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Magazín čtou i čelní kluboví představitelé 
Velmi mě potěšilo, že se internetový občasník dostává i do podvědomí klubových 
funkcionářů. Pozitivní ohlasy vyjádřil na své oficiální stránce jednatel Dukly Bedřich 
Ščerban a také mostecký sportovní manažer pan Bohumil Slavíček. 

Life TV 
Velký palec nahoru pro tuto internetovou televizi, která přenáší za 30 Kč 
komentovaný živý přenos z domácích utkání místních Draků.  

MINUS 

    

HC Most 
Most od vydání minulého čísla ani jednou nevyhrál. Za posledních 
12 utkání si tak do své bodové sbírky připsal pouhé dva body.  

IHC Písek 
Jihočeši s několika hvězdnými hráči v sestavě zatím ani 
v nejmenším nepodávají takové výkony, jaké se od nich očekávali.  

Vít Budínský 
Po skvělém začátku sezóny uvadá Hradec Králové i jeho nejzvučnější postava 
v ofenzivě, Vít Budínský. Mladý kanonýr čekal dlouhých čtrnáct kol na to, až se mu 
znovu podaří vstřelit gól. To je u tohoto snajpra, který měl po pěti odehraných 
kolech na svém kontě osm branek, za působení v Hradci nejdelší šňůra bez trefy.  
 

PLUS 

   

Libor Kašík 
Nadaný brankář udržel za osm dní, během nichž se odehrály čtyři 
utkání, tři nuly! To je nevídaná bilance! Jeho momentální 
procentuální úspěšnost zákroků je tak téměř 97% Myslím si, že 
česká brankářská škola si může připsat dalšího skvělého člena. 
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Foto čísla 
Zápas Třebíč-Ústí nad Labem přinesl zajímavý souboj. Vladimír Brož, bek 

Třebíče, se utkal s týmem, jemuž dělá maséra jeho otec. Synátor byl 
nakonec úspěšnější, dokonce dal v prodloužení vítěznou branku!  

Citát čísla 
„Zaplatil bych jim logopeda, 

protože na mě létají jen sprosté 
nadávky. Nadávají i osmileté děti 

a to už je trošku zarážející. 
Kdybych nepřijel, tak nevím, co by 
dělali. Možná by šli nakupovat do 

Billy.“ 
 
Takto reagoval tehdy ještě trenér 
Rebelu Petr Novák na hlouček 
fanoušků, který na něj během zápasu 
s Olomoucí vulgárně pořvával.   

Předmluva 
     První hokejová liga nabízí spoustu 
zajímavých příběhů, a ne že ne.  
     Třeba hned v tomto čísle vám 
nabízíme profily několika hráčů, 
jejichž hokejovou kariéru potkalo 
něco ojedinělého. 
      Začněme u Mistra světa z Vídně 
Romana Meluzína. Ten před několika 
lety trpěl únavovým syndromem, ale 
nyní už se zdá být tento problém 
zažehnán a na ledě znovu září. 

Lukáš Havel, nová akvizice 
Třebíče, získal v roce 2001 titul 
juniorského Mistra světa. Měl 
nakročeno do NHL. Draftem ovšem 
neprošel, a tak se vrátil domů. Nyní 
se 30letý útočník po vleklém zranění 
dostává do formy v prvoligové 
Třebíči. 
       Všechny tyto úrazy, respektive 
nemoci, jsou však malichernostmi 
oproti tomu, u čeho byl svědkem 
olomoucký zadák Jakub Bartoň. Ten 
30. prosince 2009 zachránil 
společně s dalšími třemi spoluhráči 
život Lukáše Slámy, obránci Horácké 
Slavie Třebíč. 
     Ady pak do tohoto čísla připravil 
exkluzivní rozhovor s píseckým 
talentem Markem Vanišem.  
     Představení týmů také určitě 
nabídne spoustu informací, které by 
fanoušek 1. ligy měl znát. Vždyť dění 
v Chomutově a Hradci Králové přes 
léto přesáhlo i hranice druhé 
nejvyšší soutěže. Momentálně se oba 
dva týmy zmítají ve velké krizi, 
přečtete si tedy, jaké jsou důvody 
jejich špatné formy.  

   
Příjemné čtení přeje HSfan a Ady 

mailto:Marek.Hedbavny@seznam.cz


 

 

Trenéry změnil i Písek 
 Ještě před oznámením ukončení spolupráce Havlíčkova 
Brodu s dlouholetým trenérem Petrem Novákem vešla ve známost 
i změna v realizačním týmu předposledního Písku. Ze zdravotních 
důvodů byl nucen ukončit své nepovedené angažmá v IHC Milan 
Stárek, bývalý trenér mládežnických celků Českých Budějovic. 
Ze stejné příčiny skončil i jeho asistent Roman Heindl. Novým 
nástupcem Milana Stárka se stal Josef Řeháček, jenž má za 
sebou již 12 odkoučovaných sezón. Z krajského přeboru se 
Řeháček vypracoval až do druhé nejvyšší soutěže, kam se mu 
povedlo postoupit s Vrchlabím. O kvalitách sympatického kouče 
asi nejlépe svědčí to, že za svou kariéru trénoval jen tři týmy, a 
nebýt krachu Vrchlabí, nejspíš by Elektromontéry trénoval i 
dnes. Mezi jeho největší úspěchy patří postup s Jabloncem do 2. 
ligy, a poté i postup s Vrchlabím do 1. ligy. V této soutěži loni 
dovedl Krakonošov až do čtvrtfinále, kde jeho tým vzdoroval 
favorizovanému Ústí nad Labem. Jeho hrajícím asistentem se 
stal zkušený Radek Bělohlav. „Vyžaduji především profesionální 
přístup po všech stránkách. Hráč by měl jít do každého tréninku 
i zápasu maximálně dobře připravený a nažhavený. To je pro mne 
prvořadý předpoklad úspěchu. Důležité samozřejmě je, aby 
mužstvo tvořilo dobrou partu a mělo do hokeje chuť,“ prozradil 
Josef Řeháček své požadavky na tým, jenž letos podává 
překvapivě špatné výkony a je na předposlední příčce tabulky.  

S Petrem Novákem končí v Havlíčkově Brodě jedna 
dlouhá vesměs úspěšná éra 

Po neuspokojivých výkonech Havlíčkova Brodu se vedení 
tohoto klubu z Vysočiny rozhodlo změnit trenéry. A nebylo to 
vůbec jednoduché rozhodnutí. Petr Novák (foto nahoře) byl 
totiž kormidelníkem Rebelu pět let, a zažil tak s klubem 
nejúspěšnější časy moderní historie tohoto celku pod záštitou 
ZŠD. Dle některých diskutujících na fóru Rebelu mohli mít za 
vyhozením emotivního Petra Nováka vliv i samotní hráči. Údajně 
proto, že jim neseděly tvrdé a náročné tréninky a podobně. 
S Novákem skončil i jeho asistent Jaroslav Benák. 

Nástupcem kouče, jehož tým letos podával velmi 
podprůměrné výkony, se stal Karel Dvořák (foto dole), jenž si 
za svého asistenta vybral zkušeného Milana Chalupu. Dvořák má 
za sebou mimo jiné angažmá v nedaleké Jihlavě, naposledy pak 
působil v druholigové Kutné Hoře. „Rozhodně nebude snadné, 
být trenérem po Petrovi. Pro nikoho by nebylo, protože jemu se 
opravdu dařilo, práce za ním byla hodně vidět. Všechno tady měl 
zmáknuté,“ řekl Pavel Dvořák o možném tlaku na jeho osobu. 

RYCHLÉ ZPRÁVY 



Marek Čurilla zůstává ve Zvolenu 
 

Do 1. ligy zamířilo duo zahraničních gólmanů 
 Druhá nejvyšší soutěž zlákala do svých řad další 
zajímavé osobnosti. V Havlíčkově Brod se rozchytává 
potencionální posila brněnské Komety Fin Jarno Laitinen (foto 
nahoře). Tento gólman vloni nastupoval v nejvyšší finské 
soutěži, kde oblékal barvy Pelikánů z Lahty. „Původně si mě 
vybrala Kometa, která mi dala určitou nabídku. A v Brně mi 
pak oznámili, že nějakou dobu odchytám tady v Brodě. Je to 
taková zkouška. Po měsíci se potom uvidí, jestli zůstanu, nebo 
se vrátím,“ řekl v rozhovoru pro hcrebel.cz. „V Česku je to 
úplně jiné, než u nás. Jiná země, jiný styl života. Zatím jsem 
mile překvapený,“ dodal. 
 Nováček soutěže Most pak do svých řad zlákal ještě 
výraznější osobnost, Edgarse Lusinše (foto dole). Tento 
maličký Lotyš má dokonce na svém kontě i několik startů 
v KHL, a vloni se účastnil i Mistrovství světa v Bratislavě, kde 
plnil roli třetího brankáře lotyšské reprezentace. 

Do Dukly má vyřízené střídavé starty Pavel Mrňa 
 Velkou posilu, byť jen na střídavé starty, zlákala do 
svých řad Jihlava. Vloni prožil Pavel Mrňa fantastickou sezónu, 
kterou započal parádními výkony v druholigové Roudnici nad 
Labem, odkud si ho vytáhly Litoměřice, kde se okamžitě stal 
miláčkem fanoušků a klíčovým hráčem. Ve 12 zápasech získal 
stejný počet bodů. 23letý útočník poté dostal příležitost i 
v extraligové Plzni. Šanci chytil za pačesy a vybojoval si místo 
v základní sestavě. V barvách Indiánů má zatím odehráno 18 
zápasů s bilancí 2+2. Je tedy jasné, že Dukla jeho služby už 
moc dlouho využívat nebude, jelikož hranici 26 zápasů, po které 
už nebude moci nastupovat v obou soutěžích zároveň, dosáhne 
velmi brzy. Za Jihlavu prozatím stihl nastoupit ke čtyřem 
zápasům, v nichž si vedl báječně, jelikož dal čtyři branky a u 
dalších dvou asistoval.  

Marek Čurilla zůstává ve Zvolenu 
 Mladý útočník Ústí nad Labem je od začátku tohoto 
ročníku na hostování ve slovenském extraligovém týmu ze 
Zvolena. Jeho původní krátkodobé hostování se ale nakonec 
změnilo ve výpomoc až do konce kalendářního roku. „Měli jsme 
zájem o hostování do konce sezóny, ale rozhodující je 
pochopitelně stanovisko mateřského klubu, se kterým má 
hráč platnou smlouvu," řekl pro klubový web HKM Zvolen 
generální manažer klubu Ivan Piovarči.  
 Ve Zvolenu 25letý Čurilla náramně ožil. „Ve Zvolenu se 
mi líbí. Věděl jsem, že na domácí zápasy nechodí příliš diváků, 
ale v poslední době jich je více. Například v derby proti 
Banské Bystrici vytvořili skvělou atmosféru. Štace ve Zvolenu 
je pro mě oživením." 



 

Do Mostu zamířil další Lotyš 
 Velkou posilu, která má pomoci k záchraně druhé nejvyšší 
soutěže, zlákal do svých řad momentálně v krizi zmítající se 
Baník Most. Jelikož má jednatel klubu Ing. Valerij Korol 
kontakty v postsovětských republikách, přivedl do Mostu již 
čtvrtého Lotyše. A ne ledajakého. O brankáři Lusinšovi již byla 
řeč na minulé straně, nová akvizice do defenzivy Agris Saviels 
je neméně zkušený. 30letý bek se totiž účastnil pěti světových 
šampionátů a dokonce reprezentoval svoji zemi, která v září 
přišla o největší legendu své historie Karlise Skrastinše, na 
ZOH 2006 v Turíně. 

Lukáš Nahodil se znovu stěhuje, tentokráte do 
Havlíčkova Brodu  

Odchovanec proslulé třebíčské hokejové líhně už v této 
sezóně oblékl barvy třetího klubu. Hráč Pardubic odehrál 
několik utkání za svůj kmenový klub v extralize, načež mu 
nejprve byly vyřízeny střídavé starty do Ústí nad Labem, kde 
ale nedostával tolik prostoru, kolik by si zasloužil, a tak na 
začátku listopadu znovu měnil své prvoligové působiště. 
S nabídkou se ozval Havlíčkův Brod. Lákání ambiciózního týmu 
šikovný hračička nakonec vyslyšel. „Ještě za námi není ani půlka 
sezony, a já už jsem ve třetím klubu. Když to takhle půjde dál, 
budu jich mít na konci šest (směje se). Rád už bych zakotvil jen 
v jednom. Kdybych teď z Pardubic jezdil do Brodu, to bych 
opravdu uvítal.“ 

 Největší rozruch propukl v třebíčském táboře, jelikož 
Havlíčkův Brod je regionálním rivalem Nahodilova mateřského 
klubu. „To víte, že mě mrzí, že nemůžu hrát za svůj klub, ale 
takový už je hokejový život – někde peníze jsou, a jinde ne. 
Teď jsem prostě v Havlíčkově Brodě, chci za něj hrát co nejlíp 
a Třebíč řešit nemůžu,“ řekl pro oficiální klubový web 
Havlíčkova Brodu. „Rozhodně jsem ale rád, že za Rebel můžu 
hrát. Kluci hrají vršek první ligy, mají zkušený mančaft, který 
je navíc velmi dobře poskládaný a vládne v něm příjemná 
atmosféra. A já se teď budu snažit do něj rychle zapadnout, 
abych mu pomohl k dobrým výsledkům. Chci hrát co nejvíc pro 
tým.“ 

Do Litoměřic se z Ruska vrátil Ondřej Martinka 
 V prvním čísle tohoto magazínu jste si mohli přečíst 
rozhovor s Ondřejem Martinkou (foto), jenž neskrýval své 
nadšení z toho, že se mu povedlo sehnat angažmá v ruské 
Vyšší lize. Jenže jeho angažmá se nakonec proměnilo v noční 
můru (k okolnostem jeho působení se brzy vrátíme v jednom 
z budoucích čísel), a tak se vrátil zpět do klubu, odkud odešel.  
 Další změnou v sestavě Litoměřic bylo prodloužení 
hostování šikovného Jana Kloze. Došlo i k výměně beků. Do 
Ústí nad Labem se vrátil produktivní Ondřej Holomek a 
spolehlivý Jiří Suchý, opačným směrem, tedy do Stadionu, 
zamířil velezkušený Milan Vobořil a talentovaný mladík 
Dominik Boháč.  



 

Úspěšnost zákroků (min. 10 záp.) 
 
1. Libor Kašík (OLO) 96,73%  
2. Pavel Francouz (UNL) 94,70% 
3. Filip Novotný (JIH) 94,02%  
4. Zdeněk Orct (UNL) 93,68% 
5. Dominik Furch (BER) 93,56% 
 Průměr gólů na zápas (min. 10 

zápasů) 
 
1. Libor Kašík (OLO)  1,06 
2. Pavel Francouz (UNL) 1,52 
3. Zdeněk Orct (UNL)  1,59 
 

Nejvíce odchytaných minut 
 
1. Šimon Hrubec (TRE)  1148 
2. Miroslav Hanuljak (CHO) 1145 
3. Jakub Čech (HK)  945 
 
 

TOP 3 gólmani (čistá konta) 
 
1. Libor Kašík (OLO)  3 
2. Dominik Halmoši (JIH) 3 
3. Pavel Francouz (UNL) 2 
 

TOP 3 gólmani (počet výher) 
 
1. Miroslav Hanuljak (CHO) 13 
2. Zdeněk Orct (UNL)  10 
3. Pavel Francouz (UNL) 9 
 

TOP 3 cizinci (bodování) 
 
1. Martin Šagát (UNL)  21  
2. Dwight Helminen (CHO) 15 
3. Rok Pajić (UNL)  13 

 

Nejhorší +/- 
 
1. Adam Červenka (ŠUM) 14 - bodů 
2. Lukáš Sláma (TRE)  14  
3. Tomáš Protivný (HB)  13 
4. Aleš Křetínský (ŠUM) 13 
5. Jan Hanzl (MOS)  13 
 

TOP 5 nejtrestanějších hráčů 
 
1. Jiří Hašek (BER)  77 TM 
2. Petr Přindiš (MOS)  66  
3. Marian Morava (HB)  62 
4. Jan Látal (MOS)  54 
5. Zdeněk Tauš (MOS)  53 
 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 
 
1. Jan Klobouček (UNL) 26 + bodů 
2. Jiří Zeman (UNL)  25  
3. Tomáš Rod (UNL)  22 
4. Martin Šagát (UNL)  20 
5. Jaroslav Roubík (UNL) 18 
6. Jakub Lev (UNL)  18 
7. Miloslav Gureň (UNL) 18 
8. David Pazourek (UNL) 17 
9. Lukáš Handlovský (UNL) 16 
10. Zbyněk Sklednička (UNL) 16 

TOP 3 asistenti (obránci) 
 

1. Jakub Grof (CHO)  14 asistencí 
2. Jan Klobouček (UNL) 12  
3. Tomáš Kolafa (JIH)  11 
 

TOP 7 asistentů 
 
1.  Lukáš Král (BNJ)  20 asistencí 
2. Jan Alinč (UNL)  19 
3. Vojtěch Němec (HB) 16 
4. Jaroslav Roubík (UNL) 14 
5. Jakub Grof (CHO)  14  
6. Martin Šagát (UNL)  13 
7. Patrik Moskal (HK)  12  
 

zdroj statistik: hokej.cz 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Jaroslav Koma (HB)  6 gólů 
1. Tomáš Kolafa (JIH)  5 
4. Jaroslav Nedvěd (BER) 5 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Tomáš Kolafa (JIH)  16 bodů 
2. Jakub Grof (CHO)  16  
3. Jan Klobouček (UNL) 15  
4. Jaroslav Nedvěd (BER) 13 
5. Jakub Bartoň (OLO)  13 
6. Aleš Holík (ŠUM)  12 
7. Jiří Zeman (UNL)  11 
 
 TOP 7 střelců 

 
1. Daniel Hodek (JIH)  14 
2. David Hruška (CHO)  13 
3. Patrik Moskal (HK)  12  
4. Radim Kucharczyk (OLO) 11 
5. Petr Haluza (OLO)  11 
6. Vít Budínský (HK)  10 
7. Jakub Hulva (ŠUM)  10 

TOP 15 kan. bodování 
 
1. Jan Alinč (UNL)  27 bodů 
2. Lukáš Král (BNJ)   26 
3. Patrik Moskal (HK)  24  
4. Daniel Hodek (JIH)  23 
5. Jaroslav Roubík (UNL) 23 
6. Vojtěch Němec (HB) 22 
7. Martin Šagát (UNL)  21 
8. David Hruška (CHO)  20 
9. Radim Kucharczyk (OLO) 20 
10. Vít Budínský (HK)  20 
11. Milan Kostourek (HB) 20 
12. Jakub Lev (UNL)  19 
13. Michal Tvrdík (HK)  19 
14. Petr Haluza (OLO)  18 
15. Petr Polodna (HB)  18 

HRÁČSKÉ STATISTIKY 
k 14.11.2011 



 

TÝMOVÉ STATISTIKY PO 22 KOLECH 
 

TABULKY 
1. liga
 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů

1  HC Slovan Ústečtí Lvi  22  17  2  0  1  2  106:34  56  
2  HC Olomouc  22  13  1  0  4  4  67:41  45  
3  Piráti Chomutov  22  11  4  0  3  4  73:48  44  
4  HC Dukla Jihlava  22  14  0  0  2  6  70:46  44  
5  HC Benátky nad Jizerou  22  10  3  0  3  6  63:59  39  
6  HC VCES Hradec Králové  22  9  2  0  1  10  75:68  32  
7  HC Rebel Havlíčkův Brod  22  8  2  0  3  9  72:78  31  
8  HC Berounští Medvědi  22  7  4  0  1  10  51:65  30  
9  HC Stadion Litoměřice  22  7  3  0  2  10  55:68  29  
10  SK Kadaň  22  7  1  0  3  11  54:61  26  
11  Salith Šumperk  22  5  4  0  3  10  69:92  26  
12  SK Horácká Slavia Třebíč 22  3  4  0  7  8  48:64  24  
13  IHC KOMTERM Písek  22  4  5  0  2  11  39:69  24  
14  HC Most  22  2  2  0  2  16  46:95  12  
 
1. liga - DOMA
 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů

1  HC Slovan Ústečtí Lvi 11  9  2  0  0  0  61:16  31  
2  HC Dukla Jihlava 11  10  0  0  1  0  45:17  31  
3  HC Olomouc 11  8  0  0  2  1  41:16  26  
4  Piráti Chomutov 11  6  3  0  1  1  39:23  25  
5  HC Rebel Havlíčkův Brod 11  7  0  0  1  3  46:32  22  
6  HC Benátky nad Jizerou 11  6  1  0  1  3  32:23  21  
7  Salith Šumperk 11  4  3  0  2  2  43:34  20  
8  HC Stadion Litoměřice 11  5  2  0  1  3  31:30  20  
9  HC VCES Hradec Králové 11  5  2  0  0  4  39:34  19  
10  HC Berounští Medvědi 11  5  2  0  0  4  26:27  19  
11  SK Kadaň 11  5  0  0  1  5  28:27  16  
12  SK Horácká Slavia Třebíč 11  2  4  0  2  3  30:29  16  
13  IHC KOMTERM Písek 11  3  3  0  1  4  22:30  16  
14  HC Most 11  2  1  0  1  7  23:44  9  
 
1. liga - VENKU
 
Poř. Klub Zápasů Výher (VP) Remíz (PP) Proher Skóre Bodů

1  HC Slovan Ústečtí Lvi 11  8  0  0  1  2  45:18  25  
2  Piráti Chomutov 11  5  1  0  2  3  34:25  19  
3  HC Olomouc 11  5  1  0  2  3  26:25  19  
4  HC Benátky nad Jizerou 11  4  2  0  2  3  31:36  18  
5  HC VCES Hradec Králové 11  4  0  0  1  6  36:34  13  
6  HC Dukla Jihlava 11  4  0  0  1  6  25:29  13  
7  HC Berounští Medvědi 11  2  2  0  1  6  25:38  11  
8  SK Kadaň 11  2  1  0  2  6  26:34  10  
9  HC Stadion Litoměřice 11  2  1  0  1  7  24:38  9  
10  HC Rebel Havlíčkův Brod 11  1  2  0  2  6  26:46  9  
11  SK Horácká Slavia Třebíč 11  1  0  0  5  5  18:35  8  
12  IHC KOMTERM Písek 11  1  2  0  1  7  17:39  8  
13  Salith Šumperk 11  1  1  0  1  8  26:58  6  
14  HC Most 11  0  1  0  1  9  23:51  3  

 

Tabulka návštěvnosti domácích zápasů  
 
1. Chomutov   2574 diváků 
2. Ústí nad Labem  2043 
3. Jihlava   1996  
4. Třebíč   1531 
5. Šumperk   1498 
6. Havlíčkův Brod  1351 
7. Olomouc   1253 
8. Litoměřice    1179 
9. Hradec Králové  1130 
10. Písek   913 
11. Most    486 
12. Beroun   397 
13. Benátky nad Jizerou 362 
14. Kadaň   312 

 

Využití přesilovek 
 
1. Hradec Králové  23,93 % 
2. Havlíčkův Brod  21,93 
3. Ústí nad Labem  21,21 
4. Třebíč   20,41 
5. Šumperk   20,00 
6. Benátky nad Jizerou 19,51 
7. Most    18,45 
8. Chomutov   18,35 
9. Jihlava   17,46 
10. Olomouc   16,33 
11. Litoměřice   15,89 
12. Beroun   15,22 
13. Kadaň   14,68 
14. Písek   10,00 
 

http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=126&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=24&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=822&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=16&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=91&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=498&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=124&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=26&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=500&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=39&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=563&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=17&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=40&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=122&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=126&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=16&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=24&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=822&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=124&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=91&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=563&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=500&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=498&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=26&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=39&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=17&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=40&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=122&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=126&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=822&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=24&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=91&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=498&ids=992
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=396&view=stats_vyhledavani&idk=16&ids=992
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ROMAN MELUZÍN 

Roman Meluzín je jednou z největších 
osobností druhé nejvyšší soutěže. Vždyť tento 
hokejista, který překonal únavový syndrom, se 
stal dvakrát Mistrem světa. Popišme si nyní 
jeho cestu z Blanska až k titulu světového 
šampióna, a skončeme u jeho působení 
v momentálně prvoligovém Šumperku. 
  

Autor: HSfan, Tomáš Svoboda, Libor Kult 
foto: Lukáš Bajgar, Michaela Ficnerová, Věra 

Václavková, 
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tenkrát ještě mladej, ale starší 
zkušení hráči mě rychle vzali 
mezi sebe,“ dodal pro Tomáše 
Svobodu šikovný hráč, jenž byl 
členem elitní brněnské formace 
ve složení Pavel Janků-Roman 
Meluzín-Radek Haman. „Na svůj 
věk jsme byli drzí. Pavel vyčníval 
šikovností, rychlým bruslením. 
Radek hrál do těla. Já se snažil 
zapojit hlavu, přidat nápady. 
Docela nám to sedělo,“ prozradil 
pro sumpersky.denik.cz, proč 
tahle mladá lajna tolik řádila. I 
přes svůj nízký věk patřil k 
tahounům mužstva, v sezóně 
1991/1992 pak dokonce 
v necelých dvaceti letech ovládl 
interní bodování Zetoru, který 
ovšem v ročníku 1990/1991 hrál  

 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                 Z  G  A  B  TM 
1988-89  TJ Lok.Ingstav Brno   (1.liga)      16  6  4 10   0 
1989-90  TJ Zetor Brno         (E)           34  4  6 10   8 
         TJ Zetor Brno         (baráž o E)    4  0  0  0   0 
1990-91  HC Zetor Brno         (1.liga)      33 14  7 21   8 
1991-92  HC Zetor Brno         (E)           41 15 16 31  12 
1992-93  AC ZPS Zlín           (E)           38  9 19 28   - 
         AC ZPS Zlín           (E,p-o)        8  1  2  3   - 
         HC Královopolská Brno (1.liga)       6  1  2  3   2 
1993-94  AC ZPS Zlín           (E)           44 10 16 26   - 
         AC ZPS Zlín           (E,p-o)        3  0  2  2   - 
1994-95  AC ZPS Zlín           (E)           49 24 25 49   2 
1995-96  AC ZPS Zlín           (E)           34 11 16 27  10 
         AC ZPS Zlín           (E,p-o)        8  2  3  5   0 
1996-97  AC ZPS Zlín           (E)           50 15 31 46  24 
1997-98  HC ZPS Barum Zlín     (E)           50 17 21 38  18 
1998-99  HC ZPS Barum Zlín     (E)           47 24 27 51  12 
         HC ZPS Barum Zlín     (E,p-o)       11  5  2  7   6 
1999-00  Tappara Tampere       (FIN-1)       54 25 25 50   8 
         Tappara Tampere       (FIN-1,p-o)    4  2  0  2   0 
2000-01  ESC Moskitos Essen    (GER-1)       38  9  8 17  22 
         HC Oceláři Třinec     (E)           17  4 13 17   0 
2001-02  HC Oceláři Třinec     (E)           35  7 13 20  10 
         Tappara Tampere       (FIN-1)       16  5  5 10   4 
         Tappara Tampere       (FIN-1,p-o)   10  2  0  2   4 
2002-03  HC Oceláři Třinec     (E)           45  1  8  9  16 
         HC Oceláři Třinec     (E,p-o)       12  1  0  1   6 
2003-04  HC Oceláři Třinec     (E)           15  0  2  2   2 
         HC Slovan Bratislava  (SVK-1)        7  1  2  3   0 
2004-05  HC Kometa Brno        (1.liga)      38  8 16 24  10 
         HC Kometa Brno        (1.liga,p-o)   3  1  0  1   2 
2005-06  HC Kometa Brno        (1.liga)      50  9 14 23  16 
         HC Kometa Brno        (1.liga,p-o)   3  0  1  1   2 
2006-07  HC Kometa Brno        (1.liga)      16  0  4  4   4 
         Hokej Šumperk 2003    (2.liga)      29 10 18 28  18 
         Hokej Šumperk 2003    (2.liga,p-o)  11  7  8 15  12 
2007-08  Hokej Šumperk 2003    (1.liga)      43  9 20 29  26 
         Hokej Šumperk 2003    (1.liga,udr)   8  1  5  6   8 
2008-09  Salith Šumperk        (2.liga)      43 15 14 29  71 
         Salith Šumperk        (2.liga,p-o)  12  3  5  8   6 
2009-10  Salith Šumperk        (1.liga)      42  9 16 25  10 
         Salith Šumperk        (1.liga,udr)   3  1  1  2   0      
2010-11  Salith Šumperk        (2.liga)      33  7 17 24  20      
         Salith Šumperk        (2.liga, p-o)  8  0  4  4   2 
         Salith Šumperk        (1.liga, bar)  6  2  1  3   4  
  
                                             Z    G   A   B  TM 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR (ČSFR, ČSSR)    537 148 218 366   - 
Celkem   Za Šumperk                         238  64 109 173 177 
 
Draft NHL: 
1990     Winnipeg Jets (74.celkově) 
 
Reprezentace: 
1990     Mistrovství Evropy U18 (SWE-3.místo)  6  3  6  9  6 
1991     Mistrovství světa  U20 (CAN-3.místo)  6  0  4  4  0 
1992     Mistrovství světa  U20 (GER-5.místo)  7  1  0  1  6 
1995     Mistrovství světa      (SWE-4.místo)  8  1  1  2  2 
1996     Mistrovství světa      (AUS-1.místo)  8  2  2  4  0 
1999     Mistrovství světa      (NOR-1.místo) 10  0  0  0  0 

