MAGAZÍN O 1. LIZE
6. číslo, ročník 2014/2015
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Někteří z fanouškl Šumperka dali jasně najevo, co si myslí o teroristických útocích (nejen)
v Paříži a o obavách z islamizace Evropy.

+

FENOMÉN JAROSLAV ROUBÍK
Je to vůbec možné? Je Jaroslav Roubík vůbec
člověk? To, co ústecká opora předváděla
v lednu a vůbec v celém ročníku, si rozhodně
zaslouží tu nejhlubší úctu. Roubík si vytvořil
osobní rekordy jak v počtu bodů, tak i v počtu
branek (poprvé v kariéře se mu podařilo
pokořit hranici třiceti tref). V sedmatřiceti
letech!
JOSEF STRAKA S TOMÁŠEM NOUZOU
Absolutorium rovněž zaslouží i klíčoví hráči
Českých Budějovic – Tomáš Nouza a jeho
dvorní centr Josef Straka. V historickém
bodování 1. ligy se totiž zařadili na druhé,
respektive třetí místo. A to hned za
nedostižného Václava Prospala, jenž ve
výlukovém ročníku 2004/2005 získal 88 bodů.

PŘEDMLUVA
KLIKNI NA ODKAZ:
www.facebook.com/t
rikapecz.1liga?fref=ts
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„Je to tady! Vrchol sezóny 2014/2015 konečně přichází! Načekali jsme se na něj
dlouho. Pět měsíců, 52 kol základní části... Nutno však dodat, že čekání rozhodně
stálo za to. Vše totiž nasvědčuje tomu, že letošní play‐off se zapíše do dějin jako
jedno z nejlepších v novodobé prvoligové historii, ne‐li vůbec to nejlepší.
Vzhledem k tomu, že se již třetím rokem bude hrát rozšířená baráž, postupují do
boje o extraligu hned dva týmy z této nižší soutěže. Následující týdny zodpoví
otázku, jejíž rozluštění všichni napjatě očekáváme. Nuže, které celky si vybojují
právo bojovat o postup? Magazín o 1. lize pochopitelně není vševědoucí, pokusí
se však jednotlivé celky rozebrat kousek po kousku a nastíní, jak by asi průběh
vyřazovacích bojů mohl vypadat. Nutno však podotknout, že letošní tipování je
opravdu ošidné. Favoritem by měl být Chomutov, jenže i ten určitě svede
vyrovnané souboje s ostatními prvoligovými celky. O návrat do extraligy se
pochopitelně pokusí i Kladno, jež má ve svém kádru několik hvězd v čele
s Tomášem Kaberlem a Petrem Tenkrátem. Pozadu nezůstanou ani České
Budějovice, které mají zřejmě ty nejlepší fanoušky v lize. To bude pro Motor
opravdu velký hnací motor. Zapomínat ovšem nesmíme ani na Třebíč, Jihlavu,
Litoměřice či Havířov. I oni by rádi postoupili minimálně do semifinále...
Magazín o 1. lize se však bude věnovat i čtyřem nešťastníkům, pro které
letos zůstaly brány play‐off zavřeny. Sezóna 2014/2015 totiž nekončí ani pro ně.
Ba právě naopak čeká na kvarteto prvoligistů boj vůbec nejtěžší ‐ bitva o holé
přežití... Jeden z nich totiž bude muset první ligu opustit. Který tým to bude? I na
tuto otázku se magazín o 1. lize pokusí zodpovědět...“
Pěkné počtení přeje HSfan

43 Analýza: play‐out
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CITÁT ČÍSLA

52 Pohled do 2. ligy
„Lidé vás hodnotí až podle toho, jak hrajete v play‐off.“

55 Legenda: Tomáš Ficenc

Jaromír Jágr a jeho výstižný komentář k vyřazovacím bojům,
které právě nastávají.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MOSTU
Severočeský celek se rozhodl výrazně obměnit
klubovou identitu. Nejenže představil nové
logo, ale zejména ve spolupráci s firmou
eSports vytvořil moderní internetové webovky.
Fanoušci Mostu se navíc mohou těšit na
velkoplošnou obrazovku, o jejíž koupi vedení
klubu právě jedná. Krom toho se změnil i
design oficiálních klubových stránek nedaleké
Kadaně. I zde šlo o krok kupředu.

-

PROBLÉMY A PODVOD V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkův Brod bude bojovat do posledního
kola o záchranu. Jenže i kdyby tým z Vysočiny
sportovní cestou prvoligovou příslušnost uhájil,
nemuselo by to nutně znamenat skutečné
setrvání klubu ve druhé nejvyšší soutěži.
Havlíčkobrodskému hokeji totiž schází finance
a vážně hrozí konec mužského hokeje. Krom
toho by mělo po konci této sezóny dojít
k obměně klubového názvu, z něhož zmizí
tradiční značka Rebel. Vedení klubu si navíc
uřízlo další velkou ostudu. Falšovalo totiž
podpisy v zápisech o utkání. Více zde:
http://www.hokej.cz/podvadeli‐a‐falsovali‐
podpisy‐havlickuv‐brod‐zaplati‐119‐
tisic/5005326. Dokáže se Havlíčkův Brod, jeden
z nejtradičnějších hokejových celků u nás,
stabilizovat, nebo ho potká podobný osud jako
loni Beroun?
„BLIKANEC“ FILIPA PEŠÁNA
Svými blikanci byl ve sportovním prostředí
známý především stoper Tomáš Řepka, v první
lize se však těmito prohřešky v poslední době
prezentuje i realizační tým Benátek nad
Jizerou. Více si o celé situaci můžete přečíst na
další stránce v sekci Tipy na rozhovory.

STATISTIKY

HRÁČSKÉ STATISTIKY
TOP 15 kan. bodování
1. Tomáš Nouza (ČB)
2. Josef Straka (ČB)
3. Jaroslav Roubík (ÚNL)
4. Patrik Moskal (ŠUM)
5. Jaroslav Kalla (LIT)
6. Tomáš Rod (ÚNL)
7. Vítězslav Bílek (LIT)
8. Marek Hovorka (CHO)
9. Nikola Gajovský (CHO)
10. Martin Heřman (ČB)
11. Michal Dragoun (KLA)
12. Tomáš Čachotský (JIH)
13. Miloslav Hořava (KLA)
14. Roman Erat (TŘE)
15. Jan Rudovský (KLA)

77 bodů
77
71
60
60
55
54
54
52
49
46
45
44
44
41

TOP 7 asistentů
1. Jaroslav Kalla (LIT)
2. Josef Straka (ČB)
3. Tomáš Nouza (ČB)
4. Tomáš Rod (ÚNL)
5. Patrik Moskal (ŠUM)
6. Roman Erat (TŘE)
7. Nikola Gajovský (CHO)

TOP 5 juniorů (bodování)
48 asistencí
47
44
43
40
35
34

TOP 3 asistentů (obránci)
1. Tomáš Sedlák (ŠUM)
2. Brett Skinner (CHO)
3. Tomáš Kolafa (ÚNL)

26 asistencí
26
23

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus
TOP 7 kan. bodování (obránci)
1. Tomáš Sedlák (ŠUM)
2. David Roupec (PRO)
3. Tomáš Kolafa (ÚNL)
4. Brett Skinner (CHO)
5. Jakub Bartoň (TŘE)
6. Aleš Holík (TŘE)
7. Zdeněk Čáp (JIH)

33 bodů
32
31
30
29
29
28

TOP 7 střelců
1. Jaroslav Roubík (ÚNL)
2. Vítězslav Bílek (LIT)
3. Tomáš Nouza (ČB)
4. Josef Straka (ČB)
5. Marek Hovorka (CHO)
6. Miloslav Hořava (KLA)
7. David Tůma (ÚNL)

+ 27
23
21
19
19
18
18
18
18
17

Nejhorší +/‐
38 gólů
34
33
30
26
26
26

TOP 3 střelců (obránci)
1. Jan Rutta (CHO)
2. David Roupec (PRO)
3. Jakub Bartoň (TŘE)

1. Nikola Gajovský (CHO)
2. Jaroslav Koma (CHO)
3. Michal Dragoun (KLA)
4. Tomáš Klouček (KLA)
5. David Růžička (KLA)
6. Richard Diviš (JIH)
7. Jan Zdráhal (TŘE)
8. Štěpán Hřebejk (CHO)
9. Brett Skinner (CHO
10. David Kämpf (CHO)

11 gólů
10
9

518. Lukáš Luňák (PRO)
517. Vítězslav Nedrda (MOS)
516. Václav Tomek (HB)
515. Zdeněk Tauš (MOS)
514. David Pavlíček (HB)

‐ 27
‐ 22
‐ 19
‐ 19
‐ 19

TOP 5 nejtrestanějších hráčů
1. Jakub Šulc (LIT)
2. Martin Kuřitko (JIH)
3. Petr Ulrych (BNJ)
4. Lukáš Duba (PRO)
5. David Roupec (PRO)

TÝMOVÉ STATISTIKY

95 TM
94
88
88
85

1. Luboš Rob (ČB)
2. David Kämpf (CHO)
3. Ondřej Kaše (CHO)
4. David Kaše (CHO)
5. Radek Prokeš (ČB)

TABULKA
34
24
21
14
13

TOP 3 cizinci (bodování)
1. Marek Hovorka (CHO)
2. Rok Pajić (ČB)
3. Martin Šagát (CHO)

54
40
31

TOP 3 gólmani (počet výher)
1. Miroslav Kopřiva (CHO)
2. Michael Petrásek (ÚNL)
3. Tomáš Král (LIT)

25
21
21

TOP 3 gólmani (čistá konta)
1. Tomáš Král (LIT)
2. Miroslav Kopřiva (CHO),
Ondřej Bláha (ČB),
Jan Lukáš (KLA)

5

4

#

Tým

Z

V VP PP

P

Skóre

B

200:102

119

1

Piráti Chomutov

52 33 7

6

6

2

ČEZ Motor České Budějovice

52 26 7

3

16 185:134

95

3

SK Horácká Slavia Třebíč

52 28 2

6

16 145:127

94

4

HC Dukla Jihlava

52 24 8

5

15 169:140

93

5

Rytíři Kladno

52 27 4

3

18 185:126

92

6

HC AZ Havířov 2010

52 23 4

5

20 147:147

82

7

SK Kadaň

52 23 2

8

19 139:134

81

8

HC Stadion Litoměřice

52 24 3

3

22 151:131

81

9

HC Benátky nad Jizerou

52 20 8

2

22 131:126

78

10 HC Slovan Ústí nad Labem

52 22 2

5

23 159:165

75

11 HOKEJ ŠUMPERK 2003

52 19 4

5

24 154:188

70

12 HC Most

52 11 5

9

27 109:195

52

14 LHK Jestřábi Prostějov

52 9

5

3

35 116:207

40

13 HC Rebel Havlíčkův Brod

52 8

6

4

34 115:183

40

Úspěšnost zákroků (min. 25 zápasů)
1. Miroslav Kopřiva (CHO)
2. Ondřej Bláha (ČB)
3. Jan Lukáš (KLA)
4. Miroslav Hanuljak (CHO)
5. Lukáš Daneček (HAV)

93,67%
93,66%
93,36%
92,65%
92,53%

Průměr gólů na zápas (min. 25 zápasů)
1. Miroslav Kopřiva (CHO)
1.71
2. Jan Lukáš (KLA)
1.92
3. Ondřej Bláha (ČB)
1.99
Nejvíce odchytaných minut
1. Tomáš Král (LIT)
2265
2. Michael Petrásek (ÚNL)
2215
3. Juraj Šimboch (PRO)
2102

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

4462 diváků
2818
2196
2088
1807
1755
1187
1137
1098
1052
555
402
399
309

VYUŽITÍ PŘESILOVÝCH HER

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

21,85%
20,72
20,14
19,52
19,07
18,66
18,18
17,61
16,67
15,71
14,76
14,39
11,72
10,00

TIPY NA ROZHOVORY

VIDEOTÉKA

1) ZMĚNA NÁZVU HAVLÍČKOBRODSKÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU
Rebel, Rebel, ten je jenom jeden. Ne, to už neplatí. Už není ani jeden. Havlíčkobrodský klub se totiž rozhodl pro změnu názvu.
Od příštího ročníku už bude oficiálním klubovým jménem HC Havlíčkův Brod. Proč? To se dozvíte v tomto článku:
http://hokej.idnes.cz/havlickuv‐brod‐hokej‐zmena‐nazvu‐d4m‐/hok_1liga.aspx?c=A150116_2131717_hok_1liga_tof

Skvělý dokument Spoluhráči, jenž pojednává nejen o přátelství Tomáše Zelenky a Patrika Eliáše.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1066640954‐spoluhraci/
HTU

UT

2) FILIP PEŠÁN V ŠUMPERKU NAPADL DIVÁKA
Těsně po uzávěrce minulého čísla se po internetu rozšířila zpráva o tom, že tehdy ještě benátecký trenér Filip Pešán (dnes už je
koučem Benátek, viz klubové aktuality) napadl fanouška Šumperka. K incidentu skutečně došlo, potyčku profesionálního kouče
s příznivcem Draků totiž zachytila i kamera. Rozhovor se samotným Pešánem si můžete přečíst zde:
http://hokej.idnes.cz/havlickuv‐brod‐hokej‐zmena‐nazvu‐d4m‐/hok_1liga.aspx?c=A150116_2131717_hok_1liga_tof. Interview
s šéfem šumperského hokeje Vladimírem Velčovským pak zde: http://hokej.idnes.cz/na‐pesana‐neplivli‐kdyz‐pouzil‐pesti‐ds3‐
/hok_1liga.aspx?c=A150107_101037_hok_1liga_par Podobného incidentu se nedopustil realizační tým farmářského klubu
Liberce poprvé. Už v minulých číslech magazínu o 1. lize jsme uveřejnili video ze zápasu v Třebíči, kdy se asistenti Filipa Pešána
sápali po brankovém rozhodčím. Jak se ukázalo ve zpomaleném záběru, sudí měl tehdy pravdu a gól viděl správně, omluvy se
však nedočkal. Tedy alespoň té veřejné.
3) JAN PLATIL UKÁZAL PROSTŘEDNÍČEK KLADENSKÝM FANOUŠKŮM, STÁHLO HO MÍSTO V KÁDRU
V zápase mezi Kladnem a Havlíčkovým Brodem ruply Janu Platilovi, tehdejšímu kapitánovi Rebelu, nervy a nejprve seřval
rozhodčího (k žádné inzultaci ovšem nedošlo, jak bylo mylně uváděno v některých tiskovinách) a posléze ukázal prostředníček
kladenským příznivcům. Toto chování ho nakonec stálo místo v týmu. http://hokej.idnes.cz/hokej‐jan‐platil‐incident‐s‐
rozhodcim‐dw5‐/hok_1liga.aspx?c=A150130_221055_hok_1liga_cig
4) ŠARVÁTKA MARTINA VOLKEHO A TOMÁŠE KRÁLE
Derby mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi bylo opravdu vypjaté. Na samém konci zápasu dokonce došlo k potyčce gólmanů
Krále s Volkem. Jak k celé situaci došlo? Velmi zajímavý článek k tomuto tématu vyšel na webu iDnes.cz:
http://hokej.idnes.cz/volke‐kral‐sarvatka‐prvni‐hokejova‐liga‐litomerice‐usti‐p2h‐
/hok_1liga.aspx?c=A150201_142146_hok_1liga_ten
5) KURIÓZNÍ VLASTENEC CHOMUTOVSKÉHO ZADÁKA KOMY
Jaroslav Koma, slovenský obránce Pirátů, zřejmě zapomněl, že už nehraje za Rebel, ale za severočeský Chomutov. V duelu se
svým bývalým klubem si totiž vstřelil neuvěřitelnou branku. Nevšiml si totiž, že Miroslav Kopřiva zamířil na střídačku (rozhodčí
signalizovali udělení výhody) a pod tlakem se rozhodl vyslat přihrávku gólmanovi. Jenže ten v bráně už dávno nebyl a puk
kuriózně zamířil až do sítě. Reakce Komy a video z tohoto momentu najdete zde: http://www.hokej.cz/video‐paradni‐vlastnak‐
propadl‐bych‐se‐pod‐trubky‐smeje‐se‐koma/5005362
6) JAN NOVÁK ZPĚT DOMA
Do Havlíčkova Brodu se po letech strávených v extralize a v cizině vrátil bývalý reprezentační obránce Jan Novák. Ten bude
mateřskému týmu vypomáhat minimálně do poloviny února. Už nyní ovšem ví, že letošní ročník si za rámeček rozhodně nedá.
Jeho kmenové Slavii se nedaří, stejně tak jako o soutěž níže Rebelu. Dokážou se oba dva týmy zachránit? Rozhovor obránce
s dělovou ránou si můžete přečíst zde: http://hokej.idnes.cz/hokej‐javlickuv‐brod‐novak‐slavia‐dlt‐
/hok_1liga.aspx?c=A150123_100100_hok_1liga_rou

Když před startem sezóny ČEZ Motor České Budějovice spustily kanál na YouTube, začaly ve velkém stylu.
První zveřejněné video totiž bylo velmi povedené. No posuďte sami.
https://www.youtube.com/watch?v=LKKpwIyDbz4

OHLÉDNUTÍ

PIRÁTI CHOMUTOV
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

NIKOLA GAJOVSKÝ

Chomutov je skvěle fungující kolektiv, ve
kterém má každý hráč své místo. Jen těžko lze
tedy vystihovat jednotlivce. Brankáři totiž
chytají výborně, obrana pracuje bezchybně a
útok dává jednu branku za druhou. Vybírat
nejlepšího hráče je tedy poněkud zbytečná
záležitost. Nicméně volba na někoho padnout
musela. Magazín o 1. lize se nakonec rozhodl
pro Nikolu Gajovského, hokejistu s vytříbenou
technikou a ojedinělým přehledem o hře.

Litoměřice 1:3 Chomutov
Chomutov 1:2 Most
Jihlava 3:2pr. Chomutov
Chomutov 3:2 Benátky n/J
Třebíč 3:7 Chomutov
Chomutov 4:2 Kadaň
Chomutov 2:1 Ústí n/L
Havl. Brod 2:3pr. Chomutov
Chomutov 9:1 Havířov
Šumperk 3:7 Chomutov
Chomutov 3:2sn. Č. Budějovice
Kladno 4:6 Chomutov
Chomutov 9:1 Prostějov

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Chomutov potvrdil roli favorita i v lednu, respektive
v únoru. Dvakrát nadělil nebohým soupeřům devítku,
dvakrát tak potupnou sedmičku. Krom toho zvládl i duel
na Kladně, což by mohl být případný soupeř Pirátů
v semifinále.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
CHOMUTOV POSÍLIL RUSKÝ ZADÁK TITOV
Piráti jsou v první lize jasně nejambicióznějším týmem. K cestě za postupem do extraligy je však
potřeba mít co nejširší kádr. Vedení klubu se tedy rozhodlo angažovat dalšího hráče, tentokráte do
obrany. Chomutov se rozhodl zalovit v zahraničí a přivedl Alexandra Titova, 23letého rodáka
z Moskvy. 183 centimetrů vysoký bek má na svém kontě přes sto utkání ve VHL, což je druhá nejvyšší
soutěž v Rusku. Ve vyšší KHL si nikdy nezahrál. Titov je osmým cizincem v klubu. Krom něj tvoří
zahraniční enklávu Fin Sinisalo, Kanaďané Skinner, Scalzo a McGregor a tři zástupci Slovenska – Šagát,
Koma a Hovorka.
POHYBY NA TRASE CHOMUTOV → KADAŇ
Vzhledem k tomu, že letos Chomutov a Kadaň působí ve stejné soutěži, jsou změny mezi oběma
mužstvy řešeny hostováními. To rozhodně není jednoduché na organizaci. Bohužel pro Kadaň se
Piráti rozhodli svůj partnerský tým oslabit, protože nechtěli riskovat problémy a chtějí mít pro
klíčovou fázi sezóny ten nejširší možný tým. Do Chomutova se tedy vrací Marek Račuk, Jan Strmeň,
Marek Sikora, Martin Šagát a obránce Jaroslav Mrázek. Jedinou posilou Kadaně z Chomutova se stal
mladý zadák Radek Havel. Holt, úděl farmy...

OHLÉDNUTÍ

HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JOSEF STRAKA

Josef Straka v tomto období onemocněl a
jedno utkání dokonce vynechal. Do několika
zápasů pak naskočil i přes to, že se necítil ve
vůbec dobrém zdravotním rozpoložení. Na
jeho energii to pochopitelně bylo poznat a
oproti prvním třem čtvrtinám jeho výkonnost
trochu klesla, což odnesly České Budějovice
zhoršenou formou, ale i tak jsme se rozhodli
Josefa Straku vyhlásit hráčem období. I nadále
byl totiž klíčem k úspěchu Jihočechů. Fanoušci
však za hráče měsíce ledna zvolili Švihálka.

Č. Budějovice 3:2sn. Třebíč
Havl. Brod 1:0 Č. Budějovice
Č. Budějovice 9:2 Šumperk
Kladno 5:0 Č. Budějovice
Č. Budějovice 6:1 Kadaň
Most 0:4 Č. Budějovice
Č. Budějovice 2:4 Benátky n/J
Ústí n/L 6:4 Č. Budějovice
Č. Budějovice 3:2pr. Havířov
Chomutov 3:2sn. Č. Budějovice
Prostějov 2:1 Č. Budějovice
Č. Budějovice 3:2 Litoměřice

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Pro České Budějovice bylo klíčové, že dokázaly otočit
duel s Litoměřicemi, který se hrál v posledním kole.
V případě porážky by skončily páté, nyní však do play‐
off postupují ze skvělé druhé příčky. To zaručuje Motoru
velké šance na postup do baráže. Poslední kolo bylo
zkrátka neuvěřitelné a zapíše se do dějin jako jedno
z nejdramatičtějších v historii.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
LUKÁŠ KŘÍŽ ZŮSTANE V MOSTU DO KONCE SEZÓNY
Loni patřil k nejlepším hráčům týmu (fanoušky byl dokonce vyhlášen hráčem měsíce října), ale letos
se potýkal se zraněními a místo v sestavě si nakonec nevybojoval. Řeč je pochopitelně o nadějném
obránci Lukáši Křížovi, jemuž bylo v lednu prodlouženo hostování v Mostě až do konce sezóny.
STARONOVOU POSILOU LUKÁŠ BOHUNICKÝ
České Budějovice se letos potýkají s nepříliš jistou defenzivou. Vedení Motoru tak na poslední chvíli
sáhlo po posile. A ne ledajeké. Lukáš Bohunický totiž budí respekt. Aby také ne, když měří 194
centimetrů a váží přesně sto kilogramů. Krom toho se čas od času nebojí shodit rukavice a pomstít
své spoluhráče pěstmi. Fanoušci Motoru už to poznali i v minulém ročníku, kdy Bohunický na jihu
Čech krátce hostoval (z Mladé Boleslavi, s níž pak posléze postoupil do extraligy). Bohunický je určitě
kvalitní posilou, byť se nejedná o kdovíjakého sběrače bodů a letos hrál pouze v nejvyšší britské
soutěži, kde v barvách skotského Edinburghu nasbíral čtrnáct bodů ze 36 duelů.

OHLÉDNUTÍ

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

LUBOŠ HORČIČKA

Třebíč se trápila i v tomto období, nicméně dvě
individuality nad svými spoluhráči vynikaly.
Jedná se o forvarda Matěje Pekra a gólmana
Luboše Horčičky. Přednost nakonec dostal
druhý jmenovaný, jelikož olomoucký kanonýr
v závěru základní části kvůli chřipce chyběl a
nebyl svému týmu nápomocný. Horčička byl
pro svůj tým jistotou ve všech zápasech, do
nichž v lednu, respektive v únoru naskočil.
V Litoměřicích dokonce vychytal nulu!

Č. Budějovice 3:2sn. Třebíč
Třebíč 5:2 Prostějov
Litoměřice 0:1 Třebíč
Třebíč 1:6 Jihlava
Třebíč 3:7 Chomutov
Havl. Brod 2:4 Třebíč
Třebíč 3:5 Šumperk
Kladno 4:2 Třebíč
Třebíč 3:1 Kadaň
Most 2:1 Třebíč
Třebíč 4:3 Benátky n/J
Ústí n/L 2:4 Třebíč

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Jedním z mott Horácké Slavie je „přes překážky ke
hvězdám“. V tomto období toto heslo platilo snad ještě
více, než kdy dříve. I přes početnou marodku (v jednu
chvíli na ní bylo 20 hráčů!) dokázala Třebíč vybojovat
skvělou třetí pozici. Měla sice z pekla štěstí, ale na to se
zanedlouho nikdo ptát nebude.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
MIROSLAV HOLEC ODEŠEL NA HOSTOVÁNÍ DO SLAVIE
Obrovskou ztrátou před blížícím se čtvrtfinále play‐off byl pro Třebíč odchod Miroslava Holce. Tomuto útočníkovi
Komety Brno bylo na začátku ledna vyřízeno hostování do trápící se Slavie Praha. Miroslav Holec odvedl na Horácku
skvělou práci a značně se podílel na úspěšné základní části. Jeho snem však byla extraliga, což se mu díky návratu do
Slavie, kde již v minulosti působil, podařilo. Bohužel ho nečeká lehký zbytek sezóny. Nejenže jsou Sešívaní hlavním
kandidátem na sestup, ale Holec si bude muset na svou stranu získat i slávistické fanoušky, které po svém dřívějším
odchodu z Prahy mimo jiné popudil kritikou Vladimíra Růžičky, ikony tamějšího hokeje.
NOVÝMI POSILAMI ALEŠ HOLÍK, KAMIL CHAROUSEK, MARTIN JANÁČEK A PATRIK PETRUŠKA
Třebíč má po celou sezónu hodně početnou marodku. Ta vygradovala na konci ledna – v duelu s Mostem tak nastoupilo
pouze třináct hokejistů (Horáci hráli jen na 2 obranné páry). Vedení klubu však touží po třetím postupu do semifinále
play‐off v řadě, a tak neváhalo a přivedlo do svého kádru čtyři skvělé hokejisty – jmenovitě šumperského kapitána
Holíka, nejobávanějšího obránce Mostu Charouska, spolehlivého Martina Janáčka z Rebelu a nejproduktivnějšího hráče
Baníku Patrika Petrušku. Pokud se tedy všichni marodi uzdraví, bude mít Třebíč opět skvělý tým.
ONDŘEJ DLAPA DO VÍTKOVIC
Dalším hráčem, který se již letos neobjeví v třebíčském dresu, je obránce Ondřej Dlapa. Ten už měl sice vyčerpanou porci
26 utkání v extralize, nicméně jeho návrat do Horácké Slavie byl stále ve hře (v případě hostování do konce sezóny by se
na něj pravidlo o 26 odehraných zápasech nevztahovalo, stejně jako tomu bylo loni u Martina Dočekala). Nicméně
Kometa Brno se rozhodla mohutného obránce poslat do Vítkovic, odkud si na oplátku stáhla Tomáše Malce. V play‐off
tak Třebíč nebude moci využívat služeb ani jednoho obránce Komety, pokud tedy nedojde k překvapivému návratu
Tomáše Dujsíka, na něhož se vzhledem k nízkému věku pravidlo o 26 odehraných utkáních nevztahuje. Pro Horáckou
Slavii by se pochopitelně jednalo o skvělou posilu, jelikož obrana Třebíče se oproti úvodu sezóny hodně změnila.
POTÍŽE S MARODKOU PŘIŠLI VYŘEŠIT BRNĚNŠTÍ MLADÍCI KUSKO A POKORNÝ
Horácká Slavia se letos potýká s neuvěřitelnými problémy. Marodka třebíčského celku totiž narostla do obludných
rozměrů. Třebíč tak sáhla po výpomoci od nadějných mladíků Kuska a Pokorného.

