moc mu pomohlo angažmá v pražském Lvu. V druhém rozhovoru, tentokráte s ikonou
místního hokeje Josefem Skořepou, se dočtete o tom, jak zvládal coby introvert roli zástupce
kapitána v době zranění Jana Plodka.
NASTANE BRANKÁŘSKÁ ROŠÁDA?
Klíčovou postavou benáteckého celku je brankář Jan Lukáš. Ten je v týmu Pojizeřanů zatím na
měsíčním hostování, které se mu krátí ke konci. Otázkou tak je, co bude dál. Ze zámoří se totiž vrátil
Vítek Vaněček, jenž absolvoval kemp Washinghtonu Capitals. Prodlouží Benátky nad Jizerou
hostování sparťanskému Lukášovi, nebo dají přednost Vaněčkovi? Či snad vytvoří toto duo nadějných
gólmanů nejlepší brankářskou dvojici 1. ligy? Nechme se překvapit... V posledním kole tomu bylo tak,
že celý zápas odchytal Vítek Vaněček, pouze na střídačce pak seděl Jan Lukáš, sparťanský talent
z olomoucké hokejové líhně. Nutno ovšem podotknout, že měsíční hostování stále Lukášovi platilo,
takže otázka, co bude po jeho vypršení, je stále na místě. Je jasné, že není ani pro jednoho z nich
dobré, aby vysedával na střídačce...

OHLÉDNUTÍ

AZ HAVÍŘOV
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

VOJTĚCH TOMI
Havířov 2:4 Třebíč
Havl. Brod 3:4pr. Havířov
Havířov 6:2 Šumperk
Havířov 2:5 Kladno
Havířov 3:2 Kadaň
Most 4:0 Havířov
Havířov 4:2 Benátky n/J
Ústí n/L 5:4 Havířov
Havířov 2:1 Chomutov
Havířov 4:7 České Budějovice

Vojtěch Tomi vlétl do seniorského hokeje jako
uragán. Ano, už měl sice pár zkušeností
z loňského ročníku, kdy vypomáhal Havlíčkově
Brodu, ale i tak je jeho dosavadní produktivita
velmi potěšující. Zvláště s přihlédnutím na jeho
věk – 20 let. Pokud bude v podobným
výkonech pokračovat, je klidně možné, že
v Havířově sezónu nedokončí. Vítkovice totiž
herní vývoj Tomiho bedlivě sledují.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Havířov chtěl určitě odstartovat lépe. Ano, v 9.
kole sice porazil ambiciózní Chomutov, ale zato
přišlo několik dalších zaváhání. AZet se tedy nyní
nachází až na desáté pozici, což je vzhledem ke
kvalitě kádru, který nedávno rozšířil zkušený bek
Jan Dresler, velké zklamání. Stále je ovšem
odehráno pouze 10 zápasů...

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
HAVÍŘOV POSÍLIL ZKUŠENÝ BEK JAN DRESLER
Když vycházelo první číslo magazínu o 1. lize, tak se o příchodu Jana Dreslera pouze spekulovalo. Raději jsme se
tedy o jeho přestupu do Havířova nezmiňovali. Nyní již můžeme, protože jeho střídavé starty do AZetu byly
potvrzeny. Jedná se o velmi cennou posilu, vždyť Dresler má za sebou přes 450 extraligových utkání. Jistě si ho
pamatuje z dob, kdy tvrdil muziku v Plzni či Vítkovicích. Letos to zkoušel v Olomouci, kde s ním sice byli fanoušci
velmi spokojení, ale vedení se rozhodlo tohoto jednatřicetiletého zadáka neangažovat. Dresler tak putuje do 1.
ligy, kterou si loni krátce zahrál v barvách sestupivšího Berouna.
STŘÍDAVÉ STARTY KUCSERY, KOLOUCHA, CHMIELEWSKIHO HORÁKA A VANDASE
Příchodem Jana Dreslera posilování Havířova ani zdaleka neskončilo. Vedení se totiž domluvilo na střídavých
startech u dalších pěti hokejistů. A žádný z nich není žádný nazdárek, ba právě naopak. Vždyť Lukáš Kucsera loni
v extralize nasbíral třináct kanadských bodů a v každém prvoligovém týmu, kde v minulosti působil (Olomouc,
Šumperk, Jihlava) plnil jednu z klíčových rolí. Životní příběh Petra Koloucha je velmi podobný jako ten Kucserův.
I on loni v barvách Vítkovic nasbíral třináct bodů, stejně jako jeho spoluhráč z Vítkovic navíc zazářil v barvách
Olomouce a loni krátce vypomáhal nedalekému Šumperku. Další vítanou posilou se stal Oldřich Horák. Ten loni
překvapil svými výkony v extraligovém play‐off a výraznou měrou se podílel na mistrovském titulu Zlína. Letos
však na mladého obránce nezbyla adekvátní pozice, takže si o extraligu bude muset říci svými výkony
v prvoligovém Havířově. Teoreticky největší posilou by mohl být slovenský křídelník Michael Vandas. Ten ovšem
zatím více času tráví v extraligových Vítkovicích, v nichž se loni uvedl patnácti body v základní části a pěti body
v play‐off. Hokejista se zkušenostmi ze slovenské reprezentace, zdá se, Havířovu vypomůže jen při výjimečných
příležitostech. V posledním zápase si za AZet zahrál i Aron Chmielewski, šikovný polský útočník z Třince.
ŘÍČKA NA STŘÍDAVÉ STARTY DO ZLÍNA VÝMĚNOU ZA PAVLA SEDLÁČKA, TOMÁŠE FOŘTA A TOMÁŠE VALENTU
Havířov se může pochlubit dalšími třemi posilami. V dresu AZetu totiž nastoupili zlínští hokejisté Pavel Sedláček,
Tomáš Fořt a Tomáš Valenta.Všichni jmenovaní jsou nadstandardními prvoligovými hokejisty. To vše výměnou
za Roberta Říčku, jemuž byly v trápícím se Zlíně vyřízeny střídavé starty.

OHLÉDNUTÍ

SALITH ŠUMPERK
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

PATRIK MOSKAL
Benátky n/J 4:1 Šumperk
Šumperk 7:5 Ústí n/L
Havířov 6:2 Šumperk
Šumperk 7:4 České Budějovice
Prostějov 2:5 Šumperk
Šumperk 7:3 Litoměřice
Jihlava 3:2pr. Šumperk
Šumperk 0:1 Třebíč
Havl. Brod 4:2 Šumperk
Chomutov 5:3 Šumperk

Nejproduktivnější hráč první ligy? Nečekaně Patrik
Moskal! Možná si pamatujete, jak jsme se v úvodním
čísle zmiňovali o tom, že Šumperk potřebuje od ex‐
hradeckého forvarda mnohem lepší výkony než
předváděl loni. A je to skutečně tady! Patrik Moskal
zatím předčil všechna očekávání a sbírá spoustu
kanadských bodů, zejména za asistence. Hraje
v opravdu neuvěřitelné pohodě, takže na ledě dělá
kousky, které by si loni ani nedovolil.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Po skvělém začátku přišlo velké vystřízlivění.
Šumperk spadl ze druhé pozice až na
jedenáctou příčku. Společně s Havlíčkovým
Brodem se navíc jedná o nejčastěji inkasující
manšaft, na druhou stranu hned třikrát
dokázali Draci svého soupeře zesměšnit
potupnou sedmičkou.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
NOVOU POSILOU OBRÁNCE STANISLAV DIETZ
Zajímavou akvizici získal Šumperk na hostování z Hradce Králové. Zadní šiky Draků totiž posílil
Stanislav Dietz. Ten měl sice původně posílit ambiciózní Kladno, ale z jeho přesunu k Rytířům nakonec
sešlo a obránce s bohatými prvoligovými zkušenostmi zamířil na sever Moravy. Jedná se o cennou
posilu, jelikož defenziva není silnou stránkou Šumperka. Jedná se navíc o lehce nadprůměrného
prvoligového zadáka ‐ jméno si udělal zejména díky angažmá v Třebíči. Písecký odchovanec působil
v Horácké Slavii v předcházejících třech ročnících, letos na něj ovšem v posílené obraně Horáků
nezbylo místo (jestli byl tedy vysoký Stanislav Dietz Horácké Slavii vůbec nabídnut).
DANIEL ZELENKA SE ZRANIL, NA VÝPOMOC PŘIŠEL OTO JESCHKE
Šumperk nemůže na nějaký čas počítat se službami Daniela Zelenky. Tento mladý gólman brněnské
Komety se totiž zranil a Draci tak museli velmi rychle shánět náhradu. Velká škoda, že zrovna v době,
kdy se Zelenka dostával do slušné formy. Vedení klubu se nakonec dohodlo na příchodu
trutnovského Oty Jeschka. Tento 21letý brankář není pro prvoligové fanoušky zrovna známou
osobností, dosud chytal pouze ve 2. lize (mateřský Trutnov, respektive nedaleké Vrchlabí). Dosud do
mistrovského zápasu nenastoupil, příležitost pochopitelně dostává jen zkušený Vladislav Koutský.
STŘÍDAVÉ STARTY DO DRUHÉ LIGY
Klub také řeší zápasové vytížení dalších hráčů ‐ obránce Petr Beneš má v případě potřeby vyřízené
střídavé starty do rodného Žďáru nad Sázavou, další obránce Ondřej Starý pak do místního týmu HK
Mladí Draci Šumperk hrajícího jihomoravský krajský přebor. (zdroj: hokejsumperk2003r.cz, přepis tiskové
zprávy)

OHLÉDNUTÍ

HC MOST
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

PAVEL SMOLKA
Most 1:5 Kladno
Kadaň 3:4sn. Most
Most 3:2sn. Chomutov
Most 4:5sn. Benátky n/J
Most 3:2pr. Ústí n/L
Most 4:0 Havířov
České Budějovice 6:0 Most
Most 3:2pr. Prostějov
Litoměřice 2:1sn. Most
Most 4:12 Jihlava

Po loňské sezóně, jež se Smolkovi povedla, se
předpokládalo, že by se mohl probojovat do sestavy
Litvínova. Jenže nakonec uspěl pouze Pavel Pisařík,
Smolkův parťák z uplynulého ročníku. Pro Most je
setrvání litvínovského mladíčka klíčové. Smolka totiž
hraje ve velké pohodě, má skvělou úspěšnost
samostatných nájezdů a vedle zkušených veteránů
navíc může posbírat spoustu cenných zkušeností.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Most sice vyhrál v normální hrací době pouze
jednou, zato ale sbíral body za vítězství
v prodloužení/samostatných nájezdech (4x),
respektive za prohru v nastaveném čase (2x). I
přes poměrně povedený start je však Most až
dvanáctý. Letošní ročník 1. ligy je totiž
neuvěřitelně vyrovnaný.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
PŘÍCHOD TOMÁŠE DIVÍŠKA OFICIÁLNĚ POTVRZEN, NOVĚ MU BYLO VYŘÍZENO HOSTOVÁNÍ V PLZNI
V průvodci sezónou jsme vás informovali o tom, že Tomáš Divíšek sice stále nemá podepsanou
smlouvu, ale na 99% za Most nastupovat bude. A skutečně se tomu tak stalo. Zkušený hokejista,
který sehrál i několik reprezentačních zápasů, podepsal s mateřským celkem kontrakt. Pochopitelně
s klauzulí, že mu Most v případném odchodu nebude bránit. Toho využila Plzeň, která statného
centra přivedla na měsíční hostování. O Tomáši Divíškovi, který se stal jednou z největších osobností
1. ligy, se můžete dočíst již v tomto čísle. Otázkou však je, jestli ho v Baníku vůbec ještě uvidíme...
ZA MOST MŮŽE NASTUPOVAT FILIP PAVLÍK
Jak je známo, Most je farmou Litvínova. Čas od času se tak v kádru Baníku objeví zvučné jméno.
Jedním z typických příkladů je Filip Pavlík. Tento obránce, který podstatnou část loňského ročníku
odehrál v extralize, se totiž začal v úvodu základní části objevovat na soupisce Mostu. Jakmile
Severočechům odjel vypomoci, hned to bylo na jejich hře znát. Filip Pavlík totiž patří k absolutní
špičce 1. ligy.
STŘÍDAVÉ STARTY MÁ VYŘÍZENY I FRANTIŠEK GERHÁT
Ofenziva Mostu je letos nejsilnější v jeho prvoligové historii. Už tak silný útok totiž přišel posílit
František Gerhát. Ten loni odehrál za Most 26 utkání, ve většině z nich však naskočil pouze do
jediného střídání, aby se mu započítaly starty do případné baráže. V ní litvínovský forvard skutečně
nastoupil a výraznou měrou se podílel na záchraně Baníku. Letos už by měl slovenský útočník v Mostě
odehrát jen ty regulární zápasy. V Litvínově na něj totiž v současnosti nezbyla adekvátní pozice,
příležitost tak dostávají jiní. František Gerhát však nemusí odchodu do Baníku litovat, jelikož se
Severočeši pokouší o historický úspěch. Bude u něho i ex‐litoměřický bojovník?

OHLÉDNUTÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

RENÉ KAJABA
Prostějov 1:4 Litoměřice
Jihlava 3:0 Prostějov
Prostějov 2:4 Třebíč
Havl. Brod 0:2 Prostějov
Prostějov 2:5 Šumperk
Prostějov 3:2sn. Kladno
Prostějov 3:2sn. Kadaň
Most 3:2pr. Prostějov
Prostějov 2:6 Benátky n/J
Ústí n/L 4:3 Prostějov

Na startu soutěže měl skvělou střeleckou
formu. Po třech zápasech byl jediným hráčem
Prostějova, který dokázal vstřelit branku. Při
pohledu na výsledky vám tedy musí být jasné,
že měl po 3 kolech stejný počet gólů. Nicméně
od té doby už se trefit nedokázal, přesto byl na
ledě hodně vidět. Kajaba, který loni ve Vsetíně
sázel jednu branku za druhou, se tedy
Jestřábům hodně vyplácí.

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Prostějov je nováčkem soutěže, takže bylo jasné, že ho
nečeká nic lehkého. Jestřábi zvítězili v normální hrací době
pouze jednou, a to v duelu s posledním Havlíčkovým
Brodem. Jen díky umu Michala Černého, jenž exceluje
v samostatných nájezdech, má Prostějov alespoň osm
bodů. Na dvanáctý Most už jich ovšem ztrácí pět. Zkrátka,
zkušené posily by se Prostějovu rozhodně hodily.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
PROSTĚJOV POSÍLILI DVA PARDUBIČTÍ ZADÁCI – KAROL KORÍM A LADISLAV HAVLÍK
Dvě zajímavé posily do defenzivy přivedl managament Jestřábů z východočeských Pardubic. Jedná se
o opravdu zvučné akvizice. Karol Korím byl loni klíčovým zadákem Havlíčkova Brodu, v minulosti
dokonce vedl z pozice kapitána slovenskou dvacítku. To Ladislav Havlík loni nastupoval v polské
nejvyšší soutěži. A vedl si více než dobře! V barvách Tychy nastřádal solidních dvacet kanadských
bodů. Takže i když vám jméno tohoto beka asi nic neříká, nejedná se o žádného nováčka. „Jsme
domluveni s Pardubicemi, že nám budou posílat jednoho z dvojice Korím – Havlík. My samozřejmě
víme, že na levé straně obrany nás tlačí bota, tak se po obráncích poohlížíme, na druhou stranu
pracujeme s vlastními,“ uvedl Jiří Vykoukal, sportovní manažer klubu.
DRES JESTŘÁBŮ OBLÉKAJÍ I LUBOMÍR KOVAŘÍK A PATRIK POULÍČEK
Po nemastném neslaném začátku sezóny se Prostějov poohlédnul po posilách. A ty skutečně přišly.
Jenže se nejednalo o zkušené hokejisty, nýbrž o mladíky, kteří se nevešli do extraligových kádrů. Při
vší úctě k nim, ani Lubomír Kovařík, ani Patrik Poulíček ve svém věku mužstvo zkrátka táhnout
nemůžou. Druhý jmenovaný strávil takřka celou loňskou sezónu v pardubické juniorce. Zlínský
Lubomír Kovařík už sbíral zkušenosti se seniorským hokejem. Byl totiž jedním z klíčových hráčů
druholigového Přerova. V Prostějově se ovšem ani jeden z této dvojice zatím nedokázal výrazněji
prosadit.
NOVOU POSILOU JAROSLAV MOUČKA
Spolupráce mezi Pardubicemi a Prostějovem se i nadále prohlubuje. Ofenzivě Jestřábů má totiž
pomoci Jaroslav Moučka. Jedná se o hráče, jenž v minulosti působil v týmu Třebíče. V poslední době
pak dostával poměrně dost příležitostí v extralize.

OHLÉDNUTÍ

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

LUKÁŠ ENDÁL
Ústí n/L 4:2 Havl. Brod
Havl. Brod 3:4pr. Havířov
České Budějovice 3:1 Havl. Brod
Havl. Brod 0:2 Prostějov
Litoměřice 3:0 Havl. Brod
Havl. Brod 4:6 Jihlava
Třebíč 5:2 Havl. Brod
Chomutov 2:1 Havl. Brod
Havl. Brod 4:2 Šumperk
Havl. Brod 1:6 Kladno
Lukáš Endál v týmu Havlíčkova Brodu doslova
vyčnívá. Spatříte‐li hráče Rebelu, který bez
problémů přejde přes soupeře, tak to bude
většinou právě Lukáš Endál. Tento forvard je
velmi dravý, díky své bojovnosti si dokáže
vytvořit spoustu šancí. Dá se očekávat, že se
v této rubrice „hráč období“ objeví ještě
několikrát. Tedy pokud neodejde do ciziny...

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Havlíčkův Brod jsme sice tipovali na poslední místo,
to bylo ale ještě v době, kdy v týmu nebyla řada
posil, o nichž se zmiňujeme dole v týmových
novinkách. Vzhledem k mohutnému posílení je tak
mírným překvapením, že má Rebel pouze čtyři
body.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
NOVÝMI TVÁŘEMI V DEFENZIVĚ DOMINIK BOHÁČ, ROBIN STANĚK A RENÉ PIEGL
Havlíčkův Brod přes léto svůj kádr výrazně obměnil. Ani po startu soutěže přísun extraligových odpadlíků
neustal. V průvodci sezónou jsme vás nemohli informovat o dvou čerstvých posilách do mladého týmu Rebelu.
Výraznou posilou se stal zejména Dominik Boháč. Ten sice v 1. lize nikdy nepatřil ke kdovíjakým hvězdám, ale
loňský ročník se mu hodně vydařil. A to ho přitom strávil o stupeň výše – v extraligové Plzni. Obránce se
zkušenostmi z mládežnických reprezentací totiž loni zazářil a získal hned osm kanadských bodů! Jen čtyři
obránci Indiánů na tom byli v bodování lépe. Přesto se zdá, že většinu letošní sezóny stráví v partnerském
Brodě. Dalším nováčkem v sestavě tradičního prvoligového celku je René Piegl. Jedná se o devatenáctiletého
zadáka, jenž by v Havlíčkově Brodě rád zabojoval o pozvánku na juniorské mistrovství světa. S největší
pravděpodobností se ho ale tento hokejový svátek týkat nebude a Miroslavu Barusovi bude k dispozici i na
přelomu roku. Nejedná se o žádnou hvězdu, vždyť Piegl až do letošní sezóny nesehrál ani jeden zápas mezi
seniory. I tak ho ovšem Rebel ve svém kádru uvítal velmi rád. Obrana klubu z Vysočiny byla totiž podprůměrná.
No, ona je podprůměrná i s Boháčem a Pieglem. Nic na tom nezměnil ani příchod Robina Staňka, který se
nedokázal prosadit do kádru extraligových Kohoutů.
ZA REBEL MOHOU NASTOUPIT TOMÁŠ TROLIGA, ONDŘEJ ŠVAŇHAL, TOMÁŠ MICKA ČI JÁN SÝKORA, DALŠÍMI
POSILAMI SCHLEISS, ZUCKER A BABKA
Mnohem zvučnější posily sehnal Havlíčkův Brod do útoku. Nutno ovšem dodat, že ani Tomáš Troliga, ani Ján
Sýkora nebudou Rebelu k dispozici pravidelně. Zejména druhý jmenovaný, slovenský hračička, se v naší nejvyšší
soutěži zabydlel a není důvod, proč by měl v plzeňské sestavě chybět. To Troliga, který patří k nejvyšším hráčům
1. ligy, má v Hradci Králové velmi nejistou pozici. Možná ho tak uvidíme v dresu Havlíčkova Brodu poměrně
často. To Jan Schleiss a Jakub Babka by měli za Rebel odehrát celou sezónu. Jedná se sice o mladé forvardy, ale
v kádru není moc kvalitnějších hráčů než oni. Schleiss loni pravidelně nastupoval v Plzni, Babka byl klíčovou
postavou sestoupivšího Berouna. Vzhledem ke špatným výkonům týmu získalo vedení na střídavé starty i
Ondřeje Švaňhala a Tomáše Micku. První jmenovaný byl loni jednou z klíčových postav Olomouce, Tomáš Micka
je hokejové veřejnosti znám jako bojovník, jehož úkolem je znepříjemňovat hru soupeři. Na měsíční hostování
z Karlových Varů pak přichází David Zucker, obětavý forvard, kterého si jistě pamatujete z dob, kdy Energie
získala stříbrnou a zlatou medaili v extraligovém play‐off. Havlíčkobrodská ofenziva tak notně přibrala na síle!

MILNÍKY OBDOBÍ

SESTAVA OBDOBÍ
TOMÁŠ ŠTŮRALA (93,15%, 2.12 G/Z)

TÝM OBDOBÍ
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

Zářili i Bláha, Král či Lukáš, přednost ovšem dostal
zkušený Tomáš Štůrala, jenž výraznou měrou
přispěl k senzačnímu startu Horácké Slavie. Nyní
je ovšem zpět ve Zlíně, kde ihned vychytal nulu.

ZDENĚK ČÁP (4+4)

BRETT SKINNER (0+3)

JOSEF STRAKA (6+9)
Klíčový hokejista Motoru vlétnul do 1. ligy ve
skvělé formě. Oproti loňsku se viditelně zlepšil a
působení v Českých Budějovicích si vyloženě
užívá. Jeho herní pohoda se odráží i na bodování.

JAROSLAV ROUBÍK (10+6)
Co zápas, to gól. Opravdu nevídaná bilance
tohoto ústeckého veterána. Klobouk dolů!

V předsezónní prognóze jsme byli vůči Třebíči zdrženlivější a
tipovali ji na čtvrté místo. Jenže po vydání prvního čísla
přibyly do kádru Horácké Slavie další posily. A ne ledajaké!
Obranu vyztužil loňský kapitán Olomouce Jakub Bartoň, ze
stejného klubu pak na Vysočinu zamířili i Peter Zuzin a Matěj
Pekr. Zkrátka, v Třebíči se sešel kádr, jenž kvalitou ještě
převýšil ty dva předchozí, které se přitom zasloužily o postup
do semifinále. Ano, jména sice ještě neznamenají vše, na
případu Třebíče to ovšem zatím neplatí. Hráči drží za jeden
provaz, všichni cítí vidinu extraligy, kterou v současnosti
hrají desítky bývalých hráčů Horácké Slavie. Sečteno
podtrženo, vedení Třebíče rozhodně není překvapivé. I
nadále ovšem zůstávají hlavními favority movitější celky
v čele s chomutovskými Piráty.