 

      Blanenský rodák začínal s 
hokejem v ODPM Blansko, v 
dorostu pak přešel do 
prvoligového brněnského 
Ingstavu. Zde také v pouhých 
šestnácti letech debutoval v 
družstvu mužů. V létě roku 1989 
ve svých sedmnácti letech 
přestoupil do extraligového 
Zetoru Brno, pokračovatele 
slavné Rudé hvězdy. „Byl jsem 
hodně vyjukanej. Navíc se v Brně 
říkalo: No jó. To só ti burani z 
Blanska,“ vzpomíná s úsměvem na 
své hokejové začátky. „Byl jsem  



 

s mládežnickými výběry mohl slavit dvě 
bronzové medaile. Před sezónou 1992/93, 
kterou později obohatil účastí na 
Mistrovství světa hráčů do 20 let (5. 
místo) se přesunul do Zlína, kde se stal 
záhy největší hvězdou moravského týmu. 
Výborné výkony vynesly tohoto forvarda 
až do národního týmu, s nímž absolvoval 
tři Mistrovství světa (1995, 1996, 1999). 
Ve Vídni 1996 se 185cm vysoký 
odchovanec Blanska podílel na zisku titulu 
Mistrů světa pro Českou republiku. „Je to 
krásný pocit, když vám na krku visí 
medaile a posloucháte hymnu. Takový 
zážitek jen tak někde nezískáte. Vídeň 
jsem si užil, mužstvu jsem také víc pomohl 
za úspěchem. Třeba v Lillehameru jsem 
odehrál jen pár zápasů v základní skupině. 
Pak jsem byl třináctý útočník,“ vzpomíná, 
ale rozhodně ne se sentimentem. Jeho 
dosavadní nejlepší sezonou byla ta s 
datováním 1998 - 1999. Tento ročník, 
v němž získal úctyhodných 51 bodů 
(24+27), mu vynesl nominaci i na jeho třetí 
Mistrovství světa. V Norsku nakonec Češi 
získali zlatou medaile a postavili tak první 
pilíř k nové dynastii českého hokeje. „Byly 
to krásné časy, dva tituly mistra světa to 
byla nádhera, ale člověk čas nezastaví…“ 
Povedený turnaj a zejména famózní forma  

jen 1. ligu. Hned v následujícím roce se ale 
Zetor vrátil mezi elitu. „Bylo to něco 
výjimečného. Hokej byl pro mě vším. 
Najednou jsem mohl nakouknout do 
nejvyšší soutěže. Starší kluci jako Michal 
Konečný nebo Igor Čikl nás učili, jak se 
máme chovat,“ vrací se do počátku 
devadesátých let. Díky velmi dobré formě 
se objevil i v nominacích na světové i 
evropské šampionáty svých věkových 
kategorií. Roman Meluzín tak  

 

17.6.1972 
185cm  
91kg 

hůl pravá 
útočník 

19Z, 6G, 6A, -3 +/-, 10TM 
 

Hráčské info 



 

slezském klubu setrval i pro následující 
sezónu, ale v polovině tohoto ročníku 
(2001/2002) se rozhodl změnit působiště, 
když se na závěr sezóny vrátil do Tampere. 
Po skončení tohoto ročníku ovšem Finsko 
znovu opustil a zamířil zpět do Třince, kde 
ho ovšem brzdila zranění a také neshody 
s vedením klubu. V sezóně 2002/2003 
Meluzína poprvé sužoval únavový syndrom, 
což se negativně projevilo na jeho hře i 
statistikách. „V zimě jsem byl za vedením 
klubu, že se cítím unavený a vyčerpaný. 
Nechal jsem se ale přesvědčit, abych 
sezonu dohrál. Nevím, jestli to bylo dobré 
rozhodnutí,“ vzpomíná Meluzín na ročník, 
v němž získal devět bodů. V další sezóně   

v klubu vynesla Meluzínovi první 
zahraniční angažmá. Ikona 
brněnského a zlínského hokeje se 
upsala finskému Tampere. „Zlín mi byl 
asi nejblíž. Odtud jsem se dostal do 
nároďáku a našel si tam ženu,“ 
vzpomíná na sedm odehraných sezóna 
v dresu Beranů pro Tomáše Svobodu. 
V Taparre nakonec Meluzín vydržel 
jen jeden ročník, ale na angažmá ve 
Finsku vzpomíná stále moc rád, 
jelikož se mu dařilo i individuálně, 
když ve své premiérové sezóně v zemi 
tisíce jezer nasbíral rovných padesát 
bodů. „Rok ve Finsku byl nádherný. 
Nic mi nechybělo, mohl jsem se plně 
věnovat hokeji. Líbilo se tam i 
manželce, malá dcera chodila do 
finské školky,“ vzpomíná na přelom 
tisíciletí v interview pro 
sumpersky.denik.cz. Sezónu 
2000/2001 ale díky neshodám 
s vedením klubu z Tampere kvůli 
přípravě zahájil v německé nejvyšší 
soutěži. „To ode mě byla blbost, 
kterou si zpětně vyčítám.“  U našich 
sousedů pak technicky zdatný centr 
odehrál jen 38 utkání, po nichž se 
vrátil do rodné domoviny, kde ho do 
svých řad zlákal Třinec, který měl 
v sestavě Pavla Janků a Josefa 
Štrauba, s kterými Meluzín hrával ve 
Zlíně, kde vytvořili jednu 
z nejúdernějších formací té doby. Ve  



 

a už jsem nemohl. Člověk byl zvyklý 
jezdit po ledě tam a zpátky. Najednou 
jsem ale přejel jednou kluziště a už 
jsem nemohl. Když jsem zašel na 
vyšetření, zjistili mi špatnou krev a 
později i nějaké viry v těle. Dostal 
jsem antibiotika, krev se mi zlepšila, 
ale problémy s únavovým syndromem 
jsem měl pořád. A nejhorší bylo, že mi 
k tomu žádný doktor pořádně nic 
neřekl. Lítal jsem po vyšetřeních a 
stejně jsem nevěděl, co mi vlastně je,“ 
řekl o zákeřné nemoci, která postihla 
třeba i slavného gólmana Milana 
Hniličku.                                                
Poté, co se Meluzín dostal do 
dostačujícího zdravotního pořádku, 
který mu umožnil návrat na ledová 
kolbiště, se vrátil do brněnské Komety, 
která tehdy hrávala první ligu. „Přišel 
jsem, abych zase začal hrát, protože  

bývalý reprezentant na soupisce Třince 
stále byl. „Sice jsem do sezóny nastoupil, 
ale vynechal jsem skoro celou letní 
přípravu. Nastupoval jsem ve třetí nebo 
čtvrté formaci. Nebyl jsem moc na ledě 
a nebyl jsem tak moc vytížený. Takže 
jsem ani nepoznal, jak na tom vlastně 
jsem.“ Svůj zdravotní stav tak naplno 
otestovalo až krátké angažmá ve Slovanu 
Bratislava, kam byl poslán svým 
kmenovým klubem. „V listopadu jsem tam 
odešel na hostování. Hrál jsem přesilovky 
a oslabení. V plném zatížení se mi už po 
šesti zápasech vrátili problémy s 
únavovým syndromem. Musel jsem 
sezonu ukončit. Během zimy jsem 
prodělal řadu vyšetření. Našli mně, že 
mám zahnisané mandle. Domnívali se, že 
by to mohla být příčina mých problémů. 
Při operaci mi postupně vyndali krční i 
nosní mandle. Od března už jsem začal 
individuálně trénovat a vypadá to, že už 
je to lepší. Ale teprve uvidíme, jak na 
tom jsem,“ říkal v červnu 2004 Meluzín o 
své nemoci pro blanensko.info a dodal, 
jak se u něj únavový syndrom projevoval. 
„Byl jsem pořád unavený, bolela mě 
hlava. Obul jsem si před zápasem brusle  

 



 

zákeřně, hodně se hákuje, drží, ale 
také rozhodčí na tom nesou velkou 
vinu, že tyto situace pouští. Jsou oproti 
extraligovým arbitrům skutečně o 
mnoho slabší, ostatně obrázek jsme si 
mohli udělat letos,“ prozradil své 
názory o úrovni 1. ligy po sezóně 
2004/2005, v níž Meluzín získal 24 
bodů. „Napřed jsem byl rád, když jsem 
přejel hřiště a měl jsem ještě dost sil 
se vrátit zpátky. Postupně se to ale 
lepšilo,“ okomentoval individuální 
výkony pro Tomáše Večeřu. 
      V Kometě pak Meluzín působil i 
v ročníku 2005/2006. Za Brno pak hrál 
i v úvodu následující sezóny, v jejímž 
průběhu byl ovšem uvolněn do tehdy 
ještě druholigového Šumperka. „Před 
několika dny jsem se ráno dozvěděl, že 
končím v Brně, a za čtvrt hodiny jsem 
se vlastně již setkal s dvojicí pánů ze 
Šumperka, s panem Velčovským a s 
panem Kučerou. Bylo to pro mě takový 
divný překvapení. Jen je škoda, že jsem 
se v Brně kvůli zdraví nemohl ukázat v 
nejlepším světle. Kometu přebral Libor 
Zábranský, mančaft šel nahoru. 
Najednou tu byly nové cíle,“ řekl po 
svém podpisu smlouvy s ambiciózním 
Šumperkem, který chtěl postupovat. 
"Asi není třeba příliš představovat  

    

 
 

po problémech s únavovým syndromem se 
nevědělo, jak na tom budu. Bydlím v 
Blansku a mám to blízko, tak proto. 
Samozřejmě jsem tady v Kometě 
začínal, ale to nebylo tím hlavním,“ sdělil 
po svém příchodu pro server hc-
kometa.cz.  „Nebýt těch problémů, mohl 
jsem být někde jinde. Ale to už nemá 
cenu řešit, to je za mnou. Měl jsem velké 
zdravotní problémy, které moji kariéru 
ovlivnily. Do formy, jakou jsem míval 
dřív, jsem se už nedostal. Ale teď už 
uvažuju jinak. Jsem rád, že ještě můžu 
hrát hokej,“ dodal pro idnes.cz. Roman 
Meluzín se tak znovu po třinácti letech 
proháněl po prvoligových kluzištích. „V 
extralize se hraje více technicky, naopak 
v první lize se hraje dost nečistě, místy  



 

 

hráče Romana Meluzína. Šumperský 
fanoušek si snad již zvykl, že pokud 
se naskytne příležitost a jsou 
prostředky k tomu potřebné, posílíme 
kádr. Získali jsme možnost angažovat 
hráče Romana Meluzína a dotáhli 
jsme celou záležitost do konce. Naše 
nová posila neodchází z Komety za 
zcela ideální situace, ze které je 
Roman Meluzín mírně řečeno 
rozladěn, takže jsme se snažili podat 
pomocnou a vstřícnou ruku," 
okomentoval příchod legendárního 
útočníka prezident Draků Vladimír 
Velčovský. Meluzín se tak ve třetí 
nejvyšší soutěži utkal se svým 
mateřským klubem, tedy s Blanskem. 
„Moc příjemné to nebylo, ale člověk 
se s tím musí vypořádat,“ řekl pro 
hokej.cz. 
     Hned ve své premiérové sezóně 
v Salithu splnil to, co se od něj 
očekávalo, jelikož jeho Šumperk mohl 
slavit postup do 1. ligy. Draci se 
tehdy museli obejít bez služeb Aleše 
Holíka a dosavadního lídra kabiny 
Oldřicha Kališe, takže se volil nový 
kapitán, kterým se stal právě slavný 
forvard. „Na ledě to pro mě nebude 
nic nového. Patřím ke zkušenějším 
hráčům, takže ta odpovědnost by na 
mě ležela i tak,“ uvědomuje si. 
„Kapitán představuje spíš pojítko ve 
vztahu k trenérovi a vedení, tam to 
pro mě bude nové,“ upřesnil o své 
nové funkci v rozhovoru pro Libora 
Kulta.  
       Jenže Moravanům se ročník 
2007/2008 vůbec nepovedl, jelikož 
se po této sezóně znovu vrátili do 2. 
ligy. „Sám sebe hodnotit nebudu, 
nicméně sezóna dobrá nebyla. Ve 
svém věku už se dívám především na 
výsledky týmu, právě proto nemohu 
tuto sezónu považovat za povedenou,“ 
zhodnotila tento ročník šumperská 
opora, jež získala solidních 29 bodů, 
pro hokej.cz. Meluzín u Draků setrval 
i pro následující ročník, který 
Šumperk znovu vyšperkoval postupem 



 

 do druhé nejvyšší soutěže. Salith si před 
sezónou dával jasný cíl, udržet 1. ligu. 
„Všichni, od vedení až po hráče, se z toho 
poučili. Myslím, že tehdy jsme doplatili na 
to, že se řeklo, že dostanou šanci hráči, 
kteří první ligu vybojovali. Teď přišli i 
kluci se zkušenostmi z extraligy, přestože 
i od začátku sezony určitá obměna 
proběhla.“  

T

       Jenže ani hráči typu Miroslav Barus, 
Jiří Hašek, Lubomír Vosátko, Martin 
Ambruz a právě Roman Meluzín nakonec i 
přes dobrý vstup do soutěže 1. ligu 
neudrželi. Salith tak znovu sestoupil. Ani 
to neodradilo 39letého útočníka od konce 
kariéry. „Mezi mladými si člověk užije 
legraci a dodá mu to elán. Pokud vydrží 
zdraví, chci rozhodně ještě hrát. Neřeším 
ale, jak dlouho to bude.“   
        Drtivá většina prvoligového kádru 
následovala Meluzína, takže pro 2. ligu se 
v Šumperku vytvořil hvězdný tým, který 
své předpoklady během ročníku 2010/2011 
naplňoval a doma neprohrál ani jedno 
utkání. Drakům se dařilo i v druholigovém 
play-off a v následné baráži, takže potřetí 
s Meluzínem v sestavě mohli Draci slavit

postup. „Postup nejspíš k hlavním cílům 
nepatřil, což nám dávalo víc klidu. Díky 
absenci tlaku si hráči na ledě víc dovolili. 
Ve druhé lize se to, že jsme doma ještě 
neprohráli, tak nějak dalo předpokládat, 
protože na tuhle soutěž jsme měli silný 
tým. Velmi dobře jsme zvládli i baráž. 
Vytvořili jsme dobrou partu, výborně 
chytal brankář a všechny lajny mohly 
rozhodovat zápasy,“ prozradil hlavní 
důvody skvělé sezóny pro server 
hokej.cz.  „O tom, že v 1. lize setrváváme 
vždy jen jednu sezónu, slýcháme na 
každém kroku a rádi bychom, aby se 
tentokrát styl nahoru–dolů neopakoval,“ 
dodal.
          Zkušený hokejista, který byl v roce 
1995 vyhlášen nejslušnějším hokejistou 
extraligy, si vzal chvíli na rozmyšlenou, 
zda pokračovat v kariéře, nebo ji už 
ukončit. Nakonec se ale k velké úlevě 
hlasitých šumperských fanoušků rozhodl  



 

těším, s klukama jsme si tu první 
ligu vybojovali, takže se to budeme 
snažit udržet,“ dodal pro Jaroslava 
Svobodu a Marka Schwarze. 
 Roman Meluzín je zatím 
skvělým příkladem pro své mladší 
spoluhráče. Nejen že vypomáhá 
s výchovou dalších hokejových 
talentů, ale také patří, jak se 
všeobecně předpokládalo, 
k nejlepším hráčům svého týmu. Po 
průměrném rozjezdu začal hojně 
sbírat i body. V současnosti jich má 
na svém kontě hned dvanáct, což ho 
řadí na páté místo v interním 
bodování. Za zmínku stojí i fakt, že 
má jednu z nejlepších bilancí +/- 
z celého týmu, konkrétně pak -3 
body. 39třicetiletý útočník tak 
útočí na svůj osobní rekord v počtu 
získaných bodů v 1. lize. Jeho 
dosavadním nejlepším počinem je 29 
bodů ze sezóny 2007/2008. Dokáže 
forvard, jehož draftovaly Tryskáči 
z Winnipegu, tento výsledek 
překonat? Ať už ano, či ne, až 
ukončí kariéru, skončí jedna velká 
osobnost… 

setrvat, a do své sbírky tak přidal svoji 
čtyřiadvacátou sezónu mezi seniory. 
Forvard, který již odehrál více jak tisíc 
soutěžních utkání za družstva mužů, se 
navíc stal i hrajícím asistentem Radka 
Kučery. „Motivace zahrát si ještě naši 
druhou nejvyšší soutěž byla velká. Navíc 
hokej hraji celý život, a pokud to stále 
jde, tak proč nezkusit pokračovat,“ 
prozradil pro Miroslava Pergra.  
       Společně s Kučerou připravil Meluzín 
velmi náročný program letní přípravy. „Tak 
nejen já starší hráč, ale i třeba mladší 
kluci tady v kabině si stěžovali na ten 
fyzický nápor. Ale zase na druhou stranu, 
takhle to bývá každý rok v tom srpnu. Je 
to nepříjemné, ale přežít se to musí, to k 
tomu hokeji patří. Musíme hrát hodně 
srdíčkem, jít do toho na plno, a potom 
teprve uvidíme, co v nás je,“ řekl pro 
oficiální web Draků. „Jinak na sezónu se  

Roman Meluzín je nyní na marodce Šumperka. Ze hry ho vyřadila 
angína. 



 
TEAM INFO 

TALENTI 
 HC Slovan Ústečtí Lvi 
V širším kádru Slovanu naleznete několik prvoligových talentů, například Jana 
Kloze (na hostování v Litoměřicích), Ondřeje Havlíčka (Třebíč), Tomáše Roda, 
Ondřeje Holomka či Dominika Boháče (Litoměřice), ale také duo extraligových 
potencionálních hvězd. Jde o Robina Hanzla (obr. uprostřed), který nyní hostuje 
v Litvínově, a nadějného brankáře Pavla Francouze, jenž je už ve svých 
jednadvaceti letech považován za nejlepšího brankáře druhé nejvyšší soutěže. 

Piráti Chomutov  
Ambiciózní klub dává do mládeže neskutečné peníze, s největší pravděpodobností 
vůbec nejvíce v České republice. Sladké plody pak představuje produktivní útočník 
Jaroslav Kůs (obr. nahoře), talentovaný bek Daniel Kolář, jeden z nejlepších 
juniorů loňského ročníku NOEN extraligy Roman Chlouba, nebo další bek, jenž už 
dostal příležitost mezi seniory u Krušnohorců, Jan Rutta. Všichni jmenovaní to ale 
mají v Chomutově vzhledem k obrovské konkurenci, která v sestavě Pirátů panuje, 
velmi těžké. Na druhou stranu zase můžou sbírat zkušenosti v Kadani nebo 
v druholigovém Klášterci nad Ohří. 

HC Dukla Jihlava 
Nejslibnější mladík Petr Šidlík se vydal před draftem do NHL na zkušenou za 
moře. Anatolij Protasenja zase zamířil do KHL. I tak ale v Dukle zůstává hned 
několik nadějných svěřenců trenéra Petra Vlka. Adam Zeman už se natrvalo 
zabydlel v základní sestavě, a když před dvěma lety dostal příležitost v první 
formaci, hojně sbíral i body. V bráně pak stojí jihlavský odchovanec, ovšem dnes už 
kmenový hráč Sparty, Filip Novotný. Jeho konkurentem je plzeňský mladík 
Dominik Halmoši. Očekávaný vzestup Michaela Polcara se v poslední době 
protahuje a odkládá. 

HC Olomouc 
Mora se letos vydala jinačí cestou, než v předchozích sezónách. V Olomouci se 
sešlo mladé mužstvo s několika velkými talenty. Na brankářském postu naleznete 
hned ten největší, zlínského Libora Kašíka, současného reprezentanta do 20 let. 
Většinu mladíků ovšem v Olomouci tvoří hráči zapůjčení odjinud, včetně Ondreje 
Šedivého, Rostislava Marosze, Lukáše Kucsery či Petra Koloucha. Mezi Kohouty 
mají všichni jmenování skvělého učitele, olympijského vítěze Jiřího Dopity. 

HC Rebel Havlíčkův Brod 
Kádr pod taktovkou Karla Dvořáka je velmi kvalitní, ale zároveň také mladý. 
Začneme-li s výčtem talentů od postu brankáře, tak v Danielu Dolejšovi ční velký 
potencionál. Už v šestnácti letech chytal ve 2. lize za Spartak Pelhřimov. Drtivou 
část seniorské kariéry má před sebou i Jan Semorád, který už je vlastně hotový 
hráč, stejně jako Jan Knotek (nyní je zraněný) či Martin Zábranský. Naopak Pavel 
Musil musí ještě dospět, aby zopakoval bodové hody z 2. ligy i v dresu Rebelu. 

HC VCES Hradec Králové 
Největším talentem je bezesporu Zdeněk Čáp (foto dole), což je na jednu stranu 
pro hradecký klub dobře, na druhou stranu s jeho službami na moc dlouhou dobu 
počítat nemohou, jelikož už pro něj bude brzy 1. liga malá. Zarážející je i to, že 
kanonýr Východočechů Vít Budínský do ELH zatím natrvalo neproklouzl. Hodně 
potencionálu má klub Petra Dědka především v defenzivě, kde krom již zmíněného 
Čápa figuruje i Václav Pánek, Martin Klement, Lukáš Karlík a na svůj věk už 
extraligou protřelý Václav Čížek. 

HC Berounští Medvědi 
Beroun je shromaždištěm talentovaných hokejistů, kteří ještě nejsou tak kvalitní, 
aby se mohli stabilně prohánět po extraligových kluzištích. V bráně naleznete 
slávistického Dominika Furcha, v obraně pak nastupuje Jiří Jebavý, Jan Soldán či 
Patrik Husák. V útoku je ze Slavie zapůjčený Tomáš Doležal, bratr slavnějšího 
Jiřího. Hodně toho má před sebou i Jakub Stromko, Dominik Pacovský a další. 



 

SK Horácká Slavia Třebíč 
Třebíč je líhní talentů, v poslední době se z juniorky do 
prvního mužstva probojoval například Martin Dočekal 
(obr. nahoře), bývalý mládežnický reprezentant Tomáš 
Vondráček či opora tradičního prvoligového celku Vilém 
Burian. Zapomenout nesmíme ani na bratry Kadelovi 
(Eduard ale nyní hraje ve 2. lize). Z extraligových 
mužstev pak bylo do Třebíče zapůjčeno několik 
nadaných mladíků, a to Šimon Hrubec, Radim Heřman, 
David Rangl, Antonín Honejsek, Jakub Kania, Tomáš Fořt 
či David Ostřížek. Mezi hokejové talenty ještě stále 
můžeme řadit Marka Laše (kmenový hráč Ústí n/L). 

HC Benátky nad Jizerou 
Jakožto farma Liberce naleznete ve středočeském týmu 
řadu mladých Bílých Tygrů. Nejvýrazněji se ve druhé 
nejvyšší soutěži uchytilo duo ofenzivních beků ve složení 
Petr Kolmann-Michal Pavlů. Za zmínku stojí určitě i 
Lukáš Krejčík, Jan Jaroměřský, mládežnický 
reprezentant Jiří Říha a v neposlední řadě i Petr Ulrych 
či Dalibor Bortňák. 

SK Kadaň 
Je pochopitelné, že se v Kadani objevují nadaní Piráti. Po 
severočeském kluzišti se prohání například Ondřej Fiala, 
který si svými výkony dokonce vybojoval měsíční 
hostování v Chomutově (vypadá to ale, že si ho tam 
nechají delší časový úsek), Roman Chlouba, Vladimír 
Novák, Tomáš Závorka, Martin Mazanec, Martin Davídek 
a další. 

HC Stadion Litoměřice 
Daniel Hora, Martin Belay, Matěj Stříteský, Kryštof 
Kafan, Marek Loskot, Jiří Gula, Jan Kloz, Dominik Boháč 
či Martin Novák s Jakubem Hlusičkou budou jednou 
(někteří už jsou i nyní) nadprůměrní prvoligoví hráči, 
pokud tedy jejich výkonnostní progres neustane. 
Například o Matěji Stříteském (za Litoměřice ale 
nastupuje už jen sporadicky, protože si díky skvělému 
loňskému play-off vybojoval místo v sestavě 
extraligového Litvínova) určitě v budoucnu hodně 
uslyšíme.  

IHC Komterm Písek  
Písek po loňské nepovedené sezóně navázal spolupráci 
s Kladnem a Spartou. Nadále dělá farmu i Českým 
Budějovicím, tím pádem pak v jihočeském celku 
naleznete hned několik hokejistů, kteří mají ještě 
všechno před sebou. V bráně jde o Vojtěcha Sedláčka 
(obr. uprostřed), jednoho z největších talentů české 
brankářské školy. O ofenzivní úkoly se stará donedávna 
ještě táborský forvard Vojtěch Mrkvička, talentovaný 
Jakub Suja, českobudějovický štírek Jiří Ferebauer a 
několik dalších nadaných hokejistů v čele s Markem 
Vanišem a Jakubem Markem. 

HC Most 
Také Most vykonává roli farmy (lépe řečeno je to 
partnerský tým), v tomto případě pražské Slavie a 
Karlových Varů. Z Prahy na sever Čech přišel například 
Daniel Krejčí (obr. dole) a někteří další hráči. 
Z Karlových Varů pak do Baníku zamířil gólman Marek 
Benda a v poslední době hned hrst dalších mladíků. 

HC Salith Šumperk 
Z extraligy byl Drakům zapůjčen místní odchovanec 
Michael Zacpálek. Z hostování Lukáše Žalčíka nakonec 
sešlo (nyní hraje za Beroun). Z úspěšného druholigového 
týmu v Šumperku zůstali Michal Velecký, Marek Haas, 
Tomáš Brunec a Daniel Vrdlovec. Nadějí do budoucna je 
určitě i Roman Boška, jenže ten má v podobě Tomáše 
Štůraly na brankářském postu velkou konkurenci.  

 

 



 

JAKUB BARTOŇ 

Jakub Bartoň vloni prožil nejlepší 
ročník své kariéry. Možná se divíte, 
jelikož Olomouc vloni vypadla už ve 
čtvrtfinále. Největšího úspěchu totiž 
dosáhl v extraligovém play-off, 
v němž hájil barvy Vítkovic, kam byl 
z Mory zapůjčen. Ve vyřazovací části 
dostával Bartoň hodně prostoru, 
dokonce dal i branku, a pomohl tak 
Slezanům k překvapivé účasti ve 
finále. Tam sice Ostravané neuspěli, 
ale na úspěšné sezóně 30letého 
zadáka to nic nezměnilo.  
 

autor: HSfan, Libor Kult 
foto: fotokraus.cz, Martin Pavlík 

OBRÁNCE



 

      Odchovanec 
severočeských Litoměřic 
zažil velký úspěch ovšem i 
před deseti lety, kdy slavil 
s Pardubicemi extraligový 
titul mezi juniory. Do A-
mužstva Pardubic se ale 
nikdy natrvalo neprosadil. 
Výraznější příležitost mezi 
seniory tak dostal 
dlouhovlasý zadák až 
v prvoligovém Písku. Přes 
Moeller, Hradec Králové, 
Písek, Třinec, Havířov a 
Opavu se dostal v sezóně 
2004/2005 do Olomouce, 
kde se konečně usadil a 
působí zde dodnes.  
        Do pamětí fanoušků se 
ale nesmazatelně vryl až 
v posledních dvou ročnících. 
V sezóně 2009/2010 
zachránil společně s dalšími 
třemi spoluhráči život 
Lukáši Slámovi, o rok 
později pak dostal pozvánku 
do extraligových Vítkovic, 
s nimiž odehrál celé play-
off, kde nakonec Slezané 
obhájili titul Vicemistrů ČR. 
Zaměřme se detailněji na 
rannější událost. 
      Den před Silvestrem se 
třebíčský obránce Lukáš 
Sláma rozcvičoval tak jako 
obvykle. Náhle ale 
zkolaboval. Během mžiku za 
ním přiběhli čtyři hokejisté 
Olomouce (Tomáš Zbořil, 
Dalibor Sedlář, Jakub Čuřík 
a právě i Jakub Bartoň), 
kteří okamžitě provedli 
první pomoc a začali 
s oživováním svého soupeře. 
Úspěšně ho dostali do 
stabilizovaného stavu. 
„Rozcvičovali jsme se před 
zápasem. Hráli jsme 
fotbálek, když Lukáš Sláma 
najednou upadl na zem.

Jakub Bartoň zažil dva velmi kuriózní ročníky. Nejprve zachránil život Lukáši 
Slámovi, za rok se zase s Vítkovicemi stal Vicemistrem ČR. 