OHLÉDNUTÍ

HC DUKLA JIHLAVA
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

DAVID RITTICH

V Mladé Boleslavi se pozici jedničky ujala nová
posila z Pardubic Martin Růžička, David Rittich
byl tedy odeslán na výpomoc svému
mateřskému celku. Nadějný gólman, u něhož je
otázkou, zda bude Dukle k dispozici i pro play‐
off, se výraznou měrou podílel na fenomenální
sérii jihlavských vítězství. Parádní výkon podal
na Kladně a bravurně zvládl dvojduel
v Šumperku. V zápase s Mostem vychytal nulu.

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

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Vzhledem ke kontumaci utkání Kladno‐Havlíčkův Brod
byla Jihlava před posledním kolem v nejlepší pozici.
Stačilo jí získat tři body a skončila by na skvělém
druhém místě. Jenže duel v Havířově Dukla nezvládla a
v semifinále jí čeká přetěžké Kladno.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
OBRANU PŘIŠEL VYZTUŽIT KAROL KORÍM
Jihlava se snažila herní krizi vyřešit dalším příchodem z extraligy. Tentokráte se domluvila na spolupráci
s Karolem Korímem, obráncem Pardubic. Paradoxní je, že letos vypomáhal i jinému prvoligovému celku
– Prostějovu. Stejně jako Tomáš Halász, který rovněž působil v týmu Jestřábů, však nyní obléká barvy
Jihlavy. 21letý zadák je rozhodně vítanou posilou, vždyť loni patřil k nejlepším obráncům soutěže a i
díky němu zažil Havlíčkův Brod skvělou sezónu. V Pardubicích však bývalý kapitán slovenské dvacítky na
výraznější příležitost čeká marně.
TŘI POSILY Z JUNIORKY KARLOVÝCH VARŮ
Vedení Dukly nezahálelo ani v době, kdy tým šlapal jako švýcarské hodinky. Managament Jihlavy totiž
využil odstoupení karlovarské juniorky z ruské MHL (o tomto případu více ZDE) a do svého kádru zlákal
tři hráče z vlčí smečky. A rozhodně se nejedná o ledajaká posily. Ačkoliv jsou Tomáš Harkabus, Matěj
Zadražil a Denis Šimek stále velmi mladí hokejisté bez výraznějších zkušeností mezi muži, v MHL, což je
zřejmě nejlepší juniorská soutěž v Evropě, už svůj talent dostatečně prokázali. Zadražil vévodil bodování
celé ligy, Harkabus byl pro změnu druhým nejlepším střelcem MHL. Denis Šimek, rodák ze Slovanska,
měl zase na svém kontě nejvíce kanadských bodů mezi karlovarskými obránci. Sečteno podtrženo,
Jihlava udělala s jejich příchody skutečný majstrštyk.
DALŠÍ POSILOU Z VARŮ, TENTOKRÁTE Z A‐MUŽSTVA, OBRÁNCE TOMÁŠ DVOŘÁK
Těsně před přestupovou uzávěrkou se jednatel klubu Bedřich Ščerban rozhodl angažovat mladého
obránce Karlových Varů Tomáše Dvořáka. Tento 19letý zadák, jenž letos pendloval mezi A‐týmem
Energie a juniorkou v MHL, letos neúspěšně bojoval o nominaci na juniorský šampionát. Kvalitní bek to
ovšem bezpochyby je. Výhodou je to, že za Duklu může nastupovat i v případě, když by po 15. únoru
naskočil za Karlovy Vary. Na hráče juniorského věku se totiž toto pravidlo nevztahuje.

OHLÉDNUTÍ

RYTÍŘI KLADNO
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JAN RUDOVSKÝ

První formace Kladna ve složení Horna‐
Dragoun‐Rudovský fungovala v lednu
fantasticky. Toto trio typově odlišných
hokejistů si sedlo skvěle. Výborné výkony
podávali všichni tři, nicméně volba padla na
Jana Rudovského, vyhlášeného hokejového
buldoka. Ten se na Kladně dlouhá léta nemohl
probojovat do sestavy, až loni získal stabilní
místo v kádru. Jeho hokejový růst pokračuje i
letos. Bývalý hráč Berouna či Litoměřic se totiž
zařadil mezi nejobávanější hráče týmu. Bohužel
pro něj sezóna pravděpodobně skončila.
V utkání s Chomutovem se totiž zranil.

Kladno 0:6 Benátky
Kladno 6:1 Ústí n/L
Kladno 4:0 Havířov
Kladno 5:0 Č. Budějovice
Prostějov 3:4pr. Kladno
Kladno 4:3 Litoměřice
Kladno 2:4 Jihlava
Kladno 4:2 Třebíč
Kladno 0:5 (kont.) Havl. Brod
Kladno 7:2 Šumperk
Kladno 4:6 Chomutov
Kadaň 3:2 Kladno

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Kladno nezvládlo závěr sezóny. V posledních šesti
zápasech získala jen šest bodů (i vinou administrativní
chyby) a do play‐off půjde až z páté pozice! To
znamená, že by v případném semifinále narazilo na
ambiciózní Chomutov. Jednalo by se o předčasný šlágr
první ligy. Kdo by z něj vyšel vítězně?

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
JIŘÍ ZEMAN POSILOU KLADNA
Skvělou a opravdu nečekanou posilu získalo Kladno z Litvínova, který letos zažívá výbornou sezónu. Jiří Zeman byl
i v extralize považován za dobrého obránce, takže jeho odchod z Vervy mnoho fanoušků překvapil. Rytíři však
musí být z této posily, která si v 1. lize vybudovala skvělé jméno díky působení v Ústí nad Labem, nadšeni. Jedná
se o poctivého zadáka, jenž na ledě nic nevypustí a v play‐off jeho přínos ještě poroste. Kladno má tedy před
klíčovou fází sezóny velmi zajímavě složenou obranu. Bude to stačit k návratu mezi elitu?
OFENZIVU KLADNA PŘIŠEL ROZŠÍŘIT DENIS KINDL
Zajímavou posilu do útočných řad získalo Kladno z Třince, největšího favorita na zisk extraligového titulu. Denis
Kindl nebyl vzhledem k nevídané konkurenci v třineckém útoku příliš vytěžován a Oceláři ho čas od času poslali na
výpomoc do Prostějova. Kindlovi se sice v dresu Jestřábů příliš nedařilo, ale i tak se pro Kladno jedná o dobrou
posilu. Všichni si totiž moc dobře pamatují, jak se Kindlovi dařilo loni. Mladší bratr obránce Detroitu Jakuba Kindla
byl loni nejproduktivnějším hráčem Olomouce. V baráži však Moře k postupu do extraligy nepomohl, jelikož byl
stažen Třincem. Nyní má možnost být u postupu do nejvyšší soutěže osobně. K tomu však vede velmi dlouhá
cesta...
JAN HLAVÁČ SE VRÁTIL ZPĚT DO KLADNA
Těsně před play‐off se k mužstvu Rytířů připojil veterán Jan Hlaváč. Skvělá posila!
ZDENĚK BAHENSKÝ UŽ NA KLADNĚ PŮSOBIT NEBUDE, STEJNĚ TAK JAKO JAROMĚŘSKÝ A ŠVAŇHAL
Zdeněk Bahenský, útočník Sparty, jenž část loňského ročníku strávil v Litoměřicích, měl být jedním z trumfů Rytířů
v play‐off a případné baráži. Jenže forvard, který umí dobře útočit i bránit, byl nakonec kmenovým klubem, těsně
před uzávěrkou přestupů, poslán do Karlových Varů. Ty se paradoxně mohou v baráži střetnout právě s Kladnem.
Byl by to rozhodně velmi pikantní souboj. V baráži by proti Kladnu mohli nastoupit i Jan Jaroměřský a Ondřej
Švaňhal, donedávna ještě hráči Kladna. Ty si však stáhla Mora pro případnou baráž. Pro Kladno se tedy jedná o
citelnou ztrátu.

OHLÉDNUTÍ

AZ HAVÍŘOV
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

PETR MATOUŠEK

Petr Matoušek, jenž vyrostl pouze do výšky 172
centimetrů, podával v tomto období skvělé
výkony, ačkoliv z toho Havířov nedokázal
vytěžit moc bodů. Parádní výkon předvedl
v kláních s Jihlavou, Prostějovem i v Českých
Budějovicích. Trenér Daneček tedy bude mít
před play‐off plnou hlavu starostí, zda určit
jedničkou týmu svého syna Lukáše nebo
čerstvě 24letého Petra Matouška.

Havířov 3:1 Havl. Brod
Šumperk 1:2sn. Havířov
Kladno 4:0 Havířov
Kadaň 6:2 Havířov
Havířov 3:1 Most
Benátky n/J 2:1 Havířov
Havířov 3:5 Ústí n/L
Chomutov 9:1 Havířov
Č. Budějovice 3:2pr. Havířov
Havířov 2:1 Prostějov
Litoměřice 3:2sn. Havířov
Havířov 4:1 Jihlava

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Havířov se trápil i v lednu, přesto nakonec skončil na
šestém místě a postupuje přímo mezi osm nejlepších.
AZet předvedl skvělý výkon v rozhodujícím utkání
s Jihlavou. Prohrával sice 0:1, ale svěřenci Jana Danečka
nakonec dokázali dovést utkání do vítězného konce. I
díky skvělým zákrokům gólmana Matouška.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
HAVÍŘOVU VYPOMOHL PAVEL KUBIŠ
Když se AZet potýkal s rozsáhlou marodkou v útočných řadách, podařilo se mu získat na krátkodobé hostování
z extraligového Zlína Pavla Kubiše, hokejistu s bohatými extraligovými zkušenostmi, jenž dokonce v jednom
zápase (a to v utkání, jež se hrálo na jeho mateřském třebíčském ledě) kapitánoval české reprezentaci. Pavel
Kubiš byl loni výraznou oporou Beranů, byť to není forvard, který by vyčníval ve statistikách. Jeho prospěch pro
tým spočívá v jiných dovednostech – Kubiš je totiž skvělým defenzivním hokejistou. Nutno však dodat, že Pavla
Kubiše Havířov v play‐off takřka jistě nebude mít k dispozici.
DO HAVÍŘOVA MÁ VYŘÍZENY STŘÍDAVÉ STARTY PETR STRAPÁČ
Velmi zvučnou posilu získal AZet během přestupové uzávěrky. Havířovu totiž může vypomáhat Petr Strapáč,
hokejista s několika starty v reprezentaci. Ten se v Havířově rozehrává po dlouhodobém zranění.
ONDREJ ŠEDIVÝ ODEŠEL DO ZNOJMA
Před vrcholem sezóny postihla Havířov citelná ztráta. Na začátku lednu totiž kabinu AZetu opustil Ondrej Šedivý,
Tohoto šikovného forvarda, který v 1. lize vyčníval, totiž jeho kmenové Vítkovice poslaly do Znojma, které hraje
mezinárodní ligu EBEL.
PETR ŠENKEŘÍK DO SLAVIE
Havířovský dres už letos neoblékne ani bývalý spoluhráč Ondreje Šedivého Petr Šenkeřík. Tohoto obránce totiž
Vítkovice poslaly do pražské Slavie, kde nadějný obránce působil již v minulém ročníku. Pro AZet se pochopitelně
jedná o špatnou zprávu, protože Šenkeřík byl svému týmu hodně prospěšný (v sedmi zápasech získal hned devět
kanadských bodů).
PATRIK ZDRÁHAL JE ZPĚT V HAVÍŘOVĚ
Mladý forvard Patrik Zdráhal, jenž reprezentoval Českou republika na nedávném MSJ, sice úvod sezóny zahájil
v Havířově, pak ale zamířil do Havlíčkova Brodu. Jeho putování první ligou však odchodem na Vysočinu
neskončilo. Krátce po návratu ze zámoří se totiž vrátil zpět do AZetu.

OHLÉDNUTÍ

SPORTOVNÍ KLUB KADAŇ
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

MARTIN ŠAGÁT

Formace Šagát‐Sikora‐Račuk nahání strach.
Trio chomutovských hokejistů má bohaté
extraligové zkušenosti, což bylo na jejich
výkonech v tomto období patrné. Sikora se
ihned po vyléčení dlouhodobého zranění vrátil
do skvělé formy, Marek Račuk prokázal, že se
s ním musí do budoucna v chomutovském
týmu počítat. Největší pochvalu však zaslouží
Martin Šagát. Slovenský útočník sbíral body
v hojném počtu a stejně jako Sikora s Račukem
si vysloužil návrat do Chomutova.

Most 4:2 Kadaň
Kadaň 2:1 Benátky n/J
Ústí n/L 5:6pr. Kadaň
Kadaň 6:2 Havířov
Č. Budějovice 6:1 Kadaň
Chomutov 4:2 Kadaň
Kadaň 3:1 Prostějov
Litoměřice 3:4 Kadaň
Kadaň 2:3 Jihlava
Třebíč 3:1 Kadaň
Kadaň 1:2sn. Havl. Brod
Šumperk 3:1 Kadaň
Kadaň 3:2 Kladno

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Pro Kadaň je postup do předkola play‐off splněným
cílem. Ale rozhodně nemusí zůstat jen u toho. I přes
výrazné oslabení před přestupovou uzávěrkou může
Kadaň směle pomýšlet na postup do čtvrtfinále play‐off.
To by bylo jedno z nejpříjemnějších překvapení letošní
sezóny!

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
DO CHOMUTOVA SE VRACÍ RAČUK, ŠAGÁT, SIKORA, MRÁZEK A STRMEŇ
S velkými ztrátami se musí před play‐off smířit trenér Jaroslav Beck. Ten bude muset oželet služeb
pěti klíčových hráčů, které si do svých řad stáhl Chomutov. Vedení Kadaně na poslední chvíli shánělo
posily, příchody Charouska a Slavíčka z Mostu však nakonec padly.
ŠULÁK ZPĚT DO CHOMUTOVA, OPAČNÝM SMĚREM VŠAK ZAMÍŘIL RADEK HAVEL
20letý obránce Libor Šulák byl stažen mateřským Chomutov a v Kadani se již letos neobjeví. Jedná se
o citelnou ztrátu, protože nadějný zadák v předcházejících devíti zápasech, které za Sportovní klub
odehrál, vstřelil hned tři branky a na dalších dvou se podílel asistencí. Na druhou stranu z Chomutova
přišla adekvátní náhrada. Sezónu totiž na chomutovské farmě dohraje Radek Havel. Jedná se o hráče
s velkým potenciálem, který však doplatil na značnou konkurenci v týmu Pirátů.
MARODY PŘIŠLI NAHRADIT JUNIOŘI KARLOVÝCH VARŮ
Kadaň se takřka celou základní část potýká s nepříjemnými problémy – neustálým točením hráčů
mezi Chomutovem a Kadaní a rovněž i početnou marodkou. Na ní jsou v současné době mimo jiné
klíčoví hráči Jiří Charousek a Jaroslav Kůs. Sportovní klub tak neváhal a poohlédl se po posilách.
Nakonec lovil stejně jako řada jiných prvoligových týmů v Karlových Varech, jež se snažily udat své
juniory, kteří odstoupili během rozehraného ročníku MHL. Pochopitelně se nejedná o hokejisty, kteří
by mohli nahradit výše uvedené hokejisty, ale noví útočníci Kadaně Martin Kohout a Jakub Vrána
mohou být svému týmu v některých herních činnostech rozhodně prospěšní.
NOVÝ DESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK
Stejně jako Most se i Kadaň pochlubila vylepšeným vzhledem klubových webovek.

OHLÉDNUTÍ

HC STADION LITOMĚŘICE
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

VÍTĚZSLAV BÍLEK

Vítězslav Bílek si v tomto období připsal další
hattrick. Bylo to v zápase na ledě Mostu. Tehdy
pomohl Stadionu k vítězství 3:6 třemi
vstřelenými brankami. Střelecky se mu dařilo i
v jiných zápasech, nicméně Litoměřicím jeho
forma nebyla příliš k užitku. Severočeši totiž
nezažili vůbec povedené období. Těžko to
ovšem svalovat na ex‐kladeňáky Kallu
s Bílkem...

Litoměřice 1:3 Chomutov
Jihlava 4:2 Litoměřice
Litoměřice 0:1 Třebíč
Havl. Brod 3:4 Litoměřice
Litoměřice 1:2pr. Šumperk
Kladno 4:3 Litoměřice
Litoměřice 3:4 Kadaň
Most 3:6 Litoměřice
Litoměřice 2:4 Benátky n/J
Ústí n/L 4:3 Litoměřice
Litoměřice 3:2sn. Havířov
Č. Budějovice 3:2 Litoměřice

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Litoměřice na své výkony v lednu rozhodně pyšné
nebudou. Měly sice velmi těžký los, to však Stadion
neomlouvá. Místo přímého postupu do čtvrtfinále se
totiž Severočeši budou muset absolvovat vypjaté
předkolo. Přitom ještě bojovaly Litoměřice o první
čtyřku.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
LITOMĚŘICE POSÍLIL ÚČASTNÍK MSJ SEBASTIÁN GORČÍK
Jihlava nebyla jediným mužstvem, který do svých řad získal několik hráčů z juniorky Karlových Varů,
která odstoupila z MHL, mládežnické obdoby KHL. Nutno dodat, že Dukla vyfoukla svým konkurentům
ty nejlepší hráče, ale i Stadion si vyhlédnul jednu velmi zajímavou akvizici. Jedná se o Sebastiána
Gorčíka, který si letos zahrál takřka 20 utkání za extraligovou Energii a překvapivě si vybojoval nominaci
na světový šampionát hráčů do 20 let. Tam v pěti zápasech ani jednou nebodoval a stejně jako na jeho
spoluhráče se na něho snesla kritika. Šumperský odchovanec Gorčík nepatří mezi hokejisty, kteří by
vynikali nadprůměrnou produktivitou, jeho přednosti tkví zejména v defenzívě. Spolu s ním do
Litoměřic zamířil i jeho spoluhráč Ondřej Šafář, devatenáctiletý obránce, jenž už má za sebou stejně
jako Gorčík debut v nejvyšší soutěži.
ZE SLAVIE PŘIŠEL NA VÝPOMOC DANIEL KREJČÍ
V době herní krize se Litoměřice rozhodly požádat o pomoc extraligovou Slavii. Ta Stadionu vyhověla a
na střídavé starty uvolnila svého tehdy druhého nejproduktivnějšího obránce Daniela Krejčího. Ten měl
přitom donedávna vyřízené starty na Kladně. Pravděpodobně se bude jednat pouze o krátkodobou
výpomoc, protože se dá očekávat, že Daniel Krejčí se vrátí do Slavie a vzhledem k pravidlu o 15. únoru
už poté nebude Severočechům k dispozici.

OHLÉDNUTÍ

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JOSEF MIKYSKA

Na svůj věk předvádí Josef Mikyska opravdu
skvělé výkony. Hráč ročníku 1994 si díky
parádní formě velmi nahlas řekl o místo
v kádru Liberce pro nadcházející ročník.
Mikyska se ve dvaceti letech stal jedním z lídrů
mužstva, což dokazuje pohled na kanadské
bodování Benátek nad Jizerou. Josef Mikyska
totiž figuruje v této statistice na samotném
čele! Hodně bodů nasbíral i v tomto období,
proto byl naším magazínem vyhlášen jeho
nejlepším hráčem.

Kladno 0:6 Benátky n/J
Kadaň 2:1 Benátky n/J
Benátky n/J 6:2 Most
Chomutov 3:2 Benátky n/J
Ústí n/L 3:0 Benátky n/J
Benátky n/J 2:1 Havířov
Č. Budějovice 2:4 Benátky n/J
Benátky n/J 5:2 Prostějov
Litoměřice 2:4 Benátky n/J
Benátky n/J 2:3sn. Jihlava
Třebíč 4:3 Benátky n/J
Benátky n/J 6:1 Havl. Brod

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Benátky nad Jizerou měly v tomto období velmi slušnou
formu a podle očekávání si vybojovala postup do
předkola play‐off. Za zmínku stojí zejména drtivé
vítězství na Kladně. Dát takovémuto soupeři šest branek
a ani jednou neinkasovat, to zaslouží opravdovou
poklonu.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
TRENÉRA PEŠÁNA SI VYTÁHL LIBEREC, DO BENÁTEK NAD JIZEROU SE TAK VRÁTIL MILAN ČERNÝ
Pojizeřané museli sáhnout ke změně v realizačním týmu, ačkoliv byli s jejich přínosem pro mužstvo velmi spokojení.
Liberec totiž musel vyřešit rezignaci kouče Čady, jenž ze zdravotních důvodů u A‐týmu skončil. Bílí Tygři nakonec
vložili důvěru do trenérů Benátek nad Jizerou. Pešán si s sebou do Liberce vzal i asistenta Čermáka. Opačným
směrem zamířil neméně kvalitní trenér Milan Černý, jenž už v Benátkách v minulosti úspěšně působil.
JÁN NIKO SE VRÁTIL Z HOSTOVÁNÍ V PROSTĚJOVĚ, LUKÁŠ KREJČÍK U JESTŘÁBŮ ZŮSTÁVÁ
Před měsícem se Benátky nad Jizerou rozhodly poslat na krátké hostování dva své hráče – obránce Jána Nika a
Lukáše Krejčíka. Oba se letos v týmu Pojizeřanů trápili a nedokázali navázat na předcházející sezóny. Angažmá
v Prostějově je mělo probudit, a také probudilo. Středočeši si však nakonec nestáhli zpět oba hráče, ale pouze
důrazného zadáka Nika. Krejčík tak zůstává na Hané až do konce sezóny.
NA HOSTOVÁNÍ DO BENÁTEK NAD JIZEROU ZAMÍŘIL TOMÁŠ FUČÍK
Na farmu Liberce zamířil z juniorky Karlových Varů 20letý gólman Tomáš Fučík. Odchovanec Třebíče, který loni hájil
barvy Jihlavy, byl jedničkou Vlčí smečky, která z finančních důvodů opustila rozehraný ročník juniorské MHL.
V Benátkách nad Jizerou pochopitelně sázejí na Vítka Vaněčka, takže příchod Fučíka je pouze pojistkou pro případ
jakýchkoliv komplikací.
MAREK SCHWARZ SE ZRANIL, NASTOUPÍ VE VYŘAZOVACÍCH BOJÍCH?
Nad startem Marka Schwarze v play‐off se vznáší velký otazník. Zkušený gólman, jenž si zachytal i v NHL, totiž na
delší dobu vyřadilo zranění. Zdá se tedy, že letošní vyřazovací boje Schwarze minou...
LIMITU 26 ZÁPASŮ V EXTRALIZE DOSÁHLI KAJÍNEK, KRENŽELOK VITÁSEK I BÁRTA, ZA BENÁTKY VŠAK MŮŽE
NASKOČIT KOBA JASS
Pojizeřané už nebudou moci v play‐off využít pomoci několika hráčů, kteří si letos za Benátky nad Jizerou zahráli.
Jmenovitě se jedná o Davida Kajínka, Ondřeje Vitáska, Lukáše Krenželoka a mladoboleslavského Michala Bártu.
Naopak pro play‐off by teoreticky mohl být k dispozici lotyšský forvard Koba Jass. To by byla rozhodně vítaná posila!

OHLÉDNUTÍ

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JAROSLAV ROUBÍK

Vybírat nejlepšího hráče tohoto období bylo u
Ústí nad Labem velmi těžkým úkolem. Těžko
totiž soudit, zda v lednu a na začátku února
předváděl lepší výkon kanonýr Tůma, bojovník
Rod nebo nestárnoucí legenda první ligy
Jaroslav Roubík. Magazín o 1. lize nakonec
zvolil za hráče období posledně jmenovaného.
Roubík měl totiž v lednu fantastickou formu,
dokonce si přepsal všechny individuální
rekordy. Jak již ale bylo řečeno, absolutorium
zaslouží všichni jeho spoluhráči, a to nejen výše
uvedení Tůma s Rodem.

Ústí n/L 8:3 Šumperk
Kladno 6:1 Ústí n/L
Ústí n/L 5:6pr. Kadaň
Most 2:4 Ústí n/L
Ústí n/L 3:0 Benátky n/J
Chomutov 2:1 Ústí n/L
Havířov 3:5 Ústí n/L
Ústí n/L 6:4 Č. Budějovice
Prostějov 1:5 Ústí n/L
Ústí n/L 4:3 Litoměřice
Jihlava 2:3sn. Ústí n/L
Ústí n/L 2:4 Třebíč

SLOVNÍ HODNOCENÍ
V létě bojoval Slovan o holé přežití. Mnoho fanoušků už
ani nevěřilo, že letos první liga odstartuje i s Ústím nad
Labem. Jenže nové vedení klub dokázalo zachránit a
odměnou za letní dřinu je nynější postup do předkola
play‐off. V něm mohou Severočeši uspět a poprat se o
čtvrtfinále. To by byla opravdová pohádka.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
PŘEKVAPIVÁ VÝMĚNA: DO MOSTU ČERNÝ A BUDÍNSKÝ, OPAČNÝM SMĚREM JAKUB GRIN
Devatenáctého ledna se vedení mužstev Mostu a Ústí nad Labem domluvila na transakci, která
mnohé překvapila. Obvykle se hráčské výměny dělají stylem kus za kus, Slovan však obětoval za
Jakuba Grina hned dva hráče. Je tedy zřejmé, že z tohoto trejdu těží zejména Most. Jakub Grin byl
loni jedním z nejlepších obránců Slovanu, takže je jasné, ale cena, kterou za něj Slovan nedalekému
Baníku nabídl, je poměrně vysoká. Uvidíme, kdo nakonec z této výměny vyjde vítězně.
NA HOSTOVÁNÍ DO KONCE SEZÓNY PŘIŠEL ÚTOČNÍK PATRIK POULÍČEK
Ačkoliv vedení klubu avizovalo, že vzhledem k finanční situaci už svůj kádr posilovat nebude, přece
jen jeden útočník přišel. Nutno však dodat, že se nejedná o žádné velké jméno. Patrik Poulíček, jenž
je kmenovým hráčem Pardubic, se totiž dosud mezi muži výrazněji neprosadil. Letos si mimo jiné
zahrál za Prostějov, kde však ve čtrnácti duelech ani jednou nebodoval a ve statistice +/‐ se propadl
na hodnotu ‐10. Nicméně se jedná o útočníka, v němž se skýtá potenciál a jen je potřeba ho
dostatečně rozvíjet.
RADOMÍR VANĚK SE VRACÍ DO ÚSTÍ NAD LABEM
Po odstoupení juniorky karlovarské Energie z MHL se může v mateřském Slovanu objevit obránce
Radomír Vaněk. Ten za Ústí nad Labem nastupoval již loni ‐ v 37 zápasech, do nichž naskočil, se
dokázal jednou střelecky prosadit. Vaněk má krom hostování ve Slovanu vyřízeny střídavé starty do
druholigového Děčína.