PŘEKVAPENÍ OBDOBÍ

ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ

VOJTĚCH TOMI

LUBOMÍR VOSÁTKO

Vojtěch Tomi sbíral zkušenosi s prvoligovým hokejem již loni. A nevedl
si vůbec špatně! Fanoušci Havlíčkova Brodu moc dobře poznali, že se
jedná o velký talent. Přesto nikdo nečekal, že by se 20letý mladík
z Vítkovic měl stát oporou Havířova, kam zamířil před startem letošního
ročníku, již letos. Jenže Vojtěch Tomi překvapil a i po devíti odehraných
utkáních si drží bilanci jednoho bodu na zápas. Jestliže bude jeho vývoj
pokračovat v tak rychlém tempu je klidně možné, že ke startům
z mládežnických reprezentací přidá i zápasy ze seniorského nároďáku.
Ale to je ještě vzdálená budoucnost, k níž vede mnoho překážek a
spousta vynaloženého úsilí. Nutno ovšem dodat, že mladík
vypomáhající AZetu má opravdu slušně nakročeno ke splnění svého
životního snu.

PATRIK MOSKAL (5+12)
Šumperk rázně vykročil za postupem do play‐off. Pochopitelně ještě zbývá přes čtyřicet zápasů, ale solidní start vždycky potěší
(ano, Draci jsou sice až jedenáctí, ale s minimální ztrátou na výše postavené celky). Výraznou zásluhu na relativně povedeném
začátku sezóny má útočník Patrik Moskal, jenž přišel k Drakům před ročníkem 2013/2014. Ten se ex‐brněnskému forvardovi
nevydařil a fanoušci s jeho výkonností nebyli spokojení. I proto náš magazín před startem sezóny uvedl, že pokud chce Šumperk
pomýšlet na úspěch, musí Patrik Moskal předvádět lepší výkony, než tomu bylo doposud. Šikovný útočník se skutečně pochlapil a
vzal na sebe odpovědnost. Podařily se mu první zápasy, načež se dostal do takové herní pohody, že mu na ledě vycházelo takřka
vše, na co sáhl. V zápase s Českými Budějovice se dokonce blýskl šesti kanadskými body (1+5)! „Pamatuju si, že jsem dal kdysi v
žácích za Boskovice třináct gólů, ale to už je fakt hodně dávno. Za chlapy jsem tolik bodů v jednom zápase nikdy neudělal," uvedl
pro hokej.cz útočník, jenž momentálně vévodí kanadskému bodování soutěže. „Je to příjemné, ale na tyto věci už jsem starý.
Nemám zapotřebí, abych se honil za kanadskými body."

Mnohé překvapilo, a stále ještě překvapuje, že
Zdeňka Čápa nechtějí v extraligových Pardubicích,
respektive Hradci Králové. V 1. lize totiž vyčnívá
svými bodyčeky a skvělou produktivitou. Zatím je
nejproduktivnějším bekem Dukly.
Posila ze zámoří má skvělou statistiku +/‐ (+8).
Když je tento bek se zkušenostmi z NHL na ledě,
Chomutov zkrátka neinkasuje. I přes nižší
produktivitu je tedy v sestavě období oprávněně.

HRÁČ OBDOBÍ

V kanadském bodování má nula bodů. Ve statistice +/‐ pak
hrozivou cifru ‐9. Opravdu bídná bilance tohoto obránce,
jenž měl být klíčovou postavou defenzivních řad nováčka
soutěže. Prostějov si od beka s bohatými extraligovými
zkušenostmi hodně sliboval, ale po deseti odehraných
kolech je zatím Vosátkova výkonnost velkým zklamáním.
Pochopitelně tím nechceme říci, že by se jeho příchod ještě
nemohl Jestřábům vyplatit, ale je třeba, aby se do své bývalé
formy vrátil co nejdříve. Rozhodně má na to, aby se o něm
mohlo hovořit jako o jednom z dvaceti nejlepších zadáků
soutěže. Vždyť loni, kdy tvrdil muziku v Havířově, k nim
rozhodně patřil.

MIROSLAV HOLEC

Horácká Slavia zažila velmi povedený vstup do nové sezóny. Na skvělých
výsledcích má velký podíl právě Miroslav Holec, jeden z nejkvalitnějších hráčů
soutěže. Před třemi lety nasázel v extralize úctyhodných osmnáct branek, pak ho
ovšem velmi často limitovala zranění a přišel ústup ze slávy. Holec je ovšem
bojovník, který se jen tak nevzdává. V Třebíči se může vyhrát a opět uchvátit
fanoušky v nejvyšší soutěži. Popišme si nyní kariéru tohoto hvězdného centra.

HVĚZDNÁ PÍSECKÁ GENERACE
Miroslav Holec je kovaným Jihočechem. Narodil se v Písku, kde rovněž
začínal s nejrychlejší kolektivní hrou (a to v šesti letech, ze začátku navíc chodil
hrát i fotbal). Písek je sice, jak je všeobecně známo, hokejové město, ale i tak
nemá generace okolo Holce v tamějším klubu obdoby. Kolem ročníku 1987, kdy
se forvard hrající ve službách Třebíče narodil, se totiž sešel opravdu talentovaný
tým. To, o jak ojedinělý manšaft se jednalo, nejlépe svědčí fotografie, již
naleznete v pravé části této stránky. Na snímku je totiž vyfoceno hned několik
budoucích profesionálů. Červeným kroužkem je označen Jan Kovář, jedna z hvězd
Kontinentální hokejové ligy. Hned pod ním leží jeho bratr Jakub, gólman
s bohatými reprezentačními zkušenostmi. Nad Janem Kovářem pak stojí Martin
Parýzek, jenž se proslavil díky angažmá v Karlových Varech. Momentálně však
působí v první lize (České Budějovice). Ve druhé nejvyšší soutěži nastupuje i
Tomáš Rod, který je tahounem ústeckého Slovanu. Miroslava Holce jistě poznáte,
jeho rysy v obličeji se ani po dlouhých letech nezměnily. Identifikačním znakem je
navíc kapitánské céčko na hrudi. Nutno dodat, že dělat kapitána takovémuto
týmu byla opravdu velká čest, přestože tehdy ještě nemohl tušit, že řada jeho
spoluhráčů oblékne dres národního týmu.
Stejně tak jako výše jmenovaní zářil i Miroslav Holec, a to již od útlého
věku. Rychlonohý útočník chtěl svůj talent rozvíjet, a tak se poohlížel po přesunu
do klubu s kvalitnějším zázemím. Nakonec však k jeho odchodu z mateřského
Písku nedošlo a Miroslav Holec vydržel v IHC až do dvaceti let. A svého kroku
rozhodně nelituje. Na jihu Čech totiž dostal mnoho příležitostí i v seniorském A‐
týmu. Za muže hrál pravidelně od ročníku 2005/2006, rok nato nasázel ve 2. lize
solidních dvacet branek. Bylo tak jasné, že ho Písek nadále nedokáže udržet.

Z REBELU VZHŮRU DO EXTRALIGOVÉ SLAVIE
O Miroslava Holce měla pochopitelně zájem řada klubů, písecký rodák
však volil nové angažmá velmi strategicky. Domluvil se totiž s Havlíčkovým
Brodem, odkud měl v případě dobrých výkonů otevřenou cestu do partnerské
Slavie Praha. A skutečně se tak stalo! A to dokonce hned v první sezóně, tedy v té
s datováním 2007/2008. To Holec rozhodně nečekal. „Kdyby mi někdo v létě řekl,
že budu hrát další sezónu za Slavii, vysmál bych se mu,“ uvedl pro hokej.cz.
Nutno však dodat, že v Havlíčkově Brodě nebylo moc lepších hráčů než
on (ve 31 zápasech nasbíral patnáct kanadských bodů). Navíc mu tehdy bylo
dvacet let, takže Slavie věděla, že se v něm ukrývá velký potenciál. 183
centimetrů vysoký útočník nakonec v dresu Sešívaných stihl odehrát jedenáct
duelů základní části a jeden zápas play‐off. Během zmiňovaného ročníku
2007/2008 pak došlo ke dvěma zásadním zlomům v Holcově kariéře. Ten první se
datuje hned k jeho premiérovému startu v tuzemské nejvyšší soutěži. Jeho debut
totiž nemohl být sladší. Nejenže si připsal premiéru v derby proti konkurenční
Spartě, ale hlavně se mu povedlo hned v prvním zápase skórovat! Snad ještě
hezčí moment nastal o několik měsíců později. Pražská Slavia totiž zdolala ve
finále play‐off Karlovy Vary a slavila extraligový titul! Miroslav Holec na něm sice
neměl moc velký podíl, i tak měl ale z tohoto úspěchu ohromnou radost. „Sice
jsem toho moc nenahrál, ale bylo skvělé, že jsem měl možnost užít si tu skvělou
atmosféru a být s klukama u toho,“ sdělil v rozhovoru s Václavem Jáchimem.
Další ročník se nesl ve velmi podobném duchu. Miroslav Holec opět jeho
drtivou část strávil v Havlíčkově Brodě, odkud čas od času odjel vypomoci týmu
pod taktovkou Vladimíra Růžičky. Následující sezóna už byla pro nebojácného
útočníka vydařenější. V pražské Slavii totiž odehrál 17 utkání základní části a celé
play‐off! Dohromady tak sehrál v sešívaném dresu třiatřicet utkání se
slušnou bilancí 2+10. Holec navíc zkompletoval svou sbírku medailí z nejvyšší
soutěže. Ke zlatu ze sezóny 2007/2008 a stříbru z ročníku 2008/2009 totiž přidal

STATISTIKY
Sezóna
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12
2012-13
2013-14

Klub
IHC Písek - jun. (LJ)
IHC Písek - jun. (LJ)
IHC Písek (2.liga)
IHC Písek (2.liga,p-o)
IHC Písek (baráž o 1.ligu)
IHC Písek (2.liga)
IHC Písek (2.liga,p-o)
HC Slavia Praha (E)
HC Slavia Praha (E,p-o)
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)
HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)
HC Slavia Praha (E)
HC Slavia Praha (E,p-o)
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)
HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)
HC Slavia Praha (E)
HC Slavia Praha (E,p-o)
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)
HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)
HC Slavia Praha (E)
HC Slavia Praha (E,p-o)
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)
HC Rebel Havl. Brod (1.liga,p-o)
HC Stadion Litoměřice (1.liga)
HC Kometa Brno (E)
HC Kometa Brno (E,p-o)
HC Kometa Brno (E)
HC Kometa Brno (E,p-out)
HC Kometa Brno (E)
HC Škoda Plzeň (E)
HC Škoda Plzeň (E,p-o)
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)

Z
41
34
10
10
7
37
5
11
1
31
2
13
1
39
4
17
16
34
5
19
1
14
14
2
44
5
46
6
21
20
4
7

G
44
16
1
2
0
20
3
1
0
9
0
1
0
10
1
1
1
18
0
1
0
11
4
0
18
1
9
1
1
1
0
3

A
34
15
0
0
1
9
0
0
0
6
1
0
0
11
3
6
4
15
2
4
0
12
14
0
16
2
7
1
3
4
0
2

B
78
31
1
2
1
29
3
1
0
15
1
1
0
21
4
7
5
33
2
5
0
23
18
0
34
3
16
2
4
5
0
5

TM
58
57
2
6
0
38
0
4
0
38
0
2
0
32
12
4
6
62
30
10
0
12
42
0
16
0
28
0
0
4
2
0

bronz.
Miroslav Holec moc dobře věděl, že následující rok
bude zlomový. Nutné totiž potřeboval přesvědčit trenéry, že si
zaslouží šanci i nadále. Bohužel pro něj sezóna 2010/2011
nezačala vůbec dobře. V říjnu mu totiž šlo o život. Plzeňský
Nicholas Johnson totiž Holce poslal směrem na mantinel,
tehdejší slávistický mladík ztratil helmu a udeřil se hlavou o
hrazení. Při pádu se navíc uhodil lebkou do ledu. Okamžitě mu
začala téct krev a stadion v tu dobu ztichnul. Nebýt
duchapřítomných spoluhráčů, kteří píseckému rodákovi vytáhli
zapadnutý jazyk, mohlo dojít k tomu nejhoršímu. Tento
hrůzostrašný moment můžete zhlédnout ZDE.
Holec měl však štěstí v neštěstí. Tvrdý zákrok odnesl
„pouze“ otřesem mozku a několika stehy na hlavě. Na jednu
stranu mohl celý incident dopadnou hůře, na druhou však
Holcovi značně zkomplikoval celý ročník. Miroslav Holec je však
životním optimistou, celou záležitost bral s humorem. Nic
jiného mu stejně nezbývalo. „Ptal jsem se furt, jestli nemám
krvácení do mozku nebo prasklou lebku. Ale asi mám fakt
tvrdou palici,“ smál se v rozhovoru pro iSport.cz. Důrazný
útočník s vytříbenou technikou hole navíc prokázal svou další
vlastnost ‐ obdivuhodnou bojovnost. Brzy po zranění totiž začal
pracovat na tom, aby se mohl vrátit na led. „Jsem hyperaktivní,
nevydržím nic nedělat!“ řekl Holec. „To jo, vždyť i každá naše
dovolená je napůl trénink!“ žertovala jeho partnerka.
Pro útočníka, který si nikdy nepotrpěl na hvězdné
manýry, nastala dlouhá doba rekonvalescence. Bohužel pro

něj si po jejím konci nedokázal vybojovat stabilní místo
v sestavě pražské Slavie. V závěru sezóny tak hájil barvy
prvoligového Rebelu. Za něj odehrál včetně play‐off 28 utkání,
v nichž nasbíral nevídaných jednačtyřicet kanadských bodů!
S bilancí 4+14 se pak stal i nejproduktivnějším hráčem
prvoligového play‐off. Výraznou měrou tak pomohl Havlíčkovu
Brodu k historickému postupu do semifinále 1. ligy. Jedním ze
symbolů sezóny 2010/2011 byl jeho kotoul, jímž slavil jednu
z klíčových branek čtvrtfinálové série s Olomoucí. „Bylo to
parádní. A především pro mě, po té sezoně, co jsem měl, to
byla taková třešnička na dortu,“ řekl pro iDnes.cz.
„Samozřejmě je potřeba to oslavit. Nevím, kde zítra skončím,
možná usnu někde na lavičce na náměstí a budou mě tam
budit četníci," komentoval tehdy.

SKVĚLÝ ZAČÁTEK V KOMETĚ BRNO
Ani úspěšný návrat po vážném zranění nepřesvědčil
vedení Slavie, aby o svého útočníka zabojovala a nabídla mu
novou smlouvu. Miroslav Holec se tak musel poohlédnout
jinde. Ve hře byly zejména dva kluby – Liberec a Brno. Větší
zájem nakonec projevila Kometa. Nutno podotknout, že jeho
odchod z Prahy rozhodně nebyl ideální. „Já to nechci moc
komentovat, protože to se nedělá. Nechám si to pro sebe, ale
přiznávám, že jsem rád, když Slavii porazíme,“ uvedl. Holec si
po přesunu do Brna pochvaloval i samotné město. „V Praze se
mi nelíbilo, je tam všechno uspěchané. V Brně je větší klid a líbí
se mi tu moc," přiznal pro iDnes.cz.
HRÁČSKÉ INFO
8. 11. 1987
183cm, 82kg
hůl levá
útočník
9Z, 3G, 8A, +5 +/‐, 2 TM

Co si však v sezóně 2011/2012 pochvaloval nejvíce bylo herní
vytížení. „Oproti působení ve Slavii jsem dostal konečně prostor a nebyl
jsem zaškatulkovaný," uvedl pro hc‐kometa.cz forvard, který své trefy
náležitě oslavuje. „Každá vstřelené branky by se měla pořádně oslavit.
Nikdy nevíte, jestli není poslední. Každopádně každý gól, který dám, věnuji
manželce. Proto políbím svůj prstýnek." A že těch polibků na prstýnek
v ročníku 2011/2012 bylo! Konkrétně hned osmnáct! Miroslav Holec tak
byl nejlepším střelcem týmu. A aby toho nebylo málo, zároveň se stal i
nejproduktivnějším hráčem Komety (18+16). Zkrátka a dobře, životní
sezóna, jež málem Holce vynesla až do reprezentace!
I tento ročník měl ovšem jednu velkou kaňku. A to extraligové play‐
off. Písecký odchovanec, jenž na sobě každou letní přípravu neskutečně dře
(přidává si dávky, dovolenou věnuje tréninku atd.) totiž stihl nastoupit
pouze k pěti duelům. Opět měl totiž smůlu na šíleného protihráče.
Tentokráte ho na marodku poslal sparťanský „dřevorubec“ David Kočí.
Miroslav Holec tak nemohl Kometě pomoci v senzačním tažení do finále
play‐off. I tak mu ovšem stříbrná medaile náležela právem.
Bohužel v současnosti 26letého forvarda zranění z play‐off 2012
negativně ovlivnilo v nadcházející sezóně. Dal totiž o polovinu méně branek
než v předcházejícím ročníku. Kometa Brno navíc musela hájit extraligovou
příslušnost v play‐out. Holcovi se nevydařil ani následující ročník (v létě se
navíc znovu potýkal se zraněním). Za Kometu odehrál pouze 21 utkání
(1+3), herní vytížení tak alespoň řešil střídavými starty v Horácké Slavii. Za
Třebíč ovšem nastoupil jen do sedmi duelů, brzy si ho totiž vyhlédl Martin
Straka z úřadujících šampionů – Plzně. „V Brně jsem skoro nehrál, utápěl
jsem se v tom. Změnu jsem uvítal. Tohle mi vlilo novou krev.“ Na západě
Čech sezónu dohrál, úspěchu se však nedočkal. Indiáni totiž své tažení
z play‐off 2013 nezopakovali.

DALŠÍ HRÁČI KOMETY BRNO
V HORÁCKÉ SLAVII TŘEBÍČ
U

U

ONDŘEJ DLAPA

TOMÁŠ DUJSÍK

VILÉM BURIAN

BOJ O EXTRALIGU
Hokejový smolař se po konci hostování v Plzni vrátil do Komety.
Rozhodně ho však nečekalo nic lehkého. Vicemistři totiž posílili o zvučná
jména – tím nejznámějším byl pochopitelně kanonýr Petr Ton. Obrovský
přetlak v kádru Brna tak odneslo několik hokejistů. Mezi nimi byli například
Vilém Burian, Tomáš Dujsík, Ondřej Dlapa a právě Miroslav Holec. Ten
stejně jako zmíněné trio přesun do Třebíče nebral ve zlém. Moc dobře totiž
ví, že pokud na sobě bude pracovat, cesta do extraligy se mu může opět
otevřít. Holec tak bojuje i v dresu Horácké Slavie. Na psychické pohodě mu
navíc přidává to, že se Třebíči daří. Na skvělé formě týmu z Vysočiny má
pochopitelně výrazný podíl i on. Na ledě létá, nevzdává žádný souboj, dává
branky. Zkrátka a dobře je na čase, aby mu opět dala šanci Kometa...

VLASTIMIL BILČÍK

DOTAZNÍK MIROSLAVA HOLCE
zdroj: hokej.cz

Co vás dokáže naštvat? "Na ledě osobní nezdary, chyby,
neproměněné šance. V soukromí mi vadí lidská závist a pomluvy."

JAN WASSERBAUER

Oblíbení herci, herečky? "Mám rád francouzské a americké komedie,
stejně tak české filmy. Z herců bych jmenoval Louise DeFunese a také
Ryana Reynoldse."
Jakou posloucháte muziku? "V podstatě všechno. Hlavně rock a
dance."
JAN KŘIVOHLÁVEK

Co vám chutná? "Nejsem vybíravý, sním téměř všechno. Tedy až na
brokolici a houby. K pití by to byla asi kola, někdy si dám také sklenici
piva."
Záliby? "Hlavně hokej. Pak by to byl fotbal, golf, kino, dobré filmy.
Fotbal už aktivně nehraju, bojím se zranění. Rád se na něj ale podívám
v televizi."
T

T

DREAM-TEAM HORÁCKÉ SLAVIE
Jedním z nejpříjemnějších překvapení dosavadního ročníku je skvělá forma Horácké Slavie. No i když, ono to až zas takové překvapení není. Však se podívejte, jací hráči v současnosti za Třebíč hrají... Je to opravdu dream‐team, který nemá v historii
tohoto klubu obdoby. Pokud by v takovémto složení vyjeli Horáci i do play‐off, tak jsou jasnými kandidáty na postup do baráže. Otázkou však je, jak výrazně se onen kádr promění. Třeba ale ne nijak výrazně.

Luboš Horčička (B) – zkušený brankář, kterého si můžete
pamatovat ze Znojma či Chomutova. V Třebíči nahradil
Tomáše Štůralu, jehož si po osmi kolech vytáhl Zlín.

Rostislav Malena (O) – nejlepší třebíčský
obránce v předcházejících dvou play‐off má za
sebou bohaté extraligové zkušenosti. V nejvyšší
soutěži sehrál přes 230 duelů!

Jakub Bartoň (O) – loňský kapitán postoupivší
Olomouce. I to už bohatě stačí na to, aby se o
Jakubu Bartoňovi dalo říci, že je na 1. ligu
velkou hvězdou.

Lukáš Havel (Ú) – velká předsezónní posila
z Havlíčkova Brodu si zahrála v reprezentaci, dala
21 branek v jedné extraligové sezóně a jeden čas
byl dvorním křídelníkem Romana Červenky.
Michal Vodný (Ú) – v předcházejících dvou ročnících byl jedním z nejlepších
hráčů Olomouce. V sezóně 2012/2013 ho dokonce fanoušci vyhlásili druhým
nejlepším Kohoutem. Zkrátka, velká ofenzivní kvalita...

Peter Zuzin (Ú) – hokejista, jenž je velmi silný na kotouči a ve slovenské extralize
měl pověst kanonýra, se zatím nevešel do kádru Olomouce a vypomáhá
partnerské Třebíči. Je to jednoznačně velká posila, vždyť loni odehrál 9 utkání za
národní tým Slovenska!

Vilém Burian (Ú) – loni se v Kometě blýskl
jednadvaceti kanadskými body, i to mu ovšem
nezaručilo místo v kádru Brna pro letošní ročník.
Burian tak úvod sezóny tráví v mateřské Třebíči.

Ondřej Dlapa (O) – fanoušci Komety Brno dodnes
vyčítají svému trenérovi, že Ondřeje Dlapu
nezahrnul do základní sestavy. Svou výkonností
totiž v přípravě mile překvapil.

Matěj Pekr (Ú) – příznivci Horácké Slavie mohou
obdivovat i Matěje Pekra, nejlepšího střelce
prvoligového ročníku 2012/2013. Tehdy nasázel hned
jednatřicet branek!

Roman Erat (Ú) –Erat je jednou
z legend Horácké Slavie. Zahrál si i za
národní tým, stal se také nejlepším
střelcem play‐off 2012 ELH.

Miroslav Holec (Ú) – nebýt častých
zranění, mohl být dnes v reprezentaci.
Holec je totiž skvělým hokejistou.
Dokázal to i v extraligové sezóně
2011/2012, v níž získal hned 34 bodů!

Martin Dočekal (Ú) – Martin Dočekal je na hraně. Pokud by se Kometa nepotýkala
s marodkou, zřejmě by zamířil do mateřské Třebíče. Zatím ovšem Brno v každém zápase
alespoň jednoho forvarda postrádalo, takže je jeho dlouhodobý návrat do HST v nedohlednu.