Hráčské info 
 13.7.1981 

179cm, 79kg 
hůl pravá 
obránce 

22Z, 3G, 10A, +12 +/-, 10TM 

Statistiky 
Sezóna  Klub                                        Z  G  A  B  TM
1999-00 Pardubice - jun.   (E)          35  3  4 10  18 
        Pardubice - jun.   (E,fin.)     12  4  1  5  12 
        Pardubice - jun.   (E,p-o)       6  0  0  0   4 
2000-01 Pardubice - jun.   (E)          35  2 15 17  40 
2001-02 Pardubice - jun.   (E)          34  2 23 25  44 
        Pardubice - jun.   (E,fin.)      4  0  3  3   0 
        Pardubice - jun.   (E,p-o)       6  2  3  5  14 
        HC ČSOB Pojišťovna Pardubice  (E)           2  0  0  0   0 
        HC VČE Hradec Králové   (1.liga)      9  0  1  1   2 
        HC VČE Hradec Králové   (1.liga,out)  5  0  1  1   4 
2002-03 Pardubice - jun.   (E)           1  0  2  2   0 
        HC ČSOB Pojišťovna Pardubice    (E)         4  0  0  0   0 
        IHC KOMTERM Písek   (1.liga)     17  1  3  4  12 
        IHC KOMTERM Písek   (1.liga)      5  0  0  0   4   
        HC VČE Hradec Králové   (1.liga)     18  1  3  4  22 
2003-04 HC Oceláři Třinec               (E)         2  0  0  0   2 
        IHC KOMTERM Písek   (1.liga)     15  0  0  0  14 
        Havářovská hokejová společnost (1.liga)     9  0  0  0   6 
        IHC KOMTERM Písek   (1.liga,out)  6  1  0  0   2 
2004-05 HC Oceláři Třinec   (E)           3  0  0  0   4 
        HC Slezan Opava   (1.liga)     28  0  2  2  63 
        HC Olomouc    (1.liga)     18  1  3  4  14 
2005-06 HC Olomouc    (1.liga)     50  0  7  7  38 
        HC Olomouc    (1.liga,p-o)  4  0  0  0  10 
2006-07 HC Olomouc    (1.liga)     47  1  5  6 107 
2007-08 HC Znojemští Orli             (E)           1  0  0  0   0 
       HC Olomouc    (1.liga)     36  2  8 10  64 
        HC Olomouc    (1.liga,p-o) 11  1  2  3  22 
2008-09 HC Olomouc    (1.liga)     46  1  8  9  46 
        HC Olomouc    (1.liga,p-o)  8  0  0  0   8 
2009-10 HC Olomouc    (1.liga)     43  4 10 14  63 
        HC Olomouc    (1.liga,p-o) 10  1  0  1   8 
2010-11 HC Olomouc    (1.liga)     41  3  9 12  28 
        HC Olomouc    (1.liga,p-o)  6  0  0  0   2 
        HC Vítkovice Steel   (E)           4  0  0  0   4 
        HC Vítkovice Steel   (E,p-o)      16  1  0  1   4  
Celkem v extralize                                   32  1  0  1  14 
Celkem za Olomouc                                   320 14 52 66 410 

 

T
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TZjistili jsme, že nedýchá. Jakub 
Čuřík okamžitě začal s masáží 
srdce, já jsem se pokoušel 
otevřít mu pusu. Bylo to hodně 
náročné, protože čelisti svírá v 
tu chvíli velká křeč. V jednu 
chvíli to vypadalo, že mi 
prokousne prsty, pokud stiskne 
víc. Naštěstí se mi povedlo 
dostat se dovnitř a chytit úplně 
fialový jazyk, aby nezapadl. V 
Litvínově prý v téhle situaci 
vyrazili postiženému zuby 
hokejkou, aby mohli oživovat, ale 
my jsme nic po ruce neměli,“ 
sdělil devět dní po nešťastné 
události serveru hokej.cz. Poté, 
co zajistili, aby nezapadnul

Tři ze čtyř zachránců Lukáše Slámy. Zleva: Tomáš Zbořil, Jakub Bartoň, 
Jakub Čuřík. 

mladému obránci Horácké Slavie jazyk, 
začali s umělým dýcháním. „Já jsem na 
každých pět stlačení Jakuba Čuříka 
vdechoval, Tomáš Zbořil s Daliborem 
Sedlářem nejprve běželi pro někoho s 
telefonem, a pak nám pomáhali. Najednou 
začal chrchlat, tak jsme ho položili na bok. 
Vypadalo to, že se chytí, ale po chvilce jsme 
museli pokračovat. To se opakovalo asi 
třikrát nebo čtyřikrát, než přijela 
záchranka. Po celou dobu s námi po telefonu 
komunikoval proškolený člověk z nemocnice. 
Díky patří taky záchranářům, kteří přijeli a 
Lukáše Slámu dlouho oživovali. Projevilo se, 
že mají praxi,“ popsal chvíle, u kterých 
mrazí, Liboru Kultovi. „Každý říká, že to 
trvalo deset minut, ale mě to přišlo 
nekonečné. Vteřiny se neskutečně vlekly. 
Situace byla vypjatá, nikdo ani nedutal. 
Všichni jsme se modlili, aby všechno dobře 
dopadlo. Chtěli jsme to zvládnout a bojovali 
jsme ze všech sil. Nedovedu si představit 
ten pocit, kdybychom Lukáše neudrželi při 
životě.“   
         Po příjezdu sanitky byl 28letý zadák 
HST okamžitě transportován do nemocnice, 
kde ho lékaři udržovali po dva dny v umělém 
spánku. Po probuzení se nepotvrdily nejhorší 
prognózy a Lukášův stav se postupně 
zlepšoval a zlepšoval. Vyhráno ale neměl, 
muselo se totiž přijít na to, co za kolapsem 

Jakub Bartoň se v poslední sezóně zařadil mezi největší opory 
Olomouce. Dokonale nahradil zraněného Mikela a Lhotského. 



 

Vlevo sedí zklamaný Jakub Bartoň poté, co jeho Vítkovice prohráli ve finále play-off ELH. Vpravo pak dlouhovlasý 
obránce zakládá akci kmenové Olomouce.  

ať se dá do kupy, že se na 
něj těšíme, až se ukáže 
zase na ledě. Před tím 
incidentem jsem Lukáše 
moc neznal, ale Tomáš 
Zbořil s ním hrával, a byl 
z toho hodně špatnej. Teď 
už spolu ale určitě budem 
kamarádi, když se potkáme, 
rád s ním pokecám,“ řekl 
v rozhovoru na stránkách 
hstrebic.cz.  
      Po těchto pozitivních 
zprávách si oddychli všichni, 
kteří situaci ohledně Slámy 
sledovali. Když 10. ledna 
přijela Mora na Horácko 
sehrát odložený zápas, 
Kohouty při nástupu na led 
doprovázel mohutný aplaus. 
Hrdinové Čuřík, Zbořil a  

mladého sportovce stálo. 
Lukáš Sláma měl štěstí 
v neštěstí, žádná výrazná 
srdeční vada se u něj 
nepotvrdila a za půl roku už 
absolvoval letní přípravu 
s třebíčským mužstvem a 
v nové sezóně patřil 
k defenzivním pilířům Horáků. 
Jeho stav bedlivě sledovali 
snad všichni prvoligoví 
fanoušci, hráči, funkcionáři a 
především Bartoň s triem 
Čuřík, Zbořil a Sedlář. 
„Zprávy jsme sledovali. Svým 
způsobem jsme bojovali i za 
něj. Přáli jsme mu, ať se 
uzdraví. Když se probral, tak 
mi dokonce psal, že nám moc 
děkuje. Ta zpráva byla hodně 
emotivní. Já jsem mu odepsal,  



 

Bartoň pak od zástupce města 
Třebíče obdrželi hodinky, od paní 
Slámové pak vlastnoručně upečený 
dort a od klubu Horácké Slavie 
dárkový košík. „Klobouk dolů před 
třebíčským publikem, rodinou 
Lukáše, jak se k nám zachovali, jak 
nás odměnili, to bylo moc hezký. Měl 
jsem trošku na kahánku, byly to 
takový příjemný, až mrazivý chvíle.“ 
Žádný z darů se ale nemohl 
vyrovnat skvělému pocitu, že 
pomohli kamarádovi v nouzi. 
„Spousta lidí nám děkuje, což je 
příjemné. Na druhou stranu se nic T 

T

 

nevyrovná pocitu, že jste 
někomu zachránil život. To 
samo o sobě je skvělé. Když k 
tomu připočtu telefonáty, 
zprávy a reakce spoluhráčů 
nebo kluků z celé první ligy, 
jsem rád, že to dobře 
dopadlo.“
       Zaplaťpánbůh zato, že u 
kritické situace byli zrovna 
zmínění čtyři hrdinové. Sestra 
jednoho ze zachránců totiž 
pracuje jako zdravotní 
sestřička a základní informace 
od ní její bratr pochytil. Jakub 
Bartoň, kterému je věnován 
tento článek, pak v minulosti 
studoval různé příručky o první 
pomoci a jednou se u podobné 
situace již objevil. „Jednou 
jsem šel kolem situace, kdy 
někdo omdlel a dostával první 
pomoc. Poprvé jsem oživoval já 
osobně. Člověk něco vidí v 
televizi, taky v autoškole se 
leccos dozví a naučí. Navíc po 
zprávách o problémech 
sportovců jsem si několikrát 
přečetl materiály ohledně 
první pomoci. Dělám si i 
masérský kurz, kde to 
probíráme,“ sdělil pro hokej.cz. 
„Říkal jsem si, že by se mi 
 

Jakub Bartoň dostal cenu Fair-play. Diplom si vystavil do své vitrínky, kam 
později přidal i puk, který dopravil v semifinále proti Pardubicím do branky 

svého bývalého klubu. 

Lukáš Sláma je již nyní zcela v pořádku a znovu se zařadil do sestavy 
Horácké Slavie. 



 

Tmohlo hodit, když si přečtu 
brožuru. Myslím, že by to měl 
udělat každý, protože nikdy nevíte, 
co se kolem vás přihodí.“ 
      Nyní už pojďme k druhé 
významné události, která se 
odehrála v Bartoňově kariéře za 
poslední dva roky. Přípravu na 
životní sezónu 2010/2011 si zpestřil 
zajímavým závodem (vynošení 
padesátilitrového sudu na Svatý 
kopeček u Olomouce). Soutěž 
uspořádal sponzor Mory Radegast, 
tudíž se i klub HC Olomouc účastnil 
této netradiční soutěže, která měla 
napodobit práci šerpů v Hymalájích. 
Soutěžilo se ve dvojicích na 
pětikilometrovém úseku. Parťákem 
Bartoně se stal paradoxně další 
zachránce Lukáše Slámy, Tomáš 
Zbořil. S výsledným časem jedné 
hodiny a osmi minut se duo 
olomouckých hokejistů umístilo na 
solidní třinácté pozici. 
      Zdá se, že Bartoň netradiční 
momenty přímo přitahuje. Nejprve 
byl první u kolapsu třebíčského  
 

Bartoň by rád zlepšil svoji střelu, jelikož dostává hodně prostoru při 
přesilových hrách a rád by nasbíral více jak 12 bodů, které nasbíral 

v předešlém ročníku. 

obránce, pak se účastnil 
kuriózní soutěže a podivný 
ročník podtrhla příhoda 
z přípravy Olomouce, při 
níž se hráči Mory vydali 
ve skupince na kolech po 
silnici. Jenže skupinku 
cyklistů sejmul automobil. 
Čtyři hráči museli být 
odvezeni do nemocnice, 
Bartoň ale naštěstí utrpěl 
jen lehká zranění. 
„Bouračka se mi vyhnula. 
Jel jsem sice v té skupině, 
ale strhnul jsem kolo na 
stranu, kde nikdo nebyl. 
Měl jsem nejmenší 
následky,“ řekl pro 
hokej.cz.  
        Zajímavé na přípravě 
Olomouce bylo i to, že 
tréninky vedl společně 
     

Vítkovice se podruhé v řadě dostaly do finále, a podruhé v něm i prohrály.  



 

Nejoblíbenějším nápojem olomouckého zadáka je pivo. 

bojích se Kohoutům vůbec nedařilo 
a ztroskotali již ve čtvrtfinále, 
když je v šesti zápasech vyřadil 
havlíčkobrodský Rebel.   
       Jedna z mála pozitivních věcí 
byla výborná hra drobného beka 
s číslem 81 na dresu. Skvěle si 
vedl především v základní části, 
kdy s 12 plusovými body v kolonce 
+/- opanoval interní hodnocení 
Mory. Pro zadáka je toto číslo 
obzvlášť důležité. Dobré 
statistiky zaujaly i vítkovického 
trenéra Mojmíra Trličíka, který 
využil Bartoňovy služby ve 
čtyřech extraligových utkáních 
během základní části. „Hrál 
absolutně na doraz. Přestože den 
před tím nastoupil v prvoligovém 
utkání v Kadani, odehrál utkání 
proti Kladnu stejně dobře, jako by 
byl náš kmenový hráč, okamžitě se 
začlenil do naší party. Se svou 
příležitostí se popasoval nad 
očekávání dobře,“ zhodnotil výkon 
pravého obránce Mojmír Trličík. 

s Petrem Fialou Jan Tomajko, který 
ještě v sezóně 2009/2010 působil 
v Olomouci jako hráč a po účasti 
v semifinále svoji bohatou kariéru 
ověnčenou několika účastmi na 
Mistrovstvích světa ukončil. „Nikdo 
z nás s tím nemá problém. Zhostil 
se nové role parádně. Ví, co 
sneseme. Přece jen je blíž kabině a 
z jeho nových cviků jsme byli 
nadšení,“ komentoval před startem 
loňského ročníku.  
      Vášnivý snowboardista před 
sezónou 2010/2011 věřil v účast 
v baráži, dával si za vzor zlatý tým 
okolo Tomáše Rolinka z MS 2010. 
Pro Moru ale sezóna dopadla 
hrůzostrašně. Po první třetině 
základní části to dokonce vypadalo, 
že se Olomouc do elitní osmičky 
neprocpe. Zlepšená hra Hanáků ale 
nakonec přinesla pěkné čtvrté 
místo a přímou účast ve čtvrtfinále 
play-off. Jenže ve vyřazovacích

Mezi oblíbené pokrmy řadí 30letý bek těstovinový salát se špenátem, kuřecí 
řízek s bramborovým salátem, segedínský guláš a všechny druhy ryb. 



 

Adaptaci v sestavě Vítkovic usnadnil i 
fakt, že v prvním zápase hrál v obranné 
dvojici vedle bývalého hráče NHL 
Marka Malíka. „Bylo výborné hrát po 
boku takového obránce jako je Marek 
Malík. Díky němu nebyl ani žádný 
problém v souhře, Marek si přesně 
řekl, co potřebuje a co mám dělat,“ 
pochvaloval si spolupráci se zkušeným 
bekem.  
       Oproti očekávání Jakuba Bartoně 
pak dlouhovlasý sympaťák do Vítkovic 
odcestoval během základní části ještě 
třikrát. „Byla to paráda. Už jsem ani 
nečekal, že ještě dostanu možnost. 
Zvedlo mi to sebevědomí.“ Drtivou 
většinu zbytku úvodní části sezóny ale 
strávil v kmenové Olomouci. Když se 
v prosinci zranily osvědčené opory Jan 
Mikel a Akexandr Lhotský, roli lídra  

Mezi záliby hokejového tarzana patří snowboarding, windsurfing, lyžování, 
tenis, fotbal a golf. Právě v posledně jmenovaném sportu se loni utkal se 
svými kamarády Koukalem a Kolářem. Pardubičtí hokejisté ho ve sportu 
gentlemenů porazili a oplatili mu tak vyřazení v semifinále play-off ELH. 

To je pohodička co? Hm, to je pohoda. 

musel převzít juniorský Mistr 
ČR. A tuto pozici zvládl skvěle. 
„Nahradil je skvěle. Je starší, 
zklidnil se a to mu obrovsky 
pomohlo v rozehrávce. Herní 
situace zvládá výborně,“ 
pochvaloval si práci usměvavého 
zadáka olomoucký gólman Štefan 
Žigárdy. Hodně prostoru 
dostával jako pravák i 
v přesilových hrách, což je 
hlavním důvodem jeho dvanácti 
získaných bodů. Sám Bartoň ale 
uznává, že musí pracovat 
zejména na střelách od modré, 
ke kterým se během početní 
výhody dostává dost často. 
"Musím na střelbě pracovat, i 
když její úspěšnost je taky o 
štěstí. Ne jen o rychlosti. 
Nějaký sval na sobě najdu, ale o 
těch to asi nebude,“ řekl pro 
idnes.cz.  
        Jak již bylo zmíněno, ani 
výrazné zlepšení Bartoně oproti 
předešlým sezónám na výraznější 
úspěch Moře nestačilo. Na 
druhou stranu kdyby se Kohouti 
dostali třeba do semifinále, 
možná by se do Vítkovic  
 



 

v extralize jsou tak kvalitní a zkušení 
hráči, že každou chybu dokáží 
trestat.“  
     Se zapadnutím do kabiny Vítkovic 
neměl hokejista, jehož zálibou je mimo 
jiné i windsurfing, nejmenší problém. 
„Musím říct, že je tu opravdu vynikající 
parta. Cítím se tu výborně. Staří i 
mladí jsou jedna parta, s mladými hráči 
se znám i z Olomouce, protože u nás 
hostovali. Jsou to všechno profíci, 
dělají pro úspěch maximum. Občas se 
někdo zeptá, jestli nepotřebuju s 
něčím pomoct, je tu kamarádská 
atmosféra,“ komentoval prostředí 
v ostravské kabině v průběhu 
rozehrané čtvrtfinálové série 
s favoritem z Českých Budějovic.  
      Ve Vítkovicích se Bartoň potkal 
s takovými persónami, jako 
 

nedostal. „Kdybychom šli dál, nevím, jak 
by všechno vypadalo. Trenéři by mě 
nejspíš nepouštěli, ale to už se nikdo 
nikdy nedozví,“ myslí si Bartoň.  
        Do Ostravy ho chtěl zejména 
kouč Slezanů Trličík. „Od začátku 
sezóny máme nízký počet obránců, 
kteří mohou hrát extraligu, je jich jen 
sedm. Takže stále hledáme někoho, kdo 
by mohl jejich řady rozšířit. Právě 
Jakub patří mezi kandidáty, už loni se 
mi líbil, kdy jsem jezdil jako trenér 
Brna sledovat zápasy Olomouce. Je to 
produktivní obránce a také ve 
statistice +/- je na slušné hodnotě +8, 
to svědčí o jeho kvalitě a někdo takový 
by se nám hodil,“ řekl Trličík, který si 
nakonec do obranných řad z 1. ligy 
přivedl právě Bartoně a k němu i 
jihlavského Tomáše Ficence. Bartoň se 
tak zúčastnil play-off v ELH i 1. lize. 
Rozdíly mezi oběma vyřazovacími boji 
popsal pro Olomoucký večerník. „Rozdíl 
určitě není v nasazení. Tam si myslím, 
že je to obdobné. Tím, že je ve 
Vítkovicích velké hřiště, tak určitě v 
bruslení. Jinak je v extralize každá 
chyba hned trestaná. V 1. lize máte 
ještě někdy šanci situaci zachránit. Ale  

Za Olomouc odehrál do této sezóny 320 zápasů, v nichž nasbíral 66 
bodů, za 14 branek a 52 asistencí. 

Jakub Bartoň by se rád natrvalo usadil v extralize, ale sám už usoudil, 
že ve 30letech je zřejmě pozdě. 



 

třeba s Viktorem Ujčíkem, Markem 
Malíkem, Romanem Málkem či s 
Jiřím Burgrem. Spolupráci s nimi si 
nemohl olomoucký zadák 
vynachválit. „Rozhodně před nimi 
smekám. To co dokázali, dokazují a 
dokážou. Sledovat třeba Viktora 
Ujčíka je opravdu paráda. Hraje 
pořád naplno, burcuje v kabině i za 
nepříznivého stavu. To pak člověk 
nechce nic podcenit nebo vypustit.“ 
     V úvodu play-off nastupoval na 
led hokejový tarzan jen na pár 
minut, v průběhu play-off se ale 
marodka Vítkovic rozrůstala a 
rozrůstala, takže statný bek 
dostával poměrně dost prostoru. 
V sérii proti Pardubicím, kde 
s hokejem začínal, dal dokonce gól! 
A byla to vůbec jeho premiérová 
branka v české nejvyšší soutěži. 
„Rána mi pěkně sedla, obstřeloval 
jsem útočníka Honzu Koláře a navíc 
jsem skóroval v Pardubicích. Měl 
jsem v hledišti rodinu, byl tam i 
kamarád Petr Průcha. Ten byl z mé 
branky úplně nadšený. Proto si ten 
gól budu pamatovat hodně dlouho. 
Schoval jsem si i puk, který mám v 
Olomouci vedle diplomu za záchranu 
života,“ popsal hezké momenty ze 
zápasu proti Mistrovi ČR z roku 
2010.  

Mojmír Trličík o služby Bartoně hodně stál. A vybral si správného hráče, 
v play-off hrál totiž velmi dobře. 

"V reálu jsem gól ani neviděl. 
Radoval jsem se, až mi to řekli 
spoluhráči. Doma jsem se na ten 
gól díval na DVD. Už jsem si ho 
párkrát pustil," dodal 30letý 
obránce.  
      Vítkovice se i díky Bartoňově 
brance dostaly přes České 
Budějovice a Pardubice až do 
finále. Tým, jehož táhl skvělými 
výkony Roman Málek, ale 
nakonec proti bohatému a 
favorizovanému Třinci neuspěl a 
ve Vítkovicích zavládl smutek. 
„Zklamání tam určitě je, to tam 
bude vždycky. A radost? Já ani 
nevím. Člověk si sice řekne,  Vloni odehrál 30letý bek za Vítkovice 20 utkání, jednou se radoval ze vstřelené 

branky. K velké radosti jeho kamaráda Petra Průchy.  
 



 

Důvody prohry ve finále play-off 
zhodnotil pro 
olomoucky.denik.cz. „Oni měli 
hodně kvalitní mančaft, 
prokazovali to celou sezonu a 
zaslouženě to vyhráli. My jsme 
měli před finále menší pauzu, v 
prvním zápase nás přehráli úplně 
v pohodě, ale ve druhém jsme už 
měli trochu smůly. Kdybychom u 
nich jeden zápas uhráli, tak by i 
třeba trochu znervózněli.“  
       Po této úspěšné sezóně měla 
s Olomoucí tomuto 
dlouhovlasému rodákovi 
z Litoměřic skončit smlouva, ale 
podpis kontraktu s oporou 
zadních řad byl pro Hanáky 
prioritou a tak se nakonec na 
podmínkách s Vicemistrem ČR 
2011 dohodli. „Každý hráč by 
chtěl působit v extralize. V 
koutku duše jsem doufal, že mi 
nabídnou smlouvu Vítkovice. Na  

druhé místo je krásné, navíc pro mě to byl 
velký zážitek. Ale já už to asi nikdy hrát 
nebudu, takže mě to mrzí, že jsme to 
nedotáhli až na vrchol. Stříbrná medaile je 
super, ale při předávání vám ten úspěch 
takový nepřijde, protože tam je zklamání 
z porážky a ten úspěch si tak 
nepřipouštíte. Navíc, když vidíte, jak se 
Třinec raduje, tak vám to moc nepřidá, 
není to moc příjemný pocit. Radost přijde 
až časem.“ 
        Speciální bylo finále i v tom, že se 
v něm střetli dva největší rivalové. „Bylo 
to hodně specifické. Pro ten kraj to byla 
ohromná věc. V extralize jsou týmy 
Sparta nebo Slavia, které to finále chtějí 
hrát pořád. Pro Čechy to byly asi hodně 
zajímavé pocity, že se to odehrálo na 
Moravě. (usmívá se) Ale já myslím, že si to 
tam lidé zaslouží, protože když na nás 
přišlo deset tisíc diváků, tak to byla úplně 
nepopsatelná atmosféra. Nic podobného 
jsem nikdy nezažil a asi už nezažiji. 
Vyprodaná hala byla i v Třinci. Nemělo to 
chybu.“ 
       

První výraznější šanci mezi zeniory dostal v Písku, předtím ale 
párkrát naskočil i za Hradec Králové. 

Jakub Bartoň se během dvou týdnů stal jedním z nejčastěji dotazovaných 
prvoligových hráčů. Před úspěšným play-off dělal rozhovor jednou za měsíc, 

po něm pak třikrát týdně. 



 

 

Odchovanec Litoměřic je rád, že Stadion postoupil před rokem 
do 1. ligy. Jeho výsledky sleduje. 

Bartoň o… 
 
… hokeji v Litoměřicích: Sleduju ho. Pár kluků tam 
znám, navíc tam působí Ondra Kříž. Měl jsem zprávy 
od bratra, určitě jsem rád, že Litoměřice loni 
postoupily, fanoušci tam chodili ve velkém počtu. 
Myslím si, že v první sezóně v první lize hrály výborně, 
škoda jen, že tu šňůru vítězství neudržely a zrovna my 
jsme jim ji uťali. Potom totiž začaly prohrávat a 
někteří mi ještě vyčítali, že kvůli nám málem hrály 
baráž. 
 
... novém systému 1. ligy: Rozhodně je lepší, když 
budeme více hrát. Zápasy mají náboj a je dobře, že 
jich bude více. 
 
… konci Znojma: Vzhledem k tomu, že jsme Znojmo 
snad nikdy neporazili, tak mě to ani nemrzí (smích). 
Myslím, že pro ně bude EBEL zajímavým oživením a 
přeji jim hodně úspěchů. Je ale škoda, že mizí tým z 
Moravy, nebyla to tam taková dálka autobusem. 
 
… letní přípravě: Je to povinnost, která patří k hokeji 
a vůbec ke sportu. Trénovat se musí, v zimě se to 
potom ukáže. Já osobně jsem s přípravou nikdy 
problémy neměl, samozřejmě některé tréninky byly 
těžší, ale myslím si, že loni byla letní příprava 
náročnější. Letos nás bylo méně, takže to také něco 
mělo do sebe. 
 
... sportech v přípravě: Sporty mám rád všechny. 
Asi největší problém mi dělal florbal, moc mi to 
nestřílelo a navíc z toho bolí záda. Jinak ale se žádným 
sportem problém nemám. Nejblíže mi byl tenis, potom 
také fotbal, ale u něj se potýkám s nedokonalou 
technikou. 

 

druhou stranu jsem realista a vím, jak to v 
hokeji chodí. Vím, že třicetiletého borce si 
jen tak nikam nevezmou, navíc nemám žádné 
zkušenosti z nejvyšší soutěže. I pro 
extraligové kluby je výhodnější, když mají své 
vlastní kmenové mladé hráče. Nemusí potom 
nikoho kupovat a mě si třeba půjčí.“ 
       Pokud bude Bartoň podávat takové 
výkony, jako v základní části v Olomouci a 
v play-off za Vítkovice, startů v tuzemské 
elitní soutěži by se ještě letos dočkat mohl. 
„Ve Vítkovicích říkali, že se mnou byli 
spokojení. Pan Fürst mi potom slíbil, že když v 
Olomouci podepíšu, tak mi domluví i s panem 
Fialou zase možnost, že by mě poslali do 
extraligy. Tak doufám, že je nezklamu a že 
budu podávat dobré výkony a zasloužím si to.“ Jakub Bartoň patří mezi hodně obětavé beky. 
       



 

PIRÁTI CHOMUTOV 

Ambiciózní tým v létě překopal snad 
vše, co se dalo. Krom změn 
v hráčském kádru otevřel Chomutov 
novou moderní hokejovou arénu, a 
z pirátů se stali Piráti, jelikož klub 
změnil po dlouhé době i svůj název. 
V neposlední řadě zlákali 
Krušnohorci do svých řad 
mezinárodně respektovaného 
trenéra Václava Sýkory. 

 
autor: HSfan, Jakub Novák, David Matula 
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 Historie chomutovského 
hokejového klubu se datuje od roku 
1945. Začátky nebyly nikterak 
jednoduché. Na nákup výstroje 
nebyly peníze, a tak se hrálo ve 
vypůjčených věcech od fotbalistů. 
Chomutovská veřejnost o vzniku 
nového sportu nejprve vůbec 
nevěděla. Nadšení a odhodlání hráčů 
i funkcionářů však bylo tak veliké, 
že počáteční nesnáze brzy 
překonali a vybudovali pevné 
základy chomutovského hokejového 
klubu. Už v sezóně 1950/1951 si 
předchůdci Pirátů zajistili postup 
mezi tuzemskou klubovou elitu. 
Severočeši byli více než důstojnými 
soupeři, v ročníku 1954/1955 
obsadilo mužstvo, které se 
spoléhalo především na výkony 
Miroslava Klůce, 3. místo. Rok nato 
dokonce chomutovští hokejisté 
obsadili příčku druhou. Celé město 
tehdy slavilo, ale úsměv na tváři 
všem zamrznul 24. listopadu 1956. 
Při návratu ze švýcarského turnaje 
se totiž zřítilo letadlo s druhou 
částí chomutovské výpravy na 
palubě. Pod troskami aeroplánu 
tenkrát zahynuli vedoucí výpravy 
Stanislav Vaisochr a Jan Výborný, 
brankář Miroslav Pašek a útočníci 
Zdeněk Nový a Ondřej Borovička.  
 Od té doby už Krušnohorci 
nepatřili mezi nejužší špičku 
nejvyšší soutěže a pohybovali se 
spíše v horší polovině tabulky. 
Důvodem bylo to, že hráči stárli a 
mladých talentovaných hochů, kteří 
by mohli zastoupit zasloužilé 
veterány, do A-týmu moc 
nepřibývalo. V roce 1964 tak 
Chomutov po třinácti letech elitní 
soutěž opustil. Severočeši se pak 
ještě nadvakrát do 1. ligy, jak se 
tehdy jmenovala nejvyšší hokejová 
soutěž, vrátili. Nadobro však 
tuzemskou elitu opustili v 70. 
letech. Od té doby začalo strádání 
severočeského celku s bohatou 

Miroslav Hanuljak s brankářskou maskou, kterou proslavila zejména 
legenda českého hokeje Dominik Hašek. 