OHLÉDNUTÍ

SALITH ŠUMPERK
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

LUKÁŠ ŽALČÍK

Jeden z fanoušků Šumperka trefně
poznamenal, že by Draci pro příští sezónu
potřebovali osm Dudášů (Martin Dudáš byl loni
jedním z nejlepších obránců celé soutěže) a
dvanáct Žalčíků. S takovouto sestavou by
Šumperk rozhodně mohl pomýšlet více než jen
na předkolo play‐off. Pro Lukáše Žalčíka musí
být deprimující, že se Severomoravané do play‐
off neprobojovali ani letos. Hráč jeho kvalit by
totiž měl vyřazovací boje hrát každý rok.
Zůstane i nadále v mateřském Šumperku?

Ústí n/L 8:3 Šumperk
Šumperk 1:2sn. Havířov
Č. Budějovice 9:2 Šumperk
Šumperk 3:0 Prostějov
Litoměřice 1:2pr. Šumperk
Šumperk 1:2 Jihlava
Šumperk 2:5 Jihlava
Třebíč 3:5 Šumperk
Šumperk 5:4 Havl. Brod
Šumperk 3:7 Chomutov
Kladno 7:2 Šumperk
Šumperk 3:1 Kadaň
Šumperk 2:4 Most

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Ne, ani napočtvrté to nevyšlo! Drakům prostě není play‐
off souzeno. Letos měl Šumperk skvělý kádr, do něhož
byly vkládány velké naděje. Jenže všechno je jinak...
Fanoušci budou muset skousnout nudné boje v play‐
out, kde již Drakům v podstatě o nic nepůjde.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
KAPITÁN HOLÍK ZAMÍŘIL DO TŘEBÍČE
Šumperk už v následujících týdnech bude sezónu pouze dohrávat. I proto svolila s odchodem Aleše Holíka, jenž
letošní ročník dohraje v Třebíči, která se jeho příchodem snažila zareagovat na početnou marodku.
BRANKOVIŠTĚ PŘIŠEL POSÍLIT MLADÍČEK SVOBODA
Pokud někde Šumperk nepotřeboval posílit, bylo to na brankářském postu. Branku Draků totiž celou sezónu
strážil zkušený Vladislav Koutský, který rozhodně patřil k lepším gólmanům této soutěže. Severomoravané se
přesto rozhodli tento post ještě zesílit. A nepřišlo ledajaké jméno... Na soupisku Šumperka totiž přibyl Miroslav
Svoboda, gólman, který na letošním mistrovství světa juniorů postupně vytlačil Vítka Vaněčka z pozice jedničky.
Svoboda odchytal na turnaji dvě skvělá utkání, šokujícímu vypadnutí jednoho z favoritů mistrovství však
zabránit nedokázal. Miroslav Svoboda je kmenovým hráčem Třince, proto v úvodu ročníku čas od času
vypomohl nedalekému Havířovu. Tam ovšem dostávali přednost Daneček s Matouškem a tak Oceláři nadějného
muže poslali o několik kilometrů západněji. V týmu Šumperka se osvědčil a spolu s Koutským vytváří opravdu
silnou dvojici.
P. S.: Neplést Miroslava Svobodu s jeho vrstevníkem René Svobodou, jenž pro změnu chytá v Havlíčkově Brodě.
ŠUMPERK ROZVÁZAL SMLOUVU S OBRÁNCEM STARÝM
Na soupisce Draků už dva týdny nefiguruje jméno Ondřeje Starého. S tímto mladým obráncem Pardubic totiž
jeho mateřský Šumperk ukončil spolupráci. Bývalý obránce Havlíčkova Brodu letos sehrál za Draky 25 utkání,
v nichž nasbíral čtyři kanadské body.
DO ŠUMPERKA MÁ VYRÍŽENY STŘÍDAVÉ STARTY ÚTOČNÍK TOMÁŠ BLÁHA
Draci budou v následujících zápasech moci využívat služeb forvarda Tomáše Bláhy. Kmenovému hráči Vrchlabí
byly do prvoligové celku vyřízeny střídavé starty. 26letý forvard má zkušenosti z extraligových Pardubic, ve
druhé lize pak patří k nejvýraznějším osobnostem Krakonošova.

OHLÉDNUTÍ

HC MOST
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JAN ALINČ

V úvodu sezóny se sice trošičku hledal a prim
hráli jiní, po odchodech Kubinčáka s Divíškem
však na svá bedra převzal zodpovědnost a začal
sbírat body. Jeho forma vygradovala v tomto
období. Ačkoliv se Most rozhodně nepotýkal
s kdovíjak dobrou formou, pár bodů přece jen
získal. A to i díky zkušenému centrovi, jenž si
zahrál v roce 1994 na olympijských hrách. Tři
body zaznamenal proti Litoměřicím (všechny
nasbíral v přesilových hrách), ale tento Alinčův
příspěvek nakonec k zisku bodů nevedl.

Most 4:2 Kadaň
Chomutov 1:2 Most
Benátky n/J 6:2 Most
Most 2:4 Ústí n/L
Havířov 3:1 Most
Most 0:4 Č. Budějovice
Prostějov 4:1 Most
Most 3:6 Litoměřice
Jihlava 5:0 Most
Most 2:1 Třebíč
Havl. Brod 6:1 Most
Šumperk 2:4 Most

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Mostu hodně zkomplikovala situaci kontumace utkání
Kladno‐Havlíčkův Brod, díky vítězství nad Šumperkem se
však fakticky zachránil. Důležitá vítězství byla zejména
ta na ledě Chomutova a pak proti Třebíči. Most totiž
dokázal prvoligové favority obrat o všechny body!

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
KLUB MÁ NOVÉ LOGO, NOVÉ DRESY I NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Mostecký klub vstoupil do jednadvacátého století. Tedy alespoň co se týče webových stránek. Dosud měl Baník webovky
vytvářené jinačí firmou, než eSports, což se projevovalo na nepříliš atraktivním designu. Nynější stránky už jsou však opravdu
přehledné a důstojné pro profesionální klub. Krom toho se opět změnilo klubové logo. To můžete vidět v pravém horním rohu. I
to se rozhodně povedlo. Se změnou loga navíc souvisí i jiný design dresů, jimž dominuje právě nové logo. „Chceme se více dostat
do podvědomí lidí. Našim skalním příznivcům jsme také pořídili velkou vlajku jako poděkování za podporu klubu,“ uvedl pro
mostecky.denik.cz jeden z majitelů Robert Šatník. Pro fanoušky bude lákadlem i nová velkoplošná obrazovka. „Nepůjde o žádnou
v řádech milionů korun, spíše skromnější verzi, ale oživení by to bylo.“
VÝMĚNA S ÚSTÍM: DO SLOVANU GRIN, DO MOSTU ČERNÝ S BUDÍNSKÝM
Velmi zajímavá transakce proběhla v polovině ledna na trase Most‐Ústí nad Labem. Do Baníku zamířil zkušený obránce Kamil
Černý a forvard Vít Budínský, opačným směrem pak mladý zadák Jakub Grin. Na první pohled je zřejmé, že z této výměny by měl
více těžit Most, ačkoli je jasné, že Grin bude Baníku rovněž citelně chybět.
MOSTU MŮŽE VYPOMOCI OBRÁNCE JIŘÍ GULA
Konkurence v litvínovské obraně rozhodně není malá, a tak si nemůže být svou pozicí v mužstvu nikdo jistý. Už to poznal i Jiří
Gula, jenž byl sice v předcházejících třech ročnících stabilním členem základní sestavy, ale na začátku ledna mu byly vyřízeny
střídavé starty do partnerského Mostu. Vzhledem ke zranění toho v extralize letos moc neodehrál, takže se Baník nemusí obávat,
že Gula přesáhne hranici 26 odehraných zápasů v nejvyšší soutěži. Na druhou stranu je pravděpodobné, že vzhledem k dalšímu
pravidlu (že se po určitém datu smí hráč objevit pouze v dresu jednoho týmu) bude Gula Mostu k dispozici už jen chvíli, pokud
vůbec...
LUKÁŠ KŘÍŽ V TÝMU ZŮSTANE AŽ DO KONCE SEZÓNY
Most se nakonec s Motorem dohodl a hostování Lukáše Kříže bylo prodlouženo až do konce sezóny. Lukáš Kříž se letos tak trochu
trápí a na loňskou skvělou sezónu navázat nedokázal. Ale i tak musí být Baník rád, že tohoto mladého beka ve svém kádru udržel i
před klíčovou fází sezóny.
KAMIL CHAROUSEK S PATRIKEM PETRUŠKOU DO TŘEBÍČE
Most už je takřka zachráněn, proto neváhal uvolnit obránce Charouska a forvarda Petrušku do Třebíče, která si zahraje play‐off.

OHLÉDNUTÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

JURAJ ŠIMBOCH

David Roupec byl mimo hru kvůli
disciplinárnímu trestu, Radek Meidl se zase
potýkal se zraněním a ostatní hráči Prostějova
prostě nepodávali takové výkony, aby si
zasloužili ohodnocení pro hráče období. Volba
tedy byla jasná. Juraj Šimboch v bráně dělal co
mohl, aby pomohl týmu k vítězství. Jenže sám
prostě branky dávat nemůže. Pokud se
Prostějov zachrání, vděčit za to může zejména
tomuto slovenskému mladíkovi.

Prostějov 3:5 Jihlava
Třebíč 5:2 Prostějov
Prostějov 5:1 Havl. Brod
Šumperk 3:0 Prostějov
Prostějov 3:4pr. Kladno
Kadaň 3:1 Prostějov
Prostějov 4:1 Most
Benátky n/J 5:2 Prostějov
Prostějov 1:5 Ústí n/L
Havířov 2:1 Prostějov
Prostějov 2:1 Č. Budějovice
Chomutov 9:1 Prostějov

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Prostějov promrhal velký náskok na Havlíčkův Brod a
před zahájením play‐off stojí Jestřábi s Rebelem na
stejné startovací čáře. Obě mužstva totiž mají shodný
počet bodů. Prostějov sice v tomto období dokázal tým
z Vysočiny jasně přehrát, ale i tak se dá očekávat
urputný boj.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
PROSTĚJOV ZNOVU ZMĚNIL TRENÉRA
Jestřábi Prostějov se letos hodně trápí a do posledního kola budou bojovat o záchranu. Hanákům se nedařilo jak pod
vedením Tomáše Sršně, tak už vůbec ne v době, kdy na střídačce Moravanů stál Petr Zachar. Po 42. kole tak Prostějov
sáhl po další změně v realizačním týmu. Generální manažer klubu Jaroslav Luňák tentokráte vložil důvěru do Zdeňka
Čecha, který letos vedl starší dorost Vsetína. V minulosti pak coby asistent trenéra působil v extraligovém Zlíně. O
tom, zda jeho mise bude úspěšná, se rozhodne až v následujících týdnech.
DENIS KINDL UŽ V PROSTĚJOVĚ PŮSOBIT NEBUDE
Denisu Kindlovi se sice v týmu Jestřábů příliš nedařilo (v patnácti utkáních získal osm bodů), přesto bude jeho absence
v závěru sezóny hodně znát. Nikdo totiž nepochyboval, že to v sobě stále má a bude stačit pár povedených utkání, aby
opět nabyl ztraceného sebevědomí a začal sbírat spoustu kanadských bodů, jako tomu bylo loni v Olomouci, kde se
dokonce stal i nejproduktivnějším hráčem sezóny 2013/2014. Jenže Denis Kindl už se fanouškům Prostějova v dobré
formě nepředstaví. Před play‐off totiž zamířil do Kladna, kam ho Třinec odeslal na hostování do konce sezóny.
Zvládnou se Jestřábi zachránit i bez jeho pomoci?
LUKÁŠ KREJČÍK ZŮSTÁVÁ JESTŘÁBEM, JÁN NIKO SE VRÁTIL DO BENÁTEK
Prostějov bude moci v následujících bojích o záchranu využít služeb Lukáše Krejčíka, což je pro Hanáky rozhodně
skvělá zpráva. Mladý forvard, jenž v týmu Jestřábů hostuje z Benátek nad Jizerou, totiž na Moravě ožil a zařadil se
mezi nejlepší hráče trápícího se Prostějova. Jeho spoluhráč z Benátek, obránce Ján Niko, se však vrátil zpět
k Pojizeřanům. Ten tak stihl za Jestřáby odehrát pouze devět duelů, hned čtyřikrát v nich ale bodoval.
JAROSLAV HERTL V PROSTĚJOVĚ MOC DLOUHO NEVYDRŽEL, NÁHRADOU JAN LÁTAL
Bratr Tomáše Hertla přišel na Hanou teprve nedávno, prostějovskému týmu však v play‐out k dispozici nebude. Na
vlastní žádost totiž klub opustil a vydal se raději do polské nejvyšší soutěže. Z té naopak přichází Jan Látal, jenž začínal
tento ročník u kladenských Rytířů.
ROUPEC MÁ VYŘÍZENY STŘÍDAVÉ STARTY DO SLAVIE, Z TÉ NAOPAK MŮŽE PROSTĚJOVU POMOCI RŮŽIČKA A VESELÝ
Obránce Roupec se vrátil do extraligy (Slavia Praha), opačným směrem mohou zamířit Antonín Růžička a Jan Veselý.

OHLÉDNUTÍ

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD
HRÁČ OBDOBÍ

ZÁPASY OBDOBÍ

ČENĚK NOVÁK

Gólman, který je věkem stále ještě junior,
zazářil zejména v souboji s Českými
Budějovicemi. V utkání proti týmu, který je
pověstný svou nebezpečnou ofenzivou, totiž
neinkasoval ani jednou a vychytal svému
mužstvu velmi cenné vítězství. Skvěle zachytal i
proti dalšímu prvoligovému favoritovi –
Pirátům Chomutov. V zápasech proti Kadani a
Benátkám pak inkasoval pouze jedinou branku.

Havířov 3:1 Havl. Brod
Havl. Brod 1:0 Č. Budějovice
Prostějov 5:1 Havl. Brod
Havl. Brod 3:4 Litoměřice
Jihlava 2:1pr. Havl. Brod
Havl. Brod 2:4 Třebíč
Havl. Brod 2:3pr. Chomutov
Šumperk 5:4 Havl. Brod
Kladno 0:5 (kont.) Havl. Brod
Kadaň 1:2sn. Havl. Brod
Havl. Brod 6:1 Most
Benátky n/J 6:1 Havl. Brod

SLOVNÍ HODNOCENÍ
Havlíčkův Brod bodoval v tomto období hned šestkrát a
díky tomu má před startem play‐out stejně bodů jako
hlavní vyzyvatel v boji o záchranu Prostějov. Rebelu
hodně pomohla kontumace utkání s Kladnem. Kvůli
neoprávněnému startu Machače přišli Rytíři o tři body,
které rázem přistály na účtu Havlíčkova Brodu.

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ
SLOVO REBEL PO SEZÓNĚ ZMIZÍ Z KLUBOVÉHO NÁZVU
Hokejový klub v Havlíčkově Brodě je neodmyslitelně spjatý se značkou místního pivovaru Rebel. Jenže od příštího
ročníku již nebudeme moci používat výraz Rebel ani Rebelové. Jestliže budeme chtít hovořit o tomto klubu a zachovat
všechny právní náležitosti, budeme používat prostý název HC Havlíčkův Brod. Slovo Rebel totiž z klubového názvu od
příštího ročníku zmizí. Pivovar totiž nehodlá podpořit hokej větší měrou než 200 tisíci korunami, což je opravdu nízká
částka, na to jakou reklamu této firmě havlíčkobrodský celek již roky dělá. Pro fanoušky se však jedná o další těžkou
ránu. Po bídné sezóně, která zavání sestupem, totiž přišel tvrdý direkt v podobě změnění dlouholetého názvu klubu.
JAN NOVÁK ZPĚT V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkův Brod se může pochlubit velmi zajímavou posilou z extraligové Slavie. Do mateřského klubu se totiž vrátil
odchovanec Jan Novák, jehož si jistě pamatujete z počátku tisíciletí, kdy svou ranou od modré čáry děsil nejen
brankáře v extralize, ale i na mezinárodní scéně. Novák, který vypomůže Rebelu minimálně do poloviny února, je už
však za zenitem a jeho výkonnost hodně stagnuje. Nicméně i tak to může být klíčový hokejista v cestě Havlíčkova
Brodu za udržením druhé nejvyšší soutěže.
DALŠÍ ZMĚNY V SESTAVĚ: ODCHÁZÍ JELÍNEK, PLATIL A JANÁČEK, TÝM OPUSTILA I NEDÁVNÁ POSILA PAVEL KLHŮFEK
Sešívaní se letos v extralize nevídaně trápí. Platí to i o Pavlu Klhůfkovi. Tento útočník má rozhodně nesporný talent, ve
Slavii to však zatím neprokazuje. I proto byl poslán do první ligy. Jenže v Rebelu moc dlouho nevydržel, po čtyřech
utkáních bez získaného bodu totiž zamířil do Znojma. Havlíčkův Brod také musí oželet tři obránce – Jiřího Jelínka,
Martina Janáčka a kapitána Jana Platila (ten byl z klubu uvolněn po nedávném skandálu).
STŘÍDAVÉ STARTY ALEŠE PADĚLKA A HOSTOVÁNÍ ONDŘEJE ŠVAŇHALA
Havlíčkův Brod v letošním ročníku protočil neuvěřitelný počet hráčů. Už od začátku ledna navíc v klubu působí další
hokejista. Je jím zkušený Aleš Padělek, jenž Rebelu vypomáhá formou střídavých startů z druholigového Žďáru nad
Sázavou. Tohoto forvarda asi netřeba představovat, vždyť dlouhá léta působil v extralize a pěkné časy prožil i o soutěž
níže. V první lize se letos objevil i v barvách jiného týmu, a to hlavního havlíčkobrodského konkurenta v boji o
záchranu, tedy Prostějova. Za Jestřáby však sehrál pouze jedno utkání.Krom něho se Rebelu upsal i Ondřej Švaňhal,
kterého si z Kladna stáhla Olomouc a obratem ho uvolnila do Rebelu, kde Švaňhal letošní ročník zahájil.

MILNÍKY OBDOBÍ

SESTAVA OBDOBÍ
LUBOŠ HORČIČKA

TÝM OBDOBÍ
HC DUKLA JIHLAVA

Gólman, jenž loni se Zlínem vyhrál extraligu, se po
dlouhém zranění konečně vrátil do dobré formy.
Pro Horáckou Slavii byl velkou jistotou a v každém
utkání se na něj dalo spolehnout.

TOMÁŠ KOLAFA (3+10)

TOMÁŠ KABERLE (1+9)

JAN RUDOVSKÝ (5+9)
Kladno mělo ve druhé polovině základní části
fantastickou formu a poráželo jednoho soupeře
za druhým. Skvělými výkony se prezentoval i Jan
Rudovský, který je tak právem v sestavě období.
Bohužel pro něj letošní ročník předčasně skončil.

DAVID TŮMA (10+5)
Hráčem měsíce jsme vyhlásili Jaroslava Roubíka,
velkou pochvalu však zaslouží i jeho parťáci Rod a
Tůma. Do sestavy období jsme nakonec zařadili
Davida Tůmu, který vsítil spoustu branek.

JAROSLAV ROUBÍK (12+11)
38 branek! To je konečná bilance tohoto útočníka, který se letošním ročníkem stal nesmrtelným. V sedmatřiceti letech totiž
vyrovnal dlouholetý prvoligový rekord Patrika Finka. Tolik gólů, jako letos nasázela ústecká opora, nikdo v samostatné éře české
první ligy nedal (tedy krom již zmíněného Finka v sezóně 1998/1999). Hned ve čtyřech duelech v tomto období vsítil dvě branky.
Hlavně díky němu a jeho parťákům z první útočné formace tak Slovan skončil na desátém místě a v play‐off vyzve nedalekou Kadaň.
To je rozhodně hratelný soupeř. Že by si Roubík a jeho spoluhráči zahráli čtvrtfinále? No, pokud si ex‐hradecký kapitán udrží
takovouto formu, tak je to vysoce pravděpodobné.

Zkušený obránce, jehož přínos spočívá zejména
při využívání přesilových her, se notnou měrou
podílel na postupu Slovanu do play‐off. Vzhůru
také poskočil produktivitou obránců.

Kladenský veterán si stále drží bilanci více než
jednoho bodu na utkání a je jasné, že právě on je
hlavním důvodem toho, proč mohou Rytíři
pomýšlet na návrat do extraligy i přes špatný los.

HRÁČ OBDOBÍ

Tým období? Samozřejmě, že Jihlava! Kdo také jiný, že? Když
vyšlo minulé číslo magazínu o 1. lize, tak se Dukla nalézala
na osmém místě tabulky, jen jedenáct bodů před
jedenáctým Slovanem. Magazín o 1. lize tehdy napsal: „Na
Duklu čeká velmi tvrdá práce, aby se vměstnala do nejlepší
šestky a nemusela do předkola.“ Ano, Jihlava se nakonec do
nejlepší šestky dostala, ale to by ještě nebylo tak zajímavé.
Mnohem důležitější je fakt, že Dukla stoupala tabulkou tak
rychlým tempem (vyhrála 11 utkání v řadě), že se po 51
odehraných zápasech usadila na skvělé 2. pozici, což by byla
pro Jihlavu solidní pozice před startem play‐off. Jenže
poslední kolo vše zamíchalo. Dukla nakonec skončila čtvrtá a
ve čtvrtfinále vyzve Kladno s Tomášem Kaberlem v sestavě.

PŘEKVAPENÍ OBDOBÍ

ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ

ALEŠ JERGL

SALITH ŠUMPERK

Ne, nezbláznili jsme se. Samozřejmě, že jsme o kvalitách Aleše Jergla
věděli už dávno před vydáním tohoto čísla, ale i tak nás překvapilo, jak
kvalitní výkony tento mladíček v lednu podával. Za Duklu odehrál
v tomto období šest duelů, v nichž hned osmkrát bodoval (2+6). Nebylo
tedy překvapením, když si ho z Jihlavy vytáhla kmenová Olomouc. Jergl
byl dokonce zařazen do první lajny k Rácovi s Maroszem. Na jednu
stranu tedy mohla být Dukla ráda, že se v ní Jergl vyhrál ke skvělým
výkonům, na druhou stranu však musí hořce litovat, že tohoto mladého
forvarda v play‐off zřejmě nebude moci využívat. Nicméně Olomouc
posílá do Jihlavy Jakuba Mataie, loňského finalisty KHL s Lvem Praha.

Ne, ani napočtvrté se Šumperk nedokázal probojovat do
play‐off! Letos Drakům nepomohlo ani zavedení předkola,
díky němuž se do vyřazovacích bojů dostala hned desítka
prvoligových týmů. Mezi nimi však jméno Severomoravanů
chybí. Před sezónou bylo v našem magazínu uvedeno, že by
nepostup Šumperka do play‐off byl velkým zklamáním, ba
možná i ostudou. Nutno dodat, že to velké zklamání
skutečně je. Pro mnohé pak i ostuda. Letos měl totiž Salith
velmi kvalitní kádr. Vždyť před sezónou vítal nové posily
v čele se starými známými tvářemi Veleckým, Vrdlovcem a
Drtilem. Jenže Šumperk lednové zápasy nezvládl. Rozhodla
prohra v Ústí nad Labem a nepovedený dvojboj s Duklou.

PLAY-OFF
2015

OSMIFINÁLE PLAY-OFF 2015

KADAŇ vs. ÚSTÍ N/L
(7.)

(10.)

SOUBOJ SÉRIE:
V obou mužstvech hrají prim zkušení. Na straně Kadaně jsou to zejména Aleš Pavlas, Jakub Trefný, Karel Ton a Petr Jíra (Jiří
Charousek, další veterán na straně Sportovního klubu, bohužel do play‐off kvůli zranění nezasáhne). Ústí nad Labem pak táhne
první lajna ve složení Rod‐Roubík‐Tůma. Tato série tedy bude soubojem zkušeností.

NÁŠ TIP:
Ústí nad Labem je i přes horší umístění v základní části favoritem této série. Magazín tipuje vítězství Slovanu 4:2 na zápasy.

HVĚZDY SÉRIE
PETR JÍRA

PETR JÍRA

ALEŠ PAVLAS

ALEŠ PAVLAS

JAROSLAV ROUBÍK

JAROSLAV ROUBÍK

TOMÁŠ ROD

TOMÁŠ ROD

LITOMĚŘICE vs. BENÁTKY N/J
(8.)

(9.)

SOUBOJ SÉRIE:
Zatímco Litoměřice se vyznačují ofenzivním stylem, Benátky nad Jizerou vsází zejména na defenzivu a agresivní pojetí hokeje.
To rozhodně nebude Kallovi s Bílkem vyhovovat. Dokáže se ale i tak ex‐kladenská dvojice prosazovat tak často jako v základní
části? Právě klání Kally a Bílka s důraznou obranou Benátek nad Jizerou bude soubojem této série.

NÁŠ TIP:
Litoměřice podle magazínu o 1. lize roli favorita potvrdí. Zapotí se, ale zvítězí, dejme tomu, poměrem 4:2 na zápasy.