TOMÁŠ DIVÍŠEK

Mostecký klub v létě posílil snad nejvíce ze všech
prvoligových celků. Není divu, hrozba přímého
sestupu je obrovským strašákem. Nové akvizice
zatím Baníku vydatně pomáhají, Most totiž po
dlouhých letech opustil spodní patra tabulky a
v prvních deseti zápasech základní části potvrdil,
že se s ním musí počítat v boji o postup do
předkola. Jedním z klíčových hráčů je Tomáš
Divíšek. Místní rodák ovšem může z klubu
kdykoliv odejít, stále totiž vyčkává na zajímavou
zahraniční nabídku. Kdy se jí dočká? Kam zamíří?
Nebo snad zůstane v mateřském celku až do
konce sezóny? To vše jsou otázky, na které
odpoví až čas...

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY
Jak již bylo zmíněno, v současnosti již
pětatřicetiletý centr začínal s nejrychlejší

kolektivní hrou v Mostě. V něm vydržel až do
dorostu, což rozhodně nebývá zvykem. Drtivá
většina talentů totiž z Baníku mířila do
nedalekého Litvínova, který měl pověst
hokejové líhně (respektive stále ještě má...).
Tomáš Divíšek však zvolil odlišnou cestu,
s odstupem času se dá říci, že to byla správná
volba. „Nevzpomínám si ale, že bych o zájmu
Litvínova slyšel. Asi o mě v té době nestáli,
protože jinak si stahovali kluky z okolí,“ uvedl
statný forvard pro piratichomutov.cz.
Když už mu byl mostecký dorost malý,
rozhodl se poohlédnout po angažmá, kde by
mohl nadále růst. Opět dal košem Cheze, které
přitom držel palce už odmala, a zamířil do
hlavního města. Stal se totiž posilou pražské
Slavie, která právě postoupila do nejvyšší
soutěže z první ligy. Sezóny 1995/1996 a

1996/1997 ještě strávil v juniorce (až na dva starty v A‐týmu,
v ročníku 1997/1998 už ovšem nakukoval do kabiny mužů mnohem
častěji. Celkově tehdy odehrál dvaadvacet zápasů, v nichž se mu
povedlo skórovat hned ve dvou případech.
Na jednom ledě se tehdy potkával se svým největším
vzorem – Vladimírem Růžičkou starším. Právě v roce 1998 se
litvínovský odchovanec stal nesmrtelným, jelikož z pozice kapitána
dovedl českou reprezentaci k největšímu úspěchu v historii –
naganskému vítězství. Za Slavii na konci devadesátých let hráli i
Miloslav Hořava starší, Tomáš Jelínek starší či Jiří Doležal starší
(dovětek starší proto, že se všem podařilo vychovat ze svých synů
profesionální hokejisty). Všichni čtyři byli velkými legendami,
bývalými reprezentanty... A mezi nimi seděl mladičký Tomáš
Divíšek, posila z podceňovaného Mostu. Nejednomu by se z toho
rozklepala kolena. „Mně osobně se klepala asi půl roku (směje se).
Tenkrát to bylo něco neskutečného,“ sdělil pro Libora Kulta. „V té
době nedostávali mladí tolik prostoru, Slavia dala snad jako první
šanci celé pětce. Pro nás to byla obrovská školou. S otevřenou
pusou jsme v kabině i na ledě koukali, jak se všechno dělá a jak
všechno funguje. Hodně na tohle období vzpomínám, protože často
potkám někoho, s kým se bavím, jak jsme tehdy v extralize začínali.
Ať už jde o vykání starším hráčům nebo jejich příhody. Nečekal
jsem, že tu šanci dostanu takhle rychle,“ dodal.
Tomáš Divíšek se tehdy mohl pochlubit i mnohem cennější
věcí než dvaadvaceti starty v nejvyšší soutěži. Společně
s juniorským týmem Sešívaných totiž slavil druhý juniorský titul
v řadě! „Těžko se to porovnává s něčím jiným. Měli jsme výborné
trenéry, skvělou partu, z níž hodně kluků hraje nebo hrálo extraligu.
Byli jsme dlouho pohromadě a hráli jsme velice dobře. Hokej tehdy
býval uvolněnější, teď je víc svázaný taktikou. Když se dařilo,
vycházelo nám opravdu všechno, na co jsme sáhli. Vždycky si při
nějaké příležitosti na tohle období vzpomenu. Teď mi dokonce
naskočilo, že nám chytal Roman Málek, který zavřel bránu, do které
nic neprošlo.“ Gólman, jenž si v současnosti hledá angažmá, však
nebyl jediným známým hráčem z úspěšné slávistické generace.
Jmenovat bychom mohli i Radka Matějovského, Angela Krsteva,
Jana Nováka, Josefa Vašíčka či Robina Bacula.
Juniorka Slavie v roce 1999 dokonala zlatý hattrick, o 12
měsíců později pak dokonce přidala čtvrtý zářez! Vskutku nevídaná
bilance... Nutno ovšem dodat, že u těchto dvou úspěchů už Tomáš
Divíšek nebyl. Sezónu 1998/1999 totiž odehrál kompletně za
seniory. V ní se mu ve 45 zápasech podařilo dvanáctkrát bodovat a
výrazně na sebe upozornil. A to nejen tuzemské fanoušky, ale
rovněž i zámořské skauty, kteří Divíška bedlivě sledovali od doby,
co v roce 1998 prošel draftem (ze 195. pozice si ho vybrala
Philadelphia).
O svých kvalitách definitivně přesvědčil na juniorském
mistrovství světa 1999. To se totiž Divíškovi velmi povedlo.
Vzhledem k jeho devíti kanadským bodů z šesti zápasů si ho
zkrátka nešlo nevšimnout. Vždyť skončil na skvělém šestém místě
kanadského bodování tohoto turnaje. Nebylo tedy divu, že se po
sezóně 1998/1999 vydal za svým snem do Spojených států
amerických. Zdálo se totiž, že má všechny předpoklady k tomu, aby
se prosadil i ve slavné National Hockey League...

TŘI PSYCHICKY NÁROČNÉ ROKY V ZÁMOŘÍ
Farmářská soutěž AHL. Pro žádného hokejistu to není nic
záviděníhodného. V každém týmu je dvacet hráčů, kteří si chtějí
vybojovat pozici v NHL. Nelehké podmínky, obrovská konkurence...
Zkrátka, ne každý dokáže tento tlak vydržet. Tomáš Divíšek je však
bojovník a o svou šanci se pral hned tři roky. To je dlouhá doba,
protože mnoho hokejistů boj o National Hockey League vzdá po

STATISTIKY
Sezóna Klub
1995-96 HC Slavia Praha - jun. (E)
1996-97 HC Slavia Praha (E)
HC Slavia Praha (E, p-o)
HC Slavia Praha - jun. (E)
1997-98 HC Slavia Praha (E)
HC Slavia Praha - jun. (E)
1998-99 HC Slavia Praha (E)
1999-00 Philadelphia Phantoms (AHL)
Philadelphia Phantoms (AHL, p-o)
2000-01 Philadelphia Flyers (NHL)
Philadelphia Phantoms (AHL)
Philadelphia Phantoms (AHL, p-o)
2001-02 Philadelphia Flyers (NHL)
Philadelphia Phantoms (AHL)
Springfield Falcons (AHL)
2002-03 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (THC)
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E)
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)
HC VČE Hradec Králové (1.liga)
2003-04 HC Moeller Pardubice (E)
HC Moeller Pardubice (E, p-o)
2004-05 HC Moeller Pardubice (E)
HC Moeller Pardubice (E, p-o)
2005-06 HC Slavia Praha (E)
HC Slavia Praha (E, p-o)
2006-07 HC Slavia Praha (E)
HC Lasselsberger Plzeň (E)
EHC Basilej (SUI, o udržení)
2007-08 HC Lasselsberger Plzeň (THC)
HC Lasselsberger Plzeň (E)
HC Lasselsberger Plzeň (E, p-o)
2008-09 HC Moeller Pardubice (THC)
HC Moeller Pardubice (E)
HC Moeller Pardubice (E, p-o)
2009-10 HC Eaton Pardubice (E)
HC Kometa Brno (E)
HC Kometa Brno (E, o umístění)
2010-11 BK Mladá Boleslav (THC)
BK Mladá Boleslav (E)
BK Mladá Boleslav (E, o umístění)
BK Mladá Boleslav (E, baráž)
2011-12 HC Davos (SUI)
HC Kometa Brno (E)
HC Kometa Brno (E, p-o)
2012-13 HC Kometa Brno (E)
Piráti Chomutov (E)
Piráti Chomutov (E, p-out)
Piráti Chomutov (baráž)
2013-14 Piráti Chomutov (E)
HC Sparta Praha (E)
HC Sparta Praha (E, p-o)
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po pouhém roce. V sezóně 1999/2000 hrál pouze na farmě. A vedlo
se mu náramně! V dresu Philadelphie Phantoms naskočil do 59
zápasů, v nichž se mu podařilo 49x bodovat! „První rok byl docela
náročný. Sezónou jsem se vesměs protloukal sám. Zpětně musím říct,
že mi tahle situace hodně prospěla. Bylo to lepší, než když pak v jednu
chvíli působilo v první týmu a na farmě asi osm Čechů. To už pak není
taková zkušenost s Amerikou a farmou, kde si to člověk vyžere, jako
jsem zažil první rok já. Díky tomu, že jsem byl v týmu sám, jsem se
naučil jazyk i se o sebe postarat,“ uvedl pro oficiální klubové stránky
Chomutova. „V dalších letech už mi ale pomohlo, že přišli další čeští
hráči. Těm jsem se pak snažil usnadnit život. Je lepší někoho v týmu
mít, ale zpětně si člověk uvědomí, že se musel sám naučit spoustu
věcí. Já jsem si třeba koupil auto, což si dneska nedovedu představit,
že bych zvládl. Měl bych problémy, ale tenkrát jsem si i bez pořádné
angličtiny dokázal vyjednat ještě slevu. (směje se) Dají vám peníze,
ale víc je nezajímá. Je jim jedno, kde bydlíte a co jíte. Člověk se o sebe
musí postarat. Jsem vděčný, že jsem dostal tu možnost si něco
takového vyzkoušet,“ dodal pro Libora Kulta.
Jak již bylo zmíněno, první rok strávil pouze v AHL,
v nadcházející sezóně (2000/2001) už se však mostecký odchovanec
dočkal ‐ byl povolán na dva zápasy do hlavního týmu. „Říkal jsem si:
Ty kráso, dočkal jsi se.´ Bylo to krásné. Každému, kdo poprvé naskočí

do NHL, se splní sen. Člověk neví, co má čekat, ani když vidí zápasy
v televizi nebo naživo přímo v hale. Na ledě vás atmosféra pohltí.
Bylo to parádní a moc jsem si to užil, i když jsem hned ve druhém
střídání dostal parádní strom. Už ani nevím, kdo mě málem zabil.
(usmívá se) Den nebo dva nato jsme hráli s Rangers, takže jsem
prožil opravdu neskutečný víkend. Těžko říkat něco víc. Člověk
pracuje, aby si NHL zahrál, pak to přijde a ukáže se, že můžete
obstát a že jde jen o to, abyste se jakkoliv udrželi v prvním týmu,“
sdělil pro čtenáře piratichomutov.cz.
Pro Tomáše Divíška byly úvodní dva starty v nejslavnější
hokejové lize světa ohromnou zkušeností. Ačkoliv i on vždy platil za
důrazného hráče, tak to, co zažil za mořem, mu vyrazilo dech. „Ze
všeho kolem sebe jsem byl podruhé v životě vykulený. Poprvé to
bylo, když jsem šel za Vláďou Růžičkou na Slavii. Po třech letech
jsem najednou dostal smlouvu v NHL a odletěl jsem do Ameriky do
organizace, kde působili Eric Lindros, John Leclair, Eric Desjardins
nebo Mikael Renberg. Pro mě to bylo neskutečné, protože jsem ty
hráče znal jen z kartiček a najednou jsem s nimi seděl v jedné
kabině,“ zavzpomínal pro redaktora Libora Kulta. „V té době měl
každý tým jednoho dva bitkaře a další tři hráče, kteří se mohli prát.
Ve Philadelphii bylo pět bitkařů a patnáct borců schopných se na
ledě porvat. Já jsem si vždycky promnul oči a říkal si, co tam dělám.

Že mě přece každý musí rozvěsit po mantinelu a zabouchat do ledu
(usmívá se). Ano, byl jsem z toho vyplašený. Pamatuju si první přátelák
na farmě. Po zápase, ve kterém proběhlo asi třináct bitek a pořád se
vylučovalo, jsem s očima navrch hlavy přišel do kabiny, kde trenér
hráče chválil, že vzali zápas v klidu a nebylo to tolik vyhrocené (usmívá
se). V tu chvíli jsem si říkal, že tady asi hrát nemůžu, že to otočím a
poletím domů, protože jsem vůbec nechápal, jaký hokej se tam hraje
(směje se). Nakonec jsem to nějak zvládl. Mým úkolem bylo hrát svůj
hokej a nakonec jsem nějakým způsobem zapadl. Teď už je to jiné, ale
tehdy se Philadelphie každý bál. Některé zákroky byly opravdu na
kriminál,“ dodal 192 centimetrů vysoký centr.
V nadcházejícím ročníku se Divíšek v dresu Flyers představil
znovu. A to ve třech duelech. V jednom z nich, konkrétně proti Tampě
s Chabibulinem v bráně, se dokázal konstruktivní útočník prosadit
střelecky. To byl jeho první a zároveň i poslední gól v zámoří. Sezóna
2001/2002 totiž byla jeho poslední v Severní Americe. Byť svým
způsobem nedobrovolně... „Musím se přiznat, že jsem byl tehdy trochu
tvrdohlavý. Nechci říct, že toho lituju, ale asi bych se rozhodl jinak, když
se teď ohlédnu zpátky a vidím, jak lidé, se kterými jsem hrál a byli jsme
na podobné úrovni, v pohodě hrají NHL,“ uvedl. „Na farmě Philadelphie
jsem měl neshody s trenérem. Těžko se to vysvětluje, ale člověk pozná,
když mu trenér nevěří. V té době nebrali v zámoří Evropany ještě jako
sobě rovné, tlačili americké a kanadské hráče. Ono je to svým
způsobem v pořádku, ale v té době už to bylo, jak se říká, přes závit.
Evropané neměli na růžích ustláno. Zvlášť ve Philadelphii, kde nás ke
konci všechny rozprášili. Celkem se mi dařilo a dovolím si tvrdit, že jsem
měl do NHL nakročeno, jenže pak mě trenér trochu přibrzdil. Myslím, že
nemusel tolik. Tlačil mě dolů a já si řekl, že v týmu asi nemám
budoucnost. Nakonec se podařilo, že mě během poslední sezóny
vyměnili do Springfieldu, což byla farma Tampy Bay. Vzal si mě tam Bill
Barber, který mě vedl na farmě a docela si mě oblíbil. Hodně jsme spolu
komunikovali po telefonu. On tehdy dělal skauta a později trenéra v
Tampě a řekl mi, že by mě chtěl po sezóně z Philadelphie vytrejdovat s
tím, že mi dá šanci. Samozřejmě mě to potěšilo. Odehrál jsem za
Springfield zhruba deset zápasů a odletěl zpátky domů. Asi za čtrnáct
dní mi Bill Barber volal, že mě Philadelphie mě do Tampy nepustí. Klub
chtěl, abych podepsal novou dvoucestnou smlouvu. V ten okamžik jsem
se zasekl a vzkázal jsem, že mě buď vymění do Tampy, anebo už
nepřijedu. Myslel jsem si, že takhle klub potrestám, ale byl jsem malý
pán. (usmívá se) Hráčů je v Americe hrozně moc, takže Flyers bylo úplně
jedno, jestli Divíšek přijede nebo ne. Tím pádem jsem v zámoří skončil.
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Asi jsem tu situaci mohl řešit jinak, ale takový je hokejový život,“ uzavřel povídání o
zámořské etapě své kariéry...

PARDUBICKÝ TITUL A PRVNÍ ZÁŘEZY V DRESU NÁRODNÍHO TÝMU
Po třech letech ve Spojených státech amerických se Tomáš Divíšek nevrátil
do srdeční Slavie, nýbrž do východočeských Pardubic. Pro mnohé byl šok, že o
hokejisty se zkušenostmi z NHL Sešívaní nestáli. „Je pravda, že jsme se s Vláďou
Růžičkou nedohodli. Celé léto jsem čekal, jak se vyjádří Philadelphie. Bylo to na
dlouhé lokte, protože jsem nebyl pro Flyers priorita. Byl jsem asi sto padesátý v
pořadí. (usmívá se) Počítal jsem, že Tampa nakonec přece jen vyjde, protože jsem
řekl, že ve Philadelphii hrát nechci a nedostával jsem tam ani tolik prostoru. Počítal
jsem, že zkusím tréninkový kemp v Tampě a uvidím, jak dopadnu. Čechy jsem tím
pádem neřešil a se Slavií jsem ´jen´ trénoval. Když jsem zjistil, že Tampa nevyjde, šel
jsem za Vláďou Růžičkou s tím, že mě tady má a budu hrát tady. Říkal mi, že by mě
chtěl, ale měl plné stavy. Nedohodli jsme se na penězích, protože mi nabídl v
podstatě dorosteneckou smlouvu. Sice jsme se nakonec potkali někde mezi, ale
pořád byly ve smlouvě věci, se kterými jsem nesouhlasil a které mi dávaly najevo, že
mě až tolik nechtějí. Ve finále to bylo spíš o přístupu,“ sdělil pro Libora Kulta,
redaktora oficiálních klubových stránek Chomutova. „Tehdy mě to mrzelo strašně
moc, nepočítal jsem s něčím jiným, že bych hrál jinde než na Slavii, protože Slavia
byla pro mě jediným klubem v Čechách,“ dodal pro hc‐slavia.cz.
Tomáš Divíšek však našel nový domov. A to v ambiciózních Pardubicích.
Hned v první sezóně, tedy té s datováním 2002/2003, byli Východočeši velmi blízko
titulu. Finále play‐off ELH totiž dospělo do sedmého rozhodujícího duelu, v němž
měly Pardubice výhodu domácího prostředí. Jenže soupeř svou branku
zabetonoval a zvítězil nejtěsnějším možným výsledkem 0:1. A kdo byl vlastně tím
soupeřem? Paradoxně právě Slavia! „Prohrát doma sedmý zápas finále 0:1, je
hrozný pocit. Byl jsem zklamaný, smutný a hodně dlouho jsem tu porážku
rozdýchával.“ V nadcházejícím ročníku byly Pardubice opět favoritem, což potvrdily
v základní části, v které dokázaly zvítězit. V play‐off ovšem tradiční hokejový celek
zaváhal a vypadl hned ve čtvrtfinále... „Zklamání z play‐off, kdy sedíme začátkem
března v kabině, vyhráli jsme základní část asi o patnáct bodů a najednou je po
sezóně, všechno přebije, samozřejmě i mou individuálně povedenou základní část.
Člověk neví co má dělat, protože s tím vůbec nepočítal,“ uvedl.
Tomáš Divíšek však nemusel smutnit dlouho. Hned v nadcházející sezóně si
totiž spravil náladu. Pardubice totiž po šestnácti letech opanovaly nejvyšší soutěž.
Sto devět kilogramů vážící centr si však v této sezóně moc nezahrál. Vzhledem
k výluce v NHL totiž hráli prim jiní (Bulis, Hemský a Hejduk). Tím ovšem nechceme
Divíškovy zásluhy nijak snižovat, to rozhodně ne... „To byla neskutečná sezóna. Po
šesti zápasech jsme měli jediný bod a František Výborný odstoupil z pozice trenéra,
což byla škoda a já mu to i řekl. Věřil jsem, že tým se zvedne. Mužstvo však převzal
Vláďa Martinec a my začali vyhrávat. Dokonce takovým způsobem, že jsme vyhráli
třeba 5:2, i když se nám nedařilo a hráli jsme špatně. Měli jsme vynikající hráče jako
Milan Hejduk, Jirka Bulis a Aleš Hemský, kteří přišli z Ameriky a které doplňovali
Jirka Dopita, Tomáš Blažek nebo Láďa Lubina. Najednou jsme jeli a odehráli to de
facto úplně v klidu. Finále jsme vyhráli 4:0, nechci říct v klidu, ale každý zápas jsme
věděli, že vyhrajeme. Já třeba jsem od desáté minuty o našem vítězství
nepochyboval,“ netajil se Divíšek, který už měl tehdy za sebou i několik
reprezentačních startů. „Reprezentace vždycky byla a je to NEJ, co člověk může v
hokeji dokázat,“ přiznal útočník, jenž debutoval v národním týmu v ročníku
2003/2004.
Pro mosteckého odchovance byla sezóna 2004/2005 na delší čas jeho
poslední v Pardubicích. Po mistrovských oslavách se totiž rozhodl vrátit do pražské
Slavie. „Musím říct, že třetí rok v Pardubicích už to nebylo úplně ono, už jsem tolik
nehrál a nehrál jsem ani moc dobře, tak jsem to chtěl změnit. Myslím si, že změna
vždycky trošku pomůže k lepšímu a Slavia byla jasná volba,“ sdělil v interview
s Miroslavem Votavou. „Na druhou stranu, po tom zisku mistrovského titulu, co se v
Pardubicích rozpoutalo, to bylo něco neskutečného a nebylo od toho lehké odejít,“
dodal vzápětí.

HOŘKÝ KONEC NA SLAVII A DVA ROKY V PLZNI
Největší roli v jeho návratu do Slavie byla pochopitelně osobnost Vladimíra

Růžičky. Zatímco před Divíškovým odchodem do zámoří se jednalo o kapitána týmu,
v sezóně 2005/2006 už poznal statný centr Růžičku i z jiného úhlu pohledu. Kapitán
olympijských vítězů z Nagana už byl totiž trenérem Sešívaných. „Trochu se změnil.
(usmívá se) Už nevyznával bezstarostný hokej jako v dobách své aktivní kariéry. Osobně
si myslím, že jde o nejlepšího trenéra u nás, ne‐li v celé Evropě. Co řekne a po hráčích
chce, má hlavu a patu. Nejhorší a zároveň vlastně i nejlepší je, že hráči budou plnit jeho
pokyny, i když hlavu a patu mít nebudou. (usmívá se) Prostě to udělají už jen proto, že
jde právě o něj. Je to zkrátka osobnost, která má charisma a něco, co hráči ´žerou´ a za
čím jdou,“ popsal pětatřicetiletý útočník.
V sezóně 2005/2006 sice dal jen osm branek, zato jich hned čtyřicet připravil
svým spoluhráčům. Proto bylo velké překvapení, když ho na startu nadcházejícího
ročníku vedení Slavie vyřadilo z kádru. Divíšek dokonce nemohl s týmem ani trénovat.
Období nejistoty nakonec skončilo jeho výměnou do Plzně. „Jednání Slavie mě zarazilo.
Ale jsem zaměstnanec, tak musím rozhodnutí svého zaměstnavatele respektovat.
Jenom ten způsob byl zvláštní,“ sdělil pro čtenáře iDnes.cz forvard, jenž tak zamířil na
západ Čech. V týmu Plzně, který tehdy ještě nepatřil mezi elitu soutěže, ba právě
naopak, ovšem sezónu nedokončil. Když bylo jasné, že se Západočeši do play‐off
nepodívají a zároveň, že se nemusí strachovat o záchranu, byl Tomáš Divíšek zapůjčen
švýcarskému Basileji. Po ukončení hostování v zemi helvétského kříže se však důrazný
útočník vrátil zpět do Plzně, kde dokonce dostal důvěru v podobě kapitánského céčka.
Ani přítomnost Tomáše Divíška ovšem nestačila na to, aby se Plzeň probojovala

alespoň do čtvrtfinále. Západočeši totiž ztroskotali v předkole play‐off s Kladnem.