Soupiska 
 
#  post      jméno                                narozen            věk      výška  váha     hůl  
1   brankář Miroslav Hanuljak   12.9.1984  26 let 180 cm 72 kg  L  
82 brankář Milan Řehoř   23.6.1984  27 let 191 cm 98 kg  L  
71 obránce Jakub Grof   16.5.1981  30 let 179 cm 83 kg  P  
7  obránce David Havíř   18.4.1975  36 let 178 cm 85 kg  L  
34 obránce Jeff Jillson   24.7.1980  31 let 192 cm 92 kg P  
21 obránce Petr Macháček   19.10.1985  25 let 179 cm 84 kg  L  
87 obránce Martin Mazanec   5.8.1989  22 let 190 cm 87 kg  L  
6  obránce Jaroslav Mrázek   14.1.1986  25 let 190 cm 98 kg  L  
27 obránce Brett Palin   23.6.1984  27 let 188 cm 91 kg  P  
16 obránce Aleš Pavlas   30.1.1982  29 let 173 cm 77 kg  P  
51 obránce Lukáš Pulpán   23.6.1985  26 let 173 cm 80 kg  L  
90 obránce Jan Rutta    29.7.1990  21 let 187 cm 80 kg  P  
8  útočník  Lukáš Endál   8.12.1986  24 let 186 cm 95 kg  L  
67 útočník Ondřej Fiala   4.11.1987  23 let 188 cm 86 kg  L 
77 útočník Jaroslav Hafenrichter  22.1.1990  21 let 182 cm 90 kg  L  
10 útočník Dwight Helminen   22.6.1983  28 let 178 cm 88 kg  L  
91 útočník Jan Heřman   16.2.1984  27 let 177 cm 84 kg  L 
11 útočník Karel Hromas   27.1.1986  25 let 186 cm 94 kg  L  
44 útočník David Hruška   8.1.1977  34 let 182 cm 90 kg  P  
31 útočník Štěpán Hřebejk   28.5.1982  29 let 174 cm 73 kg  P  
64 útočník Jaroslav Jabrocký  16.4.1980  31 let 175 cm 82 kg  L  
12 útočník Petr Jíra    10.8.1978  33 let 175 cm 75 kg  P  
14 útočník Milan Kraft   17.1.1980  31 let 193 cm 98 kg  P  
33 útočník Jaroslav Kůs   3.3.1990  21 let 187 cm 90 kg  L  
37 útočník Zdeněk Ondřej   2.8.1980  31 let 180 cm 95 kg  L  
40 útočník Milan Procházka   17.4.1977  34 let 183 cm 91 kg  L  
24 útočník Filip Seman   15.11.1985  25 let 178 cm 83 kg  L  
20 útočník Marek Sikora   29.12.1986  24 let 187 cm 95 kg  P    
 

průměr: 27 let 183 cm 87 kg   

http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.piratichomutov.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


 

tradicí. V roce 1984 pak dokonce 
Chomutov sestoupil až do třetí 
nejvyšší soutěže. Tím začalo 
historicky nejtěžší období. Hrálo se 
téměř na amatérské úrovni, hráči 
měli stálé zaměstnání a hokej hráli až 
po práci. Postupem času začaly 
přibývat i ekonomické potíže. Na 
začátku 90. let měl přesto Chomutov 
několikrát na dosah postup. Klíčová 
byla sezóna 1993/94, kdy právě 
postup si většina sponzorů určila jako 
podmínku další spolupráce. Jenže 
vytyčený cíl se splnit nepodařilo. Tím 
se klub dostal do velkých finančních 
potíží. Důsledkem toho byla na 
zimním stadiónu odstavena teplá  

 
Štěpán Hřebejk patří k nejlepším defenzivním forvardům 1. ligy. 

voda, mrazírny odmítly vyrábět led, 
nebyly peníze na výstroj hráčů apod. To 
se pochopitelně odrazilo i na výsledcích 
mužstva, které v následujících dvou 
letech obsadilo 9., respektive 6. místo. 
Vysvobození přinesl až rok 1997, kdy 
Chomutov koupil práva na 1. ligu od Ústí 
nad Labem.  
 KLH se záhy po návratu do 1. ligy 
usadil v horních patrech tabulky. 
V ročníku 1999/2000 a 2000/2001 
dokonce vyhráli chomutovští hokejisté 
základní část. V roce 2001 pak 
Krušnohorci vyzvali v baráži o extraligu 
Karlovy Vary. Ale kýžený návrat mezi 
elitu se stejně jako o devět let později 
nepodařil. 
 Po loňské sezóně, která se 
Chomutovu nevydařila, přišly velké 
změny. Zrodil se takřka nový klub. 
Nejprve vedení klubu ulovilo do svých 
řad velezkušeného trenéra Václava 
Sýkoru. Kouč se zkušenostmi z KHL 
okamžitě začal s přestavbou kádru. 
Mimo jiné odešel hokejový bouřlivák 
Radek Duda a také tehdejší kapitán týmu 
Zdeněk Skořepa. Na sever Čech přivedl 
Sýkora zejména hráče do defenzívy.  

Sestavený kádr se zdá nakonec 
minimálně stejně kvalitní, jaký byl vloni. 
Alespoň tedy, co se týče zvučnosti jmen 
jednotlivých hráčů. Cílem, tedy nemůže  
 

David Hruška je nejobávanější kanonýr druhé nejvyšší soutěže. 



 

Největší defenzivní hvězdy 
Lukáš Pulpán 

Obránce, jenž nikterak nevyniká svými fyzickými 
parametry, zato jej zdobí výborný přehled ve hře a přesná 
přihrávka, letos i kvůli zranění získal jen pět bodů. Pokud 
je ale Pulpán zdraví, v jeho možnostech je i zisk více jak 
třiceti bodů, jak se mu to povedlo už třeba v ročníku 
2008/2009. 

Jeff Jillson 
Americký zadák si v České republice udělal jméno za svého 
působení v Pardubicích v mistrovské sezóně 2009/2010. 
Zatím zůstává trochu za očekáváním. Nehraje tak dobře, 
jak jsme vídávali za jeho angažmá v městě dostih a 
perníku. Za podprůměrnými výkony obránce se zkušenostmi 
z NHL má vliv jistě i to, že si ještě stále zvyká na odlišný 
způsob herního pojetí 1. ligy.   

Brett Palin 
Kanadský obránce by jistě i v naší nejvyšší soutěži patřil 
k ozdobám soutěže. Jeho fyzické parametry budí značný 
respekt, no zkuste padnout do střely 190 centimetrovému 
pořízkovi. Na serveru youtube.com najdete nespočet 
bitek, kterých se tento důrazný bek zúčastnil. 
V Chomutově má ale za úkol něco jiného, než se jen bít.  

být nic jiného, než postup do 
extraligy. Postup ovšem bývá 
velmi náročný. „Není 
jednoduché vyhrát první ligu 
jako takovou a přitom vám to 
ještě postup nezaručí. 
Následuje baráž a několik let 
už vidíme, že není snadné 
přejít přes extraligový tým. 
Naposledy se to povedlo Mladé 
Boleslavi, což už jsou také 
čtyři roky. Jsou v tom nervy, 
psychika. Když hrajete v 
extralize play-off, je to 
spojené většinou s pozitivními 
emocemi. Hlavně u klubů, pro 
které je to nadplán. Hráči i 
trenéři si to užívají. Tady je to 
o něčem jiném, zvlášť když se 
klub snaží postoupit už 
dlouho," řekl pro web 
piratichomutov.cz Václav 
Sýkora, jenž by byl pro 
rozšíření extraligy o další dva 
celky. „Vím, že se už diskuze na 
téma rozšíření soutěže před 
pár lety vedla, přičemž se spíš 
přiklánělo k názoru, že by to 
soutěži spíš uškodilo. Já si 
ovšem v současné době myslím, 
že naopak. V době, kdy má 
hned několik týmů ekonomické 
problémy, tak by to mohlo být 
ku prospěchu. Proč nepřibrat 
týmy jako je Chomutov a Ústí 
nad Labem, které svými 
rozpočty daleko převyšují 
ostatní prvoligové kluby a 
soutěž na čas třeba zavřít. 
Nejsem ekonom, takže nevím 
jaký je aktuální vývoj světové 
finanční krize, nicméně si 
myslím, že by tento způsob 
mohl spoustě klubů pomoci 
stabilizovat kádr i finance a 
připravit se v klidu na další 
roky. Současně by mohli dostat 
více prostoru mladí hráči, kteří 
jsou někdy odsouváni i přes 
jejich talent a hrají staří  Milan Řehoř přišel z Jihlavy, aby pomohl Pirátům k postupu do extraligy. 



 

Největší ofenzivní hvězdy  
David Hruška 

Kanonýr jak má být. Konečně svoji pověst střelce 
potvrzuje i ve svém novém působišti v Chomutově, kde po 
dvou slabších ročnících nakročil k překonání třicetigólové 
hranice, tak jak náš magazín před sezónou předvídal. 
Sokolovský rodák si dokonce několikrát přes hlavu přetáhl 
i reprezentační dres, což je pro sportovce ta největší 
možná pocta.  Milan Kraft 
Rovněž i kapitán Pirátů poznal, jaký je pocit nosit dres 
s lvíčkem na prsou. Mohutný útočník byl dokonce členem 
národního mužstva na domácím Mistrovství světa 2004 
v Praze a Ostravě. Mezi další životní zkušenost řadí i to, 
že se při svém angažmá v Pittsburghu potkával v jedné 
kabině s Mariem Lemiexem, jenž je považován za druhého 
nejlepšího hokejisty historie NHL. 

Petr Jíra 
Petr Jíra sice za sebou nemá zdaleka tak hvězdnou 
minulost jako někteří jeho spoluhráči, zato ale na ledě své 
kamarády často zastiňuje. Letos k tomu ale šikovný 
hokejista moc příležitostí neměl. Hned v úvodu ročníku se 
totiž zranil a zatím tak v jeho statistikách figurují jen tři 
odehraná klání. Chomutovu citelně chyběl. 

hráči, kteří jsou někdy již za 
svým zenitem," sdělil Davidu 
Matulovi.                                     
 Po jmenování trenéra 
s velkým T přišla i další výrazná 
pozitivní změna. Chomutov 
totiž obdržel statut hokejové 
akademie. „Hokejová akademie 
nám především přinese kredit 
kvality. Jsme mezi šesti týmy, 
které tento statut mají. Je to 
vizitka klubu a signál pro 
všechny členy klubu a hlavně 
rodiče. Další věcí je fakt, že 
tým nesestupuje ze soutěže 
extraligy. Pokud akademie 
bude pracovat na špičkové 
úrovni, tak by týmy s akademií 
měly být na vrcholu tabulky. 
My začínáme a dává se 
dohromady celý systém, tak je 
to pro nás klid na práci. Víme, 
že se nemusíme bát sestupu. 
Dále nás bude svaz podporovat 
z hlediska tréninkového 
procesu. Veškeré metody a 
informace budou daleko užší. 
Představa je taková, že se 
budou zástupci akademií 
pravidelně scházet a 
vyhodnocovat práci. Budou si 
podávat informace o 
tréninkových procesech, ale i o 
studijních povinnostech, což je 
dost zavazující pro členy 
akademie. Všichni hráči by měli 
plnit sportovní stránku, ale i 
školu,“ řekl v rozhovoru pro 
Jakuba Nováka nový šéf 
akademie Jaroslav Liška. 
„Myslím si, že je to historický 
moment pro tento klub a jeho 
mládežnickou složku. Otvírá to 
obrovský prostor pro trénink, 
přípravu a veškeré sportovní 
možnosti,“ sdělil zase trenér 
juniorského týmu Jaroslav 
Beck.     
 Podmínkou udělení 
hokejového statutu akademie Brett Palin patří k největším tvrďákům v sestavě Pirátů. 



 

František Bombic momentálně hostuje v Karlových Varech. 

by zůstala v týmu i pro závěrečné boje 
v playoff, jelikož tým bude hrát 
mistrovství Ameriky,“ řekl Jaroslav 
Liška. „Očekáváme, že to hráčům 
přinese zkvalitnění herních činností a 
také si sami osáhnou to, když budou 
sami v cizím prostředí. Budou hrát 
úplně jiný hokej a věříme, že nám to 
potom přinesou zpátky do klubu. Opět 
to jen zvedá kredit celé filozofie a 
práce klubu, v které chceme 
pokračovat. Chceme, aby se talent 
mladých hráčů rozvíjel v maximální 
míře, aby se mohli naplno věnovat hře, 
kterou mají rádi, aby patřili mezi 
nejlepší. Chceme do budoucna, aby 
chomutovský mládežnický hokej hrál na 
špici, a aby se rekrutovali hráči pro „A“ 
mužstvo a případnou reprezentaci,“ 
dodal pro oficiální server Pirátů. 
 Třetí zásadní novotou na severu 
Čech je pak otevření nové arény. Ta 
stará bohužel neunikla demolici. O 
historii starého stánku, ve kterém se 
psala historie tohoto klubu, se můžete 
více dozvědět v dokumentu 
s příznačným     
  

bylo mimo jiné navázání mezinárodní 
spolupráce. A víte, s kým od nynějšího 
léta spolupracuje Chomutov? 
S Detroitem Red Wings! Rudá křídla 
mají totiž patronát nad hokejovou 
školou, kterou v Detroitu vede slavný 
český hokejista Petr Klíma. A co 
vlastně projekt obnáší? „Domluvili jsme 
se na tom, že hráče budeme střídat v 
horizontu třech měsíců. Trenér 
ročníku 1997, kterého se program 
týká, potom dostal za úkol vytipovat 
prvních šest hráčů mužstva, kterým 
jsme možnost této zámořské stáže 
nabídli. Po třech měsících dojde na 
střídání a do Detroitu odletí druhá 
parta. V třetí periodě si potom buď 
sám Petr Klíma na základě výkonů a 
uplatnění hráčů v týmu složí třetí 
partu, nebo hráče vybereme my tady 
na základě splnění požadavků, které na 
hráče máme. Každopádně třetí parta  

Jaroslav Kůs je velkým talentem. 



 

všichni chomutovští i hostující 
fanoušci záhy oblíbili. Vyvádí 
opravdu pořádné skotačiny.  
 Samotné výkony na ledě 
jsou ale prozatím hodně mizerné. 
Chomutovu se nevydařilo hned 
několik zápasů. Celkem 
jedenáctkrát z 22 odehraných 
kol ztratili Krušnohorci 
minimálně jeden bod, což je na 
tým s extraligovým rozpočtem 
minimálně zarážející. Co stojí za 
špatnými výkony Pirátů? 
1) Rozsáhlá obměna kádru- každá 
přestavba přináší jedno velké 
ale. A to, že tým se musí nejprve 
sehrát, aby podával výkony, jaké 

názvem Stodola, který najdete 
pod heslem dokument Stodola 
na serveru YouTube. 
 Při prvním přípravném 
zápase pak byl odhalen i nový 
název týmu, což pochopitelně 
zapříčinilo i vytvoření nových 
dresů a změnu loga. „Logo i 
dresy se mi hodně líbí. Myslím, 
že se to vedení povedlo. Klobouk 
dolů. Před tím to byly dvě akce v 
play-off a u diváků se to celkem 
chytlo a lidem se to bude líbit. 
Piráti jsou dobře zvolení,“ řekl 
produktivní obránce Jakub Grof. 
 Další novinkou je i klubový 
maskot, zvaný Picaroon. Toho si 

Václav Sýkora je jedním z nejrespektovanějších koučů v České republice. 

Umístění Chomutova po ZČ 
 

2000/2001.........  1. místo 
2001/2002.........  4. místo 
2002/2003.........  3. místo 
2003/2004.........  2. místo 
2004/2005.........  6. místo 
2005/2006.........  6. místo 
2006/2007.........  4. místo 
2007/2008.........  2. místo 
2008/2009.........  3. místo 
2009/2010.........  2. místo 
2010/2011.........   2. místo 

 

Město 
 Chomutov je okresní město v Ústeckém 
kraji, 49 km jihozápadně od Ústí nad 
Labem. Zaujímá plochu 29,26 km² a v 
roce 2011 zde žilo 50 123 obyvatel, čímž 
je dvacátým druhým největším městem 
České republiky. Dominantou města je 
věž s kostelem Nanebevzatí Panny Marie 
a podloubím lemované Náměstí 1. máje. 
Narodil se zde například spisovatel a 
malíř Jiří Žáček nebo také tanečník a 
herec Vlastimil Harapes či průkopník 
železnic F.J. Gerstner.    

Fanoušci 

 
 Na to, jací hráči a jaké ambice měl 
vloni Chomutov, chodilo na domácí 
zápasy Pirátů průměrně jen 1400 
diváků. Po vybudování nové haly se ale 
návštěvnost na utkání Krušnohorců 
rapidně zlepšila, nyní se totiž do nové 
arény pravidelně nachází průměrně 
cestu 2,5 tisíc diváků!   

Stadion 

 
Krušnohorci pro novou sezónu změnili 
své působiště. Starý zimní stadion 
byl zdemolován, Severočeši se tak 
uchýlili do moderní arény, jež pojme 
až 5000 fanoušků, s jednou 
z nejlepších kostek ve střední 
Evropě. Zázemí stadionu pak 
obsahuje dvě tělocvičny, špičkově 
vybavenou saunu s vířivkou a kádí 
s ledovou vodou, moderní posilovnu a 
v Evropě ojedinělý Skatemill 
(hokejový trenažér simulující 
bruslení, který je využíván týmy ze 
severoamerické NHL).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem


 

sestavy trenéra Václava Sýkory 
odehrály jen třináct utkání, což 
se pochopitelně negativně 
odrazilo na výkonech mužstva.  
4) Mizerná koncovka- v době 
největší chomutovské krize byli 
hráči ambiciózního klubu schopni 
netrefit i prázdnou bránu. 
Krušnohorci by rozhodně měli na 
efektivitě své střelby 
zapracovat, jinak se jim to může 
v play-off krutě vymstít. 
Momentálně mají na svém kontě 
73 vstřelených branek, což je o 
33 méně, než má jejich největší 
konkurent Slovan.  
 Dokážou zde vyjmenované 
nedostatky Piráti eliminovat, 
nebo na ně nakonec doplatí i ve 
vyřazovací části a brána do 
vysněné extraligy pro ně zůstane 
nadále zavřená?  
 
Novinka: Chomutov se domluvil 
s Plzní na střídavých startech 
dua talentovaných hráčů: Janem 
Kovářem a Jakubem Jeřábkem. 
 

se od něj očekávají. Zářným příkladem 
je třeba ve fotbalovém světě klub 
Manchester City, který ještě vloni 
nezasáhl o boj o titul, ale nyní se velebí 
na první pozici v tabulce. I hráči 
Chomutova potřebují nějaký ten čas na 
sehrání. Ale trvá to nějak dlouho. 
2) Neadekvátní brankáři- pokud chtějí 
Severočeši bojovat o postup do ELH, 
rozhodně by mělo vedení klubu sehnat 
kvalitního zkušeného brankáře. Ať se na 
mě jmenovaní pánové nezlobí, ale Milan 
Řehoř ani Miroslav Hanuljak prostě 
nemají extraligové kvality. Právě na 
brankářském postu je největší rozdíl 
mezi Ústím nad Labem a Chomutovem. 
Kdežto Lvi mají procentuální úspěšnost 
zákroků nad 94,32%, gólmani Pirátů 
průměrně pokryjí jen 91,34% střel svých 
soků. Opravdu propastný rozdíl. 
3) Zranění Petra Jíry a Lukáše Pulpána- 
dohromady tyto dva základní kameny  Nenápadný, ale klíčový forvard Chomutova Petr Jíra. 

David Havíř patří k legendám naší nejvyšší soutěže. 



 

LUKÁŠ HAVEL 

Zajímavý příběh má kariéra tohoto 
juniorského Mistra světa z roku 2001. 
Šikovný hokejista se hokejovému řemeslu 
vyučil v Jihlavě, v 1. lize se ale do 
podvědomí fanoušků zapsal zejména 
působením v nedalekém Havlíčkově Brodě, 
a nyní hostuje v konkurenční Třebíči. A 
aby těch paradoxů nebylo málo, svůj 
debut za Horáckou Slavii si odbyl v 
tradičním derby proti jeho mateřské 
Dukle. 

Autor: HSfan 
foto: Jiří Mokrý, Pavel Vrtiška 

FORVARD



 

 Malej, ale šikovnej. Tímto 
spojením slov, známého především z 
filmové pohádky Princezna ze mlejna, 
by se dal charakterizovat Lukáš Havel, 
nová posila prvoligové Horácké Slavie. 
Co příroda odepřela 30letému hráči na 
výšce, nahradila mu to v šikovnosti 
rukou. V Třebíči asi není nikdo tak 
technicky zručný, jako právě kmenový 
hokejista Třince. 
 Lukáš Havel pochází z Jihlavy, 
nebylo tedy divu, že se dal na hokej, 
jelikož Dukla v té době ještě stále 
patřila mezi nejlepší kluby 
československé nejvyšší soutěže. Sám 
svého otce v pěti letech přesvědčoval, 
aby ho na hokej vzal. Po pohádkové 
sezóně 1997/1998, kdy si v extralize 
dorostenců připsal 74 bodů ve 39 
zápasech, se vydal na zkušenou do 
zámoří, aby bojoval o svoji šanci v NHL. 
Novým působištěm tehdy ještě 
17letého křídelníka se stal Brampton 
Battalion, klub z půlmilionového města, 
které leží v kanadském Ontariu. 
V jednom týmu se Lukáš Havel potkal 
s takovými persónami, jako třeba 
s elitním hráčem NHL Jasonem 
Spezzou, finalistou loňských bojů o 
Stanley Cup Raffi Torresem, Jaymem 
McClementem, jenž v nejprestižnější 
hokejové lize světa brzy odehraje již 
svůj 500. zápas, Jayem Harrisonem, 
stabilním členem defenzivy Caroliny, a 
také mimo jiné i s Rostislavem Kleslou. 
S tímto, dnes již obráncem Phoenixu 
Coyotes, se Havel dodnes kamarádí. 

V Bramptonu se mu během 
tříletého působení dařilo a patřil 
k nejproduktivnějším hráčům týmu 
soutěžícího v juniorské OHL. 
V žebříčku draftu do NHL se sice 
Havel pohyboval ve vyšších patrech, ale 
nakonec si oproti předpokladům žádný 
tým Lukáše Havla nevybral. Jihlavský 
odchovanec nebyl draftovaný ani po 
Mistrovství světa hráčů do 20 let 
v roce 2001, kde Česká republika 
obhájila titul z o rok předešlého 
šampionátu. Ve výběru  

Hráčské info 
 10. 11. 1981 

175cm, 80kg 
útočník 
hůl levá 
číslo 8 

4Z, 0G, 3A, 4TM, +1 +/- 

Statistiky 
Sezóna   Klub                               Z  G  A  B  TM
1997-98  HC Dukla Jihlava - dor. (E)       39 37 37 74   - 
1998-99  Brampton Battalion (OHL)          64 19 31 50  29 
1999-00  Brampton Battalion (OHL)          55 21 29 50  26 
         Brampton Battalion (OHL,p-o)       6  3  2  5  12 
2000-01  Brampton Battalion (OHL)          58 20 33 53  91 
         Brampton Battalion (OHL,p-o)       9  1  6  7  15 
2001-02  HC Chemopetrol Litvínov (E)       22  2  4  6  14 
         HC Litvínov - jun. (E)            20 26 16 42  90 
         HC Litvínov - jun. (E,p-o)         4  3  2  5  10 
2002-03  HC Chemopetrol Litvínov (E)       40 11  5 16  37 
2003-04  HC Chemopetrol Litvínov (E)       49 21 17 38 128 
         HC Havířov Panthers (1.liga)       3  3  2  5  14 
         SK HC Baník Most (2.liga,p-o)      2  1  0  1   8 
2004-05  HC Chemopetrol Litvínov (E)       34  6  5 11  32 
         HC Slavia Praha (E)               15  5  4  9  14 
         HC Slavia Praha (E,p-o)            7  0  0  0   2 
2005-06  HC Slavia Praha (E)               25  2  4  6   6 
         HC České Budějovice (E)            9  0  1  1   0 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (2.liga)   5  4  1  5   2 
         Rebel Havlíčkův Brod (2.liga,p-o)  9  8 12 20  18 
         Rebel Havlíčkův Brod (baráž)       8  5  3  8  12 
2006-07  HC Slavia Praha (E)               22  0  1  1  16 
         HC Slavia Praha (E,p-o)            3  0  0  0   2 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)  26  9 17 26  68 
2007-08  MHC Martin (SVK)                  49 22 14 36 120 
         MHC Martin (SVK,p-o)               5  1  1  2   8 
2008-09  MHC Martin (SVK)                  45 16 21 37  86 
2009-10  HC Slavia Praha (E)               38 11 16 27  85 
         HC Slavia Praha (E,p-o)           13  5  3  8  22 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)   4  1  6  7   0 
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)              5  0  0  0   0 
 
Reprezentace:
2000-01  MS U20                             7  1  1  2   6 
2003-04  Reprezentace ČR                    1  0  0  0   0 
2004-05  Reprezentace ČR                    2  0  0  0   4 

 



 

Havel zářil a byl klíčovým hráčem 
Battalions, kteří nakonec ztroskotaly 
před branami finále v souboji 
s nejlepším týmem soutěže z Erie. V 
poslední zápase na sebe Havel 
upozornil i jinak, než hokejově. „Začalo 
to menší rvačkou před naší střídačkou. 
Seděl jsem přímo před tím a jeden 
protihráč se po mně začal ohánět a 
chtěl mi dát pěstí. Začali jsme se prát 
a rozhodčí mi dal trest do konce 
zápasu, i když jsem v tom byl vcelku 
nevinně. Naštvaně jsem odcházel 
takovou uličkou, kde na mě diváci 
házeli kelímky a řvali na mě. Nevěděl 
jsem, jestli na mě někdo z nich neskočí 
přes zábradlí, protože už tam měli 
takové případy, raději jsem se ohnal 
hokejkou. Bohužel tam byl nějaký kluk 
a trošku jsem ho trefil do břicha. 
Vůbec nic se mu nestalo, ale udělali z 
toho 'kovbojku',“ prozradil o vypjaté 
situaci v rozhovoru s Michalem 
Remešem. „Šel jsem na policejní 
stanici, ale nic hrozného z toho nebylo. 
Jen jsem musel zaplatit pokutu 300  

 
trenéra Jaroslava Holíka figuroval i 
Havel, který si v maximálním počtu 
odehraných utkání, tedy sedmi, do své 
reprezentační sbírky zapsal dva body 
(1+1). „ Na tento turnaj vzpomínám 
hlavně, když si návštěva přeje, abych 
ukázal zlatou medaili. Šampionát byl 
parádní zážitek, mužstvo vytvořilo 
skvělou partu. Proto jsme vyhráli, táhli 
jsme za jeden provaz,“ řekl pro idnes.cz. 
„Jedná se o můj největší úspěch 
v kariéře,“ dodává člen reprezentační 
dvacítky, která se spoléhala především 
na výkony třebíčského odchovance 
Martina Erata, jeho tehdejšího parťáka 
z Bramptonu Rostislava Klesly, české 
hokejové hvězdy Tomáše Plekance, 
mistra nájezdů Radima Vrbaty, Pavla 
Brendla či Václava Nedorosta.  
 Povedený ročník 2000/2001 
pokračoval i na klubové scéně, když se 
s Bramptonem dostal do semifinále play-
off. A právě ve vyřazovací části Lukáš

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/sklenene-schody-doplni-design-modernich-interieru/8757669?rtype=V&rmain=7816030&ritem=8757669&rclanek=12203002&rslovo=421849&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/bicyklove-ergometry/2332047?rtype=V&rmain=7824256&ritem=2332047&rclanek=12203002&rslovo=426558&showdirect=1


 

dolarů. Možná by z toho nebylo vůbec 
nic, ale šel jsem k soudci a ten se mě 
zeptal, jestli jsem vinen nebo nevinen. 
Poradili mi, ať řeknu, že jsem vinen, 
abych nemusel zůstávat v Erie. A tak 
jsme zaplatili pokutu a všechno bylo 
v pohodě,“ dodal.  
 I když v zámoří chtěl ještě nějaký 
ten čas zůstat, zamířil po tomto snovém 
ročníku zpět do rodné vlasti. Jeho ženě 
se totiž narodil syn, a tak se tedy 
rozhodl pro angažmá v Litvínově. Velkou 
roli pak sehrálo i to, že v draftu do NHL 
neuspěl. "Do Kanady jsem šel právě s tím, 
že vyzkouším zabojovat o draft. To se 
nepovedlo, takže jsem šel zpátky. 
Upřímně řečeno - docela jsem se těšil na 
typicky český hokej. Jsem technický 
hráč, který si rád vyměňuje puk. Hraju 
kombinačně. V kanadské juniorce se spíš 
kotouče nastřelovaly. Často to tam bylo 
na hlavu. Žádná tvůrčí činnost, jen 
nahození do pásma a hurá za pukem. 
Jsem rád, že mohu hrát extraligu. Je to 
kvalitní soutěž, ve které se mohu 
rozvíjet. To myslím upřímně, " řekl pro 
hokej.cz. „Byl jsem mladej kluk, ty tři 
roky v zámoří pro mě byly výbornou 
životní zkušeností. Vzpomínky jsou jen a 
jen příjemné,“ shrnul tříleté působení 
v zahraničí pro MF Dnes.  
 