HVĚZDY SÉRIE
JAROSLAV KALLA

JAROSLAV KALLA

VÍTĚZSLAV BÍLEK

VÍTĚZSLAV BÍLEK

JAN VÍŠEK

JAN VÍŠEK

JAN PLODEK

JAN PLODEK

2. KOLO PLAY-OFF 2015

TŘEBÍČ vs. HAVÍŘOV
(3.)

(6.)

SOUBOJ SÉRIE:
Horácká Slavia i Havířov se vyznačují týmovým pojetím hokeje. V obou týmech je spousta srdcařů, kteří se pro svůj klub
rozkrájí. Právě bojovnost bude jedním z faktorů, které rozhodnou tuto sérii.

NÁŠ TIP:
Havířov bude houževnatý soupeř, na straně Třebíče je ovšem větší kvalita. Proto Horáci zvládnou sérii poměrně rychle (4:1).

HVĚZDY SÉRIE
ROMAN ERAT

ROMAN ERAT

LUKÁŠ HAVEL

ARON CHMIELEWSKI

ARON CHMIELEWSKI

LUKÁŠ HAVEL

JIHLAVA vs. KLADNO
(4.)

MAREK LOSKOT

MAREK LOSKOT

(5.)

SOUBOJ SÉRIE:
Oba týmy mají opravdu nebezpečnou ofenzivu. V Jihlavě řádí technik Čachotský, klíčovou roli mohou hrát i Marek Melenovský,
Michal Důras, Adam Zeman, Filip Seman či nové posily z Karlových Varů Harkabus‐Zadražil. Kladno má však ještě kvalitnější
útok. Rytíři spoléhají na um Hlaváče, Tenkráta, Hořavy, Dragouna, Kindla a mnoha dalších elitních prvoligových forvardů.

NÁŠ TIP:
Kladno má přece jen o něco kvalitnější tým, Jihlavě navíc hrozí odchody několika hráčů do extraligy (Diviš, Korím, Čáp).
Favoritem této série je tedy podle magazínu o 1. lize Kladno. To by mohlo čtvrtfinále ukončit již po šesti duelech.

HVĚZDY SÉRIE
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ

MAREK MELENOVSKÝ

MAREK MELENOVSKÝ

TOMÁŠ KABERLE

TOMÁŠ KABERLE

JAN HLAVÁČ

JAN HLAVÁČ

HODNOCENÍ MUŽSTEV
V JEDNOTLIVÝCH ASPEKTECH

HODNOCENÍ

BRANKÁŘI
MAX. 20B

HC STADION LITOMĚŘICE
Tomáš Král loni v play‐off inkasoval pár laciných branek, letos už je ovšem gólman se
zkušenostmi z Finska o rok zkušenější, což by mělo být na jeho výkonech znát. V základní části
patřil k nejlepším gólmanů první ligy, takže je jasné, že úspěch Litoměřic v play‐off bude
záležet zejména na něm.

14

AZ HAVÍŘOV
Lukáš Daneček je sice postavou malý brankář, svými výkony je však rozhodně velkým
gólmanem. Danečka lze stále považovat za hokejistu mladší generace, přesto toho má za
sebou opravdu hodně. Nepatří sice k absolutní prvoligové špičce, ale Havířov se na něj
rozhodně bude moci spolehnout, stejně tak jako na jeho parťáka Petra Matouška.

11

PIRÁTI CHOMUTOV
Miroslav Kopřiva je gólman s nejzvučnějším jménem v první lize. Aby také ne, když loni chytal
v KHL a v minulosti reprezentoval naši zem. Své pověsti zatím dostál a chytá opravdu solidně.
Nicméně ho letos trápí častá zranění. Vyhnou se mu v play‐off? Pokud ne, na šanci vyčkávají
tradiční chomutovský spasitel Miroslav Hanuljak a nadějný Jan Strmeň.

19

HC DUKLA JIHLAVA
U Jihlavy stále není jasné, kdo bude týmovou jedničkou. Dukla má totiž na soupisce hned
několik gólmanů, kteří by za tento historicky nejúspěšnější klub v československých dějinách
mohli nastoupit. Nejpravděpodobněji se však jeví sázka na Davida Ritticha. Klidně se však
v sestavě Dukly mohou objevit i Tomáš Halász či veterán Lukáš Sáblík.

13

SK KADAŇ
Chomutov nechtěl nechat nic náhodě a pro závěr sezóny si z Kadaně stáhl Jana Strmeně.
Kadaň, která se celou sezónu spoléhala na výkony gólmanů, tak bude muset vsadit na Václava
Moučku a Tomáše Maštalířského. Ani jeden z nich rozhodně není brankářem, který by dokázal
sám vyhrávat zápasy. Rozhodně tím však nechceme říci, že by byli pro svůj tým slabinami. I
s tímto nezkušeným duem tedy může Sportovní klub pomýšlet na účast ve čtvrtfinále play‐off.

8

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Otázka brankářské jedničky pro play‐off zůstává nedořešena. Za Horáckou Slavii se teoreticky
může objevit kdokoliv z trojice Štůrala, Falter a Horčička. Nejpravděpodobněji však Třebíč
využije služeb někoho z posledních dvou jmenovaných. Jak Horčička, tak i Falter by rozhodně
nebyli pro svůj tým slabinou. V lepší formě je, zdá se, bývalá opora Chomutova a Znojma.

13

RYTÍŘI KLADNO
Trenér Jiří Čelanský má velmi příjemné starosti. K dispozici má totiž tři gólmany, kteří by
klidně mohli být jedničkami. V nejlepší formě zřejmě chytá Jan Lukáš, který loni sbíral
zkušenosti v pražském Lvu. Velkou osobností je i Jan Chábera, jenž pravděpodobně dostane
v play‐off také příležitost. A trojkou bude velký talent českého hokeje Daniel Vladař.

15

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Benátky nad Jizerou měly na konci základní části problémy s obsazením brankářského postu.
Zranil se totiž Marek Schwarz, kterého brzy na marodku doprovodila i jednička Liberce Ján
Lašák. Do extraligy tak zamířil mladíček Vítek Vaněček a Benátky nad Jizerou musely vložit
důvěru do Jakuba Jelínka, jenž se naštěstí osvědčil. Nicméně v play‐off lze počítat znovu se
službami Vítka Vaněčka, kterému se sice nepovedlo MSJ, ale i tak je to velmi kvalitní gólman.

12

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
České Budějovice nebudou patřit k těm největším adeptům na postup do extraligy. Možná i
díky tomu, že v jejich kádru nenalezneme žádnou velkou brankářskou osobnost. Motor se sice
může spoléhat na tři mladé brankáře se solidní formou (Gába, Bláha, Kůdela), ale ani jeden
z nich ještě není připraven na to, aby vychytal Jihočechům postup. Nebo se mýlíme?

12

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Michael Petrásek a Martin Volke tvoří vyrovnanou brankářskou dvojici. Ani jeden z nich
nepatří k absolutní prvoligové špičce, nicméně se na ně může Slovan spolehnout. Zejména
tedy na Petráska. Jeho zkušenější kolega se totiž čas od času nevyhne fatální hrubce. A to by
mohlo Severočechům v předkole zlomit vaz.

11

HODNOCENÍ

OBRÁNCI
MAX. 20B

HC STADION LITOMĚŘICE
V defenzivě Severočechů nalezneme několik veteránů (Jakub Šulc, Radek Míka, Lukáš Špelda)
a pár zástupců mladé generace (Mikliš, Plášil, D. Bílek). Litoměřice rozhodně nemají špatně
složenou obranu, nicméně z porovnání s ostatními prvoligovými favority nevychází zrovna
nejlépe... S dlouhodobou výpomocí Daniela Krejčího totiž počítat nelze.

11

AZ HAVÍŘOV
Havířovu už bude k dispozici uzdravený kapitán Jiří Krisl. Jeho obětavost a vůdcovské
schopnosti budou v play‐off hodně potřeba. Zatímco Krisl bude mít na starosti zejména
bezchybné bránění, od Radima Ostrčila se bude očekávat přehled při přesilových hrách. Těžko
říci, zda bude pro play‐off k dispozici zlínský Oldřich Horák. Jeho schopnosti by se hodily...

11

PIRÁTI CHOMUTOV
Chomutov má v první lize asi vůbec tu nejlepší obranu. Těžko však říci, zda dokáže být
konkurenceschopná s extraligovými manšafty. Zas taková sláva to totiž není... Prim na severu
Čech hrají zámořští obránci Brett Skinner a Mario Scalzo. Jako skvělé posily se ukázaly ex‐
karlovarští Rýgl a Drtina. Důležitou otázkou je to, zda se dokáže zlepšit veterán Milan Toman.

18

HC DUKLA JIHLAVA
V kádru Jihlavy nalezneme jednoho z adeptů na trofej pro nejlepšího obránce sezóny. Mladý
bek Zdeněk Čáp totiž v jinak průměrné defenzivě Dukly vyčnívá. Sbírá spoustu kanadských
bodů, skvěle si vede ve statistice +/‐ a navíc hraje velmi tvrdě. Otázka však je, zda si ho
nestáhne Hradec Králové. To by byla pro Jihlavu obrovská ztráta.

14

SK KADAŇ
Kadaň má jako každý rok velmi mladý tým. V obraně však nalezneme několik zkušených
borců. Právě na nich budou stát výkony Kadaně v play‐off, jako tomu bylo i v samotné
základní části. Klíčovými beky jsou Jakub Trefný a Aleš Pavlas. Oba patří k nejproduktivnějším
obráncům mužstva, navíc se jim skvěle vede i ve statistice +/‐. Důraz do hry vnese Martin
Mazanec. Skvěle si vedou i mladíci Radek Havel a Dominik Tejnor.

11

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Pardubický obránce Jan Zdráhal letos hraje v neuvěřitelné formě. Je jasně nejlepším zadákem
týmu, který bude patřit k největším favoritům na zisk trofeje pro nejlepšího beka letošní
sezóny. Důležitým hráčem pro přesilové hry je loňský kapitán Olomouce Jakub Bartoň. V play‐
off tradičně ožívá i Rostislav Malena. Klíčové je posílení o Aleše Holíka a Kamila Charouska.

14

RYTÍŘI KLADNO
Tomáš Kaberle je jednoznačně největší hvězdou první ligy. Právě na něm bude ležet největší
zodpovědnost za výkony Rytířů v play‐off. Ačkoli věk nelze zastavit, Kaberle to má stále
v rukách a sbírá spoustu kanadských bodů. Jeho přehled při přesilových hrách je neuvěřitelný.
Dobře si vedou i Tomáš Klouček, Jakub Kania či David Růžička. Skvělou posilou je i
nesmlouvavý Jiří Zeman. Velkou ztrátou je však odchod Jana Jaroměřského.

16

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Klíčovým mužem středočeské defenzivy je bezesporu mladý zadák Michal Plutnar. Ten se
zařadil mezi nejlepší obránce celé soutěže. Hodně bodů sbírá i Marek Pabiška, u něhož se
proměna z útočníka na zadáka opravdu vyplatila. Důraz do hry vnesou Jan Niko a Petr Ulrych,
mladický entuziasmus pak přidá Jiří Říha či Tomáš Havlín.

11

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Roman Vráblík sice sbírá hodně kanadských bodů, ale jeho výkonnost letos zůstala za
očekáváním. Také od Jána Muchy se čekalo více, než v základní části předváděl. Třeba však
zaberou ve vyřazovacích bojích, kde se v podstatě hraje od znovu a výsledky v předcházejících
52 kolech nikoho nezajímají. Oporou zadních řad je i bojovník Petr Punčochář.

12

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Ústí nad Labem má poměrně kvalitní obranu. Starší generaci zastupují Tomáš Kolafa a Martin
Vágner, z mladých hokejistů pak jmenujme alespoň Vladimíra Brože, Ondřeje Holomka a
Jakuba Grina. Zkrátka a dobře, Slovan má defenzivu, s níž rozhodně může pomýšlet na postup
do čtvrtfinále.

11

HODNOCENÍ

ÚTOČNÍCI
MAX. 20B

HC STADION LITOMĚŘICE
Úspěch Litoměřic ve vyřazovacích bojích bude stejně jako v základní části záviset na
produktivitě ex‐kladenských veteránů Jaroslava Kally a Vítězslava Bílka. Toto potentní duo
však nebude na střílení branek samo. Stadion má totiž velmi vyrovnaný útok. Mezi opory
týmu totiž patří i David Švagrovský, Adam Chlapík, Martin Procházka či David Dvořáček.

13

AZ HAVÍŘOV
Havířov má velmi nabitou ofenzivu. Stejně jako loni sbírají hodně bodů Antonín Pechanec,
Martin Jakúbek či Jakub Šlahař. AZetu se navíc skvěle vyplácí příchody ex‐boleslavských
forvardů Tomáše Jiránka a Marka Loskota. Krom toho se o branky mohou postarat i posily
z extraligy včele s Aronem Chmielewskim, Petrem Strapáčem (?) či Tomášem Fořtem.

13

PIRÁTI CHOMUTOV
Chomutov má oproti ostatním prvoligovým celkům nespornou výhodu a to tu, že vzhledem
k velkému rozpočtu není nucen využívat služeb hráčů na střídavé starty. Ofenziva Pirátů tak
byla po celou základní část pohromadě, což bude ve vyřazovacích bojích hodně znát. Úžasné
výkony předvádí Marek Hovorka, skvělou formu má i jeho parťák Nikola Gajovský.

17

HC DUKLA JIHLAVA
Tomáš Čachotský oproti loňsku zvolnil, přesto je to jeden z nejnebezpečnějších hráčů soutěže.
Dalšími hráči, na které bude Dukla hodně spoléhat, jsou především ti zkušení v čele
s Michalem Důrasem a Markem Melenovským. Jihlava bude nutně potřebovat, aby se
konečně začali prosazovat Zeman se Semanem. Ti letos zklamali snad nejvíce...

14

SK KADAŇ
Od postupu Chomutova do extraligy v roce 2012 působí na kadaňské farmě veterán Petr Jíra.
Oproti tomu, jak hrál kdysi za Piráty, sice ze své výkonnosti trochu slevil, nicméně i nadále
zůstává pro obrany soupeře velmi nebezpečným hráčem. Již několik let je hlavní oporou týmu
Jiří Charousek, jehož však ve zbytku sezóny v dresu Kadaně z důvodu zranění neuvidíme.
Severočechy mohou velmi mrzet odchody Račuka, Sikory a Šagáta.

10

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Tahouny Horácké Slavii jsou především nejzkušenější hráči mužstva. Ať už je to dlouholetý
první centr Třebíče David Dolníček nebo předsezónní posila a ikona místního hokeje Roman
Erat. Po zdravotních komplikacích by měl být na play‐off fit i kanonýr Lukáš Havel.
Rozdílovými hráči mohou být extraligisté Pekr, Řípa či Vodný. Velká škoda odchodu Holce...

13

RYTÍŘI KLADNO
Kladno nemá o moc horší ofenzivu, než tomu bylo loni. Bohužel absence Pavla Patery bude
znát. Možná si bude vedení klubu po play‐off trhat vlasy, že této legendě nenabídli novou
smlouvu. I bez olympijského šampióna ovšem mohou Rytíři směle pomýšlet na návrat do
extraligy. Tenkrát, Hořava, Hlaváč, Dragoun, Horna... To jsou jména, která nahánějí strach.

18

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Hvězdou týmu je Jan Víšek, hokejista s bohatými extraligovými zkušenostmi, jenž si v sezóně
2006/2007 zahrál za národní tým. Ve své kariéře toho hodně zažil i Jan Plodek, toho ovšem
často pronásledují zranění. Dalším kvalitním veteránem je Josef Skořepa. Střední generaci pak
zastupují Jonák se Špačkem. Skvělé výkony odvádí dvacetiletý forvard Josef Mikyska,
nejproduktivnější hráč Benátek nad Jizerou v základní části. Ve hře jsou i starty Koba Jasse.

11

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
České Budějovice mají dva útoky, které tým táhnou. Bohužel pro Motor jsou ostatní dvě lajny
průměrné a těžko říci, jak by se jim dařilo v porovnání s extraligovými manšafty. Nicméně
formace se Strakou, Nouzou a Martinem Heřmanem je doslova smrtící. V play‐off hrají
největší vliv zkušenosti... A ty České Budějovice mají! Bude to ale stačit k postupu do baráže?

15

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Ústí nad Labem se může spolehnout zejména na první formaci ve složení Rod‐Roubík‐Tůma.
Ta má na svědomí takřka polovinu všech branek, které letos Severočeši vstřelili. Obránci
soupeře však nesmí zapomenout ani na Jana Kloze, Davida Mertu, Ladislava Gengela, Martina
Hanzla či Martina Baránka.

12

HODNOCENÍ

TRENÉŘI
MAX. 10B

HC STADION LITOMĚŘICE
Jiří Doležal byl skvělým hokejistou. Během své bohaté kariéry tak nasbíral spoustu cenných
zkušeností, které nyní zúročuje coby trenér. Mezi jeho největší úspěchy patří postup
s Chomutovem do extraligy, jiná Doležalova angažmá však skončila neúspěchem. Pokud
postoupí se Stadionem do semifinále, jeho trenérské renomé výrazně vzroste.

5

AZ HAVÍŘOV
Jan Daneček je přesně tím typem trenéra, kterého Havířov potřebuje. Daneček je velkým
havířovským patriotem, pro něhož je hokej velkou vášní, nejen prostředkem k uživení rodiny.
Výraznějších trenérských úspěchů sice nedosáhl, ale v první lize rozhodně patří k těm
nejrespektovanějším koučům.

6

PIRÁTI CHOMUTOV
Od té doby, co se Chomutov zbavil trenéra Václava Sýkora, hledají Piráti optimální náhradu.
Během dvou let v extralize se na střídačce Severočechů vystřídala pěkná porce koučů. Po
sestupu do první ligy sáhlo vedení Severočechů po Břetislavu Kopřivovi, což je trenér, jenž
v minulosti vedl Vsetín, Třinec či reprezentační osmnáctku. Týmu má tedy co předat...

7

HC DUKLA JIHLAVA
Petr Vlk byl v letošním ročníku hodně kritizován. Jihlava totiž až donedávna nepředváděla
vůbec dobré výkony a hodně fanoušků vidělo největší problém Dukly právě v osobě hlavního
kouče. Nutno dodat, že Petr Vlk opravdu nepatří k té nejužší trenérské špičce první ligy. U
týmu už působí dlouho, takže je logické, že se hovoří o změně (i přes nynější formu Dukly).

5

SK KADAŇ
Jaroslav Beck bude jedním z největších adeptů na trofej pro nejlepšího trenéra sezóny.
Z podceňovaného kadaňského mužstva totiž dokázal vymáčknout maximum. Mnoho
současných hráčů Sportovního klubu zná již z dřívějška, vždyť dlouhá léta působil u
chomutovské mládeže. I to pomohlo Beckovi k tomu, aby si u hráčů získal potřebný respekt.

6

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Jiřího Mičku náš magazín loni vyhlásil nejlepším trenérem sezóny. V uplynulém ročníku totiž
dokázal dovést Havlíčkův Brod na čtvrté místo po základní části, což by před startem sezóny
čekal jen ten nejzarytější fanoušek Rebelu. Jenže Mička v Havlíčkově Brodě dlouho nevydržel,
vedení klubu mu z finančních důvodů dalo košem. Naštěstí pro Třebíč, kde nyní tento mladý
kouč touží navázat na Kamila Pokorného a dovést tým potřetí v řadě do semifinále play‐off.

7

RYTÍŘI KLADNO
Je neuvěřitelné, co všechno dokázal Jiří Čelanský na Kladně ustát. Nebo snad lépe řečeno, jak
moc velkou důvěru Jiří Čelanský u vedení Rytířů má. Nůž na krku měl již loni, kdy nedokázal
Kladno zachránit v extralize. Když Středočeši zažili tragický vstup do letošní sezóny, dal se jeho
vyhazov očekávat každým dnem. Jenže ten nepřišel... Dokáže si Čelanský napravit reputaci
v play‐off? Kdyby dovedl Kladno zpět do nejvyšší soutěže, vše zlé by bylo rázem zapomenuto.

5

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Realizační tým Benátek nad Jizerou se letos dopustil dvou skandálů. Nicméně se přísluší
dodat, že jakožto trenéři dokázali svůj tým skvěle připravit. Filip Pešán ani Vladimír Čermák
však už v Benátkách nepůsobí, jelikož se přesunuli do Liberce. Staronovým trenérem týmu se
tak stal Milan Černý.

5

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Petr Rosol je jednou z ikon československého hokeje, coby trenér však o svých schopnostech
ještě nepřesvědčil. Ano, letos dovedl Motor k solidnímu umístění po základní části, ale ještě
nikdy netrénoval v naší nejvyšší soutěže. Pokud by však České Budějovice dotáhl až do baráže,
konečně by se o něm začalo hovořit jako o kvalitním trenérovi.

6

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Příchod Miroslava Macha v průběhu sezóny sice zprvu Slovanu nevlil do žil ten správný
impuls, v závěru sezóny se však Severočechům začalo dařit. Nicméně i tak nelze zásluhy
nepříliš zkušeného trenéra Macha přeceňovat. Na úspěchu Ústí nad Labem totiž nesou podíl
zejména Roubík, Rod a Tůma.

5

HODNOCENÍ

PŘESILOVÉ HRY
MAX. 5B

HC STADION LITOMĚŘICE
Asi nikoho nepřekvapí, že těmi nejlépe promazanými součástkami litoměřických přesilovek
jsou veteráni Vítězslav Bílek a jeho parťák Jaroslav Kalla. Zatímco první jmenovaný se snaží
trefit volné místečko v bráně, Kalla má za úkol posílat co nejpřesnější přihrávky. Zatím tato
spolupráce funguje na jedničku. Ale pozor, góly umí dávat i Švagrovský či obránce Šulc!

3

AZ HAVÍŘOV
Havířov má jasně nejnižší úspěšnost přesilových her ze všech účastníků play‐off. Příčinami
tohoto problému jsou zejména absence typického přesilovkového beka a prvotřídního
kanonýra. Ostatní týmy takovéto hráče mají, v Havířově však nikoliv. Každopádně to
neznamená, že by se to v play‐off nemohlo změnit. Přece jen je to úplně jiná soutěž.

1

PIRÁTI CHOMUTOV
Pro využívání přesilových her je velmi důležité, že se po dlouhé absenci zpět na led vrátil Jiří
Drtina, obránce s velmi tvrdou a přesnou střelou. Od modré čáry velmi rád pálí slovenský
forvard Marek Hovorka, který patří k nejnebezpečnějším hráčům první ligy v této disciplíně.
Přesné pasy rozdává zejména šikula Nikola Gajovský.

4

HC DUKLA JIHLAVA
Přesilovky nejsou zrovna velkou devízou jihlavské Dukly. A to i přes to, že je řídí Tomáš
Čachotský, jeden z nejlepších tvůrců hry této soutěže. Stejně jako loni má nejvíce branek
v početních výhodách Čachotského dvorní centr Zeman, obávaným kanonýrem je i zadák
Zdeněk Čáp. Přesilovky vylepšil Marek Melenovský, jenž se v nich rovněž umí prosadit.

2

SK KADAŇ
Kadaň má sice podobné procento využití přesilových her jako Jihlava a Třebíč, přesto od
našeho magazínu dostala jen jeden bod. Důvod je logický – za dosavadní úspěšnost totiž
mohli Severočeši vděčit hráčům, kteří už v klubu momentálně nejsou. Jak Šagát, tak i Chlouba,
Mrázek, Račuk či Stehlík se totiž vrátili do Chomutova.

1

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
S početními výhodami mají v Třebíči problém již několik let. Tento neblahý fakt nezměnil ani
nový trenér Jiří Mička, ani nové posily v čele s Havlem, Pekrem, Bartoněm či Eratem. Nicméně
i tak by se soupeři neměli nechávat zbytečně vylučovat, protože těsně před přestupovou
uzávěrkou přišli do Třebíče Aleš Holík a Kamil Charousek. Jejich kvality v přesilovkách jsou
moc dobře známy.

3

RYTÍŘI KLADNO
Tomáš Kaberle, Miloslav Hořava, Petr Tenkrát, Michal Dragoun, Jan Hlaváč, David Růžička,
Tomáš Pitule, Jan Rudovský, Tomáš Horna, Jan Eberle, Denis Kindl... To je opravdu nevídaná
přesilovková síla. Zvláště přínos Tomáše Kaberleho, ikony reprezentačního hokeje, je pro
početní výhody obrovský.

5

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Úspěšnost benáteckých přesilovek může mnohé překvapit. V kádru Pojizeřanů totiž
nenalezneme žádného hvězdného kanonýra, který by na sebe vzal odpovědnost. Výhodou
Středočechů je to, že góly v početních výhodách umí dát více hráčů. Ať už zkušení útočníci
Plodek, Skořepa a Víšek, tak mladíci Miškovský, Jonák, Plutnar či Mikyska.

3

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Soupeři Českých Budějovic v play‐off se budou muset vyvarovat vyloučením. Motor totiž
dokáže jakýkoliv faul tvrdě potrestat – průměrně využívá každou pátou přesilovou hru. Roli
kanonýrů v početních výhodách mají Tomáš Nouza a obránce Punčochář, mozkem přesilovek
jsou pak technici Rok Pajić a Josef Straka.

4

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Na modré čáře diriguje přesilovou hru jeden z nejlepších zadáků na tuto disciplínu Tomáš
Kolafa, o branky se pak starají Jaroslav Roubík a David Tůma. I díky častému využívání
přesilových her se nakonec Slovan vměstnal mezi desítku nejlepších týmů druhé nejvyšší
soutěže.

4

HODNOCENÍ

SAMOSTATNÉ NÁJEZDY
MAX. 5B

HC STADION LITOMĚŘICE
Litoměřičtí hokejisté letos neměli moc příležitostí, aby prokázali, zda jim samostatné nájezdy
jdou, či nikoliv. Stadion letos o bonusový bodík v této ošidné disciplíně bojoval jen třikrát,
dlužno podotknout, že ve všech případech svého soka přemohl. První utkání rozhodnul
Zdeněk Doležal, druhé a třetí pak veterán Jaroslav Kalla, přeborník v této disciplíně.

4

AZ HAVÍŘOV
Havířov se letos nájezdové loterie účastnil pětkrát. Dvakrát z ní vyšel jako vítěz, třikrát jako
poražený. O vítězné góly se postarali Marek Loskot, respektive Jakub Šlahař. Z klubu bohužel
odešel Ondrej Šedivý, který v této disciplíně vyniká, takže se kdovíjaké zlepšení Slezanů v této
činnosti očekávat nedá.