STĚHOVÁNÍ Z MÍSTA NA MÍSTO
Tomáš Divíšek měl po individuálně povedeném ročníku zajímavé nabídky ze
zahraničí. Dlouho se dokonce zdálo, že posílí ruský Jekatěrinburg. Jenže Rusko je
prostě Rusko. Z tohoto angažmá totiž nečekaně sešlo... Důvod byl jednoduchý.
Jekatěrinburg kvůli finančním problémům v KHL skončil a přenechal místo
Voskresensku. Životní angažmá Tomáše Divíška tedy ani nezačalo a už si musel hledat
nové působiště. No vlastně ne, staronové. Hokejista s velkým přehledem o hře totiž
posílil Pardubice, s nimiž v roce 2005 slavil extraligový titul. Na východě Čech však
Divíšek moc dlouho nepobyl, konkrétně jen sezónu a půl. Uprostřed ročníku
2009/2010 ho totiž Pardubice uvolnily do Komety Brno, jež měla naprosto opačné
ambice než klub z města perníku a dostih. Takže zatímco Východočeši s Haškem
v bráně slavili titul, Kometa bojovala o záchranu v play‐out. „Tenkrát jsem z toho byl
hodně špatný. Malinko mě to mrzelo, protože si na něj dělám trochu zálusk. Odjeli
jsme celou letní přípravu i velkou část ligy. Tehdy se mi odcházelo špatně, ale nakonec
jsem souhlasil, protože jsem nehrál dobře a věděl jsem, že trenéři mi nedají takovou
příležitost, abych se zvednul. Tak jsme to vyřešili mým odchodem,“ zavzpomínal.
Po ukončení hostování na jihu Moravy se Tomáš Divíšek opět musel
poohlédnout po angažmá. Nakonec svolil k podpisu smlouvy s Mladou Boleslaví, jež
dělala vše pro to, aby konečně zlomila barážové prokletí. Jenže ani výkony zkušeného
HRÁČSKÉ INFO
19. 7. 1979
192cm, 109kg
hůl levá
útočník
8Z, 1G, 5A, ‐2 +/‐, 8TM

forvarda Bruslařskému klubu klidnou záchranu nezaručily. Nakonec se
však Středočeši v baráži zachránili, byť museli extraligovou příslušnost
uhájit až v sedmém rozhodujícím duelu.
Stěhování národů, pardon, stěhování Divíška, však nebralo
konce. Po jediné sezóně v barvách Mladé Boleslavi se totiž opět
stěhoval. Nabídce z Davosu zkrátka nešlo říct ne, přestože byla
chápána jako zkušební. Divíšek však doufal, že když se mu bude dařit a
předvede své maximum, nechají si ho v týmu i přes limit v počtu
cizinců. Jenže ono se tak nestalo... Jakmile se uzdravil jeden ze
zraněných cizinců, Divíškovi odzvonilo a byl znovu bez angažmá. I přes
brzký konec však svého švýcarského angažmá nelituje. V Davosu totiž
poznal hokejového Mourinha, trenéra Arno del Curta. „Nikdy jsem
nezažil takového trenéra ani člověka. On je do značné míry svůj a
zvláštní, ale kluci pod ním chtějí hrát. On bude za hráče bojovat a oni za
něj, i když jeho metody jsou zvláštní a úsměvné. On je svým způsobem
hokejový blázen. Udělá trénink na dvě hodiny, aby druhý den po třech
minutách odešel z ledu, všechny vyhnal a trénink ukončil. Nebo dá
najednou z ničeho nic v průběhu sezóny čtyři dny volno. Má sice svoje,
ale hodně s hráči mluví. Nezažil jsem trenéra, který by každý den přišel
do kabiny patnáct minut před tréninkem, vypnul rádio a povídal si s
hráči. Zvláštní člověk, na kterého vzpomínám, i když jsem ho zažil jen
dva měsíce nebo jak dlouho jsem v Davosu byl. Petr Sýkora pod ním
hrál asi pět let, tak mi vypráví příhody a já si dávám dohromady
obrázek i podle toho, co jsem zažil na vlastní kůži. On dělá všechno
naplno a za každým svým krokem si stojí. Neřeší sebe, pro něj je na
prvním místě tým, což z něj hráči cítí a jdou za ním,“ prozradil pro
Libora Kulta.
I když ho zpočátku jeho konec v Davosu mrzel, s odstupem
času svého brzkého odchodu litovat nemusel. Tentokráte měl totiž při
volbě angažmá šťastnou ruku. Rozhodl se vrátit do Komety Brno, s níž
nakonec postoupil až do finále play‐off. Tam brněnští hokejisté sice
neuspěli, paradoxně nestačili na ex‐Divíškovy Pardubice, ale i tak se
jednalo o velký úspěch. A kdo si jízdu Jihomoravanů z vyřazovacích
bojů 2012 pamatuje, tak moc dobře ví, kdo na ní měl největší podíl.
Ano, Tomáš Divíšek! V play‐off totiž nebylo lepšího hráče. Veterán se
KRÁTKY DOTAZNÍK TOMÁŠE DIVÍŠKA
zdroj: hc‐slavia.cz
Hobby: golf, sport, kino
Oblíbené jídlo, nápoj: Sním všechno. K pití Plzeň.
Oblíbený film, hudba: Rád se podívám na české filmy, hodně
chodím do kina. Poslouchám co naladím v rádiu.

skvělou úspěšností buly nasbíral ve 20 zápasech hned 26
kanadských bodů a stal se nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích
bojů. S šestnácti plusovými body pak opanoval i statistiku +/‐. „Já
jsem hrozně hrdý, že jsem tady mohl hrát, hrozně jsem si užíval ty
dva měsíce v play‐off. Všichni kluci bojovali, to jsem nikde nezažil,
aby dvacet lidí takhle dřelo pro mančaft,“ uvedl Divíšek pro
hokej.idnes.cz. „Den před každým zápasem jsme chodili na pivo a
dařilo se nám. Tam jsme položili základ. Nezažil jsem, že by to
takhle někde fungovalo,“ dodal.
Divíšek měl v play‐off opravdu neuvěřitelnou formu. „Velmi dobře
pracuje u mantinelu a těžko se mu bere puk. Má pro tuto hru
předpoklady díky postavě. Navíc vyniká herním přehledem,"
chválilo si ho klubové vedení. Po senzačním play‐off se dokonce
hovořilo o tom, že by byl skvělou posilou pro národní tým. Trenér
Hadamczik se však nakonec rozhodl dát příležitost mladším. Od té
doby už nebylo Divíškovo jméno s reprezentací nikdy skloňováno a
jeho účet v národním týmu se tak uzavřel na dvaceti odehraných
zápasech a třech vstřelených brankách. Bohužel pro něj si nikdy
nezahrál na mistrovství světa, přestože byl několikrát účasti na
tomto turnaji velmi blízko. „Na mistrovství světa jsem si chtěl
vždycky zahrát. Když jsem si v minulosti někdy myslel, že bych na
něj měl, přišli hráči, kteří prostě byli lepší než já. Dvakrát jsem
opouštěl kemp jako jeden z posledních. Nikdy jsem ale neměl pocit,
že bych tam měl být místo nich, když jsem koukal na zápasy. Každý
vždycky odevzdal maximum, takže nemůžu tvrdit, že neúčast na
mistrovství světa byla vina trenéra. Buď jsem na to v danou chvíli
neměl, anebo jsme byli na stejné úrovni, ale trenér vybral své koně,
kterým věřil víc. A vždycky udělal dobře. Mrzí mě to, ale je to fakt.“

ZPĚT NA MOSTECKÉM LEDĚ
Zatímco v závěru sezóny 2011/2012 byl jasně nejlepším
Celý rozhovor Tomáše Divíška s Liborem Kultem (piratichomutov.cz):
http://www.piratichomutov.cz/clanek.asp?id=5056

hráčem Komety, v nadcházejícím ročníku už to nebylo ono.
Nebylo tedy příliš velkým překvapením, když se ho Brno
uprostřed rozehrané sezóny zbavilo. O stále kvalitního hráče se
rychle přihlásil nováček soutěže – Chomutov. Jenže ani tam štěstí
nenašel. V ročníku 2012/2013 sice pomohl Pirátům k úspěšně
zvládnuté baráži, po zpackaném začátku následující sezóny však
dostal padáka. Po zkušeném forvardovi pak překvapivě sáhla
pražská Sparta, tým, který opanoval základní část a posílení
rozhodně nepotřeboval. „Netušil jsem, proč sahají k takovému
kroku,“ přiznal sám Divíšek. Od Sparty se i díky novému přírůstku
na pozici středního útočníka čekala spanilá jízda vyřazovacími
boji. Jenže Pražené ztroskotali na Kometě, odkud Divíšek před
nedávnem odcházel. Zkrátka, mosteckému odchovanci nejsou
extraligové tituly souzeny. Příležitostí na jejich zisk měl několik,
ale slavil pouze jednou...
A zdá se, že už moc šanci ani mít nebude. Letos se totiž
vrátil do Mostu, jemuž by společně s Janem Alinčem či
Vojtěchem Kubinčákem rád pomohl k poklidné záchraně. Ex‐
reprezentační tvůrce hry má samozřejmě ve smlouvě klauzuli, že
v případě adekvátní nabídky může odejít. Zatím se ale nikdo
neozval. „Po světě toho moc není, všude je plno, čekám na
nabídku. Mám svoje představy a uvidím, co mě osloví,“ sdělil pro
Petra Bílka. „Most mi teď pomohl, já chci na oplátku pomoct
klukům. Nejsem naštvaný, že jsem tady, naopak si to užívám.
Zůstanu tak dlouho, jak bude potřeba. Nechci z toho dělat
tragédii,“ uzavřela klíčová postava severočeského celku.
Spojením „zatím neozval“ máme na mysli klub, který by
Divíška získal na přestup. Zkušeného forvarda už totiž můžete
vidět na extraligových stadionech. Na měsíční hostování ho
využívá Plzeň. Stále je ovšem hráčem Mostu, kam by se mohl
opět vrátit, jestliže o něj nebude zájem jinde.

TOMÁŠ DIVÍŠEK ZŮSTÁVÁ VĚRNÝ
DŘEVENÉ HOKEJCE
U

U

Dřevěná hokejka. To je pojem, který pomalu ale
jistě vymírá. I ti hráči, kteří by rádi zůstali věrní
osvědčené klasice, musí přejít na kompozitové
hokejky. Jen málokomu se je totiž podaří sehnat.
V NHL hráli s dřevem naposledy Jason Spezza či
Paul Stastny, v Evropě dlouho zůstávali věrni
Žigmund Pálffy nebo Josef Stümpel. Tomáš Divíšek
ovšem dřevěnou hůl používá i nyní, přestože její
shánění je nebývale těžké. „Kompozitovou hokejku
jsem moc necítil v ruce. Dřevo je pro mě lepší, i když
pořádně nechápu proč,“ uvedl pro
piratichomutov.cz. „Dřevěná hůl se sice tolik
neláme, takže mám díky ní docela silné buly. Na
druhou stranu kompozitová hokejka vychází ze
srovnání ve všem lépe. Jde zkrátka o můj pocit,“
pokračoval v interview s Liborem Kultem. „Před
šesti sedmi roky mi před sezónou poslali vždycky
zhruba šest kompozitových hokejek. Zkusil jsem s
nimi dva tři tréninky, pak jsem jich pět poslal
zpátky. Tu poslední jsem většinou zlomil nebo
zahodil někam do patnácté řady, protože mi to s ní
nešlo. Teď už mi tři čtyři roky nic neposílají,“ dodal
s úsměvem. „Nevidím důvod, abych ji vyměnil za
dřevěnou jen kvůli trendu. Uvidíme, třeba k ní
časem dojdu taky,“ uzavřel.

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Prostějov je stejně jako loni Havířov
velmi ambiciózním nováčkem. Klub je řízen
opravdu profesionálním způsobem a vedení
Jestřábů se dokonce netají snem o extralize.
Samozřejmě ví, že to bude běh na dlouhou
trať, ale ambiciózní vedení dává fanouškům
naději, že to nemusí být pouze utopie.

baráži uspěli rovněž a po šesti letech mohli slavit návrat do druhé
nejvyšší soutěže! Hned na první pokus se tak Prostějov dočkal
vytouženého cíle... „Tlak na kluky byl veliký, celou sezonu
poslouchali, že jsou profesionálové, že ostatní chodí do práce.
Tým je mladý, výborně se s tím popasoval," uvedl Jiří Vykoukal,
jenž v rozhovoru pro hokej.cz potvrdil i extraligové ambice.
„Samozřejmě cíle tady jsou stanovené a budeme usilovat a vše
směřovat k tomu, abychom měli šanci na úspěch.“

OKÉNKO DO HISTORIE
Tradice prostějovského hokeje je
opravdu obrovská. Nejrychlejší kolektivní
sport se totiž v tomto městě hrál již v roce
1913! O devatenáct let později pak Prostějov
málem vyhrál celostátní mistrovství, ve
finále se slavným LTC totiž prohrál pouze o
jednu branku! Ve 40. letech pak Hanáci
okusili i nejvyšší soutěž (z ní střídavě
sestupovali a zase do ní postupovali). Pak
následoval krutý pád prostějovského hokeje,
který se zastavil až v 90. letech, kdy se
mužstvo vrátilo do 1. ligy. Moravané si tehdy
nevedli vůbec špatně, ale po změnách ve
vedení klubu nastal mírný chaos, jenž vyústil
roku 1997 v prodej licence Rosicím.
Dva roky poté vznikl HC Prostějov a
koupí havířovské licence nastoupil opět do I.
ligy. V sezóně 2003/2004 společně s
Kometou Brno obsadil poslední příčky a
nezvládl ani baráž. Po tomto ročníku
vstoupili na scénu Jestřábi Prostějov, kteří po
pouhém roce ve 2. lize postoupili výše. V
sezoně 2005/2006 ovšem nenásledovalo
tradiční nováčkovské nadšení a Jestřábi se
museli smířit s hnízdem uloženým až na
předposlední příčce a až úspěšná baráž
uchovala první ligu. Ani další ročník nepřinesl
umístění mezi osmičkou zajišťující vyřazovací
boje. V sezóně 2007/2008 se už ovšem
sestup odvrátit nepodařilo.
Opětovný vzestup prostějovského
hokeje nastal až v roce 2013, kdy se změnilo
vedení klubu a do manažerského křesla
usedl Jaroslav Luňák. Ten začal radikální
obměnou a vyhlásil útok na extraligu!
Následovaly příchody desítek nových
sponzorů a velké posílení hráčského kádru.
Prostějovské vedení sice touží po extralize
(nejlépe do pěti let), ale prvním krokem
musel být vůbec postup do 1. ligy. Na
Jestřáby rozhodně nečekalo nic lehkého.
V základní části sice dominovali, ale ve
čtvrtfinále play‐off měli opravdu na mále.
S Frýdkem‐Místkem totiž prohrávali 1:2 na
zápasy a ve čtvrtém duelu na ledě soupeře
byli jednou nohou od vyřazení. Po dvou
třetinách tohoto klíčového utkání totiž
prohrávali 2:3! Jenže ve třetí periodě dokázal
Prostějov skórovat hned šestkrát (!) a doma
tuto sérii zvrátil ve svůj prospěch. Paradoxně
právě ve druholigovém čtvrtfinále se Hanáci
zapotili nejvíce. Ve zbytku vyřazovacích bojů
už totiž padli pouze jednou, v následné

VELMI AMBICIÓZNÍ VEDENÍ
Jak již bylo na předcházející straně naznačeno, v čele
prostějovského celku stojí pan Jaroslav Luňák, zřejmě
nejambicióznější a zároveň snad i nejschopnější prvoligový
manažer. „Můj přístup k hokeji v Prostějově je jiný, není to moje
zaměstnání, neberu zde žádné peníze, je to moje radost. Za tuto
radost platím nemalé peníze, a tak jsem hned na začátku všem
jasně řekl, já vytvořím podmínky, ale chci výsledky. Pokud to
zvládnete, jste moji Jestřábi, pokud ne končíte…. A zvládli jsme

to,“ řekl Luňák, jenž je zároveň i majitelem prosperující firmy
Olpran.
Krom Luňáka je důležitým funkcionářem již zmíněný Jiří
Vykoukal. „Jirka nejdříve v roli mentálního trenéra, následně
přešel do funkce druhého asistenta a v konečné fázi dospěl až na
post asistenta trenéra a sportovního manažera. V prvoligové
sezóně 2014/2015 by měl mít ještě větší slovo,“ sdělil Dr. Jaroslav
Luňák pro Lukáše Majera. „Je pro práci absolutně zapálený, zná
plno hráčů, trenérů a rád by ve svém „druhém“ hokejovém
životě, který momentálně žije v Prostějově, dosáhl podobných
úspěchů jako v tom prvním. Rozhodně jsme si nemohli v druhé
lize přát nic lepšího, než aby svoje zkušenosti klukům předával
dvojnásobný mistr světa a ikona Sparty Praha, ve které strávil 13
let,“ dodal.

NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY
U

VLADIMÍR STEJSKAL
Vladimír Stejskal byl loni podle mnohých vůbec
nejlepší hráč třetí nejvyšší soutěže. Bývalý
hokejista Třebíče byl nebezpečný snad při každém
kontaktu s pukem. V 55 zápasech loňské sezóny
získal obdivuhodných 92 bodů!

RENÉ KAJABA
Jména Reného Kajaby by si měl zapamatovat každý
hokejový fanoušek. Jeho kariérní růst je totiž
obdivuhodný. Loni ještě hájil barvy druholigového
Vsetína, nyní je jednou z opor Prostějova, hrajícího
o soutěž výše. V obou týmech si ho fanoušci
zamilovali díky skvělé produktivitě. Kajaba je na
svůj věk opravdu nemilosrdný kanonýr.

RAZANTNÍ ZDRAŽENÍ VSTUPENÉHO
Prostějov sice čeká opravdu dlouhá cesta k tomu, aby se
z něj stal alespoň kandidát na postup do nejvyšší soutěže, ale co

MICHAL ČERNÝ
To jméno Michala Černého už zná takřka každý.
Vždyť se jedná o jednu z ikon prvoligového hokeje.
Bývalý útočník Komety či Olomouce už sice oslavil
41. narozeniny, přesto na tempo první ligy stačí. I
nadále je tedy klíčovým mužem Hanáků.

SOUPISKA
# post
33 brankář
31 brankář
36 brankář
19 obránce
25 obránce
3 obránce
17 obránce
8 obránce
71 obránce
92 obránce
30 obránce
4 obránce
5 obránce
48 útočník
23 útočník
13 útočník
69 útočník
51 útočník
40 útočník
21 útočník
55 útočník
91 útočník
12 útočník
16 útočník
20 útočník
18 útočník
97 útočník

jméno
Ondřej Kocián
Juraj Šimboch
Lukáš Vydržel
Robert Jedlička
Marek Kaluža
Aleš Knesl
Jan Kolibár
Patrik Liška
Robin Malý
David Roupec
David Skřivánek
Filip Švaříček
Lubomír Vosátko
Martin Belay
Viktor Coufal
Michal Černý
Lukáš Duba
Marek Indra
René Kajaba
Lubomír Kovařík
Zdeněk Kubica
Frank Kučera
Lukáš Luňák
Šimon Mašek
Tomáš Sršeň
Vladimír Stejskal
Matouš Venkrbec

narozen
20.3.1991
30.1.1992
26.4.1991
11.9.1989
12.10.1993
5.1.1990
30.5.1990
5.5.1997
17.5.1989
23.5.1992
8.2.1993
30.12.1991
26.10.1977
15.3.1991
22.8.1989
11.6.1973
1.8.1977
11.4.1989
18.2.1992
13.10.1993
8.8.1986
23.6.1991
3.5.1989
11.1.1995
12.4.1988
5.7.1989
11.5.1989

věk výška
23 let 178 cm
22 let 183 cm
23 let 185 cm
25 let 188 cm
20 let 190 cm
24 let 193 cm
24 let 189 cm
17 let 188 cm
25 let 181 cm
22 let 183 cm
21 let 185 cm
22 let 185 cm
36 let 180 cm
23 let 177 cm
25 let 178 cm
41 let 178 cm
37 let 184 cm
25 let 181 cm
22 let 184 cm
20 let 185 cm
28 let 188 cm
23 let 183 cm
25 let 177 cm
19 let 187 cm
26 let 191 cm
25 let 181 cm
25 let 193 cm

váha hůl
78 kg L
89 kg L
65 kg L
95 kg L
75 kg L
99 kg L
98 kg L
74 kg L
80 kg P
83 kg P
86 kg P
104 kg L
88 kg P
82 kg L
88 kg P
88 kg L
91 kg L
83 kg L
83 kg P
82 kg L
88 kg L
94 kg L
80 kg L
84 kg L
95 kg L
88 kg L
90 kg L

se týče výše vstupného, tak už Jestřábi v extralize
prakticky jsou. Vždyť na přípravná utkání stály
vstupenky nevídaných osmdesát korun, na
utkání s Pardubicemi pak dokonce rovných sto.
Fanoušci se pochopitelně proti těmto cenám
bouřili. „Jak poděkovat fanouškům za
fantastickou podporu, jak přitáhnout fanoušky
nové, aneb jak jedním krokem zničit to, co se loni
podařilo. Nikdo nechce žádné výhody, dokonce
bych řekl že lidi byli připraveni i na ceny na ligu
80‐90 Kč a rádi by je dali, aby podpořili klub. Ale
tahle křivda s přípravou, ta nevyšumí. Tohle bude
mít dopad na průběh celé sezony. Protože toto se
nedá nazvat jinak než podrazem. Ještě zbývá
zpoplatnit návštěvu tréninku 50 korunami,“
napsal na diskuzní fórum uživatel mrk. „Těšil
jsem se na našlapanej zimák a skvělou
atmosféru. Já nevynechám jedinej zápas, ale je
mi jasné, že hodně lidí si to nebude moct dovolit.

STADION

Zimní stadion Prostějov byl postaven již v roce
1957. Za tu dobu se ale díky četným
rekonstrukcím změnil k nepoznání.
V současnosti činí kapacita arény 5 125
návštěvníků. Co se týče diváckého komfortu a
zázemí, tak prostějovský stadion patří
k prvoligovému průměru.