 V premiérovém ročníku po 
návratu do České republiky sice 
ještě pendloval mezi juniorským a 
seniorským mužstvem Chemiků, ale 
od následující sezóny, s datováním 
2002/2003, už byl neodmyslitelnou 
součástí A-mužstva Litvínova. 
Hokejový průlom pak zažil v ročníku 
2003/2004, kdy vsítil na svůj věk 
(tehdy mu bylo 22let) úctyhodných 
jednadvacet branek. „Důvodů, proč 
se mi dařilo, bylo asi víc. Dostával 
jsem hodně prostoru od trenérů. 
Malinko mi stouplo sebevědomí, víc 
jsem si na ledě dovolil. Důležitá byla 
i skutečnost, že jsem už v extralize 
nebyl žádným nováčkem. Hrál jsem 
tehdy svoji třetí sezonu, T 



 

efektní oslavy gólů. Třeba se srazili 
rameny a spadli na led jako hrušky. 
„Rozhodčí nám to zakazovali, 
vyhrožovali, že nás vyloučí. Tak už to 
neděláme. Nevadí, jsme už zase 
starší, vyblbli jsme se dost,“ dodal 
útočník, jenž přiznává, že na bránění 
ho moc neužije. „Jsem hokejista, 
který by měl dělat body. Jinak 
nejsem platný. Do obrany totiž 
nejsem tolik dobrý, takže moje práce 
jsou góly, body, prostě útočení.“  
 Díky skvělé formě v nejvyšší 
soutěži se dokonce jihlavský 
odchovanec dostal do hledáčku 
reprezentačního A-mužstva pod 
vedením Slavomíra Lenera, jenž 
nakonec Havlovy služby využil na 
Švédských hrách, kde si odbyl tehdy 
útočník ve službách Litvínova svoji 
premiéru v národním mužstvu 
v seniorské kategorii. A nebyl to jeho 
jediný start v dresu s národním 
znakem na prsou. Rok nato totiž 
odehrál ještě dvě reprezentační 
klání, to už ovšem na klubové scéně 
nenastupoval za Litvínov, nýbrž za 
Slavii, kam byl sice původně poslán 
Severočechy na hostování do konce 

předtím jsem se rozkoukal. Věděl jsem 
tak, jak to v soutěži chodí."   

Všichni na něj tehdy pěli ódy. „Umí 
přejít hráče, což v extralize moc lidí 
nedokáže,“ oceňoval tehdejší litvínovský 
trenér František Výborný, jenž Havla 
v létě 2003 přesvědčoval, aby dřel na 
kondici a zbavil se nadváhy. A útočník s 
baculatými tvářemi poslechl. „Tukový 
polštář na břiše zmizel. Kila neshodil, ale 
nabral svalovou hmotu,“ kvitoval úspěšný 
kouč, který svého svěřence zařadil do 
jedné lajny k Havlovu hokejovému 
dvojčeti, Lukáši Říhovi. Toto duo 
doplněné o zkušeného Ivo Proroka řádilo. 
„Zvykli jsme si na sebe už v juniorech. 
Když útočíme, ví, kam si najíždím. On 
nahrává a já dávám góly,“ popisoval 
spolupráci Havel, přezdívaný Bulík. S 
Říhou v povedené sezóně vymýšleli  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/najdete-si-lepsi-praci-10950082/10950082?rtype=V&rmain=7827346&ritem=10950082&rclanek=12548346&rslovo=419114&showdirect=1


 

nastřádal úctyhodných 33 bodů a 
vsítil 17 branek.  „Byl jsem tam od 
toho, abych pomohl. Měl jsem víc 
prostoru na ledě, což bylo pro mě 
jenom pozitivní. Hrál jsem hodně, 
nějaké góly jsem dal. Po této 
stránce to bylo výborné,“ kvitoval 
hostování ve třetí nejvyšší soutěži.  

Lukáš Havel tak měl lví podíl 
na postupu Rebelu do 1. ligy. 
„Kdybych tam byl a nepostoupilo by 
se, tak by to bylo k ničemu. Měl 
jsem radost s nimi, že se postoupilo. 
Byl to jasný cíl klubu, který jsme 
splnili," pochvaloval si.  
 Lukáš Havel poté 

ledna, ale nakonec ve Slavii setrval až 
do roku 2007. Bohužel pro něj to moc 
úspěšné angažmá nebylo. Hned ve své 
první celé sezóně za pražský celek 
totiž putoval po hostováních. Párkrát 
naskočil i za extraligové České 
Budějovice. „Jenže tohle angažmá mi 
moc nesedlo. Trenér mi nedával 
příležitost, hrál jsem vlastně pořád ve 
čtvrté pětce. Nevyšlo to tam, dopadlo 
to špatně."  

V jarní části sezóny tak byl 
Lukáš Havel, jenž potřebuje vysoký 
ice-time (čas na ledě), aby na ledě 
mohl ukázat, co vše v něm je, svým 
kmenovým klubem poslán do Havlíčkova 
Brodu, který tehdy ještě hrával 2. ligu.  
Hokejista, jenž ještě před touto 
sezónou třikrát naskočil za národní 
mužstvo, tak místo bojů v extralize 
čelil jen druholigovým soupeřům. 
"Vedení si přálo, abych šel do 
Havlíčkova Brodu. Chtějí postoupit do 
první ligy, mají nejvyšší cíle. Hraju tedy 
druhou ligu. Takový je hokej,“ řekl 
tehdy pro Václava Jáchima. „Snažím se 
to plnit, hraju na sto procent. Druhá 
liga je v porovnání s extraligou 
samozřejmě rozdílná, ale není to 
jednoduchá soutěž," dodal. O tom, že 
působení v Havlíčkově Brodě neodflákl, 
svědčí nejlépe fakt, že ve 22 zápasech 
(v základní části, play-off a baráži) 



 

nastupoval ve čtvrté lajně. Chodili 
jsme na led jen párkrát,“ sdělil pro 
oficiální web českého hokeje 
(hokej.cz). „Slavia je příliš velký klub 
na to, aby dávala šanci mladším 
hráčům a tím riskovala neúspěch 
(pozn. HSfana: dnes už tomu tak 
není). Je úplně normální, že důležité 
byli zkušenosti. Myslím, že i já jsem 
na to doplatil, jelikož jsem patřil 
mezi nejmladší. Hráli tam skvělí hráči 
a prosadit se nebylo jednoduché. 
Trápilo mě i několik zranění, proto mě 
často posílali rozehrát se do 1. ligy. 
Nebylo to pro mě jednoduché,“ dodal 
v rozhovoru pro hokejportal.net.  

A tak si hledal nové angažmá. 
Nejprve byl na zkoušce v Pardubicích, 
ale na východě Čech neuspěl, a tak šel 
zase o dům dál. S nabídkou smlouvy 
přispěchala  
 

rozhodně nečekal, že by za Rebel 
naskočil i v následujícím ročníku. 
Jenže ve Slavii nedostával moc 
prostoru, tím pádem jeho hlavní 
přednost, což je kreativita, byla ve 
čtvrtém útoku k ničemu, jelikož tato 
lajna má za úkol především bořit, což 
předností šikovného křídelníka 
rozhodně není. Za Slavii tak odehrál 
jen dvacet dva utkání (0+1) - většinu 
pak ve čtvrté lajně, či dokonce jako 
třináctý útočník. To, že góly dávat 
nezapomněl, prokázal v Havlíčkově 
Brodě, kam byl poslán na rozehrání. 
Na Vysočině nakonec získal v 26 
utkáních stejný počet bodů (9+17). 
„To bylo takové, abych aspoň hrál 
někde. Moc spokojený jsem tam 
nebyl, ale když jsem nedostal prostor 
na Slavii, tak jsem byl rád, že jsem 
mohl hrát hodně alespoň tam.“ 
 Po sezóně 2006/2007 končila 
Havlovi ve Slavii smlouva. Novou mu 
klubový boss Vladimír Růžička 
nenabídl. Ani 30letý útočník ovšem 
neměl zájem ve Slavii dále setrvat. 
"Byly to dva hodně nepovedené roky," 
tvrdí Havel. "Většinou jsem  



 

slovenská extraligová Žilina. „Minulý 
rok se mi těžko hledalo dobré angažmá. 
Po nevydařené sezóně jsem neměl 
jednoduchou pozici. Přesto jsem přijal 
nabídku Žiliny, která mě potěšila, a 
můžu říci, že s odstupem času to 
hodnotím jako správný krok. Šlo o 
nejvyšší soutěž, kterou jsem si chtěl 
vyzkoušet.“ 

Žilinu ovšem o Vánocích opustil, 
jelikož se mu vyskytla jedna velmi 
zajímavá štace. Ozval se totiž klub HC 
Martin, kde působí Havlův kamarád 
Lukáš Říha. Návrat ke svému 
hokejovému dvojčeti prostě nešlo 
neuskutečnit. „Nabídli mi výborné 
podmínky a byl jsem tam velmi 
spokojený. Pěkné město, skvělí diváci. 
Celý Martin žijel hokejem, proto se tu 
člověk cítí příjemně.“ 
  Na Slovensku Havel ožil, sbíral 
takřka bod na zápas. „Těžko říct, proč 
se mi tady dařilo, a ve Slavii ne. Je to 
dost ošemetné. Mně se dařilo i kdysi v 
Litvínově, no horší to bylo po přestupu 
do Slavie. Jednoduše, i v Žiline, ale i 
později v Martině mě nechali hrát. Na 
ledě jsem trávil dost času. O hodně 
víc, než jsem byl zvyklý ve Slavii. Dali 
mi prostor a já jsem se odvděčil 
sbíráním bodů. Jak dostanu na ledě 
dost prostoru, jsem sebevědomý. Vím, 
že směrem dopředu jsem silný a věřím 
si. Ve slovenské extralize jsem měl 
možnost ukázat se, a to jsem 
potřeboval.“   

Ale i přes velmi dobré výkony se 
s Havlem HC Martin rozloučil. Roli 
možná sehrály i finanční prostředky, 
ale oficiální důvod byl jiný. „Lukáš 
Havel měl u nás smlouvu ještě na dva 
roky. Dohodli jsme se však na ukončení 
spolupráce, protože máme v mužstvu 
příliš pravých křidelníků a v třetí 
formaci bychom chtěli dát prostor i 
našim mladým hráčům," sdělil generální 
manažer Martina Aurel Nauš.  
Působení na Slovensku však rozhodně 
kvituje. „Slovenská extraliga je určitě 
kvalitnější než první liga u nás. Byla to  



 

pro mě další zkušenost a jsem rád, že 
jsem to mohl poznat.“ 
 Po své druhé sezóně u našich 
sousedů se tak vrátil zpět do České 
republiky, kde se upsal 
havlíčkobrodským Rebelům. Důvodem 
bylo to, že to byla farma Slavie, a 
Havel tak měl naději, že by se 
v případě dobrých výkonů mohl stát 
znovu sešívaným. V Havlíčkově Brodě 
nakonec odehrál jen čtyři zápasy, což 
značí, že se nakonec do kádru 
Vladimíra Růžičky dokázal prosadit. A 
vedl si skvěle, získal totiž 35 bodů 
(16+19), které stihl nasbírat v 51 
utkáních (včetně play-off). Havla 
nezabrzdil ani zlomený malíček. „Z 
osobního hlediska mohu být se svými 
výkony spokojený. Povedlo se mi 
získat docela dost bodů. Vždy to 
může být lepší, ale ze své hry jsem 
měl většinou dobrý pocit," sdělil pro 
web hc-slavia.cz. 

 Důvod náhlého bodového prozření je 
jednoduchý. Slavia už nebyla tak v dobré 
finanční situaci jako dřív a začala se spoléhat 
na mladé. Zkušený Lukáš Havel tak obsadil 
místo v elitní slávistické formaci, po boku 
Romana Červenky a Marka Tomici. „Spolupráce 
s Romanem Červenkou mi vyhovovala strašně 
moc. Roman je skvělý hokejista, vidí vás, umí to 
dát včas a bylo to prostě výborný s ním hrát.“ 

Po tomto povedeném ročníku končila 
Havlovi ve Slavii smlouva. Zájemců o služby 
šikovného forvarda se vyrojilo hned několik. 
Všechny ale přebila nabídka ambiciózního 
Třince.  „Můj agent mě informoval, že o mě má 
zájem Třinec. Mně se ta nabídka hned líbila a 
byl jsem rozhodnutý, protože Třinec hraje 
dobrý ofenzivní hokej, který je blízký mému 
hernímu stylu. Jsem přesvědčený, že přicházím 
do kvalitního týmu," sdělilo po svém příchodu 
k Ocelářům pravé křídlo Dolníčkovy formace 
(Laš-Dolníček-Havel).  

„Preferuji ofenzivní pojetí hokeje. 
Vždycky mě to táhlo spíš před branku, ale umím 
se přizpůsobit potřebám týmu a klidně občas 
plním i defenzivnější úkoly. Jakou roli v 
mužstvu budu mít, to záleží jen na trenérech.  
 



 

nepodílel, takže to neřeším. Věřím, že 
letos vyhrajeme znovu,“ přeje si 
drobný útočník. 
 Tento promaroděný ročník 
samozřejmě na „Bulíkovi“ zanechal 
negativní stopy. Tak jako u každého. 
Havel si sice vybojoval místo 
v základní sestavě Třince. Ve čtvrté 
lajně toho ale moc ukázat nemohl. 
Oceláři tak poté raději do třetí a 
čtvrté formace mnohem raději 
nasazovali mladé hráče typu Orsavy, 
Ostřížka a dalších. Na konci října pak 
Havla na hostování získala Horácká 
Slavia. V řadách třebíčských 
fanoušků zavládlo nadšení. Do tohoto 
týmu totiž takové osobnosti jako je 
Havel, až na několik výjimek (Barus, 
Malinský) v poslední době 
nepřicházejí. „Je to šikovný hráč a 
pro nás taková kompenzace za Davida 
Ostřížka, kterému angažmá u nás 
pomohlo a hraje teď výborně a 
pravidelně za Oceláře,“ prozradil o 
příchodu Lukáše Havla sportovní 
manažer a hlavní trenér klubu Kamil 
Pokorný. 

Třinecký útočník si svoji 
premiéru v dresu Třebíče odbyl 
zápasem s mateřskou Duklou. Utkání 
se mu hodně povedlo, a první formace 
HST s Havlem na křídle působí úplně 
jiným dojmem, než bez něj.
 

Jsem docela adaptabilní," dodával o 
svém pojetí hry, které od svého 
působení v Litvínově trochu změnil, a 
občas, jak uvedl, může být platný i 
v obranné fázi hry.  
 Jenže ročník 2010/2011 se 
zřejmě navždy zapíše do kariéry 
Lukáše Havla černým písmem. Ve své 
nejméně povedené sezóně 
v hokejovém životě totiž odehrál jen 
pět utkání. Zbytek zápasů 
promarodil, jelikož léčil operované 
koleno. Přišel tak o sezónu, v níž jeho 
zaměstnavatel slavil první titul ve své 
historii. „Medaili za titul nemám, bylo 
jich málo. Ale na zlatu jsem se  
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TOP 10: DEFENZIVNÍ ÚTOČNÍCI 

Bývá pravidlem, že si na těchto řádcích 
stěžuji, jak moc složité sestavování žebříčku 
bylo. Tentokráte tvorba TOPky nebyla 
těžká, ale VELEtěžká. Koho brát jako 
defenzivního útočníka? Komplexního 
hokejisty, který dokáže skvěle bránit i 
útočit, nebo se zaměřit jen na muže, kteří 
mají za úkol boření soupeřů a v týmové 
produktivitě nemají tak výrazné slovo? 
Nakonec vznikl takový mix, je ale jasné, že 
každý z vás tam jistě najde minimálně jednu 
pozici, s kterou hrubě nesouhlasí. Je to jen 
věc názoru.  

Autor: HSfan 



 

 

 10. VLADISLAV KUBEŠ 
 33 let, Hradec Králové 

U protihráčů není kvůli své důrazné 
hře moc oblíbený. Tento provokatér 
s extraligovými zkušenostmi byl do 
této sezóny mezi fanoušky svého 
současného zaměstnavatele, tedy 
Hradce Králové, velmi neoblíbený. 
Kubeš se totiž nevyhnul rozmíškám 
s kotelníky. Nyní je ale vše 
zapomenuto a ve východočeském 
celku se 33letý forvard pomalu 
dostává do herní pohody. 

  8. TOMÁŠ ROD 
 23 let, Ústí n/L 

Právě Tomáš Rod je jedním z hlavních 
konkurentů Marka Laše v Ústí. Tento 
písecký odchovanec se loni ještě do 
kádru Petra Rosola nevešel, a tak 
nastupoval za partnerské Litoměřice. 
Bývalému mladoboleslavskému 
bojovníkovi se ale vydařila letní 
příprava na letošní ročník a vybudoval 
si tak v týmu stálou pozici. Kromě 
dobré defenzivní hry se podílí i na 
týmové produktivitě. 

 

9. MAREK LAŠ 
 24 let, Třebíč 

Ústecký útočník, jenž vypomáhá 
mateřské Horácké Slavii, to má ve 
Slovanu těžké. Konkurence na postu 
tohoto typu útočníka je 
v severočeském klubu velká (v tomto 
žebříčku je zastoupeno duo Lvů ve 
složení Tomáš Rod-David Ludvík). 
Horácká Slavia může být ráda, že 
Marek Laš setrval v Třebíči i nadále, 
jelikož jeho bojovnost a zaujetí pro 
hru je opravdu unikátní. 

 

 

7. KAREL PLÁŠEK 
 38 let, Šumperk 

Přerovský odchovanec, který si udělal 
jméno za svého působení ve Znojmě, 
je hokejovým univerzálem. 
Nejčastěji nastupuje na pravém 
křídle, což není zrovna typická pozice 
pro defenzivního hráče. Ale když 
dostane příležitost na centru či na 
levém křídle, defenzivní úkoly dokáže 
plnit na jedničku. Vloni si vysloužil 
dokonce i pozvánku do extraligové 
Plzně. 

  5. ŠTĚPÁN HŘEBEJK 
 29 let, Chomutov 

Letošní statistiky mohou zavádět. 
Štěpán Hřebejk totiž letos sbírá 
neobvyklé množství bodů, útočí i na 
své osobní rekordy. I když tento 
hbitý forvard nikdy nevynikal ve 
střílení branek, několikrát si přes 
hlavu přetáhl i dres národního 
mužstva. Strakonický rodák je znám 
zejména díky svému působení 
v Českých Budějovicích. 

6. JINDŘICH KOTRLA 
 36 let, Písek 

Kdo ví, jestli se Kotrla v Písku ještě 
objeví. Momentálně totiž hraje za 
Mladou Boleslav a nevypadá to, že by 
odsud měl odejít. V IHC se dle jeho 
slov jen rozehrával. Nepříliš velké 
nadšení pro hru se podepsalo i na 
jeho výkonech v barvách Komtermu. 
Když ale tento dlouhovlasý hokejista, 
jenž si zahrál i na Mistrovství světa, 
chce, může patřit mezi elitu 
defenzivních útočníků celé 1. ligy.  

 



1. MILAN PROCHÁZKA 
 34 LET, CHOMUTOV 

 
O pravém křídle formace, ve které krom 

znojemského odchovance nastupuje ještě David Hruška a 
Nikola Gajovský, je v tomto čísle článek, takže rozepisovat 
se o kariéře tohoto poctivého hokejisty, který nikdy nic 
neošidí, a na tréninku je vzorným příkladem pro své mladší 
spoluhráče, není nutné. 

Tento hokejista s reprezentačními zkušenostmi sice 
hraje na pravém křídle, které obvykle bývá ofenzivní, kdežto 
levé je v české hokejové škole o něco defenzivnější, ale 
v pětce, ve které nyní nastupuje, jsou úkoly rozděleny 
trochu jinak. Nikola Gajovský tvoří hru, David Hruška střílí 
branky a Milan Procházka je díky svému silovému pojetí hry 
ideálním doplňkem do elitní lajny Pirátů, kteří mají v tomto 
žebříčku zastoupenu hned čtveřici forvardů, na které se dá 
spolehnout i v defenzivní činnosti.  

Sám sebe Milan Procházka, jenž byl prvním 
odchovancem Znojma, který naskočil v extralize, 
charakterizoval jako pohodáře, který nezkazí žádnou srandu 
a rád se obětuje pro tým. „Nesnáším, když se na ledě někdo 
fláká a nepracuje pro tým. V životě mi vadí podlézavost a 
neupřímnost,“ řekl v dotazníku pro karlovarský web. Zlatá 
slova pro defenzivního útočníka. 
     

 

2. DAVID LUDVÍK 
 30 let, Ústí n/L 

 

 

Bojovník. Pracovitý forvard. 
Takové přívlastky 
charakterizují tuto postavu v 
kádru Ústeckých Lvů. Nikdy 
neatakoval přední příčky 
kanadského bodování, jeho 
práce pro tým však byla vždy 
nesporně důležitá. Letos je 
přesto David Ludvík velmi 
překvapivě hodně 
produktivní. Po osmi kolech 
měl totiž na svém kontě na 
své poměry nevídaných 
třináct bodů! Jenže poté se 
zranil a kvůli podvrtnutému 
kotníku na noze tak brněnský 
rodák zatím v probíhající 
sezóně naskočil jen do 14 
utkání (5+10).  

 

3. KAREL HROMAS 
 25 let, Chomutov 

Odchovanec Berouna, který 
v páté třídě opustil a poté 
se vydal na zkušenou do 
Sparty, kde nakonec zůstal 
až do tohoto ročníku (krom 
dvouletého působení 
v zámořské WHL), se 
účastnil čtyř světových 
šampionátů, pochopitelně 
jen těch mládežnických 
(pochlubit se však může jen 
jednou -bronzovou- 
medailí). Karel Hromas byl 
v roce 2006 velmi blízko 
dohodě s Chicagem, ale 
nakonec se kýžené dohody 
nedočkal, a od té doby 
hokejově strádá. 

 

 

4. ZDENĚK ONDŘEJ 
 31 let, Chomutov 

Jindřichohradecký 
odchovanec vyniká 
důrazným a silovým pojetím 
hry. Navíc i přes svoji 
agresivní hru není tolik 
vylučován, což je rozhodně 
jedno velké plus. Forvard se 
zkušenostmi ze Severní 
Ameriky v posledních dvou 
sezónách hájil barvy 
Liberce, ale vinou zranění 
nasbíral za uplynulé dva 
ročníky jen patnáct bodů. 
Nebylo tedy divu, že se 
před letošní sezónou 
rozhodl změnit působiště. 
Překvapivě zamířil do 1. 
ligy, kde se upsal Pirátům. 



 

JIŘÍ JEBAVÝ 

Za A-tým pražské Slavie 
nastoupil Jebavý již v 17 letech. 
O čtyři sezóny později má však ve 
své sbírce jen 37 startů. Minulý 
ročník strávil v Berouně, ale jeho 
výkon byl spíše průměrný, připsal 
si totiž jen dva body (0+2). Letos 
by si chtěl pošramocenou pověst 
talentovaný zadák napravit. 
Schopnosti na to rozhodně má. 
 
Autor: HSfan, Libor Kult, Tomáš Houska 

foto: Pavel Vrtiška, Ondřej Huml 
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 22letý zadák udělal své 
první hokejové krůčky 
v Krakonošově. „S hokejem jsem 
začínal ve Vrchlabí. V šesté 
třídě jsem byl ve Slavii na 
hokejové škole a příští sezónu 
jsem za ni již hrál,“ řekl pro web 
hc-slavia.cz. „Začínal jsem v 
útoku, ale pak mě nějak šoupli do 
obrany a už jsem tam zůstal. Byl 
jsem asi moc rychlej na 
útočníka, furt v ofsajdu a 
spoluhráči mi nestačili,“ dodal 
s úsměvem. Konec 
Elektromontérů v 1. lize 
odchovance Vrchlabí hodně mrzí. 
„Zápasy s Vrchlabím pro mě 
vždycky byly prestižní už v 
Havlíčkově Brodě, hlavně na 
tamní stadion chodila spousta 
známých. Když jsme tam hráli v 
sobotu a v neděli bylo volno, 
zůstával jsem doma. Bohužel to 
dopadlo tak, že prodali licenci,“ 
smutní Jebavý.
       Už od brzkého věku 
nastupoval Jebavý 
v mládežnických reprezentacích, 
zatímco většina jeho spoluhráčů 
se s vidinou slavné NHL vydalo 
do zámořských juniorských 
soutěží, statný zadák zůstal 
věrný pražské Slavii. „Podle mně 
je lepší vyhrát se v naší lize a 
pak případně odejít. Spousta 
kluků odejde, aniž by nakoukla 
do extraligy a roky trpí na 
farmě. Někomu to sice vyjde, ale 
každý takové štěstí nemá,“ řekl 
v rozhovoru v roce 2008.  
       S odstupem času, kdy se 
ještě ani on nedokázal natrvalo 
prosadit do nejvyšší soutěže, 
možná udělal chybu, ale po bitvě 
je každý generál. Jebavý ovšem 
nic neponechal náhodě a udělal si 
i maturitu. “V prváku jsem se 
učil poctivě, ale od druháku to 
už bylo horší. Nosil jsem do školy 
papír s rozvrhem tréninků, což  

Statistiky 
 
Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM 
2006-07  HC Slavia Praha (E)                   2  0  0  0  0 
2007-08  HC Slavia Praha (E)                   8  0  0  0  4 
         HC Slavia Praha (E, p-o)              2  0  0  0  2 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)     29  0  0  0  35 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.l p-o)     2  0  0  0  0 
         HC Slavia Praha (J + p-o)             2  0  0  0  0 
2008-09  HC Slavia Praha (E)                  23  0  0  0  4 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)     11  0  1  1  4 
2009-10  HC Slavia Praha (E)                   1  0  0  0  0 
         HC Slavia Praha (E, p-o)              6  0  0  0  0 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)     45  1  6  7 20 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.l p-o)     5  0  0  0  2 
 

17. 3. 1989 
183cm 
90kg 

obránce 
hůl levá 
číslo 12 

18Z, 0G, 1A, -3 +/-, 6TM 

Hráčské info 



 

Jiří Jebavý se v extralize snaží uchytit, ale zatím se defenzivní bek 
do kádru Slavie natrvalo neprosadil. 

Vloni narazili Medvědi v play-off 
paradoxně právě na jeho mateřské 
Vrchlabí, které bylo nad síly Berouna. 
„Možná nám trochu uškodilo, že jsme se 
dostali do lepší osmičky, kde se nám de 
facto nemohlo nic stát. Ne že bychom 
zápasy podcenili, jen jsme se zkrátka 
proti silným mužstvům nedostali na 
vítěznou vlnu, navíc týmy z druhé 
poloviny hrály stylem play off mnohem 
déle, protože jim šlo o každý bod, aby se 
dostaly alespoň do předkola, My jsme 
trénovali třeba jen ve čtrnácti lidech, 
protože Slavia a Kladno si stáhly dost 
hráčů, kompletní jsme se sešli až před 
začátkem předkola a už jsme se 
nenastartovali. Kromě toho Vrchlabí 
mělo parádní formu a hlavně brankář nás 
trápil,“ informoval o důvodech konečné 
Berouna již v předkole play-off. 
       Za poslední dva ročníky tak odehrál 
       

byl takový větší seznam omluvenek,“ 
podotýká o svém studiu. “Kdyby se 
nevěnoval naplno hokeji, byl by 
premiantem třídy,“ řekla o něm jeho 
třídní učitelka. 
       Teď ale pryč od školy, vraťme se 
k jeho hokejovému angažmá. Posledních 
pět ročníků strávil defenzivní obránce 
v 1. lize. Premiérová sezóna mezi seniory 
se tehdy 18letému bekovi moc nepovedla, 
v 29 zápasech za Rebel si nepřipsal ani 
bod a v kolonce +/- měl hrozivý výsledek: 
jedenáct záporných bodů. Drtivou 
většinu ročníku 2008/2009 pak strávil 
ve Slavii, kde odehrál 23 utkání (0 bodů, 
-4 +/-). První gól mezi muži si připsal 
Jebavý až v Havlíčkově Brodě, to už ale 
byla sezóna 2009/2010. Tento ročník 
možná patří k jeho individuálně 
nejlepším. Ve 45 kláních nastřádal 
celkem sedm bodů, což je obdivuhodný 
výsledek, jelikož během své kariéry mezi 
seniory jich dokázal nasbírat včetně 
těch sedmi jen dvanáct.  
     V minulém ročníku slavil branku i 
v nejvyšší soutěži, ale natrvalo v kádru 
Slavie nezůstal. Po většinu času 
nastupoval v prvoligovém Berouně (0+2).  

V sezóně 2009/2010 získal v dresu Rebelu rekordních 7 bodů a 
vstřelil premiérový gól mezi seniory. 