2

PIRÁTI CHOMUTOV
Chomutov o osudu utkání rozhodoval v nájezdech hned sedmkrát. Trochu překvapivě má
zápornou bilanci – 3:4. Proč překvapivě? Protože Piráti mají ve svém kádru několik jmen, pro
které je tato činnost jako dělaná. V extralize v ní exceloval Vladimír Růžička mladší, velmi
šikovné ruce má i Nikola Gajovský. Všechny tři penaltové rozstřely však letos rozhodl Hovorka.

3

HC DUKLA JIHLAVA
Jihlava má ve svém kádru Tomáše Čachotského, jednoho z nejlepších exekutorů trestných
střílení v celé soutěži. Dukle by tedy rozhodně nevadilo, když by utkání play‐off dospěla až do
samostatných nájezdů. V Jihlavě jsou ale i další šikovní hokejisté, kteří jsou v této činnosti
nadprůměrní.

3

SK KADAŇ
Kadaň má v nájezdech tragickou bilanci. Z devíti rozstřelů vyhrála jen jeden! Smutné je navíc
to, že se o tehdejší vítězství postaral Roman Chlouba, který už několik týdnů působí
v Chomutově. Kadaň by tedy měla udělat vše pro to, aby o vítězství rozhodla
v předcházejících 65 minutách.

1

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Pokud by byl Horácké Slavie k dispozici Martin Falter, tak by rázem Horácká Slavia patřila
k velmi nepříjemným soupeřům pro tuto dovednostní disciplínu. Letos se sice Falterovi
v samostatných nájezdech příliš nedařilo, nicméně loni byl v této činnosti jednoznačně
nejlepším gólmanem v první lize. Dlužno však podotknout, že příležitost v play‐off nejspíše
dostane Horčička, protože ten se v poslední době prezentoval jistějšími výkony. O góly
z trestných střílení by se mohli postarat Pekr, Dolníček, Čuřík či Havel.

2

RYTÍŘI KLADNO
Kladenský celek má ve svém kádru řadu hokejistů, kteří jsou buď nesmírně šikovní, nebo
nesmírně hbití (a nebo obojí zároveň). Zkušenosti nabízí Hořava, Dragoun či Tenkrát. Šikovné
ruce pak mají Eberle, Dalecký či Rudovský. Loni v baráži ruským blafákem udivil i obránce
David Růžička. I v něj určitě trenéři vloží důvěru, v případě samostatných nájezdů.

2

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Benátky nad Jizerou mají v nájezdech skvělou bilanci. Z osmi zápasů, o jejichž osudu musela
rozhodovat tato loterie, hned šestkrát zvítězily. Těchto šest bonusových bodíků se
Pojizeřanům velmi hodilo, vždyť o play‐off bojovali takřka do posledního kola. Mezi
nejobávanější exekutory patří Josef Mikyska a Marek Pabiška. O vítězné trefy se už ale
postarali i Daniel Miškovský, jeho jmenovec Špaček či Jan Plodek.

4

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tomáš Nouza je klíčovým hráčem mužstva. A platí to i pro samostatné nájezdy. Jeho
repertoár zakončení je nepřeberný, bravurně zvládá jak kličku do bekhendu, tak i do
forhendu. Brankáři si tedy nemohou být do poslední chvíli jistí, co Nouza provede. A právě
pro to je tak úspěšný. Vysokou úspěšnost nájezdů si drží i jeho parťák Josef Straka.

3

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Ústí nad Labem letos změřilo v nájezdech své síly jen ve dvou utkáních. V prvním i druhém
případě byl Slovan úspěšnější. O vítěznou trefu v prvním takovém duelu se postaral Petr
Přeučil, který už ovšem v klubu nepůsobí. Nedávno, v Jihlavě, rozhodl o vítězství nestárnoucí
forvard Jaroslav Roubík.

3

HODNOCENÍ

AKTUÁLNÍ FORMA
MAX. 3B

HC STADION LITOMĚŘICE
Litoměřice dlouhou dobu bojovaly o první čtyřku, v lednu měl však Stadion opravdu bídnou
formu a klesal tabulkou. Někteří hráči hráli bez zájmu, což neuniklo pozornosti fanoušků. Do
play‐off tedy Severočeši nepůjdou ve zrovna optimální formě, nicméně vyřazovací boje jsou
zcela odlišná soutěž, proto je také tato kolonka hodnocena maximálně třemi body.

1

AZ HAVÍŘOV
Stejně jako Stadion, tak i slezský AZet nemůže být na lednové výkony pyšný. I Havířov potkal
strmý pád tabulkou, což pro hrdý klub rozhodně není dobrá zpráva před začátkem vyřazovací
fáze. Nicméně příchod Petra Strapáče, hokejisty Vítkovic rozehrávajícího se po delším zranění,
by mohl Slezanům hodně pomoci. Uvidíme...

1

PIRÁTI CHOMUTOV
Chomutov byl ve druhé polovině základní části jasným suverénem této soutěže. Pirátům
nedělalo problémy otáčet nepříznivě vyvíjející zápasy, což je ukazatel, který svědčí o velké
kvalitě tohoto týmu. Někteří hráči, například Šagát se Sikorou, navíc na farmě v Kadani získali
patřičné sebevědomí a pro play‐off budou trenéru Kopřivovi k dispozici ve skvělé formě.

3

HC DUKLA JIHLAVA
Tento aspekt hodnocení je jako dělaný pro Duklu Jihlava. Na druhou stranu i samotní fanoušci
tohoto týmu si musí být vědomí toho, že co bylo v poslední čtvrtině základní části, nemusí
nutně platit i pro play‐off. Každopádně současná forma Jihlavy je určitě velkou výhodou, hráči
si totiž věří a troufají si na jakéhokoliv soupeře.

3

SK KADAŇ
Kadaň nezažila zas tak špatný leden, nutno však podotknout, že hlavně díky formaci ve složení
Šagát‐Račuk‐Sikora. Všichni tři jmenovaní jsou však nyní v Chomutově, který si je stáhl pro
případ potřeby v play‐off, respektive baráži. Sportovní klub tedy do vyřazovacích bojů
nepůjde ve zrovna ideálním rozpoložení.

1

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Ach, ta marodka! Třebíč byla po polovině sezóny na prvním místě tabulky, jenže o několik
týdnů později vypadla z první čtyřky. Podíl na tom nesou zejména odchody klíčových hráčů do
extraligy (Holec, Dlapa, Ostřížek, Dujsík), tak hlavně neuvěřitelná marodka. I díky tomu se
Třebíč poslední dobou hodně trápila. Nyní má však Horácká Slavia dva týdny pauzu, při níž
může dobře potrénovat a marodi se mohou dát do kupy.

2

RYTÍŘI KLADNO
Po prvních dvaceti kolech bylo Kladno mimo pozice zaručující předkolo play‐off, jenže pak
Rytíři posílili (mimo jiné o Kaberleho, Hlaváče, Kindla, Zemana či Kloučka) a hlavně se vrátili na
domovský stadion, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí (nicméně střecha je stále na spadnutí).
Stíhací jízda se nakonec kladenským hokejistům povedla a do play‐off vyjedou Rytíři z velmi
dobré výchozí pozice.

2

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Benátky nad Jizerou jsou typické svým agresivním a bruslivým pojetím hokeje. To rozhodně
nemusí vyhovovat každému mužstvu. Je tedy jasné, že v předkole a v případném čtvrtfinále
budou Pojizeřané hodně kousat. Zvláště, když měli v lednu poměrně solidní výsledky a
prezentovali se výbornou defenzivou.

2

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
V lednu se Motor párkrát zadřel, nicméně z toho není radno dělat nějakou vědu. Na každý
tým občas přijde herní krizička. Teď jde jen o to, zda se ona krizička neprotáhne i do play‐off a
nestane se z ní právoplatná krize. Nicméně Jihočeši mají teď dlouhou pauzu, takže hráči
mohou dobře potrénovat. Zvláště elitní forvard Josef Straka potřebuje po vysilující viróze
odpočinek a dobrý trénink jako sůl.

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Ze stíhacího boje o dvě postupová místa do předkola nakonec vyšly vítězně Benátky nad
Jizerou a Ústí nad Labem. Slovan měl v lednu tak dobrou formu a tak dobré výsledky, že o
svém postupu mezi deset nejlepších rozhodl už dvě kola před koncem!

2
2

HODNOCENÍ

OSTATNÍ FAKTORY
MAX. 5B

HC STADION LITOMĚŘICE
Jaroslav Kalla a Vítězslav Bílek jsou sice skvělí hokejisté, sami však zázraky neudělají. Stadion
tedy bude potřebovat podporu od dalších hokejistů, například od Davida Švagrovského či
mladých Sparťanů v čele s Chlapíkem, Procházkou, Volkem či Dvořáčkem. Litoměřice nemají
špatný tým, právě mix mládí a zkušeností by v play‐off mohl fungovat.

2

AZ HAVÍŘOV
Ať jsou fanoušci Havířova jací jsou, atmosféru dokáží vytvořit fantastickou. Do K&K Pneu
aréna právě proto nikdo nejezdí rád, v play‐off to pak bude platit dvojnásob. AZet bude doma
před pekelnou kulisou velmi těžkým sokem i pro ambicióznější celky. Soupeři se tedy budou
muset na havířovském ledě hodně zapotit...

5

PIRÁTI CHOMUTOV
Chomutov má letos velmi vyvážený tým. A to by měla být právě ta největší výhoda Pirátů.
V minulosti totiž měli Piráti velký problém s obsazením realizačního týmu, stejně tak jako
s brankářským postem. Díky dvěma Kopřivům, kteří však mezi sebou nemají žádný
příbuzenský vztah, je tento problém vyřešen.

3

HC DUKLA JIHLAVA
Marek Melenovský hned dvakrát vybojoval extraligové zlato. Michal Důras má na svém kontě
přes 500 zápasů v nejvyšší soutěži. Tomáš Čachotský je zase ikonou první ligy. Právě na těchto
třech bude ležet největší zodpovědnost za výkony Dukly v play‐off. Fanoušci doufají, že je
vyřazovací boje zastihnou v životní formě, jinak se Jihlava do baráže nepodívá.

2

SK KADAŇ
Kadaň už svého cíle dosáhla – postoupila do play‐off. Ve vyřazovacích bojích tedy může hrát
v klidu. Sportovní klub navíc nepatří ke zrovna oblíbeným manšaftům. Skoro každý hokejista
uvede, že se mu do Kadaně nejezdí s oblibou. Není divu, na tamějším zimáčku je komorní
atmosféra a navíc teplota pod nulou.

2

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Roman Erat je forvard, jehož jméno je v Třebíči pojem. Dlouhá léta totiž šířil dobré jméno
tohoto malého města. Nyní je zpět v mateřském celku, což je pro Horáky jednou z událostí
roku. Právě jeho přítomnost v mužstvu by mohla být rozhodující v tom, aby se Třebíč potřetí
v řadě probojovala mezi čtyři nejlepší prvoligové týmy.

2

RYTÍŘI KLADNO
V play‐off rozhodují zkušenosti. A ty hrají do karet Kladnu. V defenzivě najdeme známá
hokejová jména v čele s Tomášem Kaberlem a jeho jmenovcem Kloučkem, v útoku pak roli
lídrů převezmou ex‐reprezentanti Hořava, Hlaváč a Tenkrát. Ve vyřazovacích bojích jsou
klíčové i výkony brankářů. I proto přišel do týmu Jan Lukáš, talentovaný gólman se
zkušenostmi z KHL. Vliv může hrát i velmi úzké kluziště, na které nejsou ostatní týmy zvyklé.

3

HC BENÁTKY NAD JIZEROU
Faktorem, který by mohl Benátkám nad Jizerou hodně pomoci, by byl případný návrat Marka
Schwarze z marodky. O kvalitách tohoto zkušeného gólmana netřeba pochybovat a všem
musí být jasné, že v případě jeho výpomoci Pojizeřanům v play‐off by akcie středočeského
klubu hodně stouply. Dalším faktorem, který nahrává do karet Benátkám nad Jizerou, je
domácí prostředí. Málokterý tým totiž jezdí do toho malého města rád.

2

ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Fanoušci někdy dokáží vytvořit takovou atmosféru, že ze sebe hráči vyždímají ne 100%, ale
120%. A přesně tak je to v budějovické Budvar aréně. Příznivci Motoru se po ukradení licence
semknuli a za svým klubem stojí ještě více, než tomu bylo v jeho extraligové éře. Pokud České
Budějovice postoupí do baráže, velký podíl na tom budou mít samotní fanoušci.

5

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
U

Ústí nad Labem asi nemá žádnou specifickou vlastnost, která by mohla v play‐off rozhodnout.
Největší důvěra se pochopitelně vkládá do elitní formace, v níž září zejména Jaroslav Roubík,
hokejista, jenž letos poprvé v kariéře nastřílel více než 30 branek. Bude ale úderné trio Rod‐
Roubík‐Tůma stačit k postupu do čtvrtfinále?

2

CELKOVÁ BILANCE

74 bodů

53 bodů

66 bodů

50 bodů

59 bodů

50 bodů

56 bodů

50 bodů

56 bodů

40 bodů

ANALÝZA

PIRÁTI CHOMUTOV
SÁZKAŘI, NEBOJTE SE VSADIT NA CHOMUTOVSKÝ POSTUP
POHLED HSFANA:
Chomutov je pochopitelně (vzhledem k výši rozpočtu a dalším faktorům) hlavním favoritem prvoligového play‐off. Nikdo
neočekává nic jiného, než postup do baráže. Na druhou stranu je všem jasné, že to rozhodně nebude jednoduchá cesta a Piráti se
během ní hodně zapotí. A to možná už ve čtvrtfinále, kde by je teoreticky mohl vyzvat konkurenční Slovan. Severočeši by však
měli tuto sérii zvládnout bez výraznějších potíží. Velká šichta však může Piráty čekat již v semifinále, kde by Chomutov mohlo
vyzvat stejně ambiciózní Kladno. Piráti však mají takovou formu, že by si i s takto těžkým soupeřem měli poradit.
Postup do baráže je sice hezká věc, Chomutov však touží po něčem jiném... Ambiciózní celek se chce totiž vrátit do extraligy. A to
bude jednoznačně obtížnější úkol, než se probít skrze prvoligové play‐off. Je v chomutovských schopnostech uspět a po roce si
vybojovat právo účasti v naší nejvyšší soutěži? Ano, je! Magazín o 1. lize je toho názoru, že šance na návrat do extraligy se nabízí
zejména na úkor pražské Slavie. Ta nemá o moc kvalitnější tým, pokud vůbec, navíc sešívaní nemůžou čekat, že po bídné základní
části najednou v baráži začnou vítězit (stejně tak jako tomu bylo loni u Kladna a právě u Krušnohorců). Pirátské šance na splnění
předsezónního cílu jsou tedy relativně vysoké. Nutno však dodat, že na hráče Chomutova bude vyvíjen opravdu enormní tlak.
Cokoliv jiného než postup by totiž bylo obrovské zklamání. Dokáží mladé opory v čele s bratry Kašovými a jejich parťákem
Davidem Kämpfem tomuto tlaku vzdorovat?
Oproti tomu loňskému je současný tým Chomutova zcela odlišný. Ačkoliv jsou Piráti letos pouze prvoligoví, podařilo se jejich
managamentu sestavit vyváženější defenzivu, než tomu bylo v předcházejících dvou extraligových ročnících. Miroslav Kopřiva
svými kvalitami patří do extraligy, stejně tak jako zkušení obránci Martin Rýgl, Jiří Drtina či Brett Skinner. Kdyby měl Chomutov
takového brankáře a takovou obranu během své anabáze v nejvyšší soutěži, možná že by z ní nesestoupil. Ale to jsou pouze
spekulace... Rovněž i ofenziva je zcela odlišná. Zatímco loni Severočeši sázeli na veterány za zenitem (Straka, Divíšek, Jaroslav
Svoboda, Balej, Bartečko), letos hrají prim hráči na vrcholu sil. V útoku není ani jeden hráč, jemuž by bylo více než 32 let. To
určitě není na škodu, ačkoliv by se do ofenzivy přece jen Pirátům hodila nějaká posila. Ta však nepřišla, takže si Chomutov bude
muset vystačit s tím, co má momentálně k dispozici. Dokáží Severočeši napravit to, co loni jejich předchůdci zpackali?
KOPŘIVA

DRTINA

STATISTIKY PO ZČ

HOVORKA

KLÍČ K ÚSPĚCHU
MIROSLAV KOPŘIVA

Nejproduktivnější hráči
1. Marek Hovorka
54b
2. Nikola Gajovský
52b
3. Štěpán Hřebejk
32b
Nejlepší střelec
Marek Hovorka

26G

Nejlepší +/‐
Nikola Gajovský

+27

Nejproduktivnější bek
Brett Skinner
30b

Piráti budou v toužebně očekávané baráži
potřebovat pomoc od zkušeného gólmana
Miroslava Kopřivy. Pokud ex‐kladenský gólman
svou branku zabetonuje, šance Chomutova na
postup do extraligy se pochopitelně
mnohonásobně navýší.

U

TIP: POSTUP DO BARÁŽE A NÁSLEDNÝ POSTUP DO EXTRALIGY

ANALÝZA

ČESKÉ BUDĚJOVICE
MOTOR POŽENOU TISÍCE FANOUŠKŮ
POHLED HSFANA:
Poslední kolo bylo pro Motor důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Nechybělo totiž moc a České Budějovice mohly
skončit na pátém místě! V zápase s Litoměřicemi totiž prohrávaly 0:2 a s jejich nadějemi na dobrou výchozí pozici pro play‐off to
vypadalo bledě. Jenže duo Nouza‐Straka opět zaúřadovalo a vývoj utkání obrátilo. Vzhledem k tomu, že Kladno i Jihlava v 52. kole
zaváhaly, se Motor posunul na druhé místo v tabulce. To dává Jihočechům obrovskou naději na postup do baráže.
Ve čtvrtfinále by je sice teoreticky mohly čekat Litoměřice (pokud by Stadion porazil Benátky a Slovan potvrdil roli favorita v sérii
s Kadaní), což je soupeř, který rozhodně umí kousat. Vždyť to České Budějovice poznaly právě v posledním kole. Na druhou
stranu se nedá očekávat, že Stadion bude pro play‐off moci využít posily ze Sparty, takže by Motor případné čtvrtfinále s kališníky
měl zvládnout bez výraznějších problémů. I pro případné semifinále mají České Budějovice slušné vyhlídky. Pokud by šlo vše
podle plánu, v boji o baráž by se Motor utkal s Třebíčí. To je rozhodně hratelnější soupeř než Kladno. Nicméně v základní části se
Českým Budějovicím v duelech s Třebíčí moc nedařilo, takže považovat Motor za jasného favorita by rozhodně nebylo vhodné.
Každopádně pokud by k tomuto souboji skutečně došlo, tak by magazín o 1. lize vsadil na České Budějovice. A to hlavně kvůli
ojedinělé potenci Josefa Straky s Tomášem Nouzou.
Magazín tedy tipuje, že Jihočeši postoupí až do baráže. Upřímně, v ní České Budějovice moc šancí nemají. S pražskou Slavií by sice
mohly urvat nějaký ten bod, ale s případným druhým zástupcem naší nejvyšší soutěže už by Motor své síly měřit nemohl. A to ani
přes fantastickou podporu fanoušků, kteří by si postup do extraligy rozhodně zasloužili.

BLÁHA

PUNČOCHÁŘ

STATISTIKY PO ZČ

STRAKA

KLÍČ K ÚSPĚCHU
ŠESTÝ HRÁČ ‐ FANOUŠCI

Nejproduktivnější hráči
1. Tomáš Nouza
77b
2. Josef Straka
77b
3. Martin Heřman
49b
Nejlepší střelec
Tomáš Nouza

33G

Nejlepší +/‐
Martin Heřman

+17

Nejproduktivnější bek
Roman Vráblík
25b

Je nevídané, jak dokázal trpký konec v extralize
stmelit českobudějovické fanoušky. Ti jsou vděční
i za první ligu, nicméně na tribunách udělají vše
pro to, aby se na jih Čech opět vrátila nejvyšší
soutěž. Pokud má Motor oproti Kladnu či
Chomutovu výhodu, jsou to právě věrní příznivci.

U

TIP: POSTUP DO BARÁŽE

ANALÝZA

SK HORÁCKÁ SLAVIA
PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM?
POHLED HSFANA:
Malena, Zdráhal, Dlapa, Dujsík, Bartoň, Jaroš... V takové sestavě vyjela Třebíč do Havířova v rámci prvního kola. Trenér Mička
měl navíc k dispozici i Bilčíka se Šaurem, na marodce pak figuroval Václav Čejka. Zanedlouho byly střídavé starty vyřízeny i
slovenskému obránci Königovi. Pokud by toto složení defenzivních řad vydrželo až do play‐off, Horácká Slavia by rozhodně
patřila k adeptům na postup do baráže. Jenže o několik měsíců byla situace úplně jiná. Kometa Brno se rozhodla své hráče
rozeslat po extralize, takže Ondřej Dlapa nastupuje za Vítkovice a Peter König za Slavii. Tomáš Dujsík se pak vrátil do
mateřského Brna. Krom toho byl Václav Čejka, jenž se loni připravoval v Litvínově a trenéři Vervy byli s jeho výkonností velmi
spokojení, po svém návratu na led zraněn protihráčem a smolná sezóna 2014/2015 pro něj bohužel skončila předčasně. Vedení
klubu tedy zareagovalo a získalo dvě skvělé posily – bombarďáka od modré čáry Aleše Holíka a technicky zdatného obránce
Mostu Kamila Charouska. Obrana v čele s gólmanem Horčičkou už se tedy s tou z 1. kola v ničem nezadá. To je skvělá zpráva!
Také útočné řady doznaly určitých změn. Ani v ofenzivě se Horácká Slavia nebude moci spolehnout na výraznou hráčskou
pomoc Komety Brno, protože hvězdný Miroslav Holec, do něhož se pro play‐off vkládaly největší naděje, odešel do pražské
Slavie. Zatímco Jihomoravané, kteří s Třebíčí výrazně spolupracují již třetím rokem, do Horácké Slavie posílají pouze
talentované mladíky Rašku s Mrázkem, spolupráce s Olomoucí přivábila na Vysočinu i několik zkušených jmen. Tím
nejvýraznějším je zejména Matěj Pekr, jehož start v play‐off je však otazníkem, protože vzhledem k jeho skvělé formě si ho
může Mora kdykoliv vytáhnout zpět. Otazníky visí i nad starty dalších Kohoutů – Michala Vodného a Jiřího Řípy. Stejně jako loni
totiž platí pravidlo, že v případě extraligového startu po polovině února už nebude moci daný hráč nastupovat v první lize.
Absurdní regule, ale s tím my, fanoušci, nic nezmůžeme.
Sestava Horácké Slavie zůstává velkým otazníkem. Pokud by však vyjela i se všemi posilami z Olomouce, tak se klidně může
Třebíč probojovat až do baráže. Pavouk play‐off totiž hraje Třebíči do karet. Havířov je hratelný, stejně tak jako případný
semifinálový sok z Českých Budějovic. Bude mít sezóna 2014/2015 pohádkový konec v podobě konfrontace s extraligisty?
HORČIČKA

ZDRÁHAL

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Roman Erat
43b
2. Matěj Pekr
36b
3. Lukáš Havel
31b
Nejlepší střelec
Matěj Pekr

21G

Nejlepší +/‐
Jan Zdráhal

+18

Nejproduktivnější bek
Jakub Bartoň
29b
U

ERAT

Zápasy s Havířovem v této sezóně
Havířov 2:4 Třebíč
Třebíč 0:1 Havířov
Havířov 5:3 Třebíč
Třebíč 7:3 Havířov
KLÍČ K ÚSPĚCHU
CO NEJSILNĚJŠÍ MOŽNÝ TÝM
Pokud by Horácká Slavia nastoupila například
v takovéto sestavě: Horčička – Malena,
Zdráhal, Bartoň, Janáček, Charousek, Holík –
Erat, Dolníček, Havel – Vodný, Řípa, Pekr –
Wasserbauer, Čuřík, Petruška – Čech, Raška,
Králík, tak by z jejího kádru šel opravdu strach.

TIP: SEMIFINÁLE

ANALÝZA

HC DUKLA JIHLAVA
JIHLAVU ČEKÁ PŘETĚŽKÝ PAVOUK PLAY‐OFF
POHLED HSFANA:
Jihlava měla vše ve svých rukou. Před posledním kolem první ligy byla na druhém místě a mohla vyhlížet hratelné soupeře pro
čtvrtfinále i semifinále. Jenže Dukla nedokázala v Havířově bodovat a spadla až na čtvrtou pozici. Tento sešup je pro Jihlavu
kritický. Na pátém místě totiž skončilo Kladno. A to mělo ve druhé polovině sezóny skvělou formu a rázně se přihlásilo do bojů o
postup do baráže. Dukla tedy nemohla mít pro čtvrtfinále horšího soupeře. V této sérii totiž nebude favoritem.
Ano, Jihlavě se v poslední čtvrtině dařilo, ale kádr Rytířů je přece jen o třídu kvalitnější. Navíc se Dukla možná bude muset obejít
bez výpomoci několika extraligistů. Richard Diviš se v posledních zápasech objevoval v kádru Olomouce a pokud za Moru naskočí
po 15. únoru, už nebude moci nastupovat též v první lize. Vzhledem k rozsáhlé marodce v Hradci Králové možná bude Dukla
muset oželet i služby svého nejlepšího zadáka Zdeňka Čápa. Karol Korím zřejmě do čtvrtfinále také nezasáhne. Jihlavě se tedy
sesypaly všechny naděje na postup do baráže jako domeček z karet. Kvůli jedinému nezvládnutému utkání!
I kdyby Jihlava překvapila a dokázala silné Kladno vyřadit, pravděpodobně by jí v dalším kole vyzval Chomutov. A to je soupeř,
který neměl po celou základní část ve druhé nejvyšší soutěži konkurenci. Takže by i v případě heroickému vítězství nad Kladnem
čekala na Duklu stopka už v semifinále.
Nutno však dodat, že před měsícem by Jihlava čtvrté místo brala všemi deseti. Vždyť před nedávnem neměla ani jistý přímý
postup do čtvrtfinále!