MĚSTO

Škoda, čekal jsem nějaký kompromis,“
dodal.
Ke vstupnému se ještě před
zveřejněním těchto vysokých cen vyjádřil
sám Jaroslav Luňák. „Já už to do novin
říkal, pro fanoušky a pro sebe ten hokej
hlavně dělám a musím říct, že oni jsou tím
hlavním hnacím motorem ve snaze,
abychom byli nejlepší. Ale bez zvyšování
vstupného se skutečně hokej dělat nedá.
Správně by to mělo být tak, kolik peněz ze
vstupného vyberete, ty vám musí stačit na
provoz klubu. Přidat k tomu můžete peníze
od sponzorů, kteří se Vám přihlásí, že by
chtěli na stadionu reklamu. Takový sponzor
ale neexistuje, tedy nula. Pak tu díru
vyrovnáváte od sponzorů, kteří Vám peníze
dají, ale výměnou za zprostředkování
obchodů pro jejich firmy a to mi naštěstí
jde. To píši jen proto , aby diváci pochopili,
že silní budeme pokud jich bude chodit 5
000 a budou ochotni za to hokejové
divadlo zaplatit min. 80 ‐100 Kč, pak je
příspěvek ze vstupného výrazným zdrojem
příjmů a klub je tak silnější,“ sdělil
v interview pro oficiální klubové stránky.
Zkrátka a dobře, ceny vstupenek
jsou opravdu nadsazené. Bude tedy
zajímavé sledovat prostějovskou
návštěvnost. Zatím je za námi pouze pár
kol, kdy ještě Jestřábi těžili z velké
hokejové euforie. Teprve až přijde první
vážnější krize, tak uvidíme, kolik věrných
bude skutečně ochotno investovat
prvoligového hokeje takto významnou
částku...

START SEZÓNY
Krom několika nových sponzorů
přibylo do prostějovské organizace i
několik nových posil, byť k žádné
razantní obměně nedošlo a kostra
druholigového týmu zůstala zachována.
Brankářský tandem s Ondřejem
Kociánem bude nově vytvářet Juraj
Šimboch, loňská opora Berouna. Zadní
řady přišli vyztužit Lubomír Vosátko a
David Roupec, jedni z nejlepších zadáků
této soutěže. A novou posilou do útoku
se stal například Zdeněk Kubica.
Zmíněné akvizice jsou nadprůměrní
prvoligoví hráči, kteří určitě play‐out hrát
nechtějí. Ne nadarmo tedy Prostějov do
sezóny 2014/2015 vstupoval s ambicemi
na účast ve vyřazovacích bojích.
Nicméně Jestřábi velmi rychle
pochopili, že bez výrazného posílení to
dále nepůjde. V úvodních deseti kolech
totiž sbírali body pouze výjimečně, takže
se již od samotného začátku drží v dolní
polovině tabulky. Zejména ostudný
výkon v posledním domácím zápase
proti Benátkám (2:6) fanoušky přesvědčil
o tom, že jsou zapotřebí příchody
několika dalších zkušených hokejistů.
Vedení si jistě při vzpomínce na
neangažování Radka Procházky a Petra
Haluzy rve vlasy. Magazín o 1. lize to
považoval za velkou chybu již před
startem sezóny. Dojde k posílení alespoň
nyní, během rozjetého ročníku? Nebo
budou Jestřábi i nadále důvěřovat svým
kmenovým hráčům? Zprávy o dalších
krocích přijdou velmi brzy...

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY

FANOUŠCI

Prostějov je proslulou hokejovou líhní. Z hokejového „dávnověku“
jmenujme mistra bodyčeků Oldřicha Machače (foto) či dalšího
československého reprezentanta Ladislava Svozila. Výrazného úspěchu
docílil Martin Richter, jenž se v roce 2001 stal mistrem světa. Za
reprezentaci si zahrál i Petr Kumstát, Marek Černošek, Jiří Cetkovský či
Lukáš Krajíček. Vycházejícími talenty jsou Antonín Honejsek a Ondřej
Vitásek.

LUBOMÍR VOSÁTKO
Zkušený obránce, jehož si jistě pamatujete z dob
kdy hrával v nejvyšší soutěži, loni nastupoval za
Havířov. Letos si znovu vyzkouší pocit, jaké to je
být v týmu nováčka soutěže. Jedná se o beka, který
by mohl patřit mezi patnáct nejlepších zadáků 1.
ligy. Zatím se ale hodně trápí...

DAVID ROUPEC

Prostějov je město v Olomouckém kraji, 17 km
jihozápadně od Olomouce, na západním okraji
Hané. Žije zde okolo 45 tisíc obyvatel. Zřejmě
nejznámějším rodákem z tohoto města je
slavný básník Jiří Wolker. Dále pak Matěj
Rejsek, Otto Wichterle (vynálezce kontaktních
čoček) či Ladislav Županič. Ze sportovců pak
Oldřich Machač, Ladislav Svozil, Luděk
Mikloško, Martin Richter, Karel Nováček,
Robert Změlík, Petra Cetkovská či Lukáš
Krajíček s Petrem Kumstátem.

I o Roupcovi, kmenovém hráči Třince, se dá tvrdit,
že se svými kvalitami řadí mezi patnáctku
nejlepších obránců druhé nejvyšší soutěže. Oproti
Vosátkovi se však jedná o zástupce mladé,
vycházející generace. V sezóně 2012/2013 byl
klíčovou postavou Hradce Králové, nejinak tomu
bude i letos v Prostějově.

KAROL KORÍM
Šikovný bek, který kapitánoval slovenské dvacítce
na MSJ 2013, přišel do Prostějova v průběhu
sezóny z Pardubic. Vzhledem k tomu, že
Východočechy posílil Tomáš Mojžíš, bude Karol
Korím v Prostějově působit pravidelně.

SLAVNÍ ODCHOVANCI

Fanoušci Prostějova byli v loňském ročníku
rozhodně nejlepšími ve druhé nejvyšší soutěži.
Právě po divácké stránce by si Jestřábi
zasloužili i extraligu. Je jasné, že v 1. lize budou
patřit ke třem nejlepším táborům – společně
s kotelníky Českých Budějovic a Havířova.
Prostějovští „hooligans“ však nemají zrovna
dobré renomé.

MIROSLAV HANULJAK

Miroslav Hanuljak je velmi kontroverzní osoba.
Jeden tábor ho označuje za přeceňovaného gólmana,
ostatní však dokážou kvality tohoto zkušeného brankáře
ocenit.
Letošní sezóna je pro Hanuljaka naprosto klíčová.
V ročníku 2012/2013 totiž sice zazářil, ale rok nato
předváděl velmi podprůměrné výkony a dělal dvojku
v beznadějně posledním Mostě! Vrátí se mezi
prvoligovou elitu, nebo už je za zenitem?

MLADÝ TALENT
Miroslav Hanuljak se hokejovému řemeslu vyučil
v rodném Mostě. Ten opustil v osmé třídě, kdy přesedlal
do bašty tohoto nejrychlejšího kolektivního sportu –
v Litvínově. Býval jasnou jedničkou své věkové kategorie
a dokonce si zachytal i za mládežnickou reprezentaci.
V sezóně 2002/2003 pak svými výkony dokonce
oslovil i zámořské skauty. Přestože to pro něj nebyl

nikterak vyvedený ročník, zástupci severoamerických
klubů dorazili zrovna na utkání, v nichž Hanuljak zazářil.
Nashville Predators tedy severočeského gólmana
draftovali v 7. kole. Až po něm šli na řadu takoví brankáři
jako Jaroslav Halák a Brian Elliot. Z hráčů pak jmenujme
Dustian Byfugliana, Matta Moulsona, Kylea Brodziaka či
Tobiase Enströma. Zkrátka a dobře, litvínovskému
rodákovi se věštila zajímavá budoucnost.
Jakožto draftovaný nováček pochopitelně v létě
odletěl na kemp Predátorů. „Agent mi tehdy řekl, že
chtějí, abych se ukázal, abych to tu vše viděl, jak to
probíhá a abych viděl, že i ti kluci, co to tu hrají, jsou taky
jen lidi a každý má šanci se tu ukázat a zabojovat. Musím
říct, že když jsem tam letěl, měl jsem od nich zpáteční
letenky. Spíš mi to od nich připadalo, že se tam jedu spíše
ukázat než bojovat o to, abych tam natrvalo zůstal. Bylo
to již dopředu takto domluvené, že se přijedu jen ukázat.
Byl jsem tam 10 dní a jel jsem domů,“ netajil se 189

centimetrů vysoký gólman.
Ten sice chtěl o prestižní NHL zabojovat na
farmě, jenže mateřský klub mu setrvání ve
Spojených státech amerických neumožnil. „Litvínov
mi dělal problémy. Už když jsem odlétal na ten kemp,
tak mě nechtěli pustit. Tehdy nás trénoval pan
Beránek a nevím, jestli si to tenkrát nějak špatně
vyložil a myslel si, že to vše dělám nějak na truc nebo
za jeho zády, ale tak to vůbec nebylo. Když jsem se to
dozvěděl, šel jsem přímo za vedením a i za ním. Moc
dobře věděli, že ten zájem o mne vzešel ze strany
agentů, a ne, že já jsem chtěl odejít. Celé to pak
pojali způsobem, který se mi vůbec nelíbil. Nakonec
to dopadlo tak, že mě osočili, že jsem již domluven,
že se nevrátím a ukradnu jim výstroj, kterou jsem pár
dní před tím vyfasoval. Pořád si mleli svojí. Nakonec
jsem tedy odletěl, a když jsem se vrátil, dělali mi jen
naschvály. Sice první 3 zápasy jsem ještě odchytal za
juniorku Litvínova, ale pak mě na něčí popud přestali
stavět a já odešel do Havířova. Dodnes si myslím, že
největší díl na tom měl pan Beránek, že jsem odešel
z Litvínova,“ uvedl pro Jana Moravu, redaktora webu
piratskesrdce.cz.

PUTOVÁNÍ NAPŘÍČ REPUBLIKOU
Jak již Hanuljak naznačil, po vynuceném
konci na severu Čech se pro sezónu 2003/2004 upsal
Havířovu. Tam chytal za juniorku, v prvoligovém
týmu Panterů pak dělal dvojku. Stejně tak tomu bylo
i v ročníku nadcházejícím, tedy alespoň do jeho
poloviny, kdy přišel šokující trejd. Havířov totiž
Hanuljaka vyměnil zpátky do Litvínova. Tam
gólmana, který velmi dlouho chytal v helmě ve stylu
Dominika Haška, čekala velká konkurence v podobě
Jariny a Fialy, takže příležitost dostával jen
v druholigovém Mostě.
V Baníku, který bažil po postupu do 1. ligy,
setrval ještě následující dva ročníky. Nutno však
dodat, že již v průběhu sezóny s datováním
2006/2007 byl vyměněn do Kadaně. Z ní měl ale do
Mostu nadále vyřízeny střídavé starty, jakožto
brankářská trojka za duem Slipčenko‐Hrazdíra se tak
podílel na vytouženém postupu Severočechů do
druhé nejvyšší soutěže.
V nadcházejícím ročníku už byl ale Miroslav
Hanuljak neotřesitelnou jedničkou Kadaně. Za ní
odchytal celou základní část i předkolo play‐off.
Stejně tak tomu mělo být i v sezóně 2008/2009.
Hanuljak už se pilně chystal na play‐off, kam
Sportovnímu klubu výraznou měrou pomohl. Jenže...
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NEČEKANÝ CHOMUTOVSKÝ HRDINA
... před začátkem vyřazovacích bojů – při přestupové
uzávěrce ‐ přišla překvapivá zpráva. Jako záložního
brankáře si ho stáhl Chomutov. Tam měl tedy plnit
roli dvojky za hvězdným Janem Lundellem. Jenže po
skončení čtvrtfinálové série tento Fin
„onemocněl“ a Chomutovu nezbývalo nic jiného, než
důvěřovat své posile z Kadaně.
Hanuljak však chytil šanci za pačesy a stal se
nezpochybnitelným hrdinou! Byl to totiž právě on,
kdo byl nejlepším hráčem Severočechů

2011-12
2012-13

2013-14

Klub
HC Litvínov (dorost)
HC Litvínov (dorost)
HC Litvínov (dorost,p-o)
HC Litvínov (junioři)
HC Litvínov (junioři)
HC Litvínov (junioři)
HC Havířov Panthers (junioři)
HC Havířov Panthers (junioři)
HC Havířov Panthers (1.liga)
SK HC Baník Most (2.liga)
SK HC Baník Most (2.liga,p-o)
SK HC Baník Most (2.liga)
SK HC Baník Most (2.liga,p-o)
SK Kadaň (1.liga)
SK HC Baník Most (2.liga)
SK HC Baník Most (2.liga,p-o)
SK Kadaň (1.liga)
SK Kadaň (1.liga,p-o)
SK Kadaň (1.liga)
KLH Chomutov (1.liga,p-o)
KLH Chomutov (THC)
KLH Chomutov (1.liga)
KLH Chomutov (1.liga,p-o)
KLH Chomutov (baráž)
KLH Chomutov (THC)
HC Plzeň 1929 (E)
KLH Chomutov (1.liga)
KLH Chomutov (1.liga,p-o)
Piráti Chomutov (1.liga)
Piráti Chomutov (1.liga,p-o)
Piráti Chomutov (E)
Piráti Chomutov (E, p-out)
Piráti Chomutov (baráž)
SK Kadaň (1.liga)
Piráti Chomutov (E)
SK Kadaň (1.liga)
HC Most (1.liga)
HC Most (1.liga, o baráž)

Z
42
48
6
5
30
5
27
16
9
11
5
26
3
9
25
1
31
3
43
7
3
38
10
5
3
2
28
4
34
1
12
4
12
37
11
2
11
3

MIN
2274
2647
361
274
1515
272
1509
894
451
595
240
1458
159
379
1347
60
1727
179
2570
415
163
2203
486
297
139
122
1636
248
2023
59
558
243
733
2213
523
120
653
179

GP
3,43
2,20
3,16
1,97
3,22
2,09
2,65
2,68
3,33
2,82
3,00
2,26
3,40
4,75
2,36
4,00
2,78
3,35
2,78
2,46
1,47
2,42
1,98
3,64
4,75
2,46
2,38
2,66
1,99
3,05
2,90
3,46
2,05
2,01
3,79
3,50
5,33
4,36

%
88,10
89,80
88,60
92,60
87,10
92,50
93,20
89,20
89,40
89,50
90,60
90,00
92,55
92,61
95,18
91,74
94,01
89,77
84,06
91,94
92,23
90,35
92,23
92,31
92,26
90,60
93,56
94,08
87,26
91,76
88,28
90,85

v semifinálové sérii s Kometou Brno. Do finále proti Ústí nad Labem
sice svůj tým protlačit nedokázal (byli to totiž právě Jihomoravané, kdo
zvládli rozhodující sedmý duel), i tak však Hanuljak udělal rázný krok
k tomu, aby se o něm mluvilo jako o jednom z nejlepších gólmanů celé
soutěže.
Zajímavé na celém příběhu je zejména fakt, jakým způsobem
Jan Lundell nechal svůj tým ve štychu. Není žádným tajemstvím, že se
akvizice z IFK Helsinky rozklepala strachy, přestože se jednalo o
velezkušeného brankáře. Celou situaci tak prostě přihrál. Chomutov
však našel adekvátní náhradu ‐ v podobě Miroslava Hanuljaka, jenž měl
v semifinále úspěšnost bezmála třiadevadesát procent. „Vím, jak to s
Janem bylo, ale řekl bych to asi tak, že před zápasem v Brně přišel za
doktorem a měl zvýšenou teplotu, necítil se dobře a řekl, že nebude
chytat. Samozřejmě, že neměl ani 38 a doktor se mu to snažil nějak
vymluvit, ale trval si prostě na svém. Kluci byli na něj hodně naštvaní,
ale pak nakonec byli možná i rádi, že chytám já. Vím už jen to, že ho
někdo okamžitě odvezl do Chomutova,“ prozradil pro piratskesrdce.cz.
„Na druhou stranu ho i trochu chápu, že nechtěl nějak riskovat, ale
tohle v té době docela přepísknul. Měli jsme tenkrát dvě kabiny a
doktor ho i kontroloval při měření teploty, aby to nijak nepřihříval. Byla
to tenkrát docela trapná situace,“ dodal.

JEDNIČKOU CHOMUTOVA
Vyvedené play‐off katapultovalo Hanuljaka na post
chomutovské jedničky. Vedení severočeského celku však vědělo, že
ambiciózní tým i tak potřebuje na pozici gólmana posílit. A vyhlédlo si
opravdu velkou rybu – sparťanského Jana Cháberu! Ten přišel až před
začátkem play‐off s jasným cílem – pomoci Chomutovu do extraligy.
Jenže Jan Chábera zklamal. Nebyl tou jistotou, jak se od něj
očekávalo. Postupem času tak převzal brankářské otěže a ocitl se
v téměř stejné roli jako v předchozím ročníku. V podstatě tak zažíval
déjá vu. Miroslav Hanuljak, opět nezklamal. Perfektními výkony dovedl
svůj tým až do baráže. I v ní byl v současnosti již třicetiletý brankář
oporou severočeského celku. Na Mladou Boleslav to ovšem nestačilo.
Zajímavé rozhodně je, že ani Jan Chábera v ambiciózním tým hokejové
štěstí nenašel. Stejně jako před ním takoví brankáři jako Lukáš Hronek
či jeho jmenovec Cikánek. A poté například Tomáš Duba či Alexandr
Hylák.
Zkrátka a dobře, chomutovské prostředí gólmanům s jinak
skvělým renomé zdaleka nesvědčilo. Vědom si toho je i Miroslav
Hanuljak, který tento poznatek okomentoval v rozhovoru s Janem
Moravou. „Je to hodně specifické. Tím, jak je Chomutov trochu někde
jinde než ostatní a ten tlak a ambice jsou vysoké, tak gólman tady
v týmu má úplně jinou funkci než někde jinde. Samozřejmě je to zas
všude stejné, musí něco chytit, podržet v té správné chvíli atd, ale
pokud bych to mohl vysvětlit na sobě, tak pro mě jako gólmana je těžké
chytat v zápase, kdy na tebe jde 15 střel a z toho ještě 10 takových
zbloudilých, pak je těch 5 šancí, kdy jsi ztuhlý a dostaneš gól. Jsou to
sice blbé góly, ale s tím člověk nic neudělá. Pro fanoušky to samozřejmě
vypadá blbě, ale gólman si na tento styl musí zvyknout. Člověk, i když
to nejde a jde na něj 40 střel, tak vždy něco chytí a při tolika střelách to
není takové okaté, ale při 15 střelách za zápas to už vidět jde. To je ten
rozdíl spojený s tím tlakem od klubu. A hlavně brankář to prostě musí
mít v hlavě. Jakmile nefunguje hlava, to je konec.“
I když to tehdy s Chomutovem v baráži ještě nevyšlo, extraligu
si Hanuljak v následujícím ročníku přece jen zahrál. Mostecký
odchovanec totiž ve dvou zápasech vypomohl západočeské Plzni. „Měl
jsem z toho trochu strach a to byla asi chyba. Měl jsem z toho obavy.
Měl jsem to v hlavě,“ přiznal určitou nervozitu. Nejvyšší soutěž si pak
ještě zahrál, ale nepředbíhejme...
V ročníku 2010/2011 ztroskotal Chomutov již v prvoligovém
finále. Hanuljak navíc převážně plnil roli týmové dvojky, více

příležitostí totiž dostával kolega Alexandr Hylák. A aby toho nebylo málo, na atypického brankáře se množila kritika‐ diskuzní fórum
se zaplnilo negativními připomínkami na jeho nevyrovnané výkony. „Sice na fórum nechodím, ale od kluků z kabiny, co tam chodí a
čtou si to, jsem tu kritiku na mojí osobu znal. Lidi co tam píšou, mají na to právo a ať si tam píšou, co chtějí. Od toho to fórum je,“
řekl bez zbytečných emocí, „Lidi na tu kritiku mají právo, ale zase by se to nemělo přehánět,“ dodal.
Gólman, jenž poměrně často udělá hrozivou minelu při rozehrávce holí, si vše vynahradil v nadcházející sezóně. I tehdy sice
play‐off a baráž proseděl na střídačce (jedničkou byla posila z Jihlavy Milan Řehoř), ale Chomutov dosáhl velkého úspěchu – po
letech snažení se konečně probojoval do nejvyšší soutěže!

ŽIVOTNÍ SEZÓNA A PAK PÁD
Když stavěli Piráti tým na nový extraligový ročník, tak bylo jasné, že Miroslav Hanuljak jedničkou nebude. Důvěru totiž
dostali Milan Řehoř, jemuž se povedla baráž, a nově příchozí Matúš Kostúr. Hanuljak byl tak velmi rád, že ho vedení klubu poslalo
do Kadaně. Tam na něm stály výkony celého mužstva, což mu jen a jen prospělo. Zkušený gólman se totiž ve Sportovním klubu
proměnil v neprůstřelnou zeď. Byl vůbec nejlepším hráčem mužstva, úspěšnost zákroků pak dokonce udržel nad 94 procenty! Krom
toho vychytal i sedm čistých kont! Úžasná bilance a fenomenální forma. „Vždy jsem se pohyboval kolem čtyř pěti za celou sezonu,
sedm je opravdu hodně,“ uvedl pro iDnes.cz. „Pro mě je to nejlepší sezona," dodal.
Když se tedy v Chomutově měnili trenéři a pirátského kormidla se ujal Jiří Čelanský, vzal si s sebou z Kadaně i Miroslava
Hanuljaka. Ten přechod do vyšší soutěže zvládl na výbornou a pomohl týmu k záchraně. „Dělal jsem všechno pro to, abych se zpět
do Chomutova dostal, protože extraliga je pro každého cíl. Povedlo se,“ sdělil Ondřeji Bičištěmu.
Pro sezónu 2013/2014 už se s Hanuljakem počítalo. Jenže tentokráte už na své výkony z baráže navázat nedokázal.
Chomutov zažíval katastrofální ročník, na čemž mělo nemalý podíl i gólmanské trio Řehoř‐Kostúr‐Hanuljak. První jmenovaný byl
poslán do Karlových Varů. Kostúr pak do Kadaně a Hanuljakovi bylo vyřízeno hostování v Mostě.
V mateřském celku se od něj hodně očekávalo, jenže dostával spoustu laciných gólů a klíčové duely o záchranu tak odchytal
jeho kolega Lukáš Horák. Za jeden rok tak zažil neuvěřitelný pád. „Loňská sezóna byla z mého pohledu vyloženě strašná. Nedařilo se
ani mně ani týmu. Chomutov nakonec sestoupil do první ligy a já se předtím přesunul do Mostu. Pokud Vás klub někam vymění,
musíte to respektovat. Snažil jsem se podávat co nejlepší výkony jak v Chomutově, tak v Mostě, přesto bych na tuto sezónu nejradši
zapomněl. Na druhou stranu jsem byl rád, že jsem byl poslán do Mostu, protože tu bydlím. Chomutov mě mohl poslat kamkoliv v
rámci České republiky, má na mě práva,“ uvedl pro skkadan.cz. Sezónu 2014/2015 však Miroslav Hanuljak opět stráví
v chomutovské organizaci. Nejprve to vypadalo, že většinu času stráví v Kadani, jenže po třech kolech si ho na měsíční hostování
stáhl Chomutov (kvůli zranění Miroslava Kopřivy). „Jsem rád, že jsem dostal opět šanci v Chomutově, potažmo v Kadani dokázat, že
hrát umím,“ dodal pro Jindřicha Polednu. Dokáže si Hanuljak napravit pošramocené renomé, nebo se mu i nadále bude přezdívat
„Sněhuljak“?
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2Z, 2.90 G/Z,
90.16 %, 0 ČK
Kadaň:
2Z, 2.40 G/Z,
92.65 %, 0 ČK

DOTAZNÍK MIROSLAVA HANULJAKA
zdroj: piratskesrdce.cz
U

Nejoblíbenější jídlo?
Vše dobré, česká klasika
Nejoblíbenější pití?
Pivo
Nejoblíbenější film?
České filmy, komedie (Pupendo, Pelíšky,
Homolkovy)
Nejoblíbenější hudba, skupina?
Kabát, rock
Jsi věřící?
Ne
Oblíbená barva?
Zelená

CIZINECKÁ KOLONIE V DRESU CHOMUTOVA

Chomutov byl vždy velmi ambiciózní tým. Do
svého kádru tak v posledních letech lákal opravdu
skvělé hráče, a to včetně několika cizinců. Nejinak
tomu bylo i před startem letošního ročníku. Piráti
totiž vsadili na čtyři zámořské hráče, jednoho Fina a
tři Slováky. Bude mix českého a zahraničního hokeje
fungovat? Povede se Chomutovu návrat mezi elitu,
kterou opustil po zpackané baráži na jaře tohoto
roku?