 

Jiří Jebavý úspěšně odmaturoval. Zde je vyfocen se svou 
třídní učitelkou. 

v extralize jen čtyři utkání, a to je na talentovaného 
hráče málo. „K extralize jsem přičichnul už v 
sedmnácti letech, takže současná pozice není úplně 
příjemná, ale nic nevzdávám,“ řekl pro hokej.cz.  
      Odrazovým bodem pro návrat do Slavie by měl 
být úspěšný ročník s Berounem. „Chci udělat dobrý 
výsledek s Berounem, dostat se do play off a v něm 
ještě o kousek dál než v minulé sezoně,“ sdělil 
v rozhovoru s Liborem Kultem. „Pokud si mě všimnou 
trenéři Slavie a získal bych stálejší místo v sestavě, 
byl bych rád. Těžko ale říct, jak náročné to bude. 
Přece jen obránců mají asi dost, navíc se vrátil Jakub 
Šulc, s nímž jsem hrával v Havlíčkově Brodě a loni 
nastupoval za České Budějovice,“ dodal o svých 
šancích na prosazení se do sestavy pražského týmu. 
     Odchovanec Vrchlabí by se měl v Berouně 
zejména vyhrát. „Dostávám tu dost prostoru na ledě, 
takže mám možnost se vyhrát. V extralize jsem si 
sice připsal start, ale na led jsem se dostal třeba jen 
pětkrát za zápas a já teď potřebuji hrát.“  
       V úvodu sezóny mladý zadák podával slušné 
výkony, uvidíme, zda se vrátí do sestavy Slavie, která 
v současnosti buduje nový kádr. Dostane šanci i tento 
odchovanec Vrchlabí?

Dotazník Jiřího Jebavého 
Vysněné auto: Auta se mi líbí hodně, ale nemám žádné vyloženě vysněné. Možná audiny. 
Cíle do budoucnosti: Určitě bych chtěl být dobrým hokejistou a dosáhnout v hokeji co nejvíc. Jinak asi mít dobrý vztah, 
později i rodinu. Prostě žít spokojený život. 
Vysněné místo na dovolenou: Cestování mě nějak neoslovuje. Žádné konkrétní místo, kam bych se chtěl podívat, nemám. 
Myslím si, že hokejista se nacestuje až dost. Jinak bych chtěl určitě k moři. 
Domácí práce: Domácí práce nejsou zrovna mým koníčkem a spíše se jim vyhýbám, ale když je potřeba, tak něco zvládnu 
udělat. 
Jak relaxuje: Energie se dá doplňovat snad jen kvalitním odpočinkem a spánkem. Já osobně si třeba pustím nějaké DVD nebo 
si rád poslechnu dobrou hudbu. 
Oblíbený film: Oblíbených filmů mám víc. Mám rád hlavně české komedie. Např. Sněženky a machři nebo Dědictví aneb 
Kurvahošigutentág . 
Jak reaguje na své chyby: Když udělám nějakou chybu, tak se snažím, abych ji příště nezopakoval a případně si z ní vzal 
ponaučení. 
Ideální den: Můj ideální den by měl začít tím, že by mě nebudil budík, ale mohl jsem spát, jak dlouho chci. Z toho tedy plyne, 
že rád spím. Jinak bych v tom dnu chtěl stihnout jak trénink, tak být s přáteli a přítelkyní. 
Oblíbené jídlo: Oblíbených jídel mám spoustu. Mám rád českou kuchyni, takže například knedlo – zelo - vepřo. 
Klíč k úspěchu: Podle mne je to vůle a odhodlání dosáhnout úspěchu. 
Oblíbená hudba: Líbí se mi víc druhů muziky. Jak populární hudba, tak i něco rockového. Převážně však česká muzika. 
Co by dělal, kdyby se nevěnoval hokeji: Kdybych se v budoucnu nevěnoval hokeji, ani třeba jako trenér, tak by mě určitě 
bavila nějaká práce s počítačem. Mám totiž rád výpočetní techniku. 
Trenér, jenž mu dal nejvíce: Jednoznačně Vladimír Růžička. 
Největší úspěch: Bronz na mistrovství světa osmnáctek ve Švédsku. 
Jak se baví: Zábava je pro mě široký pojem. Baví mě samozřejmě hokej a rád jsem také s přáteli. Je toho určitě hodně. 
Oblíbený nápoj: Mám rád colu nebo jahodové cappy. 
Čeho si všímám na ženách: Celkově první dojem, musí mě něčím oslovit 
 

  



 

KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ 

Fanoušci Hradce Králové by rádi 
viděli za pár let svůj tým 
v nejvyšší soutěži. Jejich sen se 
kvůli dění před touto sezónou 
může klidně vyplnit. Klub pod 
patronací Petra Dědka ale čeká 
ještě velmi dlouhá a obtížná 
cesta, která bude trvat 
minimálně několik sezón. 

 
autor: HSfan, Sanny Muharem 

foto: Stanislav Souček 



 

 Bruslařský klub v Hradci Králové 
byl založen v roce 1925, o rok později 
vstoupil do svazu ledního hokeje. Nová éra 
hradeckého klubu nastává v letech 1992-
1996, která se nazývá érou MUDr. Vody. 
V sezóně 1992/1993 pak tým posílený o 
hráče s velkými jmény (Prajsler, P. 
Martinec, Seidl a další) postoupil do naší 
nejvyšší soutěže. Jenže Východočeši se 
v extralize moc dlouho neohřáli a po 
jednom odehraném ročníku a neúspěšné 
baráži sestoupili zpět do 1. ligy, kde se pak 
projevily finanční problémy, kvůli kterým 
nakonec nastal pád až do 2. ligy. Ještě před 
dvanácti lety musel Hradec Králové hrát 
baráž o 2. ligu. Jak potupné pro klub z tak 
velkého města. Hrozba krajské soutěže ale 
byla zažehnána. Naopak nastal hokejový 
zlom. Z občanského sdružení se totiž stala 
akciová společnost a za vydatné pomoci 
města Hradce Králové nakonec nastaly 
lepší časy. Na začátku ledna 2002 se totiž 
Hradci Králové nabídla možnost odkoupit 
licenci na 1. ligu od Šumperka, který se 
potácel ve finančních potížích. Problémem 
ale bylo umístění moravského celku, který 
byl na předposledním místě a na 
nebarážovou pozici ztrácel 10 bodů. 
Nakonec se však licence odkoupila. Nikdo 
ale asi nečekal to, že by se Hradec mohl se 
svým téměř druholigovým kádrem vyhnout 
baráži o udržení v této soutěži. 
Neuvěřitelné se však stalo skutečností. V 
Hradci se vytvořila výborná parta hráčů, 
kteří táhli za jeden provaz a liga se 
zachránila i bez nutnosti sehrát 
nevyzpytatelnou baráž.  
 První celá sezóna mezi prvoligisty 
jen tak tak nemusela končit baráží. Hrozbu 
této ošidné prolínací soutěže odvrátili 
Hradečtí gólem v prodloužení posledního 
kola 1. ligy. Od této premiérové sezóny se 
už ovšem Východočeši zařadili mezi špičku 
soutěže. V ročníku 2005/2006 se dokonce 
dostali až do semifinále, tam ale i přes 
velkou podporu fanoušků (na poslední zápas 
sezóny přišlo více jak 7500 diváků) 
neuspěli. O rok později pak zažil Hradec 
nejlepší ročník pod hlavičkou akciové 
společnosti, když opanoval základní část 
soutěže. Stopku v play-off ale už 
v semifinále vystavil Hradci Chomutov. Pak 
přišly sezóny jako na houpačce. Dvakrát 
Hradečtí skončili v semifinále, dvakrát už 
ve čtvrtfinále, jak tomu bylo i v loňské 
sezóně, kterou pro web hchk.cz zhodnotil 
hlavní trenér Jiří Mička. „Vstupovali jsme 
do ní s tím, že se chceme dostat do play-
off, což se nám podařilo. Hodnocení sezony 
bych rozdělil na tři části. V prvních třiceti 

Václav Lesák je spolehlivým zadákem Hradce. 

Soupiska 
# post             jméno                          narozen             věk    výška   váha     hůl  
    brankář  Jakub Čech   13.8.1985  26 let 184 cm 83 kg  L  
31 brankář  Filip Luňák   27.1.1980  31 let 172 cm 82 kg L  
    brankář  Jiří Blažek   16.12.1990  21 let       L 
22 brankář  Vladislav Koutský  19.8.1985  26 let 182 cm 71 kg L  
78 obránce  Mario Cartelli   16.11.1979 32 let 185 cm 92 kg  P  
61 obránce  Zdeněk Čáp   12.6.1992  19 let 181 cm 68 kg  L  
23 obránce  Václav Čížek   30.7.1989  22 let 185 cm 88 kg  P  
4  obránce  Jiří Hendrich   14.1.1979  32 let 194 cm 109 kg  L  
    obránce  Lukáš Chmelíř   15.4.1983  28 let       L 
29 obránce  Milan Karlíček   6.2.1981  30 let 179 cm 84 kg  L  
78 obránce  Lukáš Karlík   30.4.1991  20 let 183 cm 81 kg  L  
92 obránce  Martin Klement  13.6.1989  22 let 179 cm 88 kg  L  
71 obránce  Václav Lesák   21.2.1987  24 let 185 cm 82 kg  L    
    obránce  Václav Pánek   23.2.1992  19 let 179 cm 82 kg  L  
66 obránce  Ondřej Poživil   22.4.1987  24 let 177 cm 80 kg  P  
70 obránce  Martin Vágner   16.3.1984  27 let 187 cm 96 kg  L  
13 útočník  Jan Berger   8.2.1989  22 let 182 cm 90 kg  P  
70 útočník  Ondřej Březina  23.5.1990  21 let 182 cm 85 kg  L  
    útočník  Luděk Brož   19.3.1975 36 let       P 
81 útočník  Vít Budínský   19.7.1988  23 let 172 cm 85 kg  L  
78 útočník  Ladislav Jindřich  26.6.1988  23 let 180 cm 78 kg  L  
46 útočník  Jiří Kadlec   10.8.1971  40 let 170 cm 84 kg  L  
32 útočník  Martin Koudelka  11.2.1976  35 let 182 cm 95 kg  L  
55 útočník  Vladislav Kubeš  31.10.1978  33 let 176 cm 83 kg  L  
51 útočník  Zdeněk Kubica   8.8.1986  25 let 188 cm 87 kg  L  
17 útočník  Šimon Macháň   27.2.1991  20 let 183 cm 73 kg  L  
    útočník  Ondřej Látal   15.3.1981  30 let       L 
89 útočník  Patrik Moskal   11.1.1981  30 let 178 cm 76 kg  L  
12 útočník  Michal Tvrdík   23.7.1979  32 let 185 cm 89 kg  P  
95 útočník  Milan Valášek   24.6.1992  19 let 181 cm 83 kg  L   
+ Jakub Orsava, Erik Hrňa, Lukáš Radil  
 
průměr: 27 let 182 cm 85 kg   

 

http://hchk.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2012&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


 

 
Martin Koudelka převzal po Jaroslavu Roubíkovi roli lídra týmu. 

Benjamínek hradecké obrany Zdeněk Čáp. 

významní partneři.  
Nové představenstvo klubu pak zvolilo za 

nového generálního manažera klubu Aleše 
Kmoníčka, jenž stejně jako Petr Dědek působil 
v předchozích letech ve Vrchlabí. Na Kmoníčka 
čekalo hodně práce, jelikož plno hráčů bylo bez 
smlouvy. „Ať jsem kdekoliv, svou práci se vždy 
snažím dělat více než na sto procent. Možnost 
působit v Hradci Králové je pro mě obrovskou 
výzvou,“ komentoval pro oficiální stránky klubu. 
„Cílem je dostat se do play-off, to znamená 
umístění do osmého místa. V žádném případě 
nebudu spokojen s osmým místem! Budu dělat 
všechno pro to, aby naše umístění bylo co 
nejlepší. Budu spokojený, když se z co nejlepší 
pozice dostaneme do osmičky – chci vyhrávat, 
chci, abychom byli úspěšní! Byl bych nerad, aby 
můj cíl dostat se do play-off vyzněl tak, že budu 
spokojen s osmým místem. Osmé místo mi 
nestačí. Při stanovování sportovního cíle je nutné 
se dívat i na další faktory - zejména na rozpočet 
klubu, na snahu stále více zapojovat mladé 
nadějné juniory do "A" mužstva a v neposlední 
řadě na hráčskou a finanční kvalitu ostatních 
klubů. Je důležité si uvědomit, že budeme 
bojovat s mužstvy, která mají v některých 
případech větší rozpočet než my. Tím myslím 
Chomutov a Ústí, ale také Jihlavu, která je na 
tom dnes finančně dobře. Svou velkou kvalitu má 
Olomouc a Havlíčkův Brod, který úzce 
spolupracuje s Brnem. Je potřeba, aby si tyto 
skutečnosti fanoušci uvědomili. My se budeme v 
každém případě snažit mezi ně dostat. Budeme 
chtít hrát důstojnou roli. Dementuji tedy zprávu, 
 

kolech jsme odehráli, myslím si, docela slušné 
zápasy. Po třiceti kolech jsme tak byli na 
čtvrtém místě. Dá se říct, že to bylo dost 
nad očekávání. V té době jsme patřili mezi 
nejlepší celky ligy, pak ale nastala druhá část 
sezony, kdy se hrálo ve skupině A. První dvě 
kola jsme sice ještě uhráli, dosáhli jsme 
doma vítězství s Olomoucí a pak jsme ještě 
vyhráli v Berouně, ale od začátku roku 2011 
jsme těch zápasů už moc nevyhráli. Skončili 
jsme po druhé části na sedmém místě. 
Následovalo play-off. Myslím si, že jsme ho 
odehráli velice slušně. Všechny zápasy – čtyři 
s Třebíčí a pět s Chomutovem – jsme 
odehráli v dobrém nasazení, v dobrém tempu. 
Předváděli jsme slušný hokej. Začátek 
sezony byl tedy dobrý, prostředek sezony 
byl nemastný, neslaný, konec sezony opět 
hodnotím jako dobrý.“ 
 A úplný závěr sezóny pak může Mička 
hodnotit ještě lépe, protože se klubu 
podařilo sehnat nového partnera (z Vrchlabí 
přetáhlo do svých řad podnikatele Petra 
Dědka). Jeho příchod byl klíčový, protože 
před sezónou se sponzoringem přestaly dva 



 

že mě uspokojí osmé místo! Dnes je ale 
předčasné tvrdit, že budeme třetí 
nebo čtvrtí, protože dostat se mezi 
uvedené kluby bude velmi náročné,“ 
prozradil předsezónní cíle svého 
nového zaměstnavatele. 
 Nové vedení klubu pochopitelně 
začalo s rozsáhlou přestavbou kádru. 
Vábení slovenské Skalice vyslyšel Jan 
Hruška, s aktivní činností pak skončil 
zadák Martin Táborský, další zkušený 
obránce Aleš Křetínský odešel do 
Šumperka a útočník Daniel Volráb se 
upsal Litoměřicím. Dlouholetá opora 
Jaroslav Roubík nakonec setrval v Ústí 
nad Labem, kterému vypomáhal již 
v loňském play-off. Výkony Ondřeje 
Hrušky zůstaly oproti předcházejícím 
sezónám hluboko za očekáváním, a tak 
odešel i on. Ztrátu několika 
nadprůměrných hráčů, ale přicházející 
hokejisté dokázali vynahradit. 
Z Vrchlabí, odkud přišel Petr Dědek a 
Aleš Kmoníček, totiž zamířil na východ 
Čech bratr známějšího Lukáše Poživila 
Ondřej, bojovník Vladislav Kubeš a 
stejný typ forvarda Ondřej Látal. 
Z Mladé Boleslavi pak přišla největší 
posila, Michal Tvrdík. Tento hokejista 
se stovkami odehraných utkání 
v nejvyšší soutěži by rád v Hradci 
Králové chytil druhý dech a vrátil se do 
formy, kterou oplýval při angažmá 
v Pardubicích.  Ze stejného klubu, tedy 
z Mladé Boleslavi, posílil obranné řady 
Václav Čížek, jehož si generální 
manažer Kmoníček vyhlédl ve Vrchlabí, 
kterému spolehlivý bek v minulých 
letech vypomáhal. Z Francie se pak do 
rodné domoviny vrátil Luděk Brož, jenž 
je známý zejména díky inline hokeji, 
kde slavil velké úspěchy. 
Z mistrovského Třince přestoupil do 
prvoligového celku Hradce Králové 
Martin Vágner, jenž býval velký talent, 
ale jeho potencionál se mu naplno 
nepovedlo využít. Managament klubu 
rovněž musel zareagovat na dlouhodobé 
zranění jednoho z největších 
sympaťáků 1. ligy Filipa Luňáka. 
Z Tábora tak přišel Jakub Čech, jehož 
občas v brance v úvodu ročníku 
nahradil z extraligy zapůjčený 
Vladislav Koutský, který působí 
v Hradci formou střídavých startů. 
Stejnou formu mají na východ Čech 
vyřízenou i Jakub Orsava, Erik Hrňa a 
Lukáš Radil. Někdy může Hradci 
Králové vypomoci i zkušený zadák Mario 
Cartelli, který si nevybojoval místo  Vít Budínský patří mezi nejnebezpečnější kanonýry soutěže. 

Milan Karlíček 
Když před rokem odcházel Milan Karlíček do německého 
Freiburgu, slíbil, že při případném návratu bude preferovat 
Hradec před všemi ostatními mužstvy. Jak slíbil, tak i učinil. 
Po roční anabázi v zahraničí se k velkému oddychu 
hradeckých fanoušků produktivní zadák vrátil do 
východočeského celku a stejně jako před lety i dnes patří 
k nejlepším bekům svého týmu. 

Martin Vágner 
Na tohoto zadáka se dá spolehnout ve všech herních 
situacích. Vloni si vybudoval v Hradci Králové dobrou 
pověst, letos už má svoji pozici těžší, jelikož si v minulém 
ročníku nastavil výkonnostní laťku velmi vysoko. Tento 
obránce měl před sebou velkou kariéru. Bohužel bývalý 
mládežnický reprezentant poslední roky hraje jen v 1. lize. 
Před sedmi lety měl přitom poměrně solidní naději, že by 
se mohl ukázat i ve slavné NHL. Kariéru tohoto hráče si 
ještě v některém z příštích čísel magazínu podrobněji 
popíšeme, protože to rozhodně stojí za to. 

Lukáš Chmelíř 
Hradecká defenziva je, co se týče jmen, na velmi vysoké 
úrovni. Jedním z nadprůměrných prvoligových beků je i 
Lukáš Chmelíř, který v uplynulých dvou sezónách včetně 
play-off a čtyřzápasové výpomoci na Spartě (0+2) ve 107 
zápasech získal famózních 40 bodů.  
 

Defenzivní hvězdy týmu 



 

Největší ofenzivní hvězdy 
Vít Budínský 

Mladý kanonýr si nahlas říká o místě v některém extraligovém klubu 
pro příští sezónu. Jeho střelecké schopnosti totiž extraligovým 
manažerům nemohou unikat věčně. V posledních dvou ročnících má 
totiž průměrnou bilanci gólu na zápas okolo 0,5. A to je drobnému 
forvardovi teprve třiadvacet let. Vše má tedy ještě před sebou. V 1. 
lize už ale jeho um asi moc dlouho obdivovat nebudeme, bylo by totiž 
překvapivé, kdyby si v létě nesehnal angažmá v nejvyšší soutěži. Co 
třeba Karlovy Vary, kde působil v mládežnických týmech? 

Michal Tvrdík 
Čekalo se od něj určitě více bodů, než které má na kontě nyní. I tak 
ale patří zkušený útočník k oporám hradeckého útoku, který je 
v této sezóně velmi potentní. „Když jsem se rozhodoval mezi 
prvoligovými týmy, tak Hradec byl na prvním místě, hlavně také kvůli 
vzdálenosti. Byly tam ještě nějaké nabídky ze Slovenska, ale to už 
pro mě prostě není. Mám rodinu a nechtěl jsem ji vidět jen třikrát 
do roka,“ řekla nová posila o důvodech podpisku kontraktu 
s východočeským celkem. 

Martin Koudelka 
Na jednapadesát bodů, které nasbíral zkušený forvard v sezóně 
2006/2007, už asi hradecká opora v 1. lize nikdy nedosáhne, ale i 
tak se jeho přínos pro mužstvo nesnižuje. Když odešel Jaroslav 
Roubík, bylo jasné, že roli vůdce týmu přebere právě Koudelka, který 
tuto funkci zatím plní na výbornou. 

v základní sestavě Třince. 
 Jeden z vrcholů ročníku 
z pohledu hradeckého mužstva 
pak přišel ještě v přípravě, 
jelikož se Východočeši utkali 
s nejbohatším evropským 
klubem, čili s Petrohradem. 
SKA nasadilo do tohoto 
přátelského zápasu většinu 
svých hvězd, včetně v Česku ne 
moc oblíbeného Jevgenije 
Arťuchina, NHL protřelého 
Dmitrije Kalinina, českou 
reprezentační jedničku pro 
turnaje Euro Hockey Tour 
Jakuba Štěpánka, jednoho 
z nejšikovnějších hráčů 
současnosti Maxima 
Afinogenova, nejlepšího 
aktivního norského hokejisty 
Patricka Thoresena a nesmím 
opomenout ani Petra Průchu, 
jenž v počátcích své seniorské 
kariéry za Hradec párkrát 
nastoupil. Petrohrad ukazoval 
svoji sílu, ale hradečtí 
hokejisté nechali na ledě 
srdíčko a nakonec tak prohrál 
prvoligový manšaft s favoritem 
KHL jen 0:2. „Domácí hráli 
velmi dobře, jejich rychlost 
nám dělala problémy. Překvapili 
nás,“ pochválil domácí hokejisty 
Jevgenij Arťuchin, který se 
svým zaměstnavatelem 
absolvoval letní přípravu 
v jihomoravském Přerově. 
Arťuchin zhodnotil i domácí 
diváky. „U nás jsou lidi daleko 
více přátelští. Tady vjedu na 
led a všichni hned začnou 
pískat… Trochu mě to 
překvapilo. Ale vůbec mě to 
nerozhodilo.“ 
 Petr Průcha byl pak 
v hodnocení utkání obšírnější. 
„Já už jsem tady hrál šest, 
sedm let zpátky a to publikum 
tady bylo vždycky super a jsem 
rád, že jsem si tady před ním 
mohl znovu zahrát. Jsem rád, 
že lidi dneska přišli a pobavili 
se,“ sdělil pro oficiální web 
Hradce Králové. „Zázemí 
stadionu je tady krásné a je 
jenom škoda, že se tady ta 
ruská liga hrát nebude,“ dodal 
v interview pro Lukáše Součka. 
 Ostatní výsledky 
přípravných zápasů ale nebyly  

Proč se říká Hradci Králové Mechov? 
zdroj: wikipedia.cz 

Mechov je hanlivý výraz označující české město Hradec Králové, hojně používaný těmi obyvateli 
sousedního města Pardubice, kteří mají zálibu v tradiční rivalitě těchto dvou měst. O vzniku tohoto 
výrazu koluje mnoho teorií, které však zřejmě zatím nebyly podrobeny seriózní historické a 
jazykovědné kritice. Popularita tohoto názvu od šedesátých let 20. století je spojována s filmovou 
komedií Filmového studia Barrandov „U nás v Mechově“ z prostředí družstevní vesnice, kterou si 
Pardubičtí z nedoložených důvodů spojili s Hradcem. Natočil ji roku 1960 režisér Vladimír Sís. 

Koluje informace, že Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvedlo tou dobou stejnojmennou divadelní 
hru. Film byl uveden nedlouho poté, co Pardubice při správní reformě roku 1960 přišly o status 
krajského města, což bylo spojováno i s tehdejším větším vlivem komunistů v Hradci. Obnovení 
Pardubického kraje v devadesátých letech rivalitu měst neukončilo, ale naopak posílilo. Podle 
některých názorů se název Mechov stal od 60. let dvacátého století populárním i proto, že navázal 
na starší historické kořeny. V Hradci Králové prý již od středověku střechy domů hojně porůstaly 
mechem – některé takové střechy se údajně dochovaly dodnes. Místním mechovým porostem jsou 
inspirovány i zmínky o dalších kolujících výkladech, například podle novodobějšího nápadného 
mechového porostu v dlažbě a spárách místního nádraží. Údajně při vykopávkách ve hradeckém 
starém městě byly zbytky bochánků mechu nalezeny v septicích, což má svědčit o tom, že ve 
středověku byl v Hradci mech využíván ve funkci toaletního papíru (v jiných obcích se tou dobou ke 
stejnému účelu užívaly většinou různé jiné rostliny). Tento výklad byl někdy v obměněné podobě 
vztahován i k době komunistického režimu, kdy byl toaletního papíru v republice dlouhodobě 
nedostatek. V diskusích pátrajících po původu názvu se objevila i zmínka o výkladu podle údajné 
zdejší výroby pálek na stolní tenis s „mechovým“ povrchem. Obdobným, avšak méně hanlivým 
označením Pardubic ze strany hradeckých patriotů je Perníkov, podle Pardubického perníku. 
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kontě žádnou porážku, a ve statistice 
vstřelených branek skvělé číslo třiadvacet. 
Pak sice Hradec Králové dvakrát prohrál, 
ale to byly utkání s favority soutěže- 
Chomutovem a Ústím nad Labem. V dalších 
dvou kláních už Východočeši nezaváhali, 
když nejprve nadělili sedm branek Mostu a 
poté pět Šumperku. Jenže po těchto 
zápasech přišla výsledková mizérie. 
V následujících třinácti kláních totiž 
Hradec zvítězil jen čtyřikrát, z toho 
jednou jen po prodloužení. „Vedení a 
trenéři se nás po těch prohrách snažili 
pozitivně naladit. Prošli jsme si videa, řekli 
si, co je třeba zlepšit. Jestliže se začne 
panikařit, tak hráči začnou hrát ještě hůř, 
takže se to spíše uklidňovalo,“ řekl pro web 
hchk.cz kapitán týmu Martin Koudelka. To 
generální manažer klubu byl konkrétnější, a 
prozradil, co se v zákulisí týmu po špatných 
výkonech týmu dělo.  „Po úterním zápase, 
kterému předcházela řada pozitivních věcí  

zdaleka tak povedené. A jaké měli 
Hradečtí ambice před startem této 
sezóny? „Náš cíl, co se týče mužstva, je co 
nejrychleji tým stabilizovat. Myslím, že s 
přibývajícím časem budeme lepší a lepší. 
Protože když budeme pohromadě, tak bude 
každý vědět, co od toho druhého čekat. 
Letos jsme z padesáti procent postavili 
nový kádr, což je na jednu stranu dobře, 
protože je to pro hradeckou veřejnost i 
pro hokej oživení. Přišly nové tváře, které 
budou chtít dokazovat, že hokej hrát umí. 
Náš cíl je stoprocentně dostat se do play-
off, pokud možno z co nejlepší pozice, a v 
play-off se porvat o dobré umístění,“ sdělil 
pro web hchk.cz hlavní trenér týmu Jiří 
Mička.                                                            
Jen dvě výhry v přípravném období ale 
nezanechaly na psychice týmů žádné 
výraznější stopy. Start do nového ročníku 
1. ligy totiž Hradečtí nemohli mít snad 
lepší. Po prvních pěti kolech neměli na svém 

Patrik Moskal je momentálně nejproduktivnějším i nejlepším útočníkem svého celku. 
Má opravdu neskutečnou fazónu. Snad mu vydrží i do zbytku ročníku.  

Umístění Hradce po ZČ 
 

2000/2001.........  2. liga 
2001/2002.........  2. liga 

2002/2003.........  13. místo 
2003/2004.........  6. místo 
2004/2005.........  3. místo 
2005/2006.........  7. místo 
2006/2007.........  1. místo 
2007/2008.........  5. místo 
2008/2009.........  6. místo 
2009/2010.........  4. místo 
2010/2011.........  7. místo 

Město 
 Hradec Králové je statutární město 
na východě Čech a metropole 
Královéhradeckého kraje, ležící na 
soutoku Labe s Orlicí. Ve městě, 
kde žije bezmála 100 tisíc 
obyvatel, sídlí biskupství 
královéhradecké diecéze. V tomto 
městě, v jehož okolí je několik 
hradů a zámků, se narodil například 
Bohuslav Balbín, František Ulrich či 
Jaroslav Durych. 

Zimní stadion v Hradci 
Králové byl sice postaven už 
v roce 1957, ale zastřešen byl 
až o dvanáct let později. 
Podobu, jakou má stadion 
týmu pod patronací Petra 
Dědka dnes, získal teprve 
nedávno, a to v roce 2007, 
kdy proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce. Jeden 
z nejhezčích stadionů druhé 
nejvyšší soutěže dokonce až 
na drobné výhrady vyhovoval i 
parametrům nejlepší 
evropské soutěže zvané KHL.  
 

Fanoušci 

 
 
Je sympatické, že se 
hradečtí příznivci snaží za 
svým týmem jezdit i na 
venkovní zápasy. Velkým 
minusem je ale domácí 
návštěvnost, jelikož na tak 
velké město jakým je Hradec 
Králové je průměrně 1130 
diváků na zápasech 
prvoligového Hradce zkrátka 
málo.  