RITTICH

ČÁP

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Tomáš Čachotský
45b
2. Marek Melenovský 38b
3. Michal Důras
37b
Nejlepší střelec
Tomáš Čachotský

20G

ČACHOTSKÝ

Zápasy s Kladnem v této sezóně
Jihlava 3:1
Jihlava 1:2
Kladno 4:0
Kladno 2:4

Kladno
Kladno
Jihlava
Jihlava

KLÍČ K ÚSPĚCHU
ZKUŠENÍ FORVARDI

Nejlepší +/‐
Richard Diviš

+18

Nejproduktivnější bek
Zdeněk Čáp
28b
U

Nebudeme se nic nalhávat... Prim v jihlavské
ofenzivě hrají zejména ti zkušení. Ať už je řeč o
Tomáši Čachotském nebo o ostřílených
extraligových hokejistech Melenovském a
Důrasovi. Právě na jejich formě bude záviset
jihlavský výkon ve vyřazovacích bojích.

TIP: ČTVRTFINÁLE

ANALÝZA

RYTÍŘI KLADNO
NAPODOBÍ KLADNO ROČNÍK 2002/2003?
POHLED HSFANA:
Jedna hloupá administrativní chyba možná stála Kladno návrat do extraligy. Jak je to možné? Jednoduše... Pokud by vedení klubu
nepochybilo a nenasadilo do utkání s Havlíčkovým Brodem hráče beze smlouvy, tak by Kladno skončilo druhé a mělo ideální los.
Jenže takto skončili Rytíři až pátí a už ve čtvrtfinále je čeká soupeř, který bude hodně kousat – jihlavská Dukla. V této sérii by sice
Kladno mělo být favoritem, v případném semifinále však může cesta Kladna za návratem do extraligy skončit. Piráti Chomutov
letos hrají ve fantastické formě a pro Kladno by se jednalo o přetěžkého soupeře. Podle magazínu o 1. lize by v této sérii byli
favoritem Severočeši. Rytíři tedy musí doufat, že ve čtvrtfinále zaváhají České Budějovice, respektive Třebíč. To by Kladnu výrazně
ulehčilo situaci.
Ještě před týdnem bylo Kladno jedním z největších favoritů na postup do extraligy. Vždyť se v týmu Rytířů sešel opravdu skvělý
tým. V bráně působí vyrovnaná trojice Lukáš‐Chábera‐Vladař, obranu diriguje legendární Tomáše Kaberle a v útoku řádí Hořava,
Tenkrát, Hlaváč, Dragoun, Horna... Jenže za onen týden přišlo hned několik těžkých direktů. Nejprve kontumace utkání
s Havlíčkovým Brodem, poté vážné zranění klíčového forvarda Jana Rudovského a nakonec porážka s Kadaní, po níž následoval
nečekaný pád na páté místo.
Jedna zbytečná administrativní chyba může přijít Kladno hodně draho. Možná, že toto pochybení zavřelo Rytířům bránu do
extraligy. Projít do baráže přes Jihlavu a Chomutov se totiž zdá jako nadlidský úkol i pro tak kvalitní mužstvo, jakým Kladno
bezesporu je.

LUKÁŠ

KABERLE

STATISTIKY PO ZČ

Zápasy s Jihlavou v této sezóně

Nejproduktivnější hráči
1. Michal Dragoun
46b
2. Miloslav Hořava
44b
3. Jan Rudovský
41b

Jihlava 3:1
Jihlava 1:2
Kladno 4:0
Kladno 2:4

Nejlepší střelec
Miloslav Hořava

KLÍČ K ÚSPĚCHU

26G

TENKRÁT

Kladno
Kladno
Jihlava
Jihlava

TOMÁŠ KABERLE

Nejlepší +/‐
Michal Dragoun

+21

Nejproduktivnější bek
Tomáš Kaberle
26b
U

Kladno má oproti ostatním prvoligovým celkům
jednu obrovskou výhodu. V obraně se totiž může
spoléhat na Tomáše Kaberleho, hráče, jenž se ještě
před pár měsíci pokoušel o comeback do NHL.
Ačkoliv si místo v sestavě Rangers ani Devils
nevybojoval, o jeho kvalitách netřeba polemizovat.

TIP: SEMIFINÁLE

ANALÝZA

AZ HAVÍŘOV
HRDÍ, KDYŽ SE VÍTĚZÍ, HRDÍ, KDYŽ SE PROHRÁVÁ
POHLED HSFANA:
Loni se Havířov v prvoligovém čtvrtfinále utkal s jihlavskou Duklou. AZet si dával poměrně velké naděje, protože věřil, že
v domácím prostředí svému soupeři nepodlehne. Jenže opak byl pravdou a Slezané prohráli oba domácí duely a série skončila už
po čtyřech zápasech. O rok později poputuje Havířov opět na Vysočinu, ne však na Horácký zimní stadion, nýbrž do
Mann+Hummel Arény, která se nachází v městě s několika památkami UNESCO – v Třebíči.
Stejně jako loni tedy na Havířov čeká velmi tvrdý oříšek. Na první pohled se sice může zdát, že Horácká Slavia může být hratelným
soupeřem, zdání však klame. Horší výsledky Třebíče v posledních zápasech totiž byly způsobeny rozsáhlou marodkou. Ta by se
však před klíčovými bitvami měla vyprázdnit a ve čtvrtfinále by bílé hvězdy měly naskočit kompletní (tedy až na Václava Čejku
s Janem Křivohlávkem, kteří budou mimo hru až do konce sezóny). Favoritem této série tedy bude Třebíč. Ta má však z Havířova
rozhodně respekt.
Není divu. Do Havířova nejezdí žádný tým rád, zdejší fanoušci totiž vlévají hráčům spoustu energie a dokážou z nich vymáčknout
maximum. V K&K Pneu aréně se tedy nevyhrává vůbec lehce. V základní části vyhrál AZet hned 17 domácích zápasů (ze
šestadvaceti). Nutno však dodat, že Horácká Slavia byla druhým nejúspěšnějším celkem na ledě soupeřů. Play‐off je však úplně
jiná soutěž a Havířov může ze svého stadionu vytvořit nedobytnou pevnost.
Sečteno podtrženo, dá se očekávat vyrovnaná série. Favoritem je Třebíč, nebylo by ale zas tak velkým překvapením, když by do
semifinále postoupil její soupeř. AZet totiž nemá vůbec špatný kádr.

L. DANEČEK

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Antonín Pechanec 33b
2. Tomáš Jiránek
30b
27b
3. Marek Loskot
Nejlepší střelec
Marek Loskot

16G

KRISL

PECHANEC

Zápasy s Třebíčí v této sezóně
Havířov 2:4 Třebíč
Třebíč 0:1 Havířov
Havířov 5:3 Třebíč
Třebíč 7:3 Havířov
KLÍČ K ÚSPĚCHU
BOUŘLIVÉ DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ

Nejlepší +/‐
Antonín Pechanec

+14

Nejproduktivnější bek
Radim Ostrčil
11b
U

Do Havířova nejezdí nikdo rád. Platilo to už
v základní části, natož pak v play‐off... Fanoušci
AZetu by mohli dotlačit Havířov k senzaci.
V hokejové historii by to rozhodně nebylo
poprvé, když by překvapil tým s vášnivými
příznivci...

TIP: ČTVRTFINÁLE

ANALÝZA

SK KADAŇ
OSLABENÁ KADAŇ vs. FENOMÉN ROUBÍK
POHLED HSFANA:
Kadaň skončila v základní části na skvělém sedmém místě. Přesto je ve čtvrtfinále outsiderem. Jak je to možné? Nehledejme
v tom žádnou vědu. Hráči, kteří se pod skvělým umístěním podepsali, jsou už totiž v Chomutově. Ať už jsou to brankáři Hanuljak a
Strmeň, tak obránci Šulák, Mrázek či Stehlík a forvardi Šagát, Kadlec, Chlouba a Račuk. A pak je tu ještě jeden zásadní problém,
který Kadani značně zkomplikoval cestu do čtvrtfinále. A to rozsáhlá marodka, na níž figurují zkušené opory Charousek a Kůs, ale i
naděje do budoucna Nicolas Hlava.
Paradoxně právě v play‐off bude mít Kadaň nejslabší sestavu za celou sezónu. Vedení klubu se sice snažilo získat posily, ale
z příchodu Slavíčka a Charouska z Mostu nakonec sešlo. Nutno však dodat, že pro Kadaň je obrovským úspěchem už samotný
postup do předkola, takže ve vyřazovacích bojích může mladý celek hrát v klidu a hokej si jen a jen užívat.
Ústí nad Labem, což je tým, který na Sportovní klub čeká v osmifinále, má momentálně širší a kvalitnější kádr. Proto je jasným
favoritem série. Navíc produktivita první formace ve složení Rod‐Roubík‐Tůma je opravdu nevídaná. Právě tyto ústecké
individuality zřejmě budou rozhodujícím faktorem série.
Nepředbíhejme ale, v Kadani je spoustu mladých hokejistů, kteří se o postup do dalšího kola poperou. Talent rozhodně mají, však
se řada z nich může chlubit tituly z juniorské extraligy, ale v play‐off rozhodují zkušenosti. A ty Kadaň po odchodech několika opor
nemá. Narozdíl od Slovanu, na jehož soupisce figuruje hned pět třicátníků (Roubík, Gengel, Volke, Kolafa a Vágner).

MOUČEK

MRÁZEK

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Karel Ton
29b
2. Roman Chlouba
26b
3. Martin Šagát
25b
Nejlepší střelec
Martin Šagát

18G

ŠAGÁT

Zápasy s Ústím n/L v této sezóně
Kadaň 4:5 Ústí n/L
Ústí n/L 1:3 Kadaň
Kadaň 3:1 Ústí n/L
Ústí n/L 5:6pr. Kadaň

KLÍČ K ÚSPĚCHU
MLADICKÝ ENTUZIASMUS

Nejlepší +/‐
Aleš Pavlas

+13

Nejproduktivnější bek
Aleš Pavlas
21b
U

V kadaňském celku nalezneme několik hokejistů,
kteří v minulosti vybojovali titul v juniorské
extralize. Talent tedy nesporně mají. A když
k němu přidají i velkou bojovnost, tak je jasné, že
Sportovní klub nebude v play‐off vůbec
příjemným soupeřem.

TIP: PŘEDKOLO

ANALÝZA

LITOMĚŘICE
PŘEPÍŠE STADION HISTORII?
POHLED HSFANA:
Litoměřice se v posledních zápasech hodně trápily. Někteří hráči evidentně neodváděli maximální výkony. Ať už jsou důvody
jejich slabší výkonnosti jakékoliv, Litoměřicím bídný závěr ročníku značně zkomplikoval sezónu. Severočeši, kteří skončili až na
osmém místě, vyzvou v předkole Benátky nad Jizerou. To je soupeř, jehož styl hry je jakoby dělaný pro play‐off. V kádru
Pojizeřanů je spousta mladých hráčů, kteří se nebojí přitvrdit. Je tedy jasné, že na technické hračičky Kallu s Bílkem čeká velmi
těžká práce, aby se dokázali prosadit proti houževnatě bránícímu soupeři. Už při pohledu na minulé výsledky je jasné, že hra
Benátek nad Jizerou kališníkům příliš nesvědčí.
Magazín o 1. lize však Litoměřicím věří. V předkole by totiž Stadion mohl počítat s výpomocí několika Sparťanů (Procházka,
Chlapík, Volek), jelikož bude i nadále trvat reprezentační přestávka. V případě postupu do čtvrtfinále by však řada hráčů již
vypomoci nemohla, takže nelze očekávat, že by Stadion svého dalšího soka dokázal potrápit tak jako loni Olomouc (Stadion tehdy
dokázal pozdějšího finalisty první ligy porazit hned dvakrát).
V hokeji se však zázraky čas od času dějí. Nutno však podotknout, že jim musí jít hráči naplno. A upřímně řečeno, bídné výkony
Litoměřic v posledních kolech rozhodně moc nadějí do play‐off nedávají.

KRÁL

MÍKA

STATISTIKY PO ZČ

Zápasy s Benátkami v této sezóně

Nejproduktivnější hráči
1. Jaroslav Kalla
60b
2. Vítězslav Bílek
54b
3. David Švagrovský
35b
Nejlepší střelec
Vítězslav Bílek

34G

KALLA

Benátky n/J 0:1 Litoměřice
Litoměřice 5:2 Benátky n/J
Benátky n/J 1:0 Litoměřice
Litoměřice 2:4 Benátky n/J

KLÍČ K ÚSPĚCHU
KALLA‐BÍLEK

Nejlepší +/‐
Vítězslav Bílek

+17

Nejproduktivnější bek
Jakub Šulc
24b
U

Jaroslav Kalla s Vítězslavem BÍlkem dokázali
v základní části rozhodovat zápasy. Play‐off je
však úplně jiná soutěž. Soupeř se na toto
potentní duo určitě bedlivě zaměří. Pokud však
Kalla s Bílkem zůstanou produktivní, může
Stadion pomýšlet na úspěšný závěr sezóny.

TIP: ČTVRTFINÁLE

ANALÝZA

BENÁTKY N/J
SOUBOJ S LITOMĚŘICEMI ROZHODNOU MALIČKOSTI
POHLED HSFANA:
V minulém čísle jsme naše čtenáře informovali o tom, že se rozhodně vyplatí sledovat boj o dvě postupující místečka do předkola
play‐off. O ty se ucházely celky Šumperka, Ústí nad Labem a Benátek nad Jizerou. Jako vítěz nakonec z této bitvy vyšel posledně
jmenovaný tým, který nakonec skončil na solidním devátém místě. Pojizeřané by možná v osmifinále raději vyzvali Kadaň,
protože ta je po odchodech klíčových hráčů hodně oslabená, ale i Litoměřice jsou do jisté míry hratelným soupeřem. V poslední
čtvrtině měl totiž Stadion velmi špatnou formu, farma Liberce naopak hrála výborně a dokonce rozdrtila Rytíře na jejich vlastním
ledě výsledkem 0:6.
Proč tedy magazín o 1. lize tipuje jako vítěze předkola Litoměřice? Uvádíme dva největší důvody:
1) Benátkám nad Jizerou schází typický kanonýr (při vší úctě ke spolehlivému Josefu Skořepovi). Vítězslav Bílek je schopen
proměnit takřka všechny šance, které mu jeho parťák Kalla připraví. A to může rozhodovat.
2) Litoměřice se spoléhají na skvělé výkony brankáře Krále, to otázka gólmanské jedničky v Benátkách nad Jizerou je stále
otevřená. V poslední době se totiž v brankovišti Benátek nad Jizerou neobjevoval mladíček Vítek Vaněček. Co tím Liberec
zamýšlí? Nebude účastník mistrovství světa juniorů k dispozici jen Liberci? Náhradníci Fučík s Jelínkem sice dokázali Vaněčka
spolehlivě zastoupit, play‐off je však přece jen jinačí úroveň...
Když ale řekneme A, měli bychom dodat i B. Benátky nad Jizerou mají oproti Litoměřicím houževnatější a bojovnější hokejisty,
v jejich středu je navíc všestranný zadák Michal Plutnar, který svému týmu odvádí nesmírně cenné služby. Pojizeřanům by navíc
mohl v předkole vypomoci lotyšský reprezentant Koba Jass. To by mohl být rozdílový hokejista. No, nechme se překvapit, čeká
nás velmi zajímavá a vyrovnaná série.

VANĚČEK

PLUTNAR

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Josef Mikyska
37b
2. Josef Skořepa
28b
3. Vít Jonák
23b
Nejlepší střelec
Josef Skořepa

14G

VÍŠEK

Zápasy s Havl. Brodem v této sezóně
Benátky n/J 0:1 Litoměřice
Litoměřice 5:2 Benátky n/J
Benátky n/J 1:0 Litoměřice
Litoměřice 2:4 Benátky n/J

KLÍČ K ÚSPĚCHU
VÍŠEK ‐ PLODEK

Nejlepší +/‐
Petr Kica

+5

Nejproduktivnější bek
Michal Plutnar
22b
U

Benátky nad Jizerou měly v posledních zápasech
velmi dobrou formu. A to nejen díky skvělým
výkonům mladíčka Mikysky, ale i kvůli fazóně
dvou veteránů – Jana Plodka a Jana Víška. Ti mají
za sebou stovky startů v extralize, takže o jejich
kvalitách netřeba polemizovat.

TIP: PŘEDKOLO

ANALÝZA

ÚSTÍ NAD LABEM
SOUBOJ S KADANÍ JE SÉRIÍ TÝMŮ, KTERÉ NEMAJÍ CO ZTRATIT
POHLED HSFANA:
Ústecký postup do play‐off byl splněným velkého snu. Ještě před několika měsíci nebylo vůbec známo, zda se podaří ústecký
hokej zachránit. Stal se však zázrak a Slovan do prvoligového ročníku 2014/2015 vstoupil finančně zabezpečený. A s několika
hvězdami na soupisce. Řeč je pochopitelně o sehraném duu Roubík‐Rod. Ústí nad Labem se rozjíždělo pomalu a po Vánocích se
zdálo, že stejně jako loni bude sledovat play‐off pouze z onlajnů. Jenže tým vedený trenérem Machem zabral a v poslední čtvrtině
sbíral jeden bod za druhým. Severočeši nakonec dokázali stvrdit postup už dvě kola před koncem základní části. Na úkor
Šumperka, který letos toužil po vyřazovacích bojích natolik, že do svého kádru přivábil zvučné posily – Veleckého, Vrdlovce,
Koutského, Bergera či Drtila.
Mohlo by se zdát, že má Slovan splněno. Ale kdeže! U Ústí nad Labem stáli všichni svatí a v předkole narazí na Kadaň, což je
rozhodně hratelnější soupeř než Benátky nad Jizerou a Litoměřice. Pokud by Severočeši dokázali Sportovní klub porazit, ve
čtvrtfinále by je čekala třešnička na dortu. Tedy lépe řečeno, minimálně čtyři třešničky na dortu. Souboje s nedalekým
Chomutovem, dlouholetým rivalem klubu, by byly rozhodně skvělou rozlučkou se sezónou. Proč píši rozlučkou? Protože všem
musí být jasné, že přes Piráty zkrátka cesta dál nevede. V to určitě nevěří ani ti nejzarytější fanoušci Slovanu. Na druhou stranu je
jasné, že by se rozhodně hrála vyrovnaná série. Ústí nad Labem by dokonce mohlo nějaký ten duel vyhrát. To by byla pro pana
Čalouna a další zachránce zdejšího hokeje ta nejhezčí možná odměna za letní vyjednávání.

PETRÁSEK

KOLAFA

STATISTIKY PO ZČ
Nejproduktivnější hráči
1. Jaroslav Roubík
71b
2. Tomáš Rod
55b
3. David Tůma
39b
Nejlepší střelec
Jaroslav Roubík

38G

ROUBÍK

Zápasy s Havl. Brodem v této sezóně
Kadaň 4:5 Ústí n/L
Ústí n/L 1:3 Kadaň
Kadaň 3:1 Ústí n/L
Ústí n/L 5:6pr. Kadaň

KLÍČ K ÚSPĚCHU
ELITNÍ FORMACE

Nejlepší +/‐
Ondřej Holomek

+12

Nejproduktivnější bek
Tomáš Kolafa
31b
U

První útočná trojice ve složení Rod‐Roubík‐Tůma
se postarala o 76 gólů, tedy o 48% celkového
počtu nastřílených branek celého týmu. Co
dodat? Snad jen to, že pokud bude tato formace
v podobném galapředstavení pokračovat i
v předkole, má se Václav Mouček na co těšit.

TIP: ČTVRTFINÁLE

PLAY-OUT 2015

PLAY-OUT 1. LIGY 2015

ÚVODNÍK:
Je jasné, že play‐out 2015 bude soutěží jen dvou týmů – Havlíčkova Brodu a Prostějova. Pro zbylé dva celky, tedy Most a Šumperk,
už budou boje v play‐out pouze povinností. Pochopitelně Baník ještě teoreticky sestoupit může, muselo by se však jednat o velkou
konstelaci náhod. Šumperk už má záchranu definitivně jistou. Sehráno bude šest kol, tedy každý s každým dvakrát. První souboje
začnou 11. února (středa), pokračovat se bude v sobotu. Play‐out skončí 28. února. Tehdy už sice budeme znát jméno mužstva,
které první ligu opustí, na celek ze druhé ligy, jenž si vybojuje právo na postup do druhé nejvyšší soutěže, si však budeme muset
počkat až do dubna.

NÁŠ TIP:
V poslední době má přece jen lepší formu Havlíčkův Brod. V play‐out se ale začne v podstatě od znovu, zvláště když mají Rebel i
Jestřábi stejný počet bodů. O sestupujícím se tedy rozhodne až v následujících zápasech. Magazín o 1. lize k této problematice vydal
článek s názvem „tváří v tvář“. V něm jsou srovnány právě týmy z Havlíčkova Brodu a Prostějova. Již předem prozradíme, že i toto
srovnání skončilo nerozhodně. Vzhledem k lepší formě tak favorizujeme tým z Vysočiny. Vše ale může být jinak.

HVĚZDY PLAY‐OUT
JAN NOVÁK

JAN NOVÁK

TOMÁŠ ROUSEK

TOMÁŠ ROUSEK

JAN ALINČ

JAN ALINČ

DAVID ROUPEC

DAVID ROUPEC

LUKÁŠ HORÁK

LUKÁŠ HORÁK

JURAJ ŠIMBOCH

JURAJ ŠIMBOCH

PATRIK MOSKAL

KAREL PLÁŠEK

PATRIK MOSKAL

KAREL PLÁŠEK

TABULKA
11.

HOKEJ ŠUMPERK 2003

52

19

4

5

24

154:188

70

12.

HC Most

52

11

5

9

27

109:195

52

14.

LHK Jestřábi Prostějov

52

9

5

3

35

116:207

40

13.

HC Rebel Havlíčkův Brod

52

8

6

4

34

115:183

40

FACE TO FACE

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

4 ku 4

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD

BRANKÁŘI
Neotřesitelnou jedničkou Prostějova je Juraj Šimboch (vlevo). V úvodu sezóny
se přitom tato předsezónní posila pravidelně střídala s Ondřejem Kociánem
(vpravo), loňským strůjcem postupu Hanáků. Šimboch má opravdu lepší
formu, takže není divu, že dostává více příležitostí. Slovenský gólman v bráně
dělá co může a rozhodně patří k mála pozitivům v prostějovském kádru.

V poslední době pro sebe pozici jedničky uzmul havlíčkobrodský odchovanec
Čeněk Novák (foto vlevo). Ten dostal první šanci v polovině prosince, od té
doby už chytá vesměs jen on. Není také důvod něco měnit, vždyť stále ještě
devatenáctiletý brankář se osvědčil a stal se skutečnou oporou pro svůj tým.
V bráně Rebelu se ale klidně může objevit i zkušený Filip Šindelář (vpravo).

OBRANA
Klíčovým hráčem Prostějova je mladý obránce David Roupec (vpravo). Ten se
letos stal jediným prvoligovým zadákem, který vyhrál bodování svého týmu.
Roupec hrál tak dobře, že pokořil desetigólovou hranici. Hodně bodů sbírá i
ex‐litoměřický Patrik Husák (vlevo). Jinak je však obrana Prostějova
podprůměrná. Jedlička, Malý či Látal rozhodně nejsou hráči, kteří by
rozhodovali zápasy.

Po vyhazovu Jana Platila je jediným třicátníkem v defenzivních řadách Rebelu
odchovanec Jan Novák (vlevo).U něho je ovšem pravděpodobné, že Rebelu
nakonec k dispozici vůbec nebude. V poslední době totiž opět nastupuje
v dresu Slavie. Pro Havlíčkův Brod se jedná o obrovskou ztrátu, protože
v tomto případě jediným kvalitním bekem zůstává Tomáš Semrád (vpravo).
Ostatní zadáci jsou totiž průměrní, respektive podprůměrní.

ÚTOK
Fakt, že je nejproduktivnějším hráčem mužstva obránce Roupec, rozhodně
není pro prostějovský útok dobrou vizitkou. Loňské druholigové opory
Stejskal, Venkrbec a Luňák nebodují tak často, jak by bylo záhodno. Prim tedy
hrají posily v čele s prostějovským odchovancem Václavem Meidlem (vlevo),
jeho bratrem Radkem a ex‐vsetínským kanonýrem Kajabou (vpravo).

Havlíčkův Brod má o něco nebezpečnější ofenzivu než jeho úhlavní konkurent
v boji o záchranu. Klíčovým hráčem je mladík Tomáš Rousek, jenž bude
pravděpodobně od příští sezóny válet opět za mateřský Motor.
Nadprůměrnými prvoligovými forvardy jsou i Maliník (vlevo), Švaňhal, Troliga
a Melka (vpravo). Často bodují i Babka s Tomkem.

TRENÉŘI
V Prostějově se letos měnili trenéři hned třikrát. Sezónu u Jestřábů zahájil
legendární extraligový útočník Tomáš Sršeň, toho však brzy nahradil Petr
Zachar. I ten byl ovšem odvolán, konkrétně po porážce ve 41. kole.
Současným hlavním trenérem týmu je tak Zdeněk Čech (vlevo). Ten má mimo
jiné zkušenosti z pozice asistenta trenéra ve Zlíně. Jeho asistentem se stal
sportovní manažer Jiří Vykoukal (vpravo), na něhož se letos snáší velká kritika.

Vedení Havlíčkova Brodu letos udělalo snad jen jednu chvályhodnou věc – na
post trenéra po vyhozeném Barusovi angažovalo velezkušeného Vladimíra
Jeřábka. Tento zkušený kouč, jenž v minulosti působil v Kometě či v Litvínově,
totiž dokázal výkony Rebelu výrazně pozvednout. I díky jeho taktickým
pokynům dokázal Havlíčkův Brod dohnat ztrátu na Prostějov a v play‐out
může Hanáky definitivně odsunout na poslední příčku.

PŘESILOVÉ HRY
Čím hůř na tom tým v tabulce je, tím nižší má i úspěšnost přesilovek. Toto
pravidlo platilo i letos, a to jak v případě Prostějova, tak i Havlíčkova Brodu.
V početních výhodách se nejvíce prosazoval útočník Roman Maliník, který
přitom není typickým kanonýrem. Podpora od obránců je v přesilovkách
takřka nulová, proto jsme v této kategorii dali přednost Jestřábům.

Prostějovské přesilovky jsou přece jen o něco účinnější než ty
havlíčkobrodské. Nicméně i tak je využití početních výhod mizerné. Úspěch
v této činnosti závisí zejména na obránci Davidu Roupcovi (vpravo), který patří
k obávaným kanonýrům od modré čáry. V přesilovkách dal hodně branek i
útočník René Kajaba (vlevo).

NÁJEZDY
Prostějov letos bojoval o bonusový bodík v nájezdech hned třikrát. A vždy
dokázal zvítězit! Možná se to už zdá trapné, ale i zde musíme zmínit jméno
Davida Roupce. Tento ofenzivně laděný obránce totiž nájezdy zvládá
perfektně. Proč tedy v tomto aspektu hodnocení dostal přednost Rebel?
Protože autor dvou vítězných gólů z této disciplíny Michal Černý už je pryč...