CHOMUTOVŠTÍ CIZINCI
V NEDÁVNÉ MINULOSTI
Piráti se rozhodli angažovat početnou
enklávu zahraničních hráčů i přesto, že s pár cizinci
nemají pozitivní zkušenosti. Zatímco Miroslav Hlinka,
Brett Palin, Marko Toivonen či Jeff Jillson se
Chomutovu vyplatili, řada dalších na severu Čech
vyhořela. Ne zrovna v dobrém se vzpomíná například
na finského brankáře Jana Lundella (o tom, jak
nechal své spoluhráče ve štychu před rozhodujícími
duely play‐off se dočtete v článku o Miroslavu
Hanuljakovi), Tomáše Malce, Ľuboše Bartečka, Josefa
Baleje, Jaroslava Jabrockého a hlavně André Lakose.
Ti všichni (snad s výjimkou Tomáše Malce) přicházeli
do Chomutova jako velké posily, které měly
severočeský celek pozvednout. Jenže nikdo
z jmenovaných se Pirátům nevyplatil. Ba naopak
mnozí mu hodně uškodili. Nicméně historie je
historie, nikoliv přítomnost. O tom, jak se bude
vzpomínat na osmičku hráčů, kterou vám v tomto
článku představíme, se rozhodne až v následujících
měsících.

MARIO SCALZO – stejně jako všichni chomutovští cizinci (tedy až na Martina Šagáta) přišel Mario Scalzo na
sever Čech teprve v létě tohoto roku. Pro ofenzivně laděného beka se však nejedná o jeho první evropskou
zkušenost. Devětadvacetiletý obránce totiž působí na starém kontinentu již od roku 2007. Tehdy po marném boji
prosadit se do NHL zamířil do rakouské soutěže. V dresu Salcburku zažil fantastický ročník, se 40 kanadskými body
patřil k nejproduktivnějším bekům soutěže. Následně se stal oporou německého Mannheimu, kde podával tak
dobré výkony, že se vměstnal do kanadské nominace na mistrovství světa 2011. Sezónu 2011/2012 zahájil ve
Švýcarsku, kde se ovšem neprosadil a závěr ročníku strávil ve finském TPS. Před svým odchodem do Chomutova
pak hájil barvy Štýrského Hradce v mezinárodní soutěži EBEL. Nebyla to od něj ovšem žádná velká sláva. Mírně za
očekáváním zůstává i v Chomutově. Očekává se od něj zejména větší produktivita.

BRYAN MCGREGOR – McGregor byl pro fanoušky vůbec nejznámějším nově příchozím Kanaďanem. Není
divu, vždyť tento třicetiletý křídelník odehrál 102 extraligových duelů. Všechny v barvách Třince, s nímž
McGregor v ročníku 2010/2011 slavil zisk mistrovského titulu. V tuzemské nejvyšší soutěži se tak uvedl ve velmi
dobrém světle, přestože to rozhodně nebyla kdovíjaká hvězda. Před svým příchodem do Slezska měl totiž za
sebou pouze tři starty ve farmářské AHL, zbytek kariéry totiž strávil pouze v univerzitních kategoriích či ECHL.
Po odchodu z Třince se McGregor hledal. Vyzkoušel si například tempo rakouské soutěže, zahrál si i
v Kazachstánu či Dánsku. Usadí se v Chomutově, kam přišel v létě 2014, aby pomohl Pirátům zpět do nejvyšší
soutěže? Zdá se, že ano. Zatím totiž předvádí velmi dobré výkony.

PROČ PADLA VOLBA ZROVNA NA CIZINCE?
Ještě před deseti lety byli zámořští hokejisté
považováni za exotické hráče. Nebylo zvykem, že by
Kanaďané či Američané oblékali dresy českých klubů.
V poslední době se však trend angažování
severoamerických hráčů rozmohl. Důvody jsou jasné.
Pro mnohé možná překvapivě a zároveň i paradoxně
finanční úspora. Cizinci jsou totiž obecně levnější než
tuzemští hokejisté. Dalším důležitým faktorem je
profesionální přístup k hokeji. „Tihle hráči mají úplně
jiný přístup k hokeji než některé naše rozmazlené
rádoby hvězdy a jsou levnější," řekl například šéf
Komety Libor Zábranský. „Jsou to profíci, dělají vše
naplno, což se u nás třeba až tak nenosí,“ souhlasí
Martin Hosták, expert studia Buly. „Když vás z NHL
pošlou na farmu za 40 tisíc dolarů, které vám zdaní,
do toho si platíte dopravu a bydlení, možná se taky
poohlédnete jinde," dodal bývalý boss Pardubic
Zbyněk Kusý.
Třetím, neméně důležitým faktorem je
odlišné pojetí hokeje. Vždy je dobré mít v mužstvu
krom technických hráčů i několik dříčů, kteří se
nebojí přitvrdit. Přesně touto hrou jsou Kanaďané
typičtí. A právě na bruslení a důrazu chtěl založit
nový chomutovský trenér Břetislav Kopřiva hru
svého týmu. Logicky se tedy nabízelo posílení o
několik zkušených cizinců. K němu nakonec došlo a
dokonce ještě ve větší míře, než se dalo
předpokládat...

BRETT SKINNER – Brett Skinner má jako jediný z chomutovských Kanaďanů zkušenosti z NHL. Nutno ovšem
dodat, že jeho anabáze v nejslavnější hokejové lize světa byla velmi krátká. Konkrétně jen jedenáct zápasů.
Nicméně i tak se jedná o velký úspěch, vždyť jen málo hokejistů si může říct to samé jako Skinner... Zatímco Scalzo
a McGregor působili loni v evropských soutěžích, ofenzivně laděný obránce Brett Skinner hrál loni v AHL.
Každopádně i on má zkušenosti s hokejem na starém kontinentu. Jednu sezónu strávil v dresu Chabarovsku (KHL),
vyzkoušel si i angažmá ve Finsku a sousedním Švédsku. Nyní by rád pomohl Chomutovu do extraligy, která mu ve
sbírce elitních evropských soutěží stále chybí.

TOMAS SINISALO – zatímco hráčů ze zámoří je v Chomutově hned čtyři, Skandinávii reprezentuje pouze tento
finský útočník. Přítomnost v zahraniční kabině ovšem pro Sinisala není ničím neznámým. Rychlonohý forvard
s výbornou technikou hole, jak je pro finský hokej typické, totiž předcházející čtyři ročníky odehrál v Norsku a
Dánsku. Jeho přestup do Chomutova byl překvapivý, jelikož se Sinisalo nikdy nedokázal prosadit v elitní
evropské soutěži, nicméně v dresu Pirátů zatím podává poměrně solidní výkony a rozhodně nemusí vedení
Severočechů svého kroku litovat. Zajímavostí je, že se Tomas Sinisalo narodil ve Philadelphii. Důvod je jasný.
Právě za Flyers totiž hrál Tomasům otec Ikka. Sinisalův otec nebyl žádný nazdárek, jeho osobní rekord v NHL je
hned 73 kanadských bodů!

PRVOTŘÍDNÍ ZÁZEMÍ

JAROSLAV KOMA – Jaroslav Koma je sice oficiálně Slovák, ale jeho vztah k České republice je velmi blízký. Vždyť
v ní působí již od roku 2005, kdy oblékal barvy juniorského celku Havířova. Zajímavostí je i to, že své dětství strávil
v Postoloprtech, kam se přistěhoval v půl roce z Prešova. Z Havířova zamířil do Pardubic. Zahrál si i v Litvínově,
Vrchlabí, Kometě, Olomouci, Mladé Boleslavi či Vítkovicích a Havlíčkově Brodě. Velmi rád vzpomíná zejména na
sezónu 2012/2013. Tu zahájil v Trenčíně, odkud ovšem v průběhu ročníku odešel do pražské Slavie, kde se
všestranný zadák uvedl ve skvělém světle a stal se jednou z opor týmu. Proto překvapilo, když po sezóně odešel
do Havířova. V něm ovšem Jaroslav Koma štěstí nenašel. Nestal se miláčkem fanoušků a těsně před play‐off
zamířil do Bánské Bystrice. V Chomutově má Jaroslav Koma ideální příležitost na restart. Povede se mu to?

GREG MOORE – stejně jako Brett Skinner, i Gregory Moore nastoupil v nejprestižnější soutěži – NHL. Šestkrát
si zahrál po boku Jaromíra Jágra v New York Rangers, čtyřikrát pak nastoupil v dresu Columbusu Blue Jackets.
Další významnou událostí jeho kariéry byl rok 2007, kdy byl jmenován kapitánem Hartfordu, týmu zámořské
AHL. Spojené státy americké opustil před startem ročníku 2011/2012. Jako mnoho jeho krajanů zamířil do
Německa. V tamější nejvyšší soutěži hned dvakrát pokořil třicetibodovou hranici, ale uplynulý ročník
promarodil, takže jeho přestup do Chomutova byl velmi diskutabilní. Zatím však 30letý forvard, který krom
střílení branek umí i solidně bránit, podává slušné výkony. Zahraje si za Chomutov i českou extraligu?

Zámořští hráči jsou pochopitelně zvyklí na
skvěle vybavené arény, v Chomutově si však co se
týče tohoto ohledu nemohou na nic stěžovat. I
díky špičkovému zázemí jsou tedy cizinci na severu
Čech spokojení. Nadšení jsou i ze samotné země.
„V Česku je to fajn, lidé příjemní a jsem
překvapený, jak výborné je tady jídlo. Naštěstí se
trénuje dobře, neztloustnu,“ uvedl Mario Scalzo
pro hokej.idnes.cz. „Žiju sice teď ve velkoměstě, v
Los Angeles, ale vyrostl jsem na menším městě.
Takže mi to nedělá problém. Chomutov
poznáváme, ale my toho moc k životu
nepotřebujeme... Jsem tady s manželkou a se
psem,“ sdělil Gregory Moore, který si zahrál i za
slavný New York Rangers, kde se potkal například
s legendou českého hokeje Jaromírem Jágrem.
„Pamatuju si ho dobře, ale většinou jsem ho
sledoval z povzdálí. Na ledě byl příjemný kluk,
mimo něj tehdy ne moc společenský. Hleděl si
svého, moc nemluvil se mnou ani s dalšími
mladými. Hodně jsem si všímal Shanahana a
Druryho, analyzoval jsem jejich hru,“ dodal
v interview s Petrem Bílkem.
Greg Moore je typický zámořský hokejista.
Nejenže dokáže přispívat do produktivity, ale
zároveň dává do hry celé své srdce. „Hraji
přímočaře, nejsem typ, co by kličkoval. Jdu rovnou
do brány. Moje první myšlenka je vypálit, ale skáču
i do střel, blokuju je,“ řekl pro idnes.cz forvard,
který celou loňskou sezónu promarodil. „Bylo to
moje vůbec první dlouhodobější zranění. A hned
takhle vážné! Návrat byl tedy složitý. Jsem
motivovaný, abych vrátil svou výkonnost na
bývalou úroveň. Když jsem dostal nabídku, cítil
jsem, že je to zajímavá šance. Že bych mohl mít
dobrou sezonu a pomoct Pirátům,“ dodal
sympatický forvard s 10 starty v National Hockey
League. To jeho spoluhráč Mario Scalzo je spíš
prototypem evropského obránce. Vždyť, jak je
zřejmé z jeho jména, má italský původ. „Horkou
hlavu jsem ale nezdědil. Spíš jsem chladnokrevný. A
víc v pohodě,“ uvedl pro iDnes.cz. Herní styl
chomutovského „SuperMaria“ je ovšem, jak již
bylo zmíněno, spíše evropský. „Jsem malý, takže
musím být skutečně rychlý a chytrý v pohybu a
nahrávkách, abych obstál,“ sdělil.

JAK SI ZATÍM VEDOU?

MAREK HOVORKA – v sezóně 2010/2011 hrál Marek Hovorka za Slovan. Nevedl si špatně, to vůbec ne, přesto
se o něm nedalo hovořit jako o hvězdě soutěže. Jenže za tu dobu se hodně změnilo. Marek Hovorka se totiž
dokázal v naší nejvyšší soutěži překvapivě prosadit. V ročníku 2011/2012, kdy hájil barvy Kladna, zaznamenal
hned 32 kanadských bodů a vysloužil si nominaci na MS! Rok nato oblékal dres pražské Sparty, v níž se mu
podařilo pokořit dvacetibodovou hranici. Loni pak odvedl velmi solidní práci v Karlových Varech. Nyní se vrací do
1. ligy, ne však do Ústí nad Labem, které se od té doby, co za ně Hovorka nastoupil naposledy, hodně změnilo,
nýbrž do nedalekého Chomutova. Momentálně je nejproduktivnějším cizincem soutěže.

MARTIN ŠAGÁT – v sezóně 2011/2012 jsme Martina Šagáta vyhlásili nejlepším cizincem sezóny. To ovšem
působil v dresu konkurenčního Slovanu, kterému tehdy pomohl hned 48 kanadskými body. Rok nato už hrál
stabilně v nejvyšší soutěži, nejprve v Pardubicích, posléze pak právě v Chomutově. V dresu Pirátů jste mohli
Šagáta vidět i v loňském extraligovém ročníku. Statný forvard však dokázal skórovat pouze jednou. I proto
začal letošní sezónu na farmě v Kadani. Brzy po startu si ho však Piráti stáhli zpět a nedá se očekávat, že by ho
opět odložili do Sportovního klubu.

Zahraniční hráči se zatím Chomutovu
relativně vyplácí. Například hvězdný Brett Skinner
je momentálně lídrem ligové statistiky +/‐ (+8).
Daří se i slovenskému forvardovi Hovorkovi (7
bodů). Solidní produktivitou oplývá i Bryan
McGregor (5 bodů). Šikovnost pak ukázal Fin
Sinisalo. Naopak od Maria Scalza se čekalo trochu
více, ale ještě má spoustu zápasů na to, aby
dokázal, jak moc kvalitním zadákem je. Martin
Šagát a Greg Moore se po dlouhodobějších
zraněních dostávají do herní pohody a solidní
formy. Pomůžou Pirátům k návratu do ELH?

13. ANGEL KRSTEV
O, 33 LET, LITOMĚŘICE
U

Nechybělo moc a Angel Krstev se mohl
honosit titulem mistra světa 2010.
Pozvánka na šampionát v Německu mu
totiž unikla jen o fous. Rok nato zadák
s bulharskými předky zaznamenal
třináct kanadských bodů v KHL a nic
nenasvědčovalo tomu, že velmi brzy
přijde ústup ze slávy. Ten nastal po
nešťastném a promaroděném
angažmá ve Spartě. Nyní ex‐
reprezentační bek hraje pouze 1. ligu.

14. BRETT SKINNER
O, 31 LET, CHOMUTOV

15. JAN CHÁBERA
B, 30 LET, KLADNO

Kanadský obránce je jedním ze čtyř
zámořských hokejistů, který před
letošní sezónou zamířil do
prvoligového Chomutova. Brett
Skinner je rozhodně velkou osobností,
však si zahrál i v dresu New York
Islanders a v ročníku 2010/2011
působil v Chabarovsku (KHL). Loni pak
nastupoval ve farmářské soutěži AHL.
Adaptace v 1. lize mu nezabrala moc
času a hraje velmi dobře.

Pro Jana Cháberu není první liga žádnou
neznámou. Zachytal si ji v Třebíči a
Chomutově. Právě v dresu Severočechů
však Chábera vyhořel. Do tehdejšího KLH
přicházel jako velká posila z pražské
Sparty, v play‐off a baráži ovšem
Cháberu vytlačil z branky konkurent
Miroslav Hanuljak. Letos na Kladně má
opět těžkou pozici. Na šanci čeká
obrovský talent Daniel Vladař.

10. JAROSLAV KALLA
Ú, 34 LET, LITOMĚŘICE
Čtyřiatřicetiletý hokejista po ukončení
angažmá v Žilině nezamířil do Kladna,
nýbrž do Litoměřic. Rytíři zřejmě o jeho
služby neměli dostatečný zájem. Kalla
však v dresu Stadionu září a dokazuje, že
rozhodně není za zenitem. Pochopitelně
už to není ten Kalla jako v minulosti, kdy
válel v reprezentaci a nasbíral 48
kanadských bodů v nejvyšší soutěži, ale
pro Stadion se jedná o klíčového
forvarda.

TOP 15: OSOBNOSTI 1. LIGY

12. VLADIMÍR RŮŽIČKA
Ú, 25 LET, CHOMUTOV

11. MICHAL DŮRAS
Ú, 32 LET, JIHLAVA

V létě to zkoušel v KHL, Dinamo Riga
však nakonec pětadvacetiletému
centrovi smlouvu nenabídla. Vladimír
Růžička tak přece jen zamířil do
Chomutova, o němž se spekulovalo už
od té doby, co poprvé v kariéře opustil
tým pražské Slavie. Proč právě
Chomutov? Odpověď je jednoduchá.
V klubu totiž působí jako konzultant
jeho slavný otec.

Loni se Michal Důras střelecky trápil,
letos už to ex‐plzeňskému forvardovi
lepí. Jihlavský odchovanec tak
dokazuje, že i nadále by měl
schopnosti na nejvyšší soutěž. Jeho
návrat do Dukly v roce 2013 byl tedy
hodně překvapivý. Vždyť Michal Důras
rozhodně není žádný veterán.
Nicméně vidina postupu do extraligy
s mateřským celkem byla velmi lákavá.

7. MILOSLAV HOŘAVA
Ú, 31 LET, KLADNO

1. PETR TENKRÁT

U

U

Ú, 37 LET, KLADNO

Syn slavného otce brzy oslaví teprve
dvaatřicáté narozeniny, stále je tedy
na vrcholu sil. Angažmá v 1. lize ovšem
nebere vůbec ve zlém, na kladenském
hokeji mu totiž hodně záleží. Rytíři
jsou určitě velmi rádi, že tohoto
kanonýra ve svém kádru udrželi. Vždyť
se jedná o útočníka, jenž odehrál
desítky zápasů za národní tým, vyhrál
švédskou Elitserien (s MODO) a
odehrál tři vesměs povedené sezóny
v KHL (Čerepovec, Novokuznětsk).

Letos se v první lize sešlo opravdu spoustu skvělých hokejistů.
Petr Tenkráta tak může být na vítězství v tomto žebříčku
největších osobností opravdu pyšný. Pro sedmatřicetiletého
forvarda rozhodlo hned několik faktorů.
1) Ještě nedávno, v letech 2012 a 2013, reprezentoval Českou
republiku na mistrovství světa.

9. ROMAN ERAT
Ú, 35 LET, TŘEBÍČ

8. VOJTĚCH KUBINČÁK
Ú, 35 LET, MOST

V Třebíči se podařilo vychovat dva velké
talenty z jedné rodiny – bratry Eratovi.
Martin válí v NHL, Roman pak vesměs na
tuzemské scéně. Oba sourozenci, kteří
vyznávají podobný bojovný styl, si navíc
zahráli i za reprezentaci. Starší z bratrů
Roman byl v ročníku 2011/2012 velmi
blízko extraligovému titulu. Jenže
Kometa, jejímž nejlepším střelcem
v play‐off byl právě Erat, ve finále těsně
padla.

Vojtěch Kubinčák má za sebou skvělou
kariéru, přesto nikdy nedosáhl na
výraznější týmový úspěch. Takřka celý
život totiž strávil v Litvínově, který
nikdy nemíval ty nejvyšší ambice. Titul
chtěl získat alespoň se Spartou, kam
zamířil před play‐off 2003. Jenže ani
s holešovickým klubem mu štěstí
nepřálo. Škoda, za svůj příkladný
přístup k hokeji by si Vojtěch Kubinčák
mistrovský titul rozhodně zasloužil...

2) Krom bronzové medaile z MS 2012 má ve sbírce i stříbro
z Rigy, kde byl jedním z lídrů nezkušeného mužstva.
3) Zahrál si i v nejprestižnější ligové soutěži světa. A nebyla to
pouze krátká epizodka! V NHL totiž nastoupil do 177 zápasů
(Anaheim, Nashville, Boston).
4) Dvakrát dokázal vyhrát finskou nejvyšší soutěž. Oba triumfy
oslavoval se spoluhráči z Oulu.
Zkrátka a dobře, tohoto muže sledujte pozorně. Jedná se totiž
o velkou hvězdu, jíž v 1. lize možná ještě dlouho neuvidíte.

4. TOMÁŠ DIVÍŠEK
Ú, 35 LET, MOST
Tomáš Divíšek se po více než dvaceti
letech vrátil do klubu, kde s hokejem
začínal. Jeho příchod k outsiderovi
soutěže pochopitelně vyvolal velké
pozdvižení, vždyť se jedná o velkou
hokejovou osobnost. Dokonce si zahrál i
za Philadelphii Flyers (5 zápasů) ve
slavné NHL. Ex‐reprezentační útočník se
proslavil i díky angažmá v Pardubicích a
posléze Kometě Brno. Nyní ho ovšem
Most nemůže využívat. Na měsíc totiž
posílil extraligovou Plzeň.

6. JAN ALINČ
Ú, 42 LET, MOST
Jan Alinč je hokejista, který může být
na to, co dokázal, velmi pyšný. Aby
také ne, když reprezentoval Českou
republiku na ZOH 1994.
V Lillehammeru dokonce vsítil dvě
branky! Na mistrovství světa si
paradoxně nezahrál, přestože byl
jednou z hvězd naší nejvyšší soutěže.
Dařilo se mu zejména v Litvínově a
posléze i v pražské Slavii.

5. MAREK MELENOVSKÝ
Ú, 37 LET, JIHLAVA

3. JOSEF STRAKA

2. MIROSLAV KOPŘIVA

Ú, 36 LET, ČESKÉ BUDĚJOVICE

B, 30 LET, CHOMUTOV

Dva extraligové tituly (Karlovy Vary, Zlín),
několik reprezentačních startů a 1 038
zápasů v naší nejvyšší soutěži. To je sbírka,
kterou se může chlubit předsezónní posila
Dukly– Marek Melenovský. Ne nadarmo se
jihlavský odchovanec vměstnal do první
pětky prvoligových osobností. Jen pět
jiných hráčů odehrálo v základní části ELH
více utkání než on. A to legendy Jan
Peterek, František Ptáček, Petr Leška a Jiří
Hanzlík.

Loni byl kapitánem Motoru Aleš Kotalík, letos nosí céčko
neméně slavný Josef Straka. Pro něho není kapitánská role
ničím neznámým, vždyť byl dokonce i oficiálním lídrem
národního týmu! Rodák z Jindřichova Hradce si céčko
v reprezentaci vysloužil především díky povedenému
angažmá v KHL. V této nejlepší evropské soutěži odehrál
přesně 250 utkání a stal se jednou z ikon ligy. Jak by také
ne, když byl klíčovým hráčem Čerepovce. Dvakrát v řadě
dokonce nasbíral přes čtyřicet kanadských bodů! Na tuto
metu by rád dosáhl i letos v Českých Budějovicích.