Stadion 
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v rámci kabiny a předzápasového klima, 
jsem sáhnul k nepopulárním krokům. 
Hráči i trenéři dostali na další zápasy 
"motivaci", která není z jejich pohledu 
moc pozitivní, ale byla již nutná. Řešili 
jsme také pár disciplinárních případů za 
různé hokejové (především zbytečné 
fauly) i nehokejové prohřešky formou 
sankcí, jinými slovy jsem dal za vedení 
společnosti najevo nespokojenost s 
výkony, nasazením a profesionálním 
přístupem našich hokejistů,“ prozradil 
v pravidelné sekci Ptejte se vedení klubu 
na stránkách hokejového klubu Hradce 
Králové. „V HK se šušká řada věcí, ale 
kabina není rozdělená a je odhodlaná se 
poprat o další vítězství. Ještě jsem 
zapomněl dodat, že všichni v klubu mají 
vše zaplaceno a výplaty dostávají včas. Po 
sportovní stránce se snažíme mužstvo 
oživit trejdem, nebo odchodem 
současných či příchodem nových hráčů. 
Pracujeme na tom, ale k realizaci této 
myšlenky musí být i jiná strana, resp. 
druhý klub. Další možností jsou občasné 
starty hráčů z Pardubic nebo Třince, na 
čemž také každodenně pracuji,“ dodal 
generální manažer klubu Aleš Kmoníček  

Vítězství, které by mohlo Hradec 
nakopnout k lepším výkonům, přišlo v 21. 
kole, kdy Hradec urval tři body v zápase 
proti Mostu. „Znamená to určité bodové 
uvolnění, můžeme se trochu posouvat výš. 
Musíme postupně skládat tu mozaiku, na 
druhou stranu, když jsme čtyřikrát 
prohráli, proč bychom také nemohli 
čtyřikrát zvítězit,“ přeje si Martin 
Koudelka, aniž by věděl, že v následujícím 
kole jeho tým padne i v Šumperku.  

Martin Koudelka zhodnotil pro 
Sannyho Muharema i celou zatím 
odehranou část prvoligové sezóny 
2011/2012. „Chtěli jsme být mezi prvními 
šesti, myslím, že jsme na to herně měli. 
Nám se rozpadla obrana – Vágner, Poživil 
a Čížek nebyli k dispozici. Když chybí tři 
nebo čtyři základní obránci, tak je těžké 
dát tým dohromady. Dnešní hokej se 
zakládá především na defenzivě, a když 
chybí hráči tohoto typu, hraje se 
obtížněji. Pomohli nám ale šikovní hráči z 
Třince, musím je pochválit, odvedli 
dobrou práci. Na začátku jsme byli 
zdraví, vše fungoval, jak mělo, a tak se 
vyhrávalo. Doufám, že se na tu vítěznou 
vlnu vrátíme,“ řekl v rozhovoru pro Sanny 
Muharema.  

Jiří Hendrich je nestorem zadních řad Východočechů.  



 

MILAN PROCHÁZKA 

Poctivý hokejista je celebritou 
zejména ve Znojmě, ať už díky 
tomu, že se tam nesmazatelně 
zapsal do paměti fanouškům 
Orlů, nebo i tím, že spolu 
s Veronikou Chmelířovou 
(Vicemiss 2007) tvoří možná 
nejznámější znojemský pár. 
Ale i v Chomutově si buduje 
dobré renomé.  

Autor: HSfan 
foto: Zdeněk Špinka 

FORVARD



 

Statistiky 
 
Sezóna   Klub                                     Z  G  A    B  TM
1995-96  HC Znojmo (2.liga)                       - 17 12   29   8 
1996-97  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)         29  0  5    5   4 
         HC IPB Pojišťovna Pardubice (E,p-o)      6  0  2    2   0 
         HC Znojmo (2.liga)                       3  0  0    0   0 
1997-98  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)         19  0  0    0   4 
         SK Znojemští Orli (1.liga)              30  6  5   11   - 
         SK Znojemští Orli (baráž o E)            7  1  0    1   4 
1998-99  HC Excalibur Znojemští Orli (1.liga)    47 18 10   28  61 
         HC Excalibur Znojemští Orli (baráž o E)  6  1  1    2   0 
1999-00  HC Excalibur Znojemští Orli (E)         49 10 20   30  53 
2000-01  HC Excalibur Znojemští Orli (E)         52 13 17   30  58 
         HC Excalibur Znojemští Orli (E,p-o)      7  1  1    2   4 
2001-02  HC JME Znojemští Orli (E)               47 10 11   21  55 
         HC JME Znojemští Orli (E,p-o)            6  2  2    4   4 
2002-03  HC JME Znojemští Orli (E)               42  6 15   21  28 
         HC JME Znojemští Orli (E,p-o)            6  0  0    0   8 
2003-04  HC JME Znojemští Orli (E)               31  6  6   12  39 
         HC JME Znojemští Orli (E,p-o)            4  0  0    0   0 
2004-05  HC Energie Karlovy Vary (E)             32  3  4    7  12 
2005-06  HC Energie Karlovy Vary (E)             46  4  5    9  28 
2006-07  HC Energie Karlovy Vary (E)             47  9  6   15  40 
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)          3  0  0    0   2 
2007-08  HC Energie Karlovy Vary (THC)            4  2  0    2   2 
         HC Energie Karlovy Vary (E)             50 11  6   17  38 
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)         19  4  2    6  30 
2008-09  HC Energie Karlovy Vary (THC)            4  1  0    1   4 
         HC Energie Karlovy Vary (E)             38  2  5    7  22 
         HC Energie Karlovy Vary (E,p-o)         16  6  5   11  24 
2009-10  HC Energie Karlovy Vary (E)            1  0  0    0
         KLH Chomutov (THC)                       2  0  0    0   0 
   KLH Chomutov (1.liga)                    33 12 17   29
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)               15  7  7   14  33  
         KLH Chomutov (baráž)                     5  2  2    4   4 
2010-11  KLH Chomutov (THC)                       4  2  2    4   0 
         HC Energie Karlovy Vary (E)             12  1  3    4   8 
         KLH Chomutov (1.liga)                   20  6  9   15  16 
         KLH Chomutov (1.liga,p-o)               12  7  2    9   2 
Celkem v Extralize                              562 88 115 203 461 
Celkem v Chomutově                               85 34  37  71  68 

 

      Milan Procházka začínal 
s hokejem v šesti letech tam, 
kde se i narodil, tedy ve 
Znojmě. Se svým mateřským 
celkem zažil dva postupy, 
nejprve v roce 1997 slavil 
přesun do 1. ligy, aby o tři 
roky poté mohl slavit postup 
do naší nejvyšší soutěže. 
V extralize se už ovšem 
objevil v ročníku 1996/1997, 
kdy hájil barvy Pardubic. Stal 
se tak historicky prvním 
znojemským odchovancem, 
který nakoukl mezi 
tuzemskou elitu. Defenzivní 
hokejista pak na jihu Moravy 
vydržel dalších 6 sezón, 
v nichž podával velmi dobré 
výkony, které ho dokonce 
v roce 2000 vynesly až do 
reprezentace, byť B- týmu, 
který se v zámoří účastnil 
spolu se Slovenskem a 
hostitelskou Kanadou Father 
Bauer Cupu. V dresu našich 
sousedů nastoupili i 
Procházkovi tehdejší 
spoluhráči, Marek Uram a 
Peter Pucher. "Peter s 
Markem nejsou siloví hráči, 
hrají technicky. Hrát s nimi 
mi vyhovuje, ale proti nim ne, 
protože jsou opravdu dobří," 
řekl o vzájemném souboji 
dnes již 34letý útočník. 
Branku Slovenska hájil 
taktéž Procházkův spoluhráč 
Pavol Rybár, kterého jeho 
kamarád dokázal dokonce 
překonat. "Chytal dobře, ale 
já jsem si na něj věřil, což 
byla výhoda." Druhou branku 
na turnaji pak vstřelil proti 
Kanadě. V dalším přípravném 
období s reprezentačním 
béčkem ale v sestavě 
národního týmu chyběl, 
utrpěl totiž po jednom ze 
soubojů zranění ruky.

17. 4. 1977 
183cm, 91kg 

hůl levá 
útočník 

22Z, 5G, 5A, +5 +/-, 20TM 
 

Hráčské info 



 

Krom hokeje si v Kanadě užíval i kulturně, 
navštívil například Niagarské vodopády, Síň slávy 
NHL. Na zápas nejslavnější soutěže ovšem 
nezašel, protože zápasy v Torontu byly 
beznadějně vyprodané. Ze zámoří si i tak přivezl 
dobrou náladu a hlavně hrst nových zkušeností. 
„Zezačátku je člověk nesmělý a rozkoukává se, 
ale když jsem zjistil, že jsou tam dobří kluci a že 
mě berou, tak jsem si věřil. Znal jsem asi šest 
kluků, ale s většinou hvězd jako třeba s 
Čajánkem jsem mluvil poprvé. Nebyl ale problém 
se seznámit. Nejvíc času jsem i tak trávil s 
Tomášem Jakešem, se kterým jsem sdílel i 
hotelový pokoj.“ Kladně hodnotil i spolupráci se 
svými parťáky z útočné formace. Šlo o slavné 
duo, které se zapsalo zejména do pamětí 
zlínských fanoušků, Ondřeje Veselého a 
Jaroslava Balaštíka. „Jednou jsem profesionální 
hráč, tak jsem si musel rychle zvyknout. Byly 
tam nedostatky, ale vcelku to dopadlo dobře." 
      Po této pozitivní zkušenosti zažil Procházka 
nejlepší ročník své kariéry, co se týče počtu 
získaných bodů (týmově nejpovedenější sezóna 
teprve měla přijít). Defenzivní útočník si totiž 
v ročníku 2000/2001 připsal solidních

30 bodů za 13 branek a 17 asistencí.  
        Do sezóny 2004/2005 však šel už jako hráč 
karlovarské Energie. Tam se mu sice oproti 
angažmá ve městě okurek a vína bodově tolik 
nedařilo, zato ale v roce 2008 dokázal se 
Západočechy projít překvapivě až do finále ELH. 
O rok později dokonce Karlovy Vary s Procházkou 
v sestavě slavily historicky první mistrovský titul. 
Navíc Milan Procházka byl jedním z největších 
hvězd tohoto nesmírně úspěšného play-off. Ziskem 
jedenácti bodů (6+5) v 16 utkáních na sebe asi 
upozornil nejvíce ve své kariéře. Paradoxně ale 
v době, kdy se rozhodlo o konci extraligy ve 
Znojmě. „Je mi to hrozně líto. Je to velice nemilé, 
hlavně pro ty kluky, které znám a hokeji fandí. Pro 
ně to musí být veliká ztráta,“ komentoval tehdy 
nic netušíc, že kroky svého mateřského klubu bude 
následovat.  
        Po jeho nejlepším ročníku kariéry, po němž 
mu skončila smlouva s Energií, totiž zamířil do 
prvoligového Chomutova, což způsobilo 
v hokejových kruzích velký šok. „Všichni kolem mě 
řešili, jak je to možné, ale v dnešním hokejovém 
světě se to prostě občas stává. Neberu to nijak 
negativně, spíš mi to dává novou motivaci, protože 



 

TChomutov jednou extraligu hrát bude a 
já bych byl rád, kdybych si ji tu zahrál. 
Jediné co mě na odchodu z Varů mrzí je 
to, že si nezahraji Ligu mistrů. To se 
člověku nepoštěstí každý den.“ říkal 
tehdy. Mnohé rovněž překvapilo, že 
Karlovy Vary nedokázaly podepsat 
jednoho z klíčových hráčů, čímž se stal 
Procházka volným hráčem. „Milan 
odehrál skvělé play off, jeho lajna byla 
naprosto úžasná. Bohužel trochu 
‚odskáče‘ to, že musíme do týmu 
zapracovávat řadu našich mladíků,“ 
přiblížil důvodu odchodu týmového 
hokejisty generální manažer Energie 
Miroslav Vaněk. Pro hokej.cz se vyjádřil i 
silový forvard Milan Procházka. 
„

T

Nedohodli jsme se s Karlovými Vary. 
Dali tam přednost jiným, takže jsme si 
řekli, že půjdu jinam. Klub za mě 
požadoval docela vysoké odstupné, což 
představovalo pro řadu extraligových 
klubů v době ekonomické krize problém. 
Já jsem nechtěl čekat na zahraničí, 
takže jsem souhlasil, když mi Chomutov 

předložil slušnou nabídku.“  
       Svoji první sezónu v Chomutově ale musí 
hodnotit jako zklamání, přestože se Procházkovi 
dařilo jak v základní části, tak v play-off. Jenže 
Piráti neuspěli v baráži proti Mladé Boleslavi a 
sen o extralize se rozplynul. „Sezóna se dá 
hodnotit jako neúspěšná. Samozřejmě pokud 
máte za cíl postoupit do extraligy a ten se 
nepodaří splnit, je to neúspěch. Na druhou 
stranu to pro mě nebylo žádné překvapení. Pokud 
by chtěli v Chomutově postoupit, musel by se 
změnit kádr. V tom současném je dost hráčů, 
kteří na extraligu nemají. Já osobně si myslím, 
že jsme nehráli špatně a na to, jaký jsme měli 
tým, dokázali postoupit až do baráže. Podle mě 
jsme ve finále první ligy určitě nebyli favoritem, 
Ústí mělo lepší mužstvo. Po postupu do baráže už 
nás doplnili někteří hráči z extraligy, ale chybělo 
asi trochu toho hokejového štěstí i fyzických sil 
po náročném play off. Bohužel to nevyšlo,“ řekl 
po sezóně 2009/2010 poctivý hokejista. 
         Do nové sezóny ovšem Piráti do svých řad  
zlákali velká hokejová jména, a chtěli tak začít 
s budováním týmu od podlahy.  
          



 

zahrál v extralize, jelikož 
ho Chomutov stejně jako 
třeba Dudu, Hrušku, Grofa 
či Hrdela poslal na 
rozehrání právě do nejvyšší 
soutěže hrané na území 
České republiky.  „Ať hráč 
chce nebo ne, při delším 
působení v nižší soutěži se 
zkrátka přizpůsobí herní 
kvalitě ostatních. Většina 
extraligových hokejistů si 
po čase zvykne na nižší 
prvoligové tempo a těžce se 
dostává do jiné než 
prvoligové formy. V 
extralize se hráči budou 
muset znovu vybičovat k 
nejlepším výkonům tak, aby 
stačili svým soupeřům. 
Znovu si ověří, že tempo 
těch nejlepších je jiné než 
tempo v 1. lize. Věříme, že 
tím poroste jejich forma i  

„Vedení Chomutova dělá všechno pro to, 
aby se do extraligy postoupilo. 
Samozřejmě nemáme v úmyslu 
vytrubovat do světa, že chceme jít 
nahoru za každou cenu, cesta je opravdu 
daleká… Musíte vyhrát nějakých 
čtyřicet zápasů v základní části, pak je 
před vámi play off a teprve poté baráž. 
Myslím si, že hráči, kterými se tým 
doplnil, jsou velice dobří, vypadají jako 
cenné posily a teď už záleží na tom, 
jakou spolu vytvoříme partu, jak 
začneme ligu a v jakých výkonech 
budeme pokračovat,“ říkal odhodlaně 
před startem ročníku 2010/2011. Jenže 
oproti minulé sezóně papírově silnější 
Chomutov totálně vyhořel. V základní 
části skončili Piráti až na druhé příčce, 
navíc v play-off svoje postavení 
nezlepšili a potupným výsledkem 0:4 na 
zápasy ve finále prvoligového play-off 
proti největším konkurentům z Ústí nad 
Labem si celý Chomutov uřízl velkou 
ostudu.  
        Snad jediným pozitivem pro 
Procházku bylo to, že si po roce znovu 



 

sebevědomí, které pak přenesou 
zpátky do Chomutova,“ řekl o důvodech 
přesunu hráčů z tehdejšího KLH do 
extraligových celků dnes již bývalý 
kouč Milan Kašpárek.  
       A u Procházky splnilo hostování 
v Karlových Varech svůj účel. 183cm 
vysoký powerforvard ukázal, že jeho 
kvality na nejvyšší soutěž stále stačí 
(ve dvanácti zápasech si připsal čtyři 
body za jednu branku a tři asistence). 
Formu z ELH převedl i do prvoligového 
play-off, kde podivuhodně střelecky 
ožil a ve 12 zápasech nasázel na 
defenzivního hráče úctyhodných sedm 
branek, k nimž přidal dvě asistence.  

 
Jenže jak již bylo na minulé straně 
zmíněno, týmový úspěch se nedostavil.  
      Po dalším krachu ambiciózního 
celku se začaly na severu Čech dít věci. 
Do týmu přišel respektovaný trenér 
Václav Sýkora, který začal budovat 
mužstvo od úplných základů. V týmu 
skončila více jak desítka hokejistů. 
Jméno zřídkakdy vylučovaného 
Procházky ale na soupisce zůstalo, 
jelikož se vedení rozhodlo uplatnit 
roční opci na tohoto 34letého útočníka 
z Moravy. Nově nastolený herní systém 
Chomutova, který je více zaměřen na 
poctivou defenzivní práci, Mistru ČR 
2009 vyhovuje, tudíž z příchodu 
hlavního kouče měl jistě velkou radost. 
       Do nové sezóny šel Procházka 
ovšem s další výraznou změnou. V 

Co na sebe prozradil v dotazníku na stránkách hokej-kv.cz? 
 
V kolika letech jste začal hrát hokej a kdy jste se napevno usadil na 
svém postu: Začal jsem v šesti letech a hned od začátku jsem byl útočník. 

Jak byste popsal svoji roli v týmu? Pohodář, který nezkazí žádnou srandu 
a rád se obětuje pro tým. 

Jaké máte nejvyšší cíle v hokeji: Přežít ve zdraví. 

Co je podle Vás základem úspěchu v hokeji: V první řadě to musí být 
zábava a dobrá parta. 

Co je Vaší nejsilnější stránkou: Ctižádostivost a práce pro tým. 

Co si říkáte, když na ledě provedete velkou chybu: Hodím to za hlavu a 
jedu dál. 

Jaké jsou Vaše koníčky, co nejraději děláte v letní přestávce: Sport 
všeobecně. V letní přestávce pak aktivně odpočívám u moře. 

Jaká je Vaše přezdívka: Špáca, protože se tak říká spoluhráčům se 
jménem Procházka. Nebo také Špalír a Prochy. 

Co děláte v autobuse při dlouhých cestách? Vedle koho sedíte: Čtu si, 
poslouchám iPOD, koukám se na film a myslím na svou přítelkyni. Sedím sám. 

Jaké je Vaše životní motto: „Co mě nezabije, to mě posílí.“ 

Jakému týmu vedle Energie fandíte: V extralize nikomu, v NHL Detroitu. 

Jaký je Váš nejoblíbenější soupeř: Každý, kterému dám gól, a vyhrajeme. 

Jaký je Váš nejméně oblíbený soupeř: Ten, se kterým prohrajeme. 

Jakou hudbu rád posloucháte? Na který film se rád podíváte: 
Poslouchám v podstatě cokoliv, mám rád třeba U2, Redhoty, Simple Plan 
atd. Rád se podívám na jakoukoli komedii. 

Co Vás dokáže nejvíce naštvat: Když se na ledě někdo fláká a nepracuje 
pro tým. V životě mi vadí podlézavost a neupřímnost. 

Jak by podle vás vypadal ideálně strávený den: Někde na dovolené s 
přítelkyní. 

Jaký je Váš životní vzor: Vážím si rodičů a v hokeji to jsou Selänne a 
Zetterberg. 

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo a pití? Váš oblíbený podnik: V jídle si 
nevybírám, jím vše. Svátečně si dopřeji kačenu, knedlík, zelí a zapiju to 
plzní. Nejraději piju neperlivou vodu a nepohrdnu kvalitním bílým vínem. 
Oblíbený podnik je hospoda U Vlášků v Dalovicích. 

Vlastníte nějaké domácí zvířátko? Jestli ano, tak jaké: S přítelkyní 
máme potkana Kvída, kterého jsme dostali darem. V budoucnu bych si chtěl 
pořídit psa (ridgeback, ohař, rotvajler). 

Kdybyste si mohl přát tři věci… : Mít zdravou a spokojenou rodinu. To je 
nad všechna tři přání.  



 

občanském průkazu mu byl totiž změněn rodinný 
stav na ženatý. Milan Procházka totiž 9. července 
řekl své ANO v kostele sv. Mikuláše v rodném 
Znojmě. Jeho manželkou se stala dlouholetá 
přítelkyně a Vicemiss roku 2007 Veronika 
Chmelířová. "Měli jsme klasickou velkou moravskou 
svatbu, protože jsme oba ze Znojma. Hrála nám 
cimbálovka, rozbíjel se talíř a sbíraly střepy, 
házela se i kytka, prostě jsme si to užili. Tradice 
mám ráda. Navíc jsme měli nádherné počasí," řekla 
pro idnes.cz o svatbě nová choť sympatického 
hokejisty Chomutova. Na jejich svatbu svému 
bývalému spoluhráči přišel i kontroverzní Radek 
Duda. „Novomanželům jsem popřál hodně štěstí, 
zdraví a ať jim vydrží co nejdéle. To je 
nejdůležitější. Když budou šťastní a zdraví, budou 
mít všechno. Milda hrál vždycky fair play, je to na 
ledě gentleman a cením si ho hrozně moc i jako 
člověka mimo led. Mildu jsem začal vnímat někdy 
od doby, kdy jsem naskočil do extraligy a on hrál 
za Znojmo. Samozřejmě nejvíc jsme se seznámili, 
když jsme byli v Chomutově a seděli jsme vedle 
sebe v kabině. Dál už raději nebudu komentovat, 
jaké spolu máme zážitky,“ sdělil v rozhovoru pro 
Znojemský týden.  
         Na svatební cestu se vydal mediálně 
sledovaný pár na Maledivy. Milan Procházka si tak 
řádně odpočinul a nabral síly na nový ročník. Na 
jeho výkonech ve startu ročníku to ale zatím moc 
vidět není. Stejně jako celý tým se trápí i on. Ale o 
úspěchu a neúspěchu sezóny rozhodne až play-off. 
Pokud postup do ELH ani letos Chomutovu nevyjde, 
možná že příští rok už Milana Procházku v dresu 
Pirátů neuvidíme, ale to jsou pouze spekulace… 
 

Co na sebe prozradil v dotazníku pro web 
piratichomutov.cz? 

Jak jste se dostal k hokeji, kdo Vás k němu přivedl?„S 
hokejem jsem začal v šesti letech a přivedli mne k němu 
rodiče.“  

Hrál někdo z příbuzných také hokej, jste „hokejová 
rodina“?„Nebyli jsme hokejová rodina, akorát mladší bratr 
hrával chvilku hokej, ale jinak ne.“  

Jaký byl ve škole Váš nejoblíbenější předmět, krom 
tělocviku?„Těžko říct, mě bavila škoda celkově, ať už to byla 
matematika či něco jiného.“  

Byli rodiče s prospěchem ve škole spokojení?„Jo jo, učil 
jsem se celkem dobře.“  

Váš dosavadní největší hokejový zážitek, popřípadě 
úspěch?„Určitě titul s Karlovými Vary a také možnost zahrát 
si za národní mužstvo.“  

Kdo byl v mládí vaším vzorem, popřípadě kdo je jím teď? 
„V mládí se mi líbil Jirka Hrdina a následně i Jarda Jágr. Nyní 
se mi líbí hráči z NHL a to Zetterberg a Salanne.“  

Kdybyste mohl, co byste změnil v hokejových 
pravidlech?„Těžko říct, ale možná by mohli zvětšit branky a 
zrušit toto nové pravidlo ohledně zakázaného uvolnění.“  

Milane, nastupujete s číslem 40, jedná se o vaše oblíbené 
číslo? Jak jste se k němu dostal? „Ve Znojmě hraje jeden 
můj kamarád se čtyřicítkou i Henrik Zetterberg hraje s 
číslem 40, takže ne, že bych někoho kopíroval, ale toto číslo 
se mi líbí a tak nějak jsem k němu dospěl.“  

Dokážete si představit, že byste se čísla 40 vzdal a hrál s 
jiným?„To asi ne. Já mám toto číslo rád a mám radost, že jej 
budu mít i v sezóně.“  

Jak jste se do Chomutova dostal?„Celé to vzniklo z toho, že 
Vary již o mě neměly zájem a daly prostor mladším hráčům. 
Ozval se Chomutov s dobrou nabídkou, plus se mi zamlouvalo 
to, že je tu Radim Rulík a velké ambice, což je velké lákadlo a 
to mě vlastně přesvědčilo.“  

Jak se vám líbí Chomutov jako město? „Lesy v okolí jsou 
hodně pěkné, je tu kamencové jezero, lesopark, takže město 
určitě není nejhorší, jsou i horší města.“  

Jaký sport máte rád krom hokeje?„Svůj volný čas se snažím 
trávit aktivně, takže mám rád fotbal, tenis, běhání a zkouším i 
golf, ale v tom jsem teprve začátečník.“  

Zahraniční nebo česká kuchyně? „Českou kuchyni moc 
nemusím, takže zahraniční, která je zdravější. Čas od času si 
dám i něco z české kuchyně a k tomu například plzeňské pivo, 
ale to stejně moc jako sportovci nemůžeme (usmívá se).“  



 

MAREK VANIŠ 

Kdo by to byl v létě řekl, že se 
tento hráč probojuje do 
základního kádru píseckého 
mužstva. Marku Vanišovi to ale 
nestačí… Patří k nejlepším hráčům 
týmu. Bohužel to zkreslují 
statistiky, kde má „pouze“ dvě 
branky. Díky sociální síti 
Facebook, jsem ho zeptal na 
několik otázek a on mile rád 
odpověděl. I to je známkou toho, 
že si nehraje na žádnou hvězdu a 
je to stále skromný kluk… 

 
Autor: Ady 

foto: Zbyněk Zápotočný 

TALENT



 

          Marek Vaniš udělal první 
hokejové krůčky ve čtyřech letech ve 
Strakonicích, jak prozradil našemu 
magazínu. „Poprvé jsem obul brusle ve 
4 letech na rybníku. Pamatuji si ještě 
na to, jak jsem v čepici poskakoval na 
slepém rameni ve Strakonicích. Poté 
jsem začal navštěvovat přípravku ve 
Strakonicích.“ Jeho talentu si nešlo 
nevšimnout, proto zamířil do Písku, kde 
převyšoval většinu vrstevníků. Nebylo 
tedy divu, že už v dorostenecké 
kategorii hrál za krajské město 
dorosteneckou extraligu (bylo to 
v ročníku 2006/2007). Ve své 
premiérové sezóně v extralize, byť 
v dorostenecké, si připsal 21 bodů, 
které stihl nasbírat ve 47 zápasech. 
Další ročník začínal Marek Vaniš opět 
v Českých Budějovicích, už ovšem nebyl 
tolik „vyjukaný“ z velkého města a 
připsal si o nějaký ten bodík více. Byla 
to jeho poslední sezóna v dorostu, jeho 
věk a talent mu totiž nedovolil 
pokračovat v této kategorii, proto 
v sezóně 2008/2009 poprvé naskočil 
do extraligy juniorů. Přechod byl přeci 
jen znát, a proto nebyl tak produktivní. 
Ve 42 zápasech nasbíral „jen“ 12 bodů. 
Markovi ovšem bylo v této sezóně 
pořád jen 17 let, takže se setkával 
klidně i s o tři roky staršími protihráči. 
On se s tím ale znamenitě dokázal 
poprat. Další sezónu už si dokonce 
Marek Vaniš zahrál dospělý hokej, ale 
nepředbíhejme. Sezónu začínal opět 
v juniorech Mountfieldu a bylo znát, že 
už tuto soutěž hraje druhým rokem. 
Ač mu bylo teprve 18 let, patřil mezi 
tahouny mužstva a připsal si 11 gólů a 
stejný počet asistencí.  
 Možná i proto si vysloužil 
pozvánku do druholigového Písku, který 
tehdy porážel jednoho soupeře za 
druhým. Druhý zápas v píseckém 
mužstvu si mohl do svých statistik 
připsat dva dny před Štědrým dnem. 
V zápase proti krajskému rivalovi 
z Jindřichova Hradce nadělili hokejisté 
IHC svým fanouškům předčasný 
vánoční dárek, když vyhráli vysoko 11:3! 
Vánoční dárek si nadělil i samotný 
Marek Vaniš, poněvadž se do statistik 
tohoto utkání zapsal hned dvakrát 
(jeden gól dal, druhý připravil), Lépe se 
v prvním zápase před píseckým 
publikem předvést nemohl (premiérové 
utkání za seniory odehrál v Nymburku). 
Pozorný fanoušek KOMTERMU si 
nemohl nevšimnout, že roste nová  

Hráčské info 
 17.9.1991 

178cm, 80kg 
hůl pravá 
útočník 

22Z, 2G, 0A, -7 +/-, 16TM 

Statistiky 
 
Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM 
2002-03  IHC Písek - 6.tř.                    28 31 13 44  26 
2003-04  IHC Písek - 7.tř.                    32 14  9 23  32 
         IHC Písek - 6.tř.                     1  1  1  2   0 
2004-05  IHC Písek - 8.tř.                    29  7 14 21  10 
         IHC Písek - 7.tř.                     9  8  4 12  10 
2005-06  IHC Písek - dor. (LD)                15  2  4  6   6 
         IHC Písek - 9.tř.                    32 22 13 35  12 
2006-07  HC České Budějovice - dor. (E)       42 13  7 20  22 
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)    5  0  1  1   2 
2007-08  HC České Budějovice - dor. (E)       44 11 12 23  38 
         HC České Budějovice - dor. (E,p-o)    2  0  0  0   0 
2008-09  HC České Budějovice - jun. (E)       36  7  4 11   8 
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)    6  1  0  1   2 
2009-10  HC České Budějovice - jun. (E)       40 11 11 22  53 
         IHC Komterm Písek (2.liga)            6  1  4  5   2 
         IHC Komterm Písek (2.liga,kval.)      2  0  0  0   2 
2010-11  HC Milevsko 2010 (2.liga)             8  4  2  6   4 
         HC Milevsko 2010 (2.liga,p-o)         5  3  2  5   0 
         IHC Komterm Písek (1.liga)            2  0  0  0   0 

 



 

Mladičký Marek Vaniš. 