Havlíčkův Brod i Prostějov sice letos skončily na dně tabulky, ale v nájezdech
patřily oba celky k těm nejlepším v první lize. Rebel dokázal ze sedmi pokusů
hned šestkrát zvítězit. Při pohledu na současný rozestup od Prostějova je tedy
jasné, o jak důležité bonusové body šlo. Mezi specialisty v této činnosti se řadí
především Rousek (vlevo), Melka a Sedláček (vpravo).

FORMA
Havlíčkův Brod hrál v poslední čtvrtině velmi vyrovnané zápasy, ale jen málo
z nich dovedl do vítězného konce. Častokrát přišel o bodový zisk až
v posledních minutách. To je sice obrovské zklamání, zároveň to však nejsou
zas tak špatné vyhlídky do play‐out.

Prostějov ani Havlíčkův Brod si rozhodně v otázce formy v ničem nezadají.
Oběma celkům se totiž moc nedaří. Magazín nakonec udělil bod Rebelu,
protože ten přece jen hrál o něco lépe (viz vysvětlení vedle). Prostějov navíc
dostává hodně branek, což je vzhledem ke kvalitě Šimbocha ostudné.

OSTATNÍ
Oproti loňsku už sice tolik fanoušků nechodí, přesto by měl být rozdíl
v podpoře obou mužstev znát. Dalším faktorem, který může hovořit ve
prospěch Prostějova, je relativně klidná situace klubu v otázkách ekonomiky.
To se o Havlíčkově Brodu říci nedá.

I kdyby se Havlíčkův Brod zachránil sportovní cestou, zdaleka vyhráno by
rozhodně neměl. Na veřejnost totiž prosakují zprávy o neblahé situaci v klubu.
Takže i když by souboj o třinácté místo zvládl tým z Vysočiny, neznamená to,
že ho v příštím ročníku určitě uvidíme. To rozhodně pohodě v kabině nepřidá.

ANALÝZA

SALITH ŠUMPERK
DRACI SI PŘEJÍ CO NEJRYCHLEJŠÍ KONEC SEZÓNY
POHLED HSFANA:
Koutský, Berger, Velecký, Vrdlovec, Drtil... To jsou jména, která měla Šumperku zaručit postup do play‐off. Před sezónou o účasti
ve vyřazovacích bojích málokdo pochyboval, protože Draci měli rozhodně nejsilnější kádr od svého postupu do první ligy (rok
2011). Jenže investice do pěti známých tváří nakonec přišly vniveč. Severomoravané totiž přišli o naději již dvě kola před koncem
základní části.
Popel na hlavu si mohou Draci sypat jen sami sobě. Začátek sezóny měli skvělý a drželi se na čele tabulky, jenže v rozmezí 27. až
43. kola brali tři body pouze čtyřikrát. Výkony se nezlepšily ani v lednu, a tak si play‐off zahrají houževnatější celky z Benátek nad
Jizerou a Ústí nad Labem. Na Draky tak čekají nudné a ubíjející boje o záchranu, které vlastně pro Šumperk vůbec nic neřeší,
jelikož jsou zachránění již dávno. I proto klub opustil kapitán Aleš Holík, jenž sezónu dokončí v Horácké Slavii.
Hokejisté Šumperka sice jsou z vývoje letošního ročníku velmi zklamaní, nicméně jim nezbývá nic jiného, než zatnout zuby a
v play‐out odvést co nejlepší výkony. Draci sice mají oproti Rebelu, Jestřábům a Baníku kvalitnější kádr, nicméně to zřejmě
nebude hrát v následujících zápasech až tak velkou roli. Havlíčkův Brod a Prostějov se totiž budou doslova prát o každičký bod
nutný k záchraně soutěže. Draci se tedy budou muset stoprocentně koncentrovat, aby dokázali v play‐out své fanoušky alespoň
trochu potěšit.
Ani letos se tedy na severní Moravě nezablýskalo na lepší časy. A vůbec dobře nevypadá nejen současnost klubu, ale hlavně
budoucnost. V tomto kraji se totiž sponzoři hledají velmi obtížně a Drakům reálně hrozí konec v první lize. Nicméně pan
Velčovský je schopný muž, který si s nelehkou situací určitě poradí a rozpočet pro následující ročník zajistí. Doufejme v to...
KOUTSKÝ

SEDLÁK

STATISTIKY PO ZČ

PLÁŠEK

KLÍČ K ÚSPĚCHU
ÚSPĚCH UŽ PŘIJÍT NEMŮŽE

Nejproduktivnější hráči
1. Patrik Moskal
60b
2. Lukáš Žalčík
40b
3. Aleš Staněk
36b
Nejlepší střelec
Lukáš Žalčík

22G

Nejlepší +/‐
Stanislav Dietz

+3

Nejproduktivnější bek
Tomáš Sedlák
33b

U Šumperka ztrácí tato minirubrika smysl. Vždyť
co by byl z pohledu Draků úspěch? Už žádný...
Úspěch měl přijít v základní části, a ne v play‐out,
které si Šumperk zahraje počtvrté za sebou.

U

TIP: 11. MÍSTO

ANALÝZA

HC MOST
ZÁZRAKY SE DĚJÍ, ALE NA ÚKOR MOSTU SE NESTANOU
POHLED HSFANA:
Baník si letos vytyčil jasný cíl – postup do předkola. Při zpětném pohledu na to, jak si Severočeši vedli v minulých sezónách, se
sice takovýto úkol zdál jako bláznivý, nicméně vedení klubu nezahálelo a před startem ročníku představilo několik zajímavých
posil. Příchody Vojtěcha Kubinčáka, Tomáše Divíška a Jana Alinče rozhodně potvrdily, že se Baník bude chtít vymanit ze
sestupových starostí a konečně postoupil do play‐off. Úvod sezóny se sice Severočechům skutečně vydařil, nicméně pak
mostecký celek opustil jak Divíšek, tak i Kubinčák. Místo postupu do play‐off se tak cíl pro zbytek ročníku změnil v poklidnou
záchranu.
Mostu se sice druhá polovina základní části vůbec nepovedla, nicméně i nadále zůstává dvanáctý s více než solidním
dvanáctibodovým náskokem. Baník měl tedy velké štěstí, že se letos našly dva celky, které byly ještě nemohoucnější než on. Jak
již bylo řečeno, Most během 52 kol základní části nashromáždil na Rebel a Jestřáby náskok, to však ale neznamená, že je to
náskok, který by zaručoval Baníku definitivní záchranu. Poslední výkony Mostu navíc nelze brát na lehkou váhu. Co když
v následujících šesti zápasech ani jednou Baník nezvítězí? Nebude to nakonec právě Most, který sestoupí? Bylo by to rozhodně
obrovské překvapení, nicméně v hokeji není nic nemožného. Každopádně vedení Mostu už v záchranu věří na sto procent, jinak
by během přestupové uzávěrky nepustilo do Třebíče Patrika Petrušku a Kamila Charouska.
Nutno však dodat, že Most i po odchodech těchto dvou hráčů nemá špatný kádr. V brance podává stabilně výborné výkony Lukáš
Horák, v obraně pak nalezneme známá hokejová jména –Petra Kousalíka, Lukáše Kříže, Kamila Černého či Daniela Horu. Klíčovými
hráči v útoku jsou pak zejména Jan Alinč, Pavel Smolka, Bohumil Slavíček, Ondřej Havlíček, Zdeněk Tauš, Jan Bojer či Vít Budínský.
To rozhodně není kádr, který by měl promrhat již zmíněný náskok. Ale raději neříkejme hop, dokud sezóna ještě neskončila.
HORÁK

KOUSALÍK

STATISTIKY PO ZČ

ALINČ

KLÍČ K ÚSPĚCHU
NÁSKOK

Nejproduktivnější hráči
1. Patrik Petruška
31b
2. Pavel Smolka
27b
3. Bohumil Slavíček
25b
Nejlepší střelec
Patrik Petruška

14G

Nejlepší +/‐
Patrik Petruška

+3

Nejproduktivnější bek
Petr Kousalík
13b

Jen neuvěřitelnou shodou náhod by Most mohl
skončit na čtrnácté pozici. Zázraky se sice dějí, ale
žádný racionální důvod, proč by se to měl takový
zázrak stát na úkor Mostu, magazín o 1. lize
nevidí. Klíč k záchraně je tedy jasný – nepromrhat
nepromrhatelný náskok.

U

TIP: 12. MÍSTO

ANALÝZA

HAVLÍČKŮV BROD
BOJ O PŘEŽITÍ NEBUDE PROBÍHAT NEJEN NA LEDĚ
POHLED HSFANA:
Po polovině soutěže to s Havlíčkovým Brodem nevypadlo vůbec dobře (ne že by to nyní vypadalo o moc lépe, ale už to není
taková tragédie). Ztráta na Prostějov tehdy narostla do obludných rozměrů. Jenže pak se kádr Rebelu stabilizoval a přišel trenér
Jeřábek, jenž ve svém oboru patří k nejlepším v první lize. Ten udělal s týmem divy a navíc se nebál vložit důvěru do Čeňka
Nováka, jenž se nakonec osvědčil a pravděpodobně by měl být jedničkou i pro play‐out. Rebel se tak i díky koncepční práci
respektovaného kouče vrátil do hry o záchranu a propastnou ztrátu na Prostějov dokázal smazat. Havlíčkův Brod však ani zdaleka
vyhráno nemá. S Jestřábi se totiž bude prát až do posledního kola a ačkoliv se zdá, že má Rebel momentálně lepší formu, v play‐
out může být vše jinak.
Nutno však dodat, že i když by se tým sídlící v Kotlině zachránil sportovní cestou, obavy o konci v první lize budou trvat i nadále.
Tím největším problém v havlíčkobrodském hokeji totiž nejsou výsledky A‐týmu, ale finanční situace. Město dospělý tým
nedotuje, pivovar Rebel pak odmítnul půlmilionový sponzoring mužstva, ačkoliv mu Havlíčkův Brod dělá reklamu po celé
republice. O problémech v Bruslařském klubu, což je sice tým, jenž nemá s HC Rebel takřka nic společného, už byla řeč v minulém
čísle. Havlíčkově Brodu rozhodně nepomáhá ani menší divácký zájem. Fanoušci jsou totiž hodně rozhořčení, co se v klubu děje a
doslova ztratili chuť do hokeje. Takže ačkoliv je Havlíčkův Brod hokejové město, kde s nejrychlejší kolektivní hrou začínali takoví
velikáni jako bratři Holíkové, Suchý či Martínek s Vašíčkem, návštěvnost na domácích zápasech se pohybovala pouze okolo 500
diváků. Opravdu smutný pád havlíčkobrodského hokeje. Vždyť ještě loni byl Rebel pod vedením Mičky jedním z nejpříjemnějších
překvapení soutěže a jeho svěřenci sklízeli zasloužený obdiv. Dočkají se příznivci Havlíčkova Brodu lepších časů? Nebo bude Rebel
následovat cestu Berouna, který rovněž patřil k nejtradičnějším celkům první ligy, leč loni sestoupil a v letošním ročníku
nenastoupil ani do třetí nejvyšší soutěže.
Č. NOVÁK

T. SEMRÁD

STATISTIKY PO ZČ

ROUSEK

KLÍČ K ÚSPĚCHU
LEPŠÍ OFENZIVA NEŽ TA PROSTĚJOVSKÁ

Nejproduktivnější hráči
1. Roman Maliník
27b
2. Tomáš Rousek
25b
3. Jakub Babka
21b
Nejlepší střelec
Tomáš Rousek

13G

Nejlepší +/‐
Pavel Sedláček

+6

Nejproduktivnější bek
Tomáš Semrád
9b

Havlíčkův Brod nemá vůbec špatný útok – vždyť
v něm hrají například Rousek, Troliga, Maliník,
Babka, Tomek, Švaňhal či Melka. Podle mínění
magazínu o 1. lize je o něco nebezpečnější než
ten prostějovský. Takže právě kvalita
v ofenzivních řadách by mohla přiklonit jazýček
na vahách k Rebelu.

U

TIP: 13. MÍSTO

ANALÝZA

JESTŘÁBI PROSTĚJOV
MÍSTO SNŮ O EXTRALIZE PŘIŠLO HOŘKÉ VYSTŘÍZLIVĚNÍ
POHLED HSFANA:
Když před sezónou vyšel rozhovor s generálním manažerem Jaroslavem Luňákem, mnozí kroutili hlavami. Šéf prostějovského
klubu se totiž netajil ambicemi na postup do extraligy. Pochopitelně tím nemyslel, že by Jestřábi o postup bojovali hned po
postupu do 1. ligy, ale tyto plány chtěl přenést do reality v relativně krátkém časovém rozmezí. Už tehdy bylo jasné, že to byla
velmi nešťastně volená slova. Ta jsou nyní prostějovskému vedení médii a fanoušky otlouány o hlavu. Stejně tak jako tomu bylo
loni na Kladně, kde Jaromír Jágr hovořil o titulu, ale realita byla zdaleka jiná. Takové řeči se zkrátka nevyplácí, a už to poznali i
v Prostějově.
Už zhruba od poloviny soutěže bylo jasné, že si to o záchranu rozdají Prostějov s Havlíčkovým Brodem. Po třetí a čtvrté čtvrtině
soutěže se do tohoto boje přimotal i Most. Ten se z něho ovšem znovu vymotal a i nadále tedy platí, že hlavními kandidáty na
sestup jsou Rebelové a Jestřábi. Nabízí se tak otázka: „V čem je Prostějov lepší a proč by právě on měl uhájit prvoligovou
příslušnost pro nadcházející sezónu?“ Magazín o 1. lize nabízí několik možných důvodů:
1) Gólman – Juraj Šimboch loni sestoupil s Berounem, letos však udělá vše pro to, aby se potupnému konci sezóny vyhnul.
V porovnání s brodským Novákem je přece jen Šimboch o něco zkušenější a zároveň i kvalitnější.
2) Nedošlo k tak velkým změnám v sestavě – v Havlíčkově Brodě se letos vystřídal neuvěřitelný počet hokejistů, což se
pochopitelně musí odrazit na atmosféře v kabině i na sehranosti týmu. Rovněž v Prostějově se kádr hodně obměňuje, nicméně to
není v tak drastické míře jako tomu bylo právě v týmu úhlavního konkurenta. I to může rozhodnout o prostějovské záchraně.
3) David Roupec – jedním z hlavních důvodů, proč by měl Prostějov skončit na lepší než 14. pozici je fakt, že má ve svém kádru
jednu z největších hvězd celé soutěže. Je jí mladý obránce David Roupec, který by po konci sezóny mohl útočit na některou
z individuálních trofejí, které magazín o 1. lize každoročně uděluje.
ŠIMBOCH

ROUPEC

STATISTIKY PO ZČ

V. MEIDL

KLÍČ K ÚSPĚCHU
JURAJ ŠIMBOCH

Nejproduktivnější hráči
1. David Roupec
32b
2. Marek Indra
27b
3. Václav Meidl
27b
Nejlepší střelec
René Kajaba

11G

Nejlepší +/‐
Lukáš Kužel

+2

Nejproduktivnější bek
David Roupec
32b

Původně zde figurovalo jméno Denise Kindla,
kterému se sice v Prostějově příliš nedařilo, ale
magazín o 1. lize věřil, že se v play‐out rozstřílí.
Jenže Kindl odešel do Kladna, což může
Jestřáby hodně mrzet. Největší zodpovědnost
tak bude ležet především na slovenském
gólmanovi Juraji Šimbochovi.

U

TIP: 14. MÍSTO A SESTUP DO DRUHÉ LIGY

13. LUKÁŠ SÁBLÍK
U

B, ('76), JIHLAVA
T

T

Lukáš Sáblík dostal v letošním ročníku
poměrně hodně příležitostí. Jasnou
jedničkou týmu přitom měl být Ondřej
Kacetl, nedalo se tedy očekávat, že by
hradecký gólman pouštěl svého kolegu
do brány tak často. Jenže Kacetlovo
angažmá v Dukle rozhodně nebylo
ideální, trenéři několikrát Kacetla usadili
na střídačku a důvěru vložili ve
zkušeného Lukáše Sáblíka, extraligového
mistra z roku 2009.

14. PETR PŘIKRYL
B, ('78), LITOMĚŘICE

15. LUKÁŠ DUBA
Ú, ('77), PROSTĚJOV

Petr Přikryl má za sebou sice skvělá
léta v extralize, ale v Litoměřicích dělá
pouze dvojku. Talentovaný Tomáš Král
totiž chytá skvěle a trenéři nemají
důvod, proč neupřednostnit gólmana,
jenž si zachytal v Norsku či Finsku. Petr
Přikryl si však na vytíženost stěžovat
nemusí. Krom toho, že je členem
litoměřického kádru, je zároveň i
klubovým manažerem. Moc volného
času tedy odchovanci Stadionu
nezbývá...

Relativně dost hráčů z loňského
postupového kádru se na prvoligovou
soupisku nevměstnalo. Lukáš Duba
však v sestavě Jestřábů setrval.
Zkušený útočník, jenž má na svém
kontě i několik utkání v extralize, je
skvělým lídrem mužstva. Duba sice
nesbírá moc kanadských bodů, ale
jeho přínos pro mužstvo je
neocenitelný. Ještě nějaký ten rok by
v profesionálním hokeji mohl vydržet.

10. JAN ALINČ
Ú, ('72), MOST
Ve 42 letech by mnozí jeho vrstevníci
potřebovali hůl. Ne však tu hokejovou,
nýbrž hůl na opírání. Jan Alinč,
nejstarší hráč tohoto žebříčku, však i
nadále brázdí prvoligové kluziště.
Účastník ZOH 1994 a bývalá hvězda
Litvínova či Slavie působí od letošního
ročníku v Mostě, kam zamířil po
angažmá v nedalekém Ústí nad Labem.
Jan Alinč je i v pokročilém věku oporou
Baníku.

11. ROSTISLAV MALENA
12. JAN PLODEK
Ú, ('78), BENÁTKY N/J

TOP 15: VETERÁNI

(R. 1978 A STARŠÍ)

Jan Plodek by v tomto žebříčku mohl být
ještě výše, jenže v posledních letech
stíhá tohoto obětavého hokejistu jedno
zranění za druhým. I letos musel 174
centimetrů vysoký forvard vynechat
polovinu duelů základní části. Na druhou
stranu však musíme podotknout, že je
obdivuhodné, jak rychle se ex‐liberecký
bojovník dokáže vrátit zpět do dobré
formy.

O, ('77), SK HS TŘEBÍČ
Výkony Rostislava Maleny každoročně
rostou v play‐off. Právě tam je vidět,
jak moc důležitým hráčem pro svůj
tým je. V letošní základní části už sice
hokejista, jenž dlouhá léta nastupoval
ve Zlíně a Jihlavě, nesbíral moc bodů,
zato se mu dařilo ve statistice +/‐.
Fanoušci Třebíče doufají, že se do play‐
off stihne dát zdravotně do pořádku.
Bude to potřeba, aby se Horáci potřetí
v řadě podívali do semifinále.

7. KAREL PLÁŠEK

1. TOMÁŠ KABERLE

U

Ú, ('73), ŠUMPERK
T

U

T

O, ('78), KLADNO
T

Druhý nejstarší hráč tohoto žebříčku ‐
Karel Plášek je na svůj věk neuvěřitelně
rychlý. Bývalý tahoun znojemských Orlů
na ledě doslova létá. I díky tomu je i po
čtyřicítce jedním z nejnebezpečnějších
hráčů druhé nejvyšší soutěže. Letos sice
nepokořil třicetibodovou hranici, což se
mu podařilo v předcházejících třech
sezónách, ale i tak byl svému mužstvu
velmi platný. Před přestupovou
uzávěrkou o něj měla zájem Třebíč, ta
však jeho hostování do konce nedotáhla.

9. PETR JÍRA

Drtivou část své kariéry strávil ve 2. lize.
Až v ročníku 2011/2012 se natrvalo
usadil i v soutěži o jeden stupínek výše. A
ihned se zařadil mezi nejobávanější
hráče v přesilových hrách. Dělovka nové
posily Třebíče je totiž pověstná nejen
svou razancí, ale i přesností. Ve 36 letech
si pak odbyl premiéru v nejvyšší soutěži
a 1. února v ní vsítil premiérovou trefu.

Josef Straka sice nasbíral neuvěřitelný počet kanadských
bodů, tomuto žebříčku však vévodí někdo jiný. A to
největší hvězda první ligy – Tomáš Kaberle. Ostřílený
zadák je zkrátka někde jinde... Šikovný hokejista, jenž by
svým přehledem stále vynikal i v NHL, by klidně mohl
pomýšlet na účast na domácím mistrovství světa.
Kaberle sice letos nenastoupil ani k jednomu
reprezentačnímu duelu, ale v případě, že by do Prahy
nepřiletěl Marek Židlický, byl by právě Kaberle ideální
alternativou na post přesilovkového dirigenta.
K nominaci na domácí šampionát by mu mohlo pomoci i
to, že trenér národního týmu Vladimír Růžička dělá
konzultanta Pirátům Chomutov, takže má první ligu
dobře zmapovanou. Kaberlemu by navíc vydatně
pomohlo i to, kdyby s Rytíři postoupil do baráže. V ní by
totiž mohl dokázat, že by obstál i v extraligové
konfrontaci. Mistr světa z roku 2005 a vítěz Stanley Cupu
2011 se však nyní soustředí pouze na mateřské Kladno.
Moc rád by mu pomohl k návratu do extraligy, z níž loni
Rytíři překvapivě spadli o soutěž níže...

5. JAROSLAV ROUBÍK

3. PETR TENKRÁT

2. JOSEF STRAKA

Ú, ('77), KLADNO

Ú, ('78), ČESKÉ BUDĚJOVICE

Když jsme chválili rychlost Karla Pláška, nesmíme
zapomenout pochválit rovněž Petra Tenkráta, jenž si
s Pláškem v této disciplíně s ničím nezadá. Petr Tenkrát,
který si zahrál i v NHL, zažil před pár roky neuvěřitelný
comeback do reprezentačního hokeje. V letech 2012 a
2013 byl totiž nominován na mistrovství světa!
Vzhledem k úspěchu na MS 2012 tak mohl do své sbírky
přidat další medaili (ke stříbrné z Rigy 2006 přidal
bronzovou). O několik měsíců později však dvojnásobný
vítěz SM‐ligy putoval do první ligy. Pád o soutěž níže však
rozhodně neznamená útlum v jeho kariéře. Kladnu má
stále co dát...

Před sezónou málokdo očekával, že bude Josef Straka
okupovat čelní příčky všemožných prvoligových statistik.
Minulá sezóna se totiž bývalému reprezentačnímu
kapitánovi vůbec nevydařila. V Plzni neuspěl a po pár
týdnech zamířil do Chomutova, který se držel na chvostu
tabulky. Ale ani hokejista, jenž si v Rusku vytvořil během
několika sezón skvělé jméno, nepomohl Pirátům ke
zlepšení výkonů. Baráž o záchranu pak dokonce Straka
proseděl na tribuně. Letos si však všechny chmury
z loňska napravil. V Motoru totiž chytil druhou mízu a
společně s Tomášem Nouzou dotlačili České Budějovice
na skvělou druhou pozici.

8. ALEŠ HOLÍK

Ú, ('78), KADAŇ

O, ('78), TŘEBÍČ

Až do roku 2012 nikdy neoblékl v první
lize jiný dres než ten chomutovský. Po
postupu Pirátů do extraligy však Petr Jíra
působí na farmě v Kadani. Té v sezóně
2012/2013 pomohl k historickému
pátému místu po základní části. Loni se
sice Sportovnímu klubu nedařilo, v právě
probíhající sezóně si však Kadaň svou
reputaci napravila a do vyřazovacích
bojů postoupila. I díky veteránu Jírovi.

T

4. JAN HLAVÁČ
Ú, ('76), KLADNO
V tomto žebříčku sice skončil až za svým
spoluhráčem Petrem Tenkrátem, těžko
však soudit, který z nich je skutečně
lepší. Jak Hlaváč, tak i Tenkrát mají určité
přednosti, ale zároveň i slabiny (pozitiva
však v jejich případně výrazně převyšují
negativa). Jedno je ale jasné – oba dva
budou pro svůj tým v následujících
týdnech nesmírně důležití. Dovedou
Kladno do extraligy, nebo svůj cíl
nesplní?

6. MAREK MELENOVSKÝ
Ú, ('77), JIHLAVA
Před sezónou přicházel jako obrovská
posila, která může Dukle pomoci
k postupu do baráže. Ano, Marku
Melenovskému se poměrně dařilo a
sbíral hodně bodů, jenže Jihlava
zůstávala hluboko za očekáváním.
Alespoň to platilo do 40. kola. Poté se
Dukla neuvěřitelně vzchopila a
předváděla skvělé výkony. Svým
fanouškům tedy naznačila, že by se sen o
baráži mohl proměnit v realitu.

Ú, ('77), ÚSTÍ NAD LABEM
Jaroslav Roubík je prostě fenomenální!
Před startem letošní sezóny jsme o jeho
schopnostech pochybovali a tvrdili, že se
zenit jeho kariéry nezadržitelně blíží. Ale
kdeže! Jaroslav Roubík, dlouholetý hráč
Hradce Králové a odchovanec pražské
Sparty, totiž letos sbíral jeden bod za
druhým, stejně jako v dobách své
největší slávy. Až jednou 37letý veterán
definitivně skončí, bude se na něj
vzpomínat jako na nejlepšího hráče
novodobé prvoligové historie...

POHLED DO 2. LIGY:

JAKÝ TÝM BY MOHL POSTOUPIT DO PRVNÍ LIGY?

DRUHÁ LIGA - VÝCHOD

VHK VSETÍN

HC ZUBR PŘEROV

HC SLEZAN OPAVA

Vsetín je tradičním hokejovým celkem, který se může honosit nejvíce tituly
v samostatné české nejvyšší soutěži. Poslední roky však hrdý klub z Valašska tráví
ve druhé lize. Ale nemusí tomu být na dlouho. Letos totiž předvádí Vsetín výborné
výkony a klidně se může zapojit do bojů o postup do první ligy.

Přerov patří podle magazínu o 1. lize k největším adeptům na postup do druhé
nejvyšší soutěže. Tým z jihu Moravy se může spoléhat na skvělé gólmany a snad
ještě lepší ofenzivu. Zubrům by rozhodně první liga slušela, dokáží do ní
postoupit?