Chomutov v minulosti angažoval do svého kádru věhlasné
brankáře, pokaždé však jejich výkonnost zklamala.
Jmenujme například Tomáše Dubu, Jana Lundella či Jana
Cháberu. Ani Miroslav Kopřiva zatím nepůsobí kdovíjak
jistě, chleba se ovšem bude lámat až v play‐off či případné
baráži. Bývalý gólman Kladna či Slavie má specifický styl,
který na fanoušky může působit velmi zvláštně. Za Kopřivu
však hovoří výsledky. Vždyť to byl právě on, kdo byl
v nedávné minulosti klíčovým hráčem Kladna, odkud se
loňská dvojka Slovanu Bratislava odrazila až do repre...

TÉMA MAGAZÍNU O 1. LIZE:

SLAVNÉ ZÁPASY

SLAVNÉ PRVOLIGOVÉ ZÁPASY

PROSPAL A SPOL. KRŮČEK
OD VYŘAZENÍ

GROFOVA RÁNA POSLALA LVY DO
EKONOMICKÉ ZÁHUBY

ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:2pr. CHOMUTOV
pátý (rozhodující) zápas semifinále 1. ligy
sezóna 2004/2005

ÚSTÍ NAD LABEM 4:5pr. CHOMUTOV
sedmý (rozhodující) zápas finále 1. ligy
sezóna 2011/2012

Rok 2004 znamenal pro České Budějovice katastrofu. Nutno
dodat, že k ní směřovalo velmi dlouho. Krize v klubu nakonec vyústila
v pád do první ligy. Všichni moc dobře ví, že z druhé nejvyšší soutěže
se mezi elitu vrací těžko, ale Jihočeši měli jednu nespornou výhodu –
díky výluce v NHL totiž mohli počítat s několika hvězdnými
odchovanci.
České Budějovice tak základní část 1. ligy doslova opanovaly.
V 52 zápasech prohrály jen sedmkrát! Pro play‐off tak mohly počítat
s nejlepší výchozí pozicí. Jenže ani ta nezaručila Jihočechům
poklidnou cestu za baráží. V semifinále totiž měly České Budějovice
obrovské potíže se šestým celkem základní části – Chomutovem.
V prvním zápase vyhrály až po nájezdech, následující dvě utkání pak
dokonce prohrály! V nadcházejících dvou kláních tak už České
Budějovice nesměly klopýtnout, jinak by se jejich sen za návratem
mezi elitu proměnil v noční můru. Motor nakonec čtvrtý i pátý duel
vyhrál, byť až v prodlouženích! Zejména za poslední rozhodující
utkání zaslouží chomutovští hokejisté obrovské absolutorium ‐ až do
54. minutě totiž drželi vedení 2:1. Na jih Čech přitom odjížděli
s neskutečnou marodkou (k dispozici měli pouze čtyři obránce a tři
útočné formace)! Tato série je tak po zásluze považovaná za jednu z
nejlepších v historii.

Sedmý rozhodující zápas prvoligového finále.
Severočeské derby. Dva hvězdné týmy, které neměly v základní
části konkurenci. Na chomutovské straně Jan Kovář,
v současnosti hvězda Magnitogorsku. Na druhé pak Tomáš
Hertl, největší talent českého hokeje. Už před samotným
duelem tak bylo jasné, že to bude utkání, na které se jen tak
nezapomene.
Ústí nad Labem drželo vše ve svých rukou až do 50.
minuty, v níž ovšem vyrovnal David Hruška. Utkání tak
nepoznalo po základní hrací době vítěze. Rozhodující moment
nesmírně důležitého utkání tak přišel až v osmé minutě
prodloužení. K volnému puku se tehdy dostal Jakub Grof, který
tvrdou ranou poslal Piráty do baráže.
Jak se ukázalo později, Grof tehdy neposlal Slovan jen
na dovolenou, ale nepřímo se podílel na jeho nadcházejícím
pádu. Ústí nad Labem totiž dělalo vše pro to, aby se dostalo do
extraligy. K tomuto cíli jim měli pomoci hvězdní hráči, kvůli
nimž se musel Slovan zadlužit. V případě postupu do nejvyšší
soutěže by se tyto problémy vyřešily, jenže k návratu mezi elitu
nedošlo. Lvi tak po této sezóně začali svůj kádr rozprodávat,
ale ani to je nezachránilo od velkých finančních problémů...

POTUPNÝ DEBAKL V
OSTŘE SLEDOVANÉM DERBY
TŘEBÍČ 10:1 JIHLAVA
39. kolo základní části 1. ligy
sezóna 2001/2002
Mnozí jistě mají v paměti loňský duel mezi
těmito rivaly, který opanovala jihlavská Dukla poměrem
2:8! Jenže Horácká Slavia, jež loni tímto potupným
způsobem prohrála, má na svém kontě ještě větší
debakl! Sice je zápas už přes dvanáct let starý, ale na
drtivé vítězství 10:1 se rozhodně nezapomíná. Zvlášť
proti Jihlavě, s níž byly tehdy vzájemné vztahy ještě
vyhrocenější než dnes (vždyť to také nebylo ani rok od
osudného souboje Mariana Moravy s Tomášem
Zelenkou).
Na beznadějně vyprodaném stadionu zazářil
zejména David Dolníček, současný kapitán Třebíče.
Tehdy ještě mladičký útočník totiž nasázel hattrick.
V dresu Horácké Slavie se v tomto památném utkání
objevil i Roman Erat. Za Duklu tehdy nastoupili takoví
hráči jako Petr Čáslava, Jan Kolář či Miroslav Blaťák.
Zajímavé je, že se tito dva soupeři střetli i
v semifinále play‐off, kam se Třebíč probojovala ze druhé
pozice, Jihlava pak ze třetí. Nakonec to však byla právě
Dukla, která v této sérii zvítězila, přestože se jí v základní
části na Horáckou Slavii nedařilo. Pro Jihlavu to tak byla
sladká odplata za ostudný výkon ve 39. kole.

Záznam prodloužení (gól Grofa v čase 12:40)
http://www.youtube.com/watch?v=lgCjtRgES4o

STYLOVÁ ROZLUČKA
VRCHLABÍ S PRVNÍ LIGOU
VRCHLABÍ 3:4 ÚSTÍ NAD LABEM
šestý zápas čtvrtfinálové série 1. ligy
sezóna 2010/2011
Na prvoligový ročník 2010/2011 se bude vzpomínat
zejména kvůli senzační jízdě Vrchlabí v play‐off. Elektromontéři
nejprve vyřadili lépe nasazený Beroun, ve čtvrtfinále pak na
Krakonošov s Vladislavem Koutským v brankovišti čekal největší
favorit soutěže – Ústečtí Lvi. Zajímavě složený vrchlabský tým se
však Slovanu nezalekl a byl severočeskému celku vyrovnaným
soupeřem.
V prvním duelu série sice vyhrálo Ústí nad Labem,
v nadcházejících dvou zápasech už ovšem Lvy zaskočili! Ve čtvrtém
utkání si Vrchlabí málem vybojovalo tři mečboly, jenže nezvládlo
prodloužení (po velmi sporném vyloučení Dudáše, který zřejmě
vyhodil kotouč ze hřiště viz ODKAZ). Nadcházející klání si už Lvi
pohlídali a dostali se do trháku. Posledním utkáním série bylo
právě to, které jsme zařadili do přehledu nejpamátnějších duelů
nedávné prvoligové historie. Po dvou třetinách zápasu, který se
hrál v úžasné atmosféře, vedl Krakonošov 3:1. Tento nadějný stav
však nedokázalo Vrchlabí udržet. Lukáš Handlovský byl totiž proti.
Na jeho úžasnou one‐man show (vstřelil všechny branky Slovanu)
se jen tak nezapomene. Bohužel po skončení série odešel
z Vrchlabí sponzor Petr Dědek a sympatický tým musel do krajské
soutěže. Dnes hraje pod názvem HC Stadion druhou ligu.

SLAVNÉ PRVOLIGOVÉ ZÁPASY

ZÁCHRANNÁ BRZDA PATNÁCT VTEŘIN
PŘED KONCEM

BEROUN KROK OD
BARÁŽE O EXTRALIGU

VRCHLABÍ 4:3pr. BEROUN
46. kolo základní části 1. ligy
sezóna 2009/2010

BEROUN 1:4 JIHLAVA
pátý (rozhodující) zápas finále 1. ligy
sezóna 2003/2004

Poslední kolo v základní části sezóny 2009/2010
nemohlo nabídnout napínavější souboj. Vrchlabí totiž hostilo
Beroun. Na tom sice není nic zvláštního, jenže po zhlédnutí
tabulky bylo všem jasné, že se jedná o zápas, který svou
důležitostí předčí jakýkoliv jiný. Zatímco Krakonošov byl
dvanáctý, Beroun o příčku níže. Bylo tedy jasné, o co se
hraje. O postup do play‐off! Do osmifinále by se dostalo
Vrchlabí, i kdyby pouze remizovali. To Medvědi museli vyhrát
v základní hrací době.
A Středočeši s Petrem Přikrylem v bráně a
Jaroslavem Nedvědem v obraně ke svému cíli byli hodně
blízko. Po jednadvaceti minutách sice prohrávali 2:0, jenže
pak třemi brankami vývoj utkání zcela otočili. Stav 2:3 drželi
až do poslední minuty. Ve vyrovnání už věřil málokterý
vrchlabský fanoušek, jelikož čas neúprosně ubíhal. Jenže
patnáct vteřin před koncem Krakonošov šťastně vyrovnal!
Branka Ladislava Gengela rozpoutala obrovské peklo, stadion
bouřil. Nebylo divu, Vrchlabí se na poslední chvíli zachránilo
a místo nudných bojů o play‐out je čekala napínavá série
s Třebíči (i ta byla velmi zajímavá, poslední páté utkání totiž
rozhodovaly až samostatné nájezdy).

Medvědi loni spadli, rozhodně se na ně ale
nezapomíná... Však za sebou zanechali velmi zajímavou
prvoligovou historii. Však do letošního jara bývali nejdéle
působícím celkem v této soutěži.
Největší úspěch v berounské hokejové historii se
datuje do ročníku 2003/2004. Tehdy dokonce stačil jediný
zápas k tomu, aby se Středočeši přiblížili postupu do
extraligy.
V sezóně 2003/2004 se Beroun spoléhal na velmi
kvalitní kádr, kterému vévodil brankář Miroslav Kopřiva.
Medvědi dokonce dokázali vyhrát základní část 1. ligy. Dařilo
se jim i v play‐off, v němž postoupili až do finále. Tam na
Beroun čekala nevyzpytatelná Dukla, Ta zvítězila v prvním
zápase, pak ovšem Medvědi stav série vyrovnali. Podobný
scénář se opakoval i na ledě Horáckého zimního stadionu. O
osudu prvoligového finále tak musel rozhodnout až poslední
pátý zápas. Na berounský stadion se dokázaly vměstnat tři
tisícovky fanoušků, kteří hnali svůj tým za postupem do
baráže. Jenže Aleš Padělek byl proti. Hattrickem se postaral o
vítězství Dukly 1:4. Jihlava pak dokázala uspět i v baráži proti
Českým Budějovicím. Kdo ví, jestli by Jihočechy dokázal
porazit i Beroun. To už se ale nikdy nedozvíme...

Odkaz na vyrovnávací branku: ZDE

KALIŠOVA BRANKA ROZPOUTALA
TŘEBÍČSKOU EUFORII
TŘEBÍČ 3:2 KADAŇ
40. kolo základní části 1. ligy
sezóna 2003/2004
Třebíč byla před tímto utkáním ve stejné pozici
jako Beroun v utkání, na které jsme zavzpomínali výše.
Horácká Slavia musela zvítězit, aby se protlačila právě přes
Kadaň na osmou příčku a tím si zajistila účast v play‐off.
Na tým z Vysočiny rozhodně nečekalo nic lehkého,
protože Sportovní klub zažíval jednu z nejlepších sezón
v historii. V bráně Kadaně čaroval Luboš Horčička, v útoku
pak hráli takoví hráči jako Lukáš Pech či Jiří Kuchler. Třebíč
ovšem měla jednu nespornou výhodu – domácí prostředí a
skvělou atmosféru, ke které přispívala vysoká návštěva
(2480 diváků).
Horácká Slavia dvakrát vedla, ve 49. minutě ovšem
Stavenský, forvard Kadaně, vyrovnal na 2:2. Tento stav
málem vydržel až do konce zápasu. Jenže dvě minuty před
koncem, kdy se Horácká Slavia už pomale loučila se
sezónou 2003/2004, se trefil v přesilové hře obránce
Oldřich Kališ, jenž svou brankou, která poslala Třebíč do
play‐off, rozpoutal neuvěřitelné ovace. Na tento moment a
na střelce vítězné trefy se na Horácku jen tak
nezapomene...

CHOMUTOV NADĚLIL MOSTU
ČTRNÁCT BRANEK
MOST 3:14 CHOMUTOV
39. kolo základní části 1. ligy
sezóna 2011/2012
Mezi Mostem a Chomutov byl sice v ročníku
2010/2011 rozdíl dvou tříd, ale takovýto výsledek čekal
málokdo. Byla to opravdu hra kočky s myší.
Pirátům se podařilo zejména první třetina, v níž
svého soka zesměšnili sedmi vstřelenými brankami. Ve
druhé periodě už sice favorizovaný celek zvolnil a skóre
navýšil jen o dvě trefy, vše si ale Severočeši vynahradili
v závěrečné dvacetiminutovce. Chomutov v ní sice
inkasoval hned třikrát, zato se mu povedlo skórovat
dalších pět branek. Konečný stav 3:14 byl opravdu
nevídaný, takže nebylo divu, že se o tomto klání hodně
mluvilo.
V kanadském bodování si hodně polepšil
zejména Milan Kraft, kapitán Pirátů. Tento bývalý forvard
Pittsburghu se totiž blýskl nevídanými sedmi body (1+6).
Pět bodů pak nasbíral i kanonýr David Hruška.
Zajímavé je, že Chomutov nadělil Mostu
potupnou desítku i o měsíc později (10:2). Zkrátka, rozdíl
mezi kvalitami obou celků byl propastný...

SLAVNÉ PRVOLIGOVÉ ZÁPASY

DRTIVÉ VÍTĚZSTVÍ ZNAMENALO
HISTORICKÝ ÚSPĚCH REBELU

BENÁTKY NAD JIZEROU VYDĚSILY
MLADOU BOLESLAV

HAVLÍČKŮV BROD 7:2 OLOMOUC
šestý zápas čtvrtfinále 1. ligy
sezóna 2010/2011

MLADÁ BOLESLAV 4:5 BENÁTKY NAD JIZEROU
pátý zápas čtvrtfinále 1. ligy
sezóna 2013/2014

Největším úspěchem novodobé historie Rebelu je
bezpochyby semifinálová účast v ročníku 2010/2011. Mezi
čtyři nejlepší celky se Havlíčkův Brod probojoval i přes to, že
je ve čtvrtfinále vyzvala silná Olomouc s Martinem Pruskem
v brance. Tým z Vysočiny udělal důležitý krok k historickému
postupu hned v prvních třech zápasech série. Všechny totiž
dokázal Rebel vyhrát, a to pouze o jednu branku! Pak ovšem
Havlíčkův Brod dvakrát v řadě na Moru nestačil a Kohouti se
vrátili do hry.
Klíčovým duelem, a jak se později ukázalo i
rozhodujícím, byl šestý zápas čtvrtfinále 1. ligy. Ten byl velmi
vyrovnaný, byť by se to při pohledu na konečný výsledek
rozhodně nezdálo. Jenže až do 52. minuty byl Havlíčkův Brod
ve vedení pouze o jednu branku. Až poté se rozjel
brankostroj.
I díky tomuto skvělému ročníku se do extraligy
prosadili například Miroslav Holec, jeden z hrdinů tohoto
zápasu, Vojtěch Němec, Hynek Zohorna či Michal Kempný.
Tým tehdy koučoval svérázný Petr Novák.

Cesta Mladé Boleslavi do extraligy loni rozhodně
nebyl jednoduchá. Hned ve čtvrtfinále totiž na Bruslařský
klub čekal krajský rival z Benátek nad Jizerou. Jednalo se sice
o souboj prvního s osmým, přesto se dala očekávat
vyrovnaná série. A nakonec tomu tak opravdu bylo...
Však také není divu, za Pojizeřany nastoupili takoví
hráči jako Marek Schwarz, Antonín Dušek, Michal Bárta či Jan
Plodek. Nutno však říci, že v prvních třech duelech tahaly
Benátky za kratší konec a dostaly se do nepříznivého stavu
série 0:3. V těchto úvodních zápasech ovšem Pojizeřané
ukázali, že rozhodně nedají kůži lacino. Byli favorizovanému a
movitějšímu celku vyrovnanými soupeři. Ve čtvrtém zápase
už se Benátkám nad Jizerou zadařilo i výsledkově a vrátily
sérii do Mladé Boleslavi. A i tam dokázaly svého rivala
porazit!
Byl to opravdu pěkný zápas, v němž padlo hned
devět branek. Rozhodující branka přitom přišla až čtyři
minuty před koncem. Pojizeřané tedy snížili stav série na 2:3
a vítěze základní části hodně znervóznili. Bohužel pro ně si
však sedmý rozhodující duel nevybojovali...

Odkaz na sestřih ze zápasu:
http://www.youtube.com/watch?v=1fmenfXU2tA

POTUPNÁ PORÁŽKA
ANEB VÝMĚNA STRÁŽÍ
LITOMĚŘICE 8:2 ÚSTÍ NAD LABEM
39. kolo základní části 1. ligy
sezóna 2013/2014
Ústí nad Labem bývalo v 21. století
velikánem druhé nejvyšší soutěži. Jenže loni éra
Slovanu skončila. Nejlépe to demonstruje právě
toto utkání. Odkaz na sestřih z tohoto derby:
http://www.youtube.com/watch?v=w1dy7G_klWk
Litoměřice totiž svého rivala deklasovaly
nevídaným způsobem. Přitom ještě před nedávnou
dobou byl Stadion jakousi farmou Ústí nad Labem.
Jenže za tři roky se role diametrálně změnily. Právě
Kališníci začali určovat trend severočeského
hokeje.
Litoměřice v tomto zápase vystřelily na
branku Ústeckých Lvů hned padesátkrát, hned osm
střel pak nedokázal gólman Orct zneškodnit.
Nejvíce se dařilo Jakubu Sujovi, který se blýskl
hattrickem, a velezkušené posile z Mladé Boleslavi
Martinu Koudelkovi, jenž zaznamenal do statistik
dvě vstřelené branky a dvě gólové přihrávky.
Sečteno podtrženo, tento duel změnil
mnohé, byť se to na první pohled nemuselo zdát.
Dokážou Lvi v budoucnu Litoměřice znovu
předstihnout?

DANIEL VRDLOVEC SE STAL NESMRTELNÝM
OLOMOUC 4:5sn. ŠUMPERK
27. kolo základní části 1. ligy
sezóna 2012/2013
Zápas plný zvratů. To byl duel mezi rivaly z Olomouce a
ze Šumperka. Toto derby skutečně splňovalo vše, co si od hokeje
můžeme přát. Plno branek, emoce, skvělá kulisa atd...
Po první třetině byl stav 2:2, ve druhé periodě se pak
Mora dostala do jednobrankového trháku. Ten jí ovšem
nevydržel dlouho a utkání pomalu ale jistě směřovala do
prodloužení. Jenže v 57. minutě se Olomouc dočkala vytoužené
trefy. Po střele Jakuba Hermana se už zdálo, že Kohouti o tři
body nepřijdou. Jenže vše bylo nakonec úplně jinak.
V poslední minutě, při závěrečném tlaku Šumperka, totiž
Libor Kašík, tehdejší gólman Olomouce, úmyslně posunul
brankovou konstrukci a rozhodčí správně nařídil trestné střílení
(viz ODKAZ). K němu se postavil Daniel Vrdlovec, jeden
z nejlepších hráčů v této dovednostní soutěži. Svůj um prokázal i
v této vypjaté chvíli a krásnou kličkou zařídil Drakům bod.
V samostatných nájezdech, které následovaly po bezgólovém
prodloužení, pak Vrdlovec Šumperku pomohl i k druhému
bonusovému bodu.
Nadpis k tomuto zápasu sice může znít trochu jako klišé,
ale pro fanoušky Šumperku je tento obrat stále jedním
z největších zážitků v novodobé historii. A právě Daniel Vrdlovec
měl na skvělé koncovce tohoto duelu naprosto zásadní podíl.
Letos opět obléká dres Draků.

SLAVNÉ PRVOLIGOVÉ ZÁPASY

NEVÍDANÝ BRANKOSTROJ V ZÁPASE PLNÉM HVĚZD
ČESKÉ BUDĚJOVICE 11:5 HRADEC KRÁLOVÉ
42. kolo základní části 1. ligy
sezóna 2004/2005
Před deseti lety se 1. liga nesla ve znamení neuvěřitelné jízdy Českých Budějovic, kterým v cestě za
postupem do extraligy pomáhala řada hráčů ze zámořské NHL, kde se týž ročník stávkovalo.
V zápase 42. kola se Jihočeši střetli s Hradcem Králové. Oba celky tehdy patřily k absolutní prvoligové
elitě, o čemž svědčily i hvězdné sestavy. Za České Budějovice v tomto zápase nastoupili například Roman Turek,
Radek Martínek, Angel Krstev, Stanislav Neckář, Radek Dvořák, Václav Prospal, Václav Pletka, Petr Sailer, Jiří
Šimánek, Luboš Rob, Petr Vampola, Martin Štrba, Radoslav Kropáč, Martin Hanzal či Štěpán Hřebejk. Opravdu
nevídaná síla. Jenže i Hradec Králové se mohl chlubit několika zvučnými jmény. Za Východočechy totiž
nastoupili Roman Červenka, Lubomír Korhoň, Jaroslav Roubík či Tomáš Martinec.
Fanoušci se tak měli na koho dívat. A hlavně na co! Tento duel byl totiž opravdu nezapomenutelný.
Příznivci Jihočechů mohli vidět nevídaných šestnáct branek, z toho hned jedenáct, které padly do sítě Alexandra
Hyláka.

KOMETA PŘEŽILA KLINICKOU SMRT
CHOMUTOV 1:2sn. BRNO
šestý zápas semifinále 1. ligy
sezóna 2008/2009
Semifinálová série mezi Chomutovem a Kometou Brno z roku 2009 byla jedna z nejlepších v prvoligové
historii. Střetly se v ní totiž dva týmy, které toužily po postupu do nejvyšší soutěže. Jenže do finále druhé nejvyšší
soutěže se mohl kvalifikovat pouze jeden z nich. Nakonec to bylo Brno, které bylo šťastnější. A to i přes to, že po
pěti zápasech mělo nůž na krku. V sérii totiž prohrávalo 3:2 na zápasy.
V šestém utkání byli Jihomoravané vyřazení ještě blíže. Po první třetině sice vedli 0:1, jenže Chomutov
vyrovnal a v posledním minutách málem vyrovnal, nebýt skvěle chytajícího Hyláka. Utkání tedy dospělo do
prodloužení. I v něm gól nepadl a jely se samostatné nájezdy. Tuto nesmírně důležitou loterii nakonec rozhodl
proměněným trestným střílením Robert Kántor. V sedmém zápase Kometa svého soka přemohla 3:0 a zajistila si
účast ve finále. Jenže tam nestačila na Ústí nad Labem.
Extraligu si však v nadcházejícím ročníku Brno přece jen zahrálo. Koupilo totiž licenci od nedalekého
Znojma.

Poznámka autora: Je jasné, že jsme spoustu úchvatných
prvoligových duelů nezmínili, především ty staršího data
(např. utkání play‐off, v němž Aleš Krátoška nasázel šest
branek). Nezlobte se tedy, pokud jsme vynechali zápas,
který Vy osobně považujete za památný. Rozhodně to totiž
není poslední článek na toto téma. Nicméně budu rád,
pokud na e‐mail Marek.Hedbavny@seznam.cz zašlete
náměty na duely, které považujete za nezapomenutelné..
HTU
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MAGAZÍN O 1. LIZE SLAVÍ

PÁTÉ NAROZENINY!

SLAVÍME PÁTÉ NAROZENINY!
Magazín o 1. lize si můžete pročítat již pátým rokem! Za tuto dobu bylo vydáno již třicet čísel (včetně tohoto vydání). Pojďme si nyní připomenout, jaké byly začátky tohoto internetového občasníku a vůbec vše, čím náš časopis za
těchto pět let prošel. Jako bonus přikládáme všechny odkazy na dosud zveřejněné magazíny – stačí kliknout na modrá pole.

JAK VYPADALY TITULNÍ STRANY?
1. ČÍSLO 1. ROČNÍKU

2. ČÍSLO 1. ROČNÍKU

Radek Duda, Petr Obdržálek, Milan
Ministr, Oldřich Bakus, Jaroslav
Roubík, Radek Haman, Pavel Janků,
Ladislav Boušek

Pavel Janků

3. ČÍSLO 1. ROČNÍKU
Filip Luňák

1. ČÁST: 5. ČÍSLO 1. ROČNÍKU
2. ČÁST: 5. ČÍSLO 1. ROČNÍKU

6. ČÍSLO 1. ROČNÍKU
Pavel Francouz

1. ČÍSLO 2. ROČNÍKU

2. ČÍSLO 2. ROČNÍKU

3. ČÍSLO 2. ROČNÍKU

Jiří Dopita

David Havíř

Jakub Bartoň

4. ČÍSLO 2. ROČNÍKU

5. ČÍSLO 2. ROČNÍKU

6. ČÍSLO 2. ROČNÍKU

Jakub Kania

Václav Sýkora

Jaroslav Nedvěd

7. ČÍSLO 1. ROČNÍKU

7. ČÍSLO 2. ROČNÍKU

1. ČÍSLO 3. ROČNÍKU

2. ČÍSLO 3. ROČNÍKU

Oldřich Bakus

Milan Procházka

David Výborný

Michal Mikeska

Martin Čech

4. ČÍSLO 1. ROČNÍKU
Zdeněk Okál

SLAVÍME PÁTÉ NAROZENINY!
3. ČÍSLO 3. ROČNÍKU
HTU

Jiří Cetkovský

4. ČÍSLO 3. ROČNÍKU
HTU

Jan Plodek

5. ČÍSLO 3. ROČNÍKU
HTU

Lukáš Poživil

5. ČÍSLO 4. ROČNÍKU

6. ČÍSLO 4. ROČNÍKU

HTU

HTU

Niko Kapanen

7. ČÍSLO 4. ROČNÍKU
HTU

Václav Skuhravý

David Ostřížek

6. ČÍSLO 3. ROČNÍKU

7. ČÍSLO 3. ROČNÍKU

1. ČÍSLO 4. ROČNÍKU

1. ČÍSLO 5. ROČNÍKU

2. ČÍSLO 5. ROČNÍKU

Daniel Hodek

Petr Chaloupka

Viktor Ujčík

Petr Tenkrát

Miroslav Hanuljak

Jak jste si mohli prohlédnout, na titulních stranách se objevili skutečně hráči se světovým renomé. Pojďme si nyní
udělat takovou statistickou vložku...

2. ČÍSLO 4. ROČNÍKU

3. ČÍSLO 4. ROČNÍKU

4. ČÍSLO 4. ROČNÍKU

Tomáš Půlpán

Aleš Kotalík

Jaroslav Roubík

... na titulní straně se objevili hned čtyři mistři světa (Jiří Dopita, Viktor Ujčík, Niko Kapanen a David Výborný)
... na titulní straně bylo hned deset hokejistů, kteří si zahráli na světovém šampionátu (Duda, Janků, Francouz, Dopita,
Výborný, Ujčík, Kotalík, Kapanen, Tenkrát, Skuhravý)
... na titulní straně se objevil i jeden olympijský vítěz (Jiří Dopita) a čtyři medailisté ze ZOH (krom Dopity i Kapanen,
Výborný a Kotalík)
... jen jeden hráč se objevil na obálce dvakrát ‐ Pavel Janků. A to dokonce dvakrát za sebou! Nutno však dodat, že
v prvním případě byl na titulní stránce společně s dalšími sedmi prvoligovými hráči.
... na titulní straně se objevil pouze jeden trenér, a to tehdy ještě chomutovský Václav Sýkora
... na obálce se objevili čtyři hráči Ústí nad Labem, tři hokejisté Hradce Králové, Třebíče, Jihlavy, Chomutova a Olomouce,
dva zástupci Berouna, Mladé Boleslavi a Českých Budějovic, jednou pak na titulní stránce byl hráč Litoměřic, Kladna,
Kadaně, respektive Benátek nad Jizerou (do tohoto přehledu jsme z pochopitelných důvodů nezapočítali vůbec první
titulní stránku, na které se objevila hned osmička hráčů)

SLAVÍME PÁTÉ NAROZENINY!

JAK SE ZMĚNIL DESIGN RUBRIK?
1. ROČNÍK

4. ROČNÍK
Úvodník

1. ROČNÍK

4. ROČNÍK
Příští číslo

Milníky období
TOP 15

SLAVÍME PÁTÉ NAROZENINY!
1. ROČNÍK

4. ROČNÍK

ZAJÍMAVÉ ÚDAJE

TOP 100 hokejistů sezóny

* Magazín o 1. lize již vydal jubilejních třicet čísel.
* Během těchto pěti let bylo popsáno 2944 stran!
* Počet stran časopisu se v jednotlivých ročnících zvyšoval. V prvním ročníku byl průměrný rozsah čísel 52 stran, rok
nato už 108, v sezóně 2012/2013 pak 120. Loni už dokonce hned sto dvacet dva! Letos však tento průměr kvůli tomu, že
je magazín v přehlednější A3 formě, výrazně klesne.
* Přinesli jsme vám profily skutečných hvězd – Jiřího Dopity, Davida Výborného, Niko Kapanena, Aleše Kotalíka, Viktora
Ujčíka, Michala Broše, Radka Dudy, Radka Bělohlava, Tomáše Divíška, Michala Mikesky, Davida Hrušky, Pavla Janků či
Martina Chabady.
* Vůbec nejčastěji vznikaly profily hráčů Horácké Slavie (hned sedmnáctkrát). To je vzhledem k tomu, že tento magazín
vychází na oficiálních stránkách třebíčského klubu a tvoří ho vášnivý fanda Horáků logické.
* Hodně jsme se také věnovali hokejistům Litoměřic a Chomutova (v obou případech jedenáct článků). Desetkrát jsme si
pak představili hráče Mladé Boleslavi, 9x Ústí nad Labem a Jihlavy, 8x Hradce Králové, sedmkrát Olomouce, Kadaně a
Berouna, 6x Písku a Šumperka, pětkrát Havlíčkova Brodu, Českých Budějovic a Benátek nad Jizerou, 4x Mostu, 2x
Havířova a jednou Vrchlabí.
* Jen dva hráči měli v magazínu o 1. lize hned dva profily. A to Jaroslav Nedvěd (na fotce) s Michalem Mikeskou.
* Jediným trenérem, jehož kariéru jsme v časopise podrobně popsali, byl Aleš Totter.

Zhodnocení sezóny

SLAVÍME PÁTÉ NAROZENINY!

ŘEKLI O MAGAZÍNU O 1. LIZE...
„Vydávání magazínu o I. lize, což je akce třebíčských fanoušků, mě příjemně překvapilo. To jsou ty správné aktivity,
tudy vede cesta k ještě lepší atmosféře, k ještě lepšímu zážitku a prožitku.“
Bedřich Ščerban, jednatel Dukly na svém blogu bedrichscerban.cz.

„Velice oceňuji Vaši práci, kterou se svým týmem věnujete při vydávání magazínu o 1. lize.“
Bohumik Slavíček, funkcionář ledního hokeje.

„Rád bych Vám složil upřímnou a velmi hlubokou poklonu za práci, kterou odvádíte.“
David Schlegel, eSports.

„Jsem rád, že někdo ve svém volném čas zpracovává něco tak náročného, jako je magazín 1. ligy.“
Tomáš Kučera, ředitel marketingu a PR ČEZ Motor České Budějovice.

„Musím říct, že to co děláš je perfektní. Motoru už fandím 24let, ale to co děláš jsem ani v extralize nezažil.“
Fanoušek Českých Budějovic David Lát.

„Tenhle magazín mi bude v EHL chybět.“
Příznivec olomouckého hokeje.

„Tohle asi v ČR nemá obdoby.“
Petr Kraus, vášnivý fanoušek Českých Budějovic a autor hokejových fotografií.

„Klobouk dolů, to už je skoro na diagnózu! Tohle nemá vycházet víckrát do roka, tohle se dá vytvořit tak jednou za
život. Já toho teda v životě už napsal hodně, ale takhle ucelený materiál, navíc o soutěži, která není v popředí médií, to
fakt nemám slov.“
Radek Klier, redaktor stránek fkpardubice.cz.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Pochvalných vzkazů přišlo ještě několik, přesto budu jakožto autor magazínu velmi rád, pokud ještě nějaké
přibudou. Pochopitelně budu rád i za připomínky ke tvorbě. A pokud byste se i Vy chtěli zapojit do tvorby
magazínu, stačí napsat a můžeme se domluvit na případné spolupráci.
konaktní e‐mail: Marek.Hedbavny@seznam.cz
HTU

UT

Na závěr bych rád poděkoval panu Jiřímu Mokrému, který v podstatě umožnil existenci magazínu o 1. lize. Svolil totiž k tomu, aby byl tento elektronický občasník vydáván na oficiálních stránkách hstrebic.cz.

ŽIVOT HOKEJOVÉ LEGENDY V DATECH

VZPOMÍNKOVÝ ČLÁNEK NA MIROSLAVA HLINKU, KAPITÁNA KLH CHOMUTOV V SEZÓNĚ 2008/2009

1972

30. srpna přichází Miroslav Hlinka na svět. Narodil se v Trenčíně, baště slovenského hokeje.

1976

Hokejová rodina Hlinků se rozrostla o dalšího člena – Jaroslava, současného lídra pražské Sparty.

1990

Miroslav Hlinka debutoval ve slovenské nejvyšší soutěži. Pochopitelně v barvách mateřské Dukly.

1992

Trenčín vyhrává československou nejvyšší soutěž. Na titulu se podíleli například Žigmund Pálffy,
Róbert Petrovický, Robert Švehla, Ľubomír Kolník, Ľubomír Sekeráš a také mladíček Miro Hlinka.

1995

188 centimetrů vysoký centr, který se nebál tvrdé hry a byl velmi platný v oslabeních, poprvé
změnil hokejovou adresu. Do svého kádru ho totiž zlákala ambiciózní Sparta Praha.

1998

Miroslav Hlinka debutuje v reprezentaci. Paradoxně v té české!

1999

Statný forvard opět mění dres. Šel vyzkoušet tempo finské nejvyšší soutěže. V Jokeritu však sezónu
1999/2000 nedohrál. V jejím průběhu totiž zamířil do Slovanu Bratislava.

2000

Jeden z nejúspěšnějších roků Hlinkovy kariéry. Bojovný útočník totiž vyhrál s ambiciózním
Slovanem Bratislava slovenský titul a po skončení klubové sezóny si vybojoval pozvánku na
mistrovství světa (už ovšem v barvách Slováků). A to, jak si jistě pamatujete, znamenalo pro tamější
hokej zlomový moment. Naši sousedé totiž získali první medaili v historii – a to hned stříbrnou!

2002

Největší úspěch Hlinkovy kariéry přišel o dva roky později. Nejprve se s týmem MODO probojoval
do finále švédské Elitserien, kde sice neuspěl, ale vše si vynahradil na světovém šampionátu. Byl
totiž u největšího úspěchu slovenské historie – zlaté medaile z MS 2002.

2003

Sbírku cenných kovů zkompletoval hned o rok později. Hlinka pomohl pěti kanadskými body
slovenskému národnímu týmu k bronzové medaili.

2004

Úspěšná éra slovenského hokeje sice skončila, ale Miroslav Hlinka zabojoval alespoň na klubové
scéně. Poctivou defenzivní prací totiž pomohl Zlínu k historicky prvnímu titulu!

2007

Miroslav Hlinka byl jakožto kapitán Pardubic zvolen největším sympaťákem naší nejvyšší soutěže.
Tato trofej hovoří za vše. Miro byl zkrátka skvělý člověk...

2008

Hvězdný útočník se stal posilou a zároveň i kapitánem Chomutova. Část sezóny 2008/2009 sice
promarodil, ale i tak se na něj na severu Čech vzpomíná jen v tom nejlepším. Ve 35 zápasech
zaznamenal 36 kanadských bodů a byl správným lídrem mužstva.

2011

Čeští fanoušci si mohli Miroslava Hlinku připomenout v rámci studia Buly. Legendární hokejista byl
totiž expertem při mistrovství světa. A podal opravdu skvělý komentátorský výkon!

2014

Miroslav Hlinka se rozhodl svůj život dobrovolně ukončit. Budiž mu země lehká...

MIROSLAV HLINKA V OBRAZECH

PC HRA – NHL 09 ADDON
Dva hokejoví nadšenci a velcí prvoligoví fanoušci se rozhodli, že vytvoří rozsáhlý addon do počítačové hry NHL 09.
S jeho tvorbou si dali velkou práci a vzniklo tak dílo, které nemá v rámci této hry obdoby. V prvoligovém addonu
naleznete kompletní soupisky, autentické dresy/ledy a mnoho dalšího. Vydání patche už je na spadnutí...
FB stránka První liga do NHL 09 – PC: www.facebook.com/pages/První‐liga‐do‐NHL09‐PC/1437487133196966?fref=ts
Patch vyjde v nejbližších dnech, proto sledujte výše uvedenou FB stránku.
Foto z addonu:

LEGENDA

JIŘÍ KADLEC
Jiří Kadlec je přírodním úkazem. Ačkoli v létě oslavil již třiačtyřicáté narozeniny, stále týden co týden podstupuje náročné
hokejové souboje. A to ne na amatérské úrovni! Jiří Kadlec je totiž klíčovou postavou druholigového Kolína, kterému dokonce loni
vydatně pomohl k postupu do baráže. Vzhledem k tomu, že se letos bude z 2. ligy postupovat přímo, tak je klidně možné, že svou
kariéru zakončí vybojováním druhé nejvyšší soutěže. Nechme se překvapit...
Kadlecova dlouhověkost je zajímavá z ještě jednoho důvodu. Poštěstilo se mu totiž, že v jednom týmu nastupuje se svým
synem! To se v kariéře podaří opravdu jen mizivému procentu hokejistů. A jedním z nich je právě Jiří Kadlec, jenž s hokejem začínal
právě v Kolíně. Jiří Kadlec je vůbec velkým kolínským patriotem. Kozlům byl věrný až do sezóny 2000/2001 (včetně). A to i přesto, že
věděl, že je mu 2. liga zkrátka malá.
V roce 2001 však nakonec podlehl vábení Mladé Boleslavi, jež vydatně zbrojila na postup do 1. ligy. A cíl se podařilo splnit ‐
hned v tomtéž ročníku totiž Bruslařský klub slavil velký úspěch. Druhou nejvyšší soutěž hrál maličký, pouze 170 centimetrů měřící
forvard, až do roku 2012. Nejprve oblékal dres Mladé Boleslavi, které dokonce chvíli kapitánoval. Ve středočeském celku se dodnes
na Jiřího Kadlece vzpomíná s velkou úctou, přestože se za tu dobu Bruslařským klubem prohnaly desítky mnohem slavnějších hráčů.
Jenže na Kadlece zkrátka nelze zapomenout. Jeho hra se zkrátka lidem musela líbit. Nejenže svou technikou strčil do kapsy většinu
prvoligových hráčů, ale on kromě výborné ofenzivní činnosti i skvěle bránil. Obdivuhodné je rovněž to, že i v pokročilém věku patřil
k nejlepším bruslařům druhé nejvyšší soutěže.
Krom fanoušků Mladé Boleslavi mohli um Jiřího Kadlece obdivovat i v Hradci Králové, kde strávil krásných pět let a zároveň
si na východě Čech vytvořil i své osobní maximum v počtu kanadských bodů a nastřílených branek – 20 + 26. Kabinu dnes již
extraligového celku opustil na vlastní žádost po skončení ročníku 2011/2012.
Na vlastní žádost pro to, že Jiří Kadlec toužil po návratu do mateřského Kolína. Tam totiž krom místa v kádru A‐týmu
obdržel nabídku i na pozici ve vedení klubu. Tomu prostě nešlo odolat... Popřejme tedy, ať se mu daří i ve funkcionářské roli. Je
totiž málo takových srdcařů jako on...

STATISTIKY

ARCHIV MAGAZÍNŮ
ROČNÍK 2012/2013

ROČNÍK 2013/2014

ROČNÍK 2014/2015

1. číslo: ZDE

5. číslo: ZDE

1. číslo: ZDE

5. číslo: ZDE

1. číslo: ZDE

2. číslo: ZDE

6. číslo: ZDE

2. číslo: ZDE

6. číslo: ZDE

3. číslo: ZDE

7. číslo: ZDE

3. číslo: ZDE

7. číslo: ZDE

4. číslo: ZDE

4. číslo: ZDE

OBSAHY ČÍSEL

OBSAHY ČÍSEL

1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 10 hráčů do 175 cm

OBSAHY ČÍSEL

1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 15 letních posil, přehled posledních
dvaceti prvoligových sezón

2. číslo: Michal Mikeska, Mario Cartelli, Martin Filip, Milan Toman,
Lukáš Pabiška, BK Mladá Boleslav, Královští Lvi Hradec Králové, Jiří
Novotný, TOP 10: brankáři

1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 15 letních posil, legenda: Milan Ministr

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: 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

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: 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

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: 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

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, Boris Žabka, Ladislav Slížek, Richard
Diviš, Daniel Boháč, Daniel Hodek, Luděk Brož, TOP 10: cizinci,
Alexandr Elsner

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, Pavel Maláč

7. číslo: Shrnutí sezóny, TOP 100 hráčů sezóny, udílení trofejí, shrnutí
play‐off/out, výroky, Vítězslav Jankových

DĚKUJEME MEDIÁLNÍM PARTNERŮM ZA PODPORU
ČESKÝ NÁRODNÍ SPORT BYL, JE A BUDE VŽDY HOKEJ!!

TŘI KÁPĚ: TŘEBÍČ

WWW.HSTREBIC.CZ

RYTÍŘI KLADNO

1. HOKEJOVÁ LIGA CZ

ESPORTS.CZ

ZÁBAVA

KVÍZ
VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ

SRANDIČKY NA ÚKOR SPOLUHRÁČŮ Z NHL
http://www.youtube.com/watch?v=R6dy6sUV7As

KDO JE TO?
Za každou správnou odpověď dva body.

Poznáš sezónu?
1. indicie: nejproduktivnějšími hráči Koláček a Branda
2. indicie: sestup Přerova a Prostějova
3. indicie: vyhrálo Znojmo, to ale neuspělo v baráži
4. indicie: extraligu tehdy vyhrál podruhé v řadě Vsetín
5. indicie: jednalo se o olympijskou sezónu

SESTŘIH NEJHEZČÍCH AKCÍ PAVLA DACJUKA
http://www.youtube.com/watch?v=wQek_SUBNw0

Poznáš hráče?
1. indicie: 22. 11. 1981, Jihlava
2. indicie: dříve neshody s vedením Dukly
3. indicie: Plzeň, Mladá Boleslav, Zlín
4. indicie: zkušený útočník Jihlavy
5. indicie: kř. jméno Michal

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

10 otázek
Za každou správnou odpověď 1 bod

1) Kdo dal loni nejvíce vítězných branek?
a) Jaroslav Roubík
b) Tomáš Nouza
c) Adam Zeman
d) Miloslav Čermák
2) Kdo dal loni nejvíce branek v přesilovce?
a) Adam Zeman
b) Tomáš Nouza
c) Tomáš Sedlák
d) Michal Broš
3) Kdo byl loni nejlepším nahrávačem 1. ligy?
a)) David Výborný
b) Tomáš Klimenta
c) Tomáš Čachotský
d) Denis Kindl
4) Kdo byl loni nejvytěžovanějším brankářem?
a) Tomáš Štůrala
b) Lukáš Daneček
c) David Rittich
d) Martin Falter
5) Kdo byl loni nejtrestanějším hráčem?
a) Lukáš Bohunický
b) Martin Dudáš
c) Václav Skuhravý
d) Milan Toman

6) Kdo měl loni nejlepší statistiku +/‐?
a) Tomáš Klimenta
b) Michal Broš
c) Ctirad Ovčačík
d) David Výborný
7) Kolik nul loni vychytal Tomáš Halász?
a) 6
b) 8
c) 10
d) 11
8) Kdo měl loni nejvyšší úspěšnost zákroků?
a) Michal Valent
b) Tomáš Halász
c) Ondřej Kacetl
d) Tomáš Vošvrda
9) Kolikátá loni skončila Třebíč v zákl. části?
a) čtvrtá
b) pátá
c) šestá
d) sedmá
10) S kým loni vypadla Jihlava v play‐off?
a) Mladá Boleslav
b) Havlíčkův Brod
c) Třebíč
d) Olomouc

Kolik nul loni vychytal Tomáš Halász?

Kolikátá skončila Třebíč v základní části?

Pokud jste dosáhl/a… jste…
20‐26 bodů
Prezident klubu
Manažer
16‐19 bodů
12‐15 bodů
Hlavní trenér
7‐11 bodů
Asistent trenéra
3‐6 bodů
Trenér mládeže
0‐2 bodů
Nosič vody

DALŠÍ VYDÁNÍ

... vycházíme 4. listopadu

: JOSEF STRAKA
: PETR PUNČOCHÁŘ
: PETR TENKRÁT
: VLADIMÍR RŮŽIČKA MLADŠÍ
: TOP 15 HRÁČŮ VÝŠKY 177 CM A MÉNĚ
: ZAOSTŘENO NA TŘEBÍČSKÉ BRANKÁŘE
: HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
: LEGENDA JIŘÍ CMUNT
: OHODNOCENÍ KLUBOVÝCH WEBŮ
-------------------------------------------------------------------foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf,
weby extraligových klubů, sportyusti.cz
VÝSLEDKY KVIZU
Kdo je to?
1. MICHAL SZTEFEK
2. JAKUB ČUŘÍK
3. MAREK PABIŠKA
Poznáš…?
sezóna: 1997/1998
hráč: MICHAL DŮRAS
U

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

Kontakt
Marek.Hedbavny@seznam.cz
U

HTU

UT