HC Slezan Opava je klub s bohatou historií. Není to tak dávno, co Slezané hráli
naší nejvyšší soutěž. Zlaté časy tohoto celku jsou však dávno pryč. Na postup do
první ligy to rozhodně nevypadá, nicméně v play‐off by mohla Opava hodně
kousat a případně vyřadit některého z favoritů.

Největší hvězdy týmu:
Petr Hromada – 23letý gólman se letos zařadil mezi největší překvapení české
hokejové scény. Ze 2. ligy si ho totiž povolal Zlín. A Hromada se v extralize uchytil a
dokázal, že je ho ve třetí nejvyšší soutěži škoda.
Michal Nedbálek ‐ tento obránce má bohaté zkušenosti s první ligou. Jistě si ho
pamatujete z dlouholetého působení v Olomouci.
Radim Tesařík – Radima Tesaříka asi netřeba představovat. Jedná se o zadáka, jenž
je jednou z ikon naší nejvyšší soutěže.
Jan Kolařík – bývalý kanonýr Havířova střílí hodně branek i ve Vsetíně. V první lzie
se však nikdy nedokázal natrvalo uchytit.
Martin Ambruz ‐ 357 extraligových startů. Solidní vizitka, co říkáte?

Největší hvězdy týmu:
Martin Vojtek – 39letý gólman dohrává kariéru v mateřském Přerově. Právě on
může být rozhodujícím hráčem v nacházejících týdnech. Stal se extraligovým
šampiónem, tak proč by nemohl dotlačit Zubry do první ligy?
Petr Sakrajda – zahrál si extraligu, objevil se i v kádru Olomouce a Hradce
Králové. Přerovu tedy má co nabídnout...
Jiří Goiš – už několik let patří tento 25letý útočník k nejlepším hráčům soutěže.
Bude se ex‐chrudimskému forvardovi dařit i nadále?
Radek Procházka – měl být tahounem Prostějova, jenže vedení klubu mu
překvapivě nenabídlo smlouvu. Třeba si ale 1. ligu zahraje v barvách Přerova...
David Šebek – loni dotáhl k postupu Prostějov, zopakuje si tyto pocity?

Největší hvězdy týmu:
Dušan Šafránek – 28letý brankář už je čtvrtým rokem neotřesitelnou jedničkou
Opavy. Na první ligu však zřejmě není dostatečně kvalitní...
Josef Tichý – Josef Tichý patří stabilně k nejčastěji bodujícím zadákům třetí
nejvyšší soutěže. Možná by stálo za to, kdyby Tichému dal příležitost některý
z prvoligových celků.
Zdeněk Pavelek – Zdeněk Pavelek je jednoznačně největší osobností v týmu. Na
začátku minulé dekády si zahrál za národní tým a byl oporou Třince. Pamatujete
si ho sice ještě jako útočníka, v mateřské Opavě však nyní nastupuje coby
obránce.
Tomáš Měch – Měch je lídrem týmu, na kterého se dá ve všem spolehnout.

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 5%

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 25%

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 0%

VSK TECHNIKA BRNO

HC RT TORAX PORUBA

HK NOVÝ JIČÍN

Technika Brno v posledních letech patří k nejúspěšnějším týmům druhé ligy. Na
postup však zřejmě nepomýšlí, takže si Horácká Slavia může ulevit. Těžko by totiž
Kometa i nadále spolupracovala s Třebíčí, když by do první ligy postoupila Technika.

Poruba je pro prvoligové fanoušky velmi známým celkem. Vždyť v ní v minulosti
dlouhá léta působila, ať už pod současným názvem, tak pod jménem Sareza. Je
v možnostech Ostravanů poprat se o návrat do první ligy? Letos zřejmě ne...

Nový Jičín je celek, kterým v minulosti odchoval řadu známých hokejových jmen
(Klesla, D. Květoň, Pivko, Štůrala, Dresler), ale moc slavnou minulost za sebou
tento tým nemá. Bohužel pro Nový Jičín se na lepší časy stále nesvítá...

Největší hvězdy týmu:
David Havíř – brněnský rodák má na svém kontě čtyři extraligové tituly, je tak
možná vůbec tou největší osobností 2. ligy. Ani ve 39 letech nic ze svého umu
nezapomněl a je jednoznačně nejlepším bekem Techniky.
Tomáš Klimeš – stejně jako Havíř i Tomáš Klimeš už je velmi zkušený hokejista.
35letý zadák býval jeden čas nadprůměrným prvoligovým bekem. Zvláště v dobách,
kdy válel za Havířov či Mladou Boleslav.
Ondřej Látal ‐ stejně jako předcházející dva jmenovaní si v extralize zahrál i forvard
Ondřej Látal. Třebíčský odchovanec se v několika zápasech objevil v dresu Sparty.
Martin Zábranský – to Martin Zábranský si nikdy extraligu nezahrál, má však
spoustu zkušeností z první ligy. Tu si zahrál mimo jiné za Havlíčkův Brod či
brněnskou Kometu.
Oldřich Heža – 23letý forvard, jenž je kmenovým hráčem Olomouce, v posledních
letech střídá jeden klub za druhým. Usadí se v Technice?
ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 5%

Největší hvězdy týmu:
Radek Tihlář – 33letý gólman je druholigovou stálicí. 173 centimetrů vysoký
gólman má ale i zkušenosti z první ligy (Olomouc, Šumperk).
Miroslav Javín – 45 let, přesto je lídrem zadních řad Poruby. Javín je přírodním
úkazem. Skončí tento obránce někdy?
Adam Červenka – v předcházejících sezónách byl oporou Draků, po jednom
nepovedeném ročníku mu však vedení řeklo sbohem. V Porubě 30letý forvard
ožil a je velmi produktivní.
Luděk Krayzel – čerstvý čtyřicátník má na svém kontě bezmála čtyři stovky
odehraných zápasů v extralize. Zahrál si dokonce za národní tým, vyzkoušel si
finskou nejvyšší soutěž a působil i ve Francii a na Slovensku. Zkrátka, zajímavá
kariéra, jež ještě nekončí...
Jakub Hulva – stejně jako Červenka i Jakub Hulva dlouhá léta střílel branky
v Šumperku. Narozdíl od Červenky se však Hulvovi letos příliš nedaří...
ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 1%

Největší hvězdy týmu:
Petr Prokop – Petr Prokop byl dlouhá léta lídrem obrany AZ Havířov. Možná
trochu překvapivě však kroky Slezanů do 1. ligy nenásledoval a setrval
v poloprofesionální 2. lize.
Jakub Lehečka – Lehečka je hráčem Olomouce, který by letos možná dostal
příležitost v první lize, pokud by Mora nepostoupila. Situace se však diametrálně
změnila a 22letý forvard zamířil na hostování do Nového Jičína, kde působil již
loni.
Jakub Ižacký – jméno Jakuba Ižackého jste letos mohli slyšet v souvislosti s
Havířovem. Právě tam se ucházel v létě o angažmá, leč neuspěl, ačkoliv jeho
výkony byly poměrně uspokojivé.
David Mikšan – Mikšan je jednou z legend 1. ligy. Válel za Opavu či Havířov.
Jiří Zdeněk – také Jiří Zdeněk byl v minulosti oporou Havířova. Po krachu Panterů
zamířil do Polska, nyní je však zpět ve své vlasti...
ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 0%

DRUHÁ LIGA - ZÁPAD

HC STADION VRCHLABÍ

HC TÁBOR

HC BANÍK SOKOLOV

Pro první ligu byla ohromná ztráta, když z Vrchlabí v roce 2011 tato soutěž zmizela.
Krakonošov totiž patřil k nejsympatičtějším celkům soutěže. Místní tým byl
podporován věrným publikem, tamější zimní stadion je navíc nabit tou pravou
hokejovou atmosférou.

Tábor patří k nejlepších celkům skupiny západ. Otázkou ovšem je, zda Kohouti po
první lize vůbec touží. V minulosti se totiž Tábor potýkal s vážnými finančními
problémy. Fanoušci by si ovšem vyšší soutěž zasloužili, protože na hokej se
v Táboře vždycky chodilo v hojném počtu.

Sokolov byl loni jedním z největších favoritů na postup. Letos zatím sice není tak
suverénní, přesto se se Západočechy musí počítat. Karlovy Vary, což je partnerský
celek Sokolova, mají sice problémy samy se sebou, přesto by pro Energii nebylo
špatné mít svou farmu v profesionální první lize...

Největší hvězdy týmu:
Jiří Jebavý – býval velkým talentem slávistického hokeje. Zahrál si na dvou MS
hráčů do osmnácti let, odehrál desítky duelů v extralize. Jenže pak začala jeho
kariéra stagnovat. Loni sestoupil s Berounem, letos už nechtěl riskovat
nepovedenou sezónu a zamířil do Vrchlabí, kde panuje pohodová atmosféra.
Jan Matějka – také Jan Matějka byl loni hráčem Berouna. Ve Vrchlabí si oproti
loňsku nemá na co stěžovat. Hokej ho znovu baví...
Martin Filip – ten dědek ještě hraje?! A jak dobře! Martin Filip je prostě fenomén...
Patrik Fořt – také Patrik Fořt už je věkem hokejový důchodce. Loni zářil, letos už to
ovšem není ono. Přijde jeho čas v play‐off?
Tomáš Bláha – Bláha je zástupcem mladší generace. Už několik let je jednou z opor
svého týmu.

Největší hvězdy týmu:
Tomáš Klestil – Tomáš Klestil patří k nejlepším gólmanům soutěže. Husité se na
něho mohou spolehnout, což je pro hráče velmi důležitý poznatek.
Jan Kanov – jméno Jana Kanova je v hokejovém prostředí relativně známé. Zahrál
si na MS hráčů do osmnácti let, v první lize pak oblékal barvy Tábora a
nedalekého Písku.
Martin Havran – také Havrana mají prvoligoví fanoušci v živé paměti. Zahrál si za
Třebíč, Písek a pochopitelně i za Tábor.
Jakub Krätzer – také Krätzer v minulosti působil v Třebíči. Krom toho nastoupil
k několika extraligovým duelům v barvách pražské Sparty.
Jakub Matušík – Matušík je jedním z několika hráčů Tábora, který by na první ligu
výkonnostně stačil. V 27letech se však nikam nežene...

Největší hvězdy týmu:
Petr Hruška – Sokolov má oproti svým soupeřům jednu obrovskou výhodu –
může se spoléhat na dva skvělé gólmany. Jak Petr Hruška, tak jeho parťák David
Honzík mají schopnosti na to, aby dovedli Sokolov k postupu do první ligy.
Petr Přindiš – Přindiš je důrazným hráčem, který dokáže svůj tým dokonale
vyburcovat. Přesně takový typ hokejisty bude v následujících bitvách potřeba...
Roman Prošek – Prošek je zkušený mazák, který v klíčových okamžicích svůj tým
podrží. Je s podivem, že nehraje první ligu. Na druhou nejvyšší soutěž totiž stále
má.
Pavel Kuběna – i extraligový vítěz z roku 2009 Pavel Kuběna by si zasloužil lepší
soutěž než 2. ligu. Pomůže Sokolovu k postupu?
Tomáš Rohan – také Rohana je ve druhé lize škoda. Góly totiž dávat umí...

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 1%

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 5%

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 20%

HC KOBRA PRAHA

SC KOLÍN

KLH VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC

Pražané patří k největším překvapením dosavadního průběhu sezóny. Kobra je totiž
na čele své skupiny, nicméně v play‐off k favoritům patřit nebude. A k adeptům na
postup do první ligy už rozhodně ne, zvláště když na tuto soutěž nemá adekvátní
zázemí. Každopádně Kobru neradno odepisovat...

Kolín je tradičním hokejovým celkem, který by se rozhodně do první ligy nebál
postoupit. Vždyť v roce 2013 se ucházel o licenci Hradce Králové. Tu však
nakonec získaly České Budějovice a Kozlové setrvali ve třetí nejvyšší soutěži.
Postoupí sportovní cestou a zahrají si první ligu již v nadcházejícím ročníku?

Vajgar se může chlubit zajímavou historií. Bohužel pro Jindřichův Hradec si však
budeme muset ještě nějaký ten rok počkat, než se Jihočeši opět zařadí mezi
adepty na postup do první ligy. Jihočeský kraj by si rozhodně zasloužil více než
jeden jediný profesionální klub...

Největší hvězdy týmu:
Jakub Evan – zkušený obránce, jenž loni nastupoval v Litoměřicích, se v létě
pokoušel probojovat do kádru Kladna. Leč neuspěl a zamířil do Kobry, kde patří
k hlavním tahounům týmu, jenž letos příjemně překvapuje.
Jan Pohl ‐ také Pohl se v létě ucházel o místo v první lize. Třebíč však nakonec
vsadila na jiné. Pohl si nicméně druhou nejvyšší soutěž přece jen zahrál, na
výpomoc ho totiž získalo Ústí nad Labem.
Frank Kučera – to Frank Kučera byl z první ligy vyhozen. Prostějov nebyl spokojený
s jeho výkonností a překvapivě se synem slavného otce ukončil spolupráci.
Jiří Jakeš – Jiří Jakeš je lídrem jinak poměrně mladého mužstva. 32letý forvard
v minulosti oblékal dres Sparty či Mladé Boleslavi. Zkušeností má tedy na
rozdávání...
Michal Borovanský – hrával v extralize, pak ale přišlo vážné zranění oka, jež kariéru
ex‐havlíčkobrodského útočníka hodně zpomalilo.

Největší hvězdy týmu:
Tomáš Pácal – ve 42 letech už si nemusí nic dokazovat, přesto má mateřskému
celku co předat. Zkušeností má opravdu spoustu, zejména z Pardubic, s nimiž
v roce 2005 slavil extraligový titul.
Karel Nedbal – jméno Karla Nedbala je spjato nejen s Kolínem, ale i s Hradcem
Králové a Benátkami nad Jizerou. Právě v těchto prvoligových klubech v minulosti
působil.
Jiří Kadlec – není to tak dávno, co tento rychlonohý forvard válel v první lize. Ne
nadarmo patří k nejlepším hráčům v historii druhé nejvyšší soutěže.
David Šafránek – Šafránek je zástupcem mladé vycházející generace. Jeho
potenciál určitě míří výš než do druhé ligy.
Václav Jankovský – také 22letého Jankovského zřejmě v první lize někdy
spatříme. Už letos se zkoušel prosadit do kádru Benátek nad Jizerou, překvapivě
se však vrátil zpět do Kolína.

Největší hvězdy týmu:
Ivo Kotaška – Kotaška je již nepochybně za zenitem, přesto ho letos Havlíčkův
Brod povolal zpět do první ligy. I to svědčí o tom, jak moc je jméno Kotaška
v hokejovém prostředí respektované.
Stanislav Jasečko – 42letý Slovák, jehož největším úspěchem je stříbrná medaile
z MS 2000, je na 2. ligu stále nadprůměrným hráčem. Starší generace zkrátka
válcuje tu mladší...
Ota Lazorišák – forvard s velmi atypickým jménem a příjmením se do podvědomí
prvoligovým fanoušků zapsal coby hráč Jihlavy, respektive Třebíče. Už dlouhá léta
se však hokejem neživí...
Zdeněk Šperger – ještě loni hrál tento nestárnoucí forvard první ligu. A v barvách
Českých Budějovic si nevedl vůbec špatně...
Jan Trummer – Jindřichův Hradec však nemá svůj kádr prošpikovaný pouze
veterány. Janu Trummerovi totiž ještě nebylo ani dvaadvacet let.

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 5%

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 0%

ŠANCE NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY: 0%

LEGENDA

TOMÁŠ FICENC
475 prvoligových zápasů v základní části. 140 kanadských bodů. To jsou skvělé statistiky ikony jihlavského hokeje Tomáše
Ficence. Toho jsme mohli naposledy vidět v ročníku 2012/2013, po jehož skončení pověsil brusle na hřebík. Pojďme si nyní
připomenout hokejový život Tomáše Ficence.

KARIÉRA
Obránce narozený v roce 1997 sice začínal s nejrychlejší kolektivní hrou v rodné Jihlavě, k seniorskému hokeji však poprvé
načuchnul v nedalekém Havlíčkově Brodě. Tam však strávil pouze jednu sezónu, jelikož si vybojoval pozici v Dukle, za niž tak
pravidelně nastupoval od roku 1998.
Životním ročníkem (tedy po individuální stránce) byl pro Ficence ten s datováním 2002/2003. V součtu s play‐off tehdy
totiž zaznamenal hned devětadvacet kanadských bodů. Ficencovým výkonů si nemohlo nevšimnout ani vedení Vítkovic, které
tohoto 187 centimetrů vysokého zadáka využívaly po celou nadcházející sezónu. Ani v lize o úroveň výše si velký srdcař nevedl
špatně – nasbíral jedenáct bodů.
V sezóně 2004/2005 se ovšem opět vrátil domů. Dukla totiž v tomto ročníku po dlouhých letech hrála nejvyšší soutěž. Jenže ani
solidní výkony Ficence nakonec nedokázaly zabránit jihlavskému sestupu.
Poctivý obránce tedy znovu měnil hokejovou adresu. Poprvé a naposledy zamířil do zahraničí – upsal se slovenské Žilině. I
tam však vydržel pouze rok, jelikož ho před ročníkem 2006/2007 zlákal na postup zbrojící Slovan. Tedy ne ten bratislavský, nýbrž
ústecký. Právě v této sezóně zažil Ficenc zřejmě nejlepší okamžik v kariéře. Se severočeským celkem se mu totiž podařilo postoupit
do extraligy!
Tu si sice za Slovan zahrál, ale v průběhu ročníku ztratil místo v sestavě a sezónu dohrál v mateřské Jihlavě. Tu už do konce
kariéry neopustil, vyjma startů v extraligových Vítkovicích v play‐off 2011.

DOVĚTEK
V posledních dvou letech pak byl dokonce kapitánem týmu. I to svědčí o tom, jak moc si ho vedení Dukly vážilo. Škoda jen,
že se stal terčem několika „fanoušků“ Jihlavy, kteří si na tomto obětavém hráči léčili své komplexy. Každopádně logicky uvažující
příznivci Dukly moc dobře věděli, že Tomáš Ficenc je i přes některé své slabiny důležitým členem jihlavského mužstva.

STATISTIKY

ARCHIV MAGAZÍNU O 1. LIZE

Kompletní archiv Magazínu o 1. lize naleznete na nových webových stránkách http://1liga.trikape.cz/

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

2. číslo: ZDE

3. číslo: ZDE

7. číslo: ZDE

3. číslo: ZDE

7. číslo: ZDE

3. číslo: ZDE

4. číslo: ZDE

4. číslo: ZDE

4. číslo: ZDE

OBSAHY ČÍSEL

OBSAHY ČÍSEL

OBSAHY ČÍSEL

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

1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 10 hráčů do 175 cm
2. číslo: Michal Mikeska, Mario Cartelli, Martin Filip, Milan Toman,
Lukáš Pabiška, BK Mladá Boleslav, Královští Lvi Hradec Králové, Jiří
Novotný, TOP 10: brankáři
3. číslo: Jiří Cetkovský, Marian Morava, Nikola Gajovský, David
Vrbata, Radim Kucharczyk, Aleš Totter, HC Stadion Litoměřice, HC
Benátky nad Jizerou, TOP 10: mladíci, Žebříček dresů, Legenda:
David Mikšan
4. číslo: Radim Vrbata, Zdeněk Ondřej, Jan Plodek, Petr Přindiš,
David Ludvík, Nathan Walker, HC Rebel Havlíčkův Brod, SK Kadaň,
Přehled rváčů, bláznů a průšvihářů, Movember v 1. lize, TOP 10:
veteráni
5. číslo: David Výborný, Lukáš Poživil, Martin Vágner, Pavel Selingr,
Lukáš Cingeľ, Michal Tvrdík, Aleš Holík, Milan Přibyl, Martin Filip,
Salith Šumper, SK HS Třebíč, TOP 10: Praváci, Pavel Šebesta
6. číslo: Průvodce play‐off, Boris Žabka, Ladislav Slížek, Richard
Diviš, Daniel Boháč, Daniel Hodek, Luděk Brož, TOP 10: cizinci,
Alexandr Elsner
7. číslo: Shrnutí sezóny, TOP 100 hráčů sezóny, udílení trofejí,
shrnutí play‐off/out, výroky, Pavel Maláč

5. číslo: ZDE

1. číslo: Průvodce sezónou, TOP 15 letních posil, legenda: Milan Ministr
2. číslo: Miroslav Hanuljak, Miroslav Holec, Tomáš Divíšek, LHK Jestřábi
Prostějov, cizinci v Chomutově, slavné prvoligové zápasy, addon 1. liga do
NHL 09, vzpomínkový článek na Miroslava Hlinku, článek věnující se 5.
narozeninám magazínu o 1. lize, TOP 15 osobností, legenda: Jiří Kadlec

2. číslo: Viktor Ujčík, Angel Krstev, Martin Falter, Peter Jánský, Karel
Hromas, Petr Opršal, Lubomír Vosátko, Medvědi Beroun 1933, Michal
Vodný, TOP 15: Junioři, Speciál: Největší prvoligové osobnosti za
posledních 10 let, Legenda: Michal Černý
3. číslo: Aleš Kotalík, Michal Mikeska, Martin Chabada, Petr Kanko, Tomáš
Fořt, Michal Důras, Martin Tůma, Lukáš Nahodil, Petr Přikryl, Petr Jíra,
Milan Mikulík, HC Motor České Budějovice, Legenda: Michal Černý, TOP
15 útočných formací

3. číslo: Josef Straka, Martin Jakúbek, Petr Tenkrát, Miroslav Kopřiva, Petr
Punčochář, Matouš Venkrbec, HC Slovan Ústí nad Labem, třebíčští
brankáři, hodnocení webů 1. ligy, TOP 15 hráčů do 177cm, legenda: Jiří
Cmunt
4. číslo: Jan Hlaváč, Matěj Pekr, Rok Pajić, Rytíři Kladno, Ladislav Gengel,
TOP 15 juniorů, Jakub Matai, Žebříček klubů 2015, Historické bodování,
legenda: Roman Hlouch

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: Jaroslav Kalla, Vladimír Růžička mladší, opravená verze článku o
Roku Pajičovi, Miloslav Hořava, Piráti Chomutov, Roman Bernat, TOP 15
obránců praváků, efekty posil, nejsilnější možné sestavy, řádění
havířovských fanoušků v Prostějově, legenda: Jiří Hendrich,

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

KLIKNI NA ODKAZ:

6. číslo: Průvodce play‐off/play‐out, Václav Skuhravý, Marek Schwarz,
Petr Šachl, Patrik Moskal, Václav Meidl, Martin Koudelka, David Pazourek

www.facebook.com/t
rikapecz.1liga?fref=ts

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!!

1. HOKEJOVÁ LIGA CZ

TŘI KÁPĚ: TŘEBÍČ

WWW.HSTREBIC.CZ

RYTÍŘI KLADNO

FB ČEZ MOTOR

ESPORTS.CZ

KLADENSKÝ HOKEJOVÝ INFORMÁTOR

ZÁBAVA

KVÍZ
VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ

SESTŘIH FANTASTICKÝCH ZÁKROKŮ DOMINIKA HAŠKA

KDO JE TO?

http://www.youtube.com/watch?v=mXBgShPGK0g

Za každou správnou odpověď dva body.

Poznáš sezónu?
1. indicie: gólmanem sezóny Jan Chábera
2. indicie: extraligu tehdy vyhrály Pardubice
3. indicie: základní část opanovaly České Budějovice
4. indicie: jednalo se o výlukovou sezónu
5. indicie: nejproduktivnějším hráčem Prospal

Poznáš hráče?
1. indicie: 19. 14. 1985, Náchod
2. indicie: bývalý brankář Pardubic
3. indicie: chytal za Vrchlabí či Ústí
4. indicie: nyní hájí branku Šumperka
5. indicie: kř. jméno Vladislav

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

10 otázek
Za každou správnou odpověď 1 bod

ZÁBAVNÉ MOMENTY Z KONTINENTÁLNÍ HOKEJOVÉ LIGY
http://www.youtube.com/watch?v=DAyR66zP5K0

1) Kolik zápasů loni odehrál Viktor Ujčík?
a) dva
b) tři
c) čtyři
d) pět
2) Kolik bodů loni získal v 1. lize N. Kapanen?
a) ani jeden
b) jeden
c) dva
d) tři
3) Kdo loni vyhrál bodování obránců Rebelu?
a) Tomáš Kolafa
b) Tomáš Semrád
c) Karol Korím
d) Marek Drtina
4) Kdo loni vyhrál bodování Mladé Boleslavi?
a) Tomáš Klimenta
b) David Výborný
c) Michal Broš
d) Tomáš Nouza
5) Kolikáté loni skončily České Budějovice?
a) deváté
b) desáté
c) jedenácté
d) dvanácté
U

6) Koho jsme loni vyhlásili nejslušnějším hráčem?
a) Marka Laše
b) Davida Výborného
c) Martina Nováka
d) Františka Gerháta
7) Kdo měl nejnižší průměr branek na zápas?
a) Tomáš Vošvrda
b) Tomáš Halász
c) Michal Valent
d) Martin Falter
8) Kdo byl loni nejproduktivnějším bekem Dukly?
a) Zdeněk Čáp
b) Petr Mocek
c) Tomáš Kaláb
d) Jiří Dobrovolný
9) Kolikátá loni skončila Jihlava?
a) třetí
b) čtvrtá
c) pátá
d) šestá
10) S kým loni vypadly Benátky n/J v play‐off?
a) Olomouc
b) Jihlava
c) Třebíč
d) Mladá Boleslav
U

Kolik toho loni stihl odehrát
Ujčík v mateřské Dukle Jihlava?

Byl Výborný nejproduktivnějším
hráčem svého týmu?

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

DALŠÍ VYDÁNÍ

... vycházíme koncem května

(z důvodu maturitních zkoušek)

: SHRNUTÍ SEZÓNY 2014/2015
: TOP 100 HOKEJISTŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
: UDÍLENÍ TROFEJÍ
: ROZSÁHLÉ STATISTIKY
: HVĚZDY SEZÓNY
: PŘEKVAPENÍ ROČNÍKU
: IDEÁLNÍ SESTAVY
: ŽEBŘÍČEK NEJLEPŠÍCH HRÁČŮ PLAY‐OFF
: OBJEVY SEZÓNY
-------------------------------------------------------------------foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf,
weby extraligových klubů
VÝSLEDKY KVIZU

U

Kdo je to?
1. DAVID RITTICH
2. JIŘÍ KRISL
3. JAN KLOZ
Poznáš…?
sezóna: 2004/2005
hráč: VLADISLAV KOUTSKÝ

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

Kontakt
Marek.Hedbavny@seznam.cz
U

HTU

UT