Exkluzivní dotazník Marka Vaniše 
 
 
 
Blondýna x Bruneta: Blondýna s melírem :) 
 
Auto x Motorka: Auto 
 
Léto x Zima: Léto 
 
Sparta x Slávia: Sparta 
 
Jágr x Ovečkin: Jágr 
 
Vodka x Rum:  Rum, jak se říká, komu smrdí  
rum, tomu smrdí práce  

 

naděje (mně osobně se Marek v tomto utkání 
velice líbil, i když jsem o něm v této době 
nevěděl takřka nic). Dokonce základní části si 
hbitý útočník připsal ještě 4 starty za písecké 
A-mužstvo. Celkem si za IHC připsal v základní 
části v 6 utkáních úctyhodných 5 bodů! To 
ovšem nebylo vše. Na Marka Vaniše přišla řada i 
v závěrečných dvou zápasech kvalifikace o 1. 
ligu. Nejprve jel s mužstvem do Valašského 
Meziříčí, kde měl Písek první mečbol. Vaniš měl 
tu čest hrát v lajně s hráči se zkušenostmi z 1. 
ligy (s Tomášem Rodem -nyní Ústí- a 
Vladimírem Stejskalem -nyní Třebíč). Písek 
v tomto klání dokázal zvítězit. Ačkoliv měl 
ještě jeden zápas k dobru, už bylo jasné, že 
postupuje do druhé nejvyšší soutěže. V 
posledním zápase čekaly na Písek Litoměřice. 
Vaniš byl opět u toho a mohl se tak společně 
s domácími fanoušky radovat z postupu. 
 Jenže následující sezóna nezačala pro 
Marka Vaniše šťastně, lépe řečeno začala 
nejhůř, jak pro hokejistu může začít. „Minulý 
rok byl nejhorší ze všech dosavadních sezón. 
Na začátku přípravy na ledě jsem si vyhodil 
rameno a musel jsem jít na operaci, tím pádem 
jsem se nemohl poprat o místo v sestavě v 
prvoligovém týmu a byl jsem dohodnutý s 
Českými Budějovicemi, že budu hrát za juniory. 
V Českých Budějovicích udělali chybu s 
vyřízením hostování a já jsem si musel sehnat v 
prosinci, kdy jsem doléčil zranění místo někde 
ve druhé lize. Milevsko bylo pro mě 
nejvýhodnější kvůli škole, kterou jsem měl v 
Budějovicích. Na Milevsko ovšem vzpomínám 
jen v tom nejlepším.“ Na Vanišovi dlouhodobé 
zranění ale nebylo moc znát. Ve 13 zápasech za 
Milevsko, včetně play off, si totiž připsal 7 
gólů a 4 asistence, což je výborný počin na to, 
že byl tak dlouho vyřazen ze hry i tréninku  
 



 

 

Marek Vaniš si hodně rozumí se svým 
vrstevníkem Dušanem Žovincem. 

kvůli vleklému zranění. Místní fanoušci si ho rychle 
oblíbili. Nezapomínejme, Markovi bylo v té době 
stále teprve 19 let! 
  Na letošní sezónu se začínal připravovat 
s Pískem, který odkoupil prvoligovou licenci od 
Vrchlabí. Příprava se mu velmi povedla (připsal si 4 
body za 2 góly a 2 asistence). Od všech byla na 
tohoto forvarda slyšet jen a jen chvála. Dokonce i 
od sportovního manažera kluba Pavla 
Horažďovského, jenž před začátkem ligy 
odpověděl Petru Košatkovi na otázku, kdo patřil 
k nejlepším hráčům přípravě takto: „Z loňska např. 
potvrdil svoji dobrou výkonnost Slavík. Velkým 
přínosem jsou Nouza s Němečkem, dobře se jeví i 
hráči hrající loni v Táboře. Z mladých hráčů 
nejvíce zaujal Vaniš.“ Svoji výbornou výkonnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chtěl samozřejmě Marek Vaniš potvrdit i 
v mistrovských zápasech. Od druhého kola se 
v Písku sestavil dravý útok, který ač nedával mnoho 
branek, patřil k tomu nejlepšímu, co v Písku bylo. 
Trio Polodna – Vaniš – Suja hrálo typický dravý 
přímočarý hokej. Takový, jaký vyznávají úřadující 
Mistři světa Finové. Hned ve druhém kole se 
prosadil Suja. V Hradci zase zařídil bod svým 
gólem Vaniš. Pak se ale jejich bodové přínosy 
zastavily. Ačkoliv hráli pěkný hokej, v 15. kole je 
dnes už bývalý trenér Písku Milan Stárek odtrhl. 
Sám Vaniš se k této situaci vyjádřil takto: „Se 
Standou Polodnou a Jakubem Sujou se mi hrálo 
skvěle. Doufám, že nás někdy dají zase 
dohromady.“ Společně nasbírali ve 14 utkáních 4 
body, Polodna dva, Vaniš a Suja po jednom. Od 15. 
kola se tak u Vaniše střídali spoluhráči. Od doby, 
kdy tým převzal trenér Řeháček, se pak Vaniš 
usídlil v útoku se Slavíkem a Mrkvičkou. Hned 
v prvním zápase pod novým trenérem se 20letý 
útočník předvedl ve výborném světle. Poslal totiž 
svůj tým ve 12. minutě do vedení krásnou 
individuální akcí, za kterou by se nemusel stydět 
ani Alexandr Ovečkin, jenž se paradoxně narodil 
ve stejný den jako Vaniš. Písek nakonec mohl slavit 
vítězství poměrem 2:1. Právě branka talentovaného 
hokejisty měla pro tým cenu zlata.  

Uvidíme, jestli tato útočná formace vydrží, 
nebo se trenér Řeháček odhodlá k tomu, co dříve 
fungovalo a Vaniše znovu zařadí po bok Polodny a 
Suji. Nicméně má Vaniš na svém kontě po 22 
zápasech 2 góly, a když bude takhle makat i 
nadále, u téhle mety určitě nezůstane. 

Exkluzivní rozhovor s Markem Vanišem 
 
Kdy sis začal uvědomovat, že se hokejem můžeš 
dokonce i uživit? 
Tak to jsem si začal uvědomovat v juniorech v Českých 
Budějovicích, ale vím, že abych se hokejem opravdu uživil, 
tak mě čeká ještě dlouhá cesta, ale věřím, že se to snad 
povede. K tomu je za potřebí hlavně zdraví a taky trocha 
štěstí. 
 
Myslíš, že vás pan Řeháček zvedne? 
Myslím si, že nás nový trenér zvednul, ale uvidíme 
postupem času, jestli to vydrží nebo to byla jen euforie v 
začátcích.  
 
Má Písek se současným kádrem na první osmičku? 
Myslím si, že ano. My musíme hlavně začít dávat víc gólů. 
Naše produktivita je opravdu mizerná, ale věřím, že když 
to zlepšíme, tak se do osmičky dostaneme na 100%. 
 
Jak se koukáš na chabou účast v domácím kotli? 
No, po minulé sezóně se nedivím, ale mrzí mě, že kotel 
takhle zřídnul. Doufám, že až se zlepší výkony, tak si 
najde cestu na stadion  víc fanoušků. 
 
Jaký zápas byl pro tebe letos nejlepší? 
S Kadaní. (Marek v něm dal jeden gól a Písek vyhrál 2:1 – 
pozn. Adyho) 
 
Čteš diskuzní fórum, přeci jen to asi láká, ne? 
Nečtu, ale už jsem ho taky párkrát navštívil. 
 
Věříš, že se během sezóny více prosadíš bodově, 
protože zatím hraješ skvěle a "pouze" dva vstřelené 
góly, které o výkonech nevypovídají… 
Doufám, že ano. Snažím se na tom pracovat, myslím si, že 
výkony nebyly špatné, ale chybí tam ty body.  
 
S kým si v kabině nejvíce rozumíš? 
Nejvíce s hráči mého věku, a kdybych měl říct jedno 
jméno, tak Dušan Žovinec. 
 
Koho považuješ za nejlepšího hokejistu, co nyní v Písku 
je? 
Tomáš Nouza. 
 
Jaké máš do budoucna cíle? Extraliga, zahraničí? 
Můj cíl je extraliga, věřím, že se tam jednou probojuji :) 



 

Zklamání měsíce 
HC Most 

 
Jasná volba. Baník nevyhrál 

v posledních dvanácti zápasech ani 
jednou a z možných 36 bodů získal 
pouhopouhé dva. Ani rozsáhlé změny 
v sestavě, kdy nejprve z klubu odešlo 
trio Vrtek (do sestavy se už vrátil), 
Kuncl, Hranáč a později i mladíčci 
Žejdl a Mavrojanidis, týmu zatím 
nepomohly. Nyní se nový partnerský 
tým Karlových Varů bude snažit svoji 
sestavu ustálit. Je to pochopitelné, 
protože se za dva měsíce v Mostě 
protočilo těžko uvěřitelných 48 
hráčů, a toto číslo se klidně může 
každým kolem ještě navyšovat.              
Jednatel klubu Ing. Valerij Korol už 
ovšem plánuje pouze kosmetické 
změny (hodlá totiž přivést už jen dva 
hráče, z toho jednoho z extraligy). 

Uvidíme, zda se Baník ještě 
dokáže odlepit z barážových pozic. 
Účast v play-off, což bylo 
předsezónní přání Mostu, už ovšem 
reálná není.  

Překvapení měsíce 
HC Stadion Litoměřice 

 
 V předsezónním preview 
považoval náš magazín Litoměřice za 
jednoho z kandidátů na účast v baráži, 
ale papírové předpoklady se zatím 
zdaleka nenaplnily. Severočeši, kteří se 
spoléhají na bojovné a týmové pojetí 
hry, dokonce můžou pomýšlet i na účast 
v play-off. Od vydání minulého čísla 
magazínu nastřádal celek pod vedením 
Jindřicha Setikovského osmnáct bodů, 
když mimo jiné dokázal porazit Hradec 
Králové. Prohry s Jihlavou a Olomoucí 
se daly čekat, možná trochu zamrzí 
prohra po prodloužení s Berounem, ale 
vítězství nad Třebíčí, již zmíněným 
Hradcem Králové, Kadaní, Šumperkem a 
Pískem tuto ztrátu rozhodně 
vynahradily.  
 Týmu samozřejmě nejvíce 
prospěl příchod miláčka fanoušků 
Stadionu Jana Kloze, skvěle se 
v Litoměřicích uchytil i zkušený zadák 
Václav Drábek, a stejně jako v loňské 
sezóně se daří Slížkovi a Haškovi. 

Zápas měsíce 
Šumperk 6:5sn. Hradec 

Králové 
 Toto utkání hrané ve 22. kole 
dostalo přednost i před několika derby 
zápasy, které trhaly divácké rekordy. To už 
o něčem svědčí. 
 Před bouřlivou atmosférou, která 
donutila Draky ke stoprocentnímu výkonu, 
vidělo 1410 diváků deset branek a několik 
samostatných nájezdů. 
 Favorizovaný Hradec Králové se 
ujal vedení v zápase a do druhé třetiny šli 
jeho hokejisté s dvoubrankovým náskokem. 
Jenže domácí do druhé periody vlétly a 
v 29. minutě už vedli o jednu branku. 
Vyrovnání pak ale zařídil talentovaný 
Zdeněk Čáp. Minutu před koncem druhé 
dvacetiminutovky však strhl vedení na 
stranu Draků Jakub Hulva.  
 Zápas plný zvratů pokračoval i 
v další třetině, kterou Hradec dokázal 
vyhrát poměrem 2:1, a šlo se tak do 
prodloužení. V něm měli Východočeši 
stoprocentní šanci, ale nedali. Samostatné 
nájezdy Moravané umí a bonusový bod si 
tak na svou stranu přičetli právě oni. 
 

Někteří můžou namítat, že kdyby zlínský mladík ve 
službách Olomouce chytal v podprůměrném prvoligovém 
celku, jistě by jeho statistiky nebyly tak famózní jaké má 
dnes. Ale kdyby, kdyby, kdyby… Mládežnický reprezentant 
prostě chytá fantasticky, o tom není sporu. A myslím si, že 
nikdo jiný si ocenění hráče měsíce nezaslouží tolik, jako 
právě tento 19letý gólman, jenž bojuje o nominaci na 
juniorské mistrovství světa. Pokud bude pokračovat ve 
stejných výkonech, klidně si může říci i o post brankářské 
jedničky. 

Hráč měsíce 
Libor Kašík, Olomouc 

 

Daniel Hodek, 5+7 
Daniel Hodek se dokázal skvěle vyrovnat se 
ztrátou Oldřicha Bakuse a vládne střeleckým 
tabulkám celé soutěže.  
David Švagrovský, 4+6 
Nevyšlo mu angažmá v Rusku (k tomuto tématu 
se v některém z příštích čísel vrátíme), a tak 
se vrátil do Berouna a za tento měsíc byl dle 
nás nejlepším forvardem 1. ligy. 

Jaroslav Roubík, 3+8, Ústí nad Labem 
Jaroslav Roubík boduje pravidelně, ale 
v období, které do tohoto hodnocení zahrnuje, 
přímo řádil. Zajímavé ale je, že v zápase proti 
Mostu (9:1) ani jednou nebodoval. 

Aleš Holík, 4+4, Šumperk 
Po slabším začátku se začíná gólostroj jménem 
Aleš Holík znovu rozjíždět. Tento kapitán 
Šumperka navázal na své výkony ze 2. ligy. 

 

Sestava měsíce 
 Jaroslav Nedvěd, 2+4, Beroun 

Nejzkušenější hokejista Berouna prodával své 
zkušenosti zejména při samostatných 
nájezdech, při nichž svému týmu pomohl 
k několika důležitým bonusovým bodům. 

 

Milníky 15.10.-14.11 



 

Lukáš Král je zajímavým úkazem 
v prvoligových vodách. Patří 
mezi nejlepší hráče soutěže, ale 
zároveň má i civilní zaměstnání 
v Praze. Po loňském sestupu 
Chrudimi se vydal do Benátek 
nad Jizerou, kde má za úkol 
nahradit Tomáše Urbana.  
 

Autor: HSfan, Petr Dejnožka 
foto: fotokraus.cz, Petr Vtípil 

 

FORVARD



 

Statistiky 
Sezóna  Klub                                Z  G  A  B  TM 
1995/96 NED Hockey Nymburk (2.liga)         -  -  -  -   - 
        HC SOH Benátky nad Jizerou (2.liga) -  4  -  -   - 
1996/97 HC SOH Benátky nad Jizerou (2.liga) -  0  -  -   - 
        NED Hockey Nymburk (2.liga)         -  -  -  -   - 
1997/98 NED Hockey Nymburk (2.liga)         -  -  -  -   - 
1998/99 NED Hockey Nymburk (2.liga)         -  -  -  -   - 
1999/00 NED Hockey Nymburk (2.liga)        36 12  4 16  77 
2000/01 NED Hockey Nymburk (2.liga)        32 16 10 26  64 
        HC Mladá Boleslav (2.liga)          6  2  4  6   0 
        HC Mladá Boleslav (2.liga,p-o)      8  2  1  3   2 
2001/02 HC Mladá Boleslav (2.liga)         34 18 21 39  16 
        HC Mladá Boleslav (2.liga,p-o)     14  3  7 10  18 
2002/03 HC Mladá Boleslav (1.liga)         40 14 18 32  30 
        HC Mladá Boleslav (1.liga,p-o)      5  2  1  3   6 
2003/04 HC Mladá Boleslav (1.liga)         40 11 13 24  34 
2004/05 HC Mladá Boleslav (1.liga)         13  0  2  2  10 
        IHC Písek (1.liga)                 12  2  3  5   2 
        NED Hockey Nymburk (2.liga)        13  8  9 17  61 
        NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o)     7  0  3  3   6 
2005/06 NED Hockey Nymburk (2.liga)        32 18 21 39  38 
        NED Hockey Nymburk (2.liga,p-o)     8  5  4  9  10 
2006/07 HC Vrchlabí (2.liga)               41 25 40 65  87 
        HC Vrchlabí (2.liga,p-o)           11  7  6 13  16 
2007/08 HC Chrudim (2.liga)                34 14 30 44  34 
        HC Vrchlabí (1.liga)                1  2  0  2   4 
        HC Chrudim (2.liga,p-o)            14  7 16 23   6 
2008/09 HC Chrudim (1.liga)                41  8 30 38  38 
        HC Moeller Pardubice (E)            1  1  0  1   0 
        HC Chrudim (1.liga,p-o)             3  0  2  2   4 
2009/10 HC Chrudim (1.liga)                23  3  5  8  12 
        HC Děčín (2.liga)                  13  5 13 18  16 
        HC Chrudim (1.liga,p-out)           4  3  3  6   2 
2010/11 HC Chrudim (1.liga)                44 13 29 42  14 
        HC Chrudim (1.liga,p-out)           8  6  5 11  36 
 
        Celkem v nejvyšší soutěži ČR        1  1  0  1   0 

 

Hráčské info 
 27. 12. 1975 

187cm, 98kg 
hůl levá 
útočník 

22Z, 6G, 20A, -2 +/-, 20TM 

Lukáš Král je při vedení puku takřka neomylný. 

 Lukáš Král se zařadil v loňské 
sezóně mezi prvoligové hvězdy. Díky 
devětadvaceti přihrávkám na gól byl 
nejčastějším asistentem v celé 
soutěži. Přitom před čtyřmi lety hrál 
zkušený útočník jen ve 2. lize. 
Popišme si nyní cestu Lukáše Krále na 
výsluní druhé nejvyšší soutěže. 
        Vysoký forvard začal se 
seniorskou kariérou v Nymburce, kde 
podával velmi dobré výkony, a v roce 
2001 posílil na play-off tehdy ještě 
druholigovou Mladou Boleslav. Svými 
výkony vedení středočeského celku 
zaujal a zůstal v ambiciózním týmu i 
pro příští ročník. A udělal dobře, že 
se rozhodl podepsat smlouvu 
s týmem, který chtěl postoupit do 
ligy první, jelikož se novému 
zaměstnavateli tento cíl podařilo 
splnit hned v prvním ročníku. A tak se 
od sezóně 2002/2003 tehdy ještě 
27letý forvard proháněl po 
prvoligových kluzištích. A hned ve své 
premiérové sezóně ve druhé nejvyšší 
soutěži se mu podařilo nasbírat 
slušných 32 bodů (14+18), což byl 
nejlepší výsledek mezi všemi 
Mladoboleslavskými a patnáctý v celé 
1. lize. 
        I v dalším ročníku byl zásluhou 
čtyřiadvaceti získaných bodů (11+13) 
oporou svého mužstva (třetí 
v klubovém bodování). Jenže start do 
sezóny 2004/2005 se Královi vůbec 
nepovedl. Částečně doplatil i na větší 
konkurenci v Mladé Boleslavi, protože 
ta se už připravovala na souboj o 
extraligu a zlákala do týmu hráče 
typu Tomáše Hradeckého, Tomáše 
Nouzy, Mariana Moravy, Milana 
Kostourka, Davida Nedorosta… 
Každopádně bídné dva body za dvě 
asistence ve třinácti zápasech 
znamenaly pro Krále přesun do 
prvoligového Písku, ale ani tam 
nesplnil očekávání a vrátil se do 
Nymburku, kde pak vydržel ještě celý 
ročník 2005/2006. Poté se ale 
rozhodl znovu změnit své působiště,     



 

nejefektivnější. „Takhle to nejde 
brát, je to trošku o štěstí. Jindy zase 
rozhodovaly jiný pětky, teď se to 
povedlo nám, tomu bych vůbec 
nepřikládat velkou váhu. Postoupili 
jsme jako mužstvo, ne jako pětka!“ 
        S Orlicemi si zahrál i v 1. lize, a 
zařadil se mezi klíčové osobnosti 
nováčka soutěže, který šokoval 
hokejovou veřejnost skvělým pátým 
místem po základní části. Pod 
vedením Martina Hostáka, známého 
to hokejového spolukomentátora, si 
do svých statistik připsal centr první 
formace osm přesných zásahů a 
třicet asistencí. Počet přihrávek ho 
zařadil na 3. místo v celé soutěži. 
Brzy již 36letý útočník si v tomto 
ročníku odbyl i svou extraligovou 
premiéru, když na jeden   

když se upsal druholigovému Vrchlabí. 
Tam zažil jeden z nejlepších ročníků své 
kariéry, když v 41 utkáních získal 65 
bodů (25+40), což mu zaručilo vítězství 
v kanadském bodování celé 2. ligy. 
Skvělou sezónu podtrhl týmový úspěch 
Krakonošova, který se radoval z postupu 
do druhé nejvyšší soutěže, shodou 
okolností na úkor Chrudimi, kam po 
tomto jednoročním angažmá u 
Elektromontérů zamířil. 
      I ve východočeském celku se Královi 
dařilo, ziskem čtyřiačtyřiceti bodů 
skončil na třetím místě v kanadském 
bodování 2. ligy. Ba co víc, jednomu 
z nejlepších nahrávačů soutěže se 
podařil husarský kousek, když podruhé 
v řadě postoupil se svým týmem do 
druhé nejkvalitnější soutěže na území 
Čech, Moravy a Slezska. „V první řadě 
musím říct, že jsem rád, že jsem 
postoupil jak loni s Vrchlabím, tak letos s 
Chrudimí. Jinak se ale ty postupy 
srovnávat nedají. Každý byl jiný. Jiný 
mančaft, prostě všechno jinak. Jediné, 
co mě tak napadlo, že je stejné, že jsme 
to pokaždé ukončili venku.“  
        Právě v kvalifikaci o 1. ligu byl 
Králův útok ten nejnebezpečnější a  Lukáš Král patří k nejlepším vůdcům 1. ligy. 

V 1. lize hrál stabilně až od sedmadvaceti let. 



 

Lukáš Král patří k TOP 15 centrům 1. ligy. Lukáš Král patří k TOP 10 centrům této soutěže. 

Loňská sezóna byla z individuálního pohledu pro Krále nejlepší, ale 
z týmového hlediska se dá označit jako špatná. 

hodně pomáhal. Nechtěli jsme již 
v této fázi sezony přivádět do 
týmu člověka z venku. Trvalo by 
mu nějakou dobu, než by mužstvo 
poznal, a nás již čeká jen 8 
důležitých utkání.“ 
        Novou roli okomentoval i 
kapitán Východočechů. „Ono se 
toho pro mě moc nemění, i když tu 
ještě Bláža (Tomáš Blažek) 
fungoval, stejně jsme spoustu věcí 
konzultovali (ještě se Zdeňkem 
Toužimským), takže nyní nás je na 
ty konzultace o jednoho méně. Já 
jsem hlavně hráč, jde pouze o to, 
kdyby trenér onemocněl, tak by to 
bylo na nás s Toužou se o to 
postarat, jinak se na mé úloze nic 
nemění.“ 

zápas vypomohl Pardubicím. Dokonce vsítil 
i branku! Od té doby však už v nejvyšší 
soutěži šanci nedostal. 
        Ročník 2009/2010 se Královi moc 
nepovedl, dokonce se vrátil na několik 
utkání do 2. ligy. Také týmový úspěch 
s Chrudimí se nedostavil, jelikož se museli 
Východočeši o holé bytí či nebytí prát až 
v play-out. Nakonec ovšem byli úspěšní. 
        Následující sezóna oproti té předešlé 
byla jako nebe a dudy. Král byl 
jednoznačně největší oporou Orlic, 
nevynechal ani jeden zápas. Ve 44 kláních 
nastřádal úctyhodných 42 bodů. Dvacet 
devět asistencí pak bylo společně 
s havlíčkobrodským Vojtěchem Němcem 
nejlepším počinem v celé soutěži. Kaňkou 
v jeho statistikách je ale šestnáct 
minusových bodů v kolonce +/-, což bylo 
vůbec nejhorší číslo mezi Chrudimskými a 
4. nejnižší v celé 1. lize. V průběhu sezóny 
pak byl Král zvolen hrajícím asistentem 
trenéra Rohlíka, jelikož z této funkce 
odstoupil Tomáš Blažek, jenž v průběhu 
rozjetého ročníku několikrát ukončil 
kariéru, počtvrté však už definitivně. 
Důvody jmenování Krále asistentem kouče 
okomentoval i hlavní trenér Chrudimi, 
Pavel Rohlík. „Lukáš je přirozený vůdčí 
typ, kterého mužstvo uznává a jako 
kapitán týmu mi během této těžké sezony  



 

trest do konce utkání. 
„Rozhodčí podle mého názoru 
celý zápas obracel do svého 
pohledu a i některé 
stoprocentní fauly doslova 
překroutil. My si myslíme, že 
budeme hrát přesilovou hru a 
najednou vidíme, že sudí 
ukazuje na našeho hráče, že 
má jít na trestnou lavici. V 
takovém to průběhu vám 
emoce bublají, my jsme se 
dokázali držet téměř celý 
zápas, jenže deset minut 
před koncem jsme se 
dostávali do velkého tlaku a 
měli chuť s tím výsledkem 
něco udělat, tak soupeř 
vyhodil kotouč mimo hřiště z 
vlastního obranného pásma, 
čárový rozhodčí ukazovali  

Ale nakonec ani nový hrající 
asistent Chrudimi nezabránil účasti 
svého týmu v baráži, kde Orlice 
nakonec překvapivě neuspěly a 
sestoupily. „My jsme začali baráž 
dobře, za čtyři domácí zápasy jsme 
měli deset bodů, což je vynikající 
výkon. Poté jsme začali mít velké 
problémy se sestavou, z toho 
důvodu, že Pardubice začaly hrát 
semifinále play - off. Byly vlastně 
zápasy v Šumperku a v Písku, kde 
jsme defakto hráli na dva obránce, 
což samozřejmě nebylo dobré. V 
rozhodujícím zápase proti Mostu 
jsme měli sestavu plnou, sám jsem 
si nepřipouštěl, že bychom tam 
mohli prohrát. Zápas jsme nezvládli 
psychicky, Most prokázal, že za tím 
jde úplně jinak. Ne úplně sportovně, 
protože například den před zápasem 
kontaktovali některé naše hráče a 
nabízeli jim smlouvy na příští rok. 
Zápas navíc ještě hodně ovlivnil 
rozhodčí, nicméně na to se nechci 
příliš vymlouvat.“ 
        Právě zápas proti Baníku se 
rozhodčímu vůbec nepovedl, což 
neunesl kapitán Chrudimi a dostal 

Dnes již benátecký útočník patří k nejlepším nahrávačům soutěže. 

Lukáš Král, jako hrající asistent trenéra, nezabránil sestupu Orlic z 1. ligy. 



 

Král vidí neúspěch v baráži v nedostatečně širokém kádru Východočechů. 

V zápase proti Mostu dostal Král trest do konce zápasu. 

Most a Šumperk v baráži 
úspěšnější. „Šumperk měl 
rozhodně vyrovnanější kádr, 
tedy kompletní tři pětky a nás, 
když to porovnáte, tak těch, co 
to táhli, bylo pět. Musíte vzít ale 
v potaz i rozpočet, protože 
možnosti Chrudimi jsou naprosto 
někde jinde. Nebojím se říci, že 
rozpočet Šumperka byl jednou 
takový. Někdy se s tím dá sice 
na ledě něco udělat, ale bohužel 
v tomto případě se ta síla Draků 
jednoznačně projevovala. Most 
asi v ničem lepší než my nebyl, 
jen chytil vítěznou vlnu a šli, jak 
se říká, štěstíčku naproti.“ 
      V posledním zápase play-out 
už byla šance na záchranu Orlic 
v druhé nejvyšší soutěži pouze 
teoretická. „Upřímně, nevím, 
jestli jsme úplně věřili, že máme 
šanci se zachránit, ale chtěli 
jsme hrát tak, abychom se 
důstojně rozloučili s baráží tady 
na ledě v Chrudimi. Věděli jsme, 
že se musí vyhrát asi o sedm  

hlavnímu, že je to na dvě minuty a 
právě hlavní sudí na to ukázal teč 
plexiskla, kterou nikdo neviděl. Věděli 
jsme v tu dobu, že již to bude těžké 
zvrátit. Jel jsem za ním jako kapitán 
a řekl mu, jestli si nemyslí, že už to 
trochu přehání. On mi za to dal 
desetiminutový osobní trest, a když 
jsem viděl, že je deset minut do 
konce, tak jsem mu, dle mého názoru 
ne až tak neslušným způsobem, řekl, 
ať si ze mě nedělá pr… a on mě poslal 
do kabin s trestem do konce utkání. 
Jsou to všechno slova, která se 
během sezóny v zápasech objevují 
běžně, ale pan rozhodčí v tu chvíli 
jasně věděl, co chce udělat a ukázal 
to,“ řekla pro oficiální web Chrudimi 
opora benáteckého celku o výkonu 
sudího. 
       V rozhovoru s Petrem Dejnožkou 
zhodnotil i důvody toho, proč byl   
        



 

branek a myslím si, že jsme do toho i 
tak nastoupili, protože jsme si řekli, že 
chceme hrát aktivně a hodně napadat.“  
Chrudim ale nic nevzdala, jak 
v předchozí větě napověděl chrudimský 
centr, přesto Orlice padly 
s Jindřichovým Hradcem po 
samostatných nájezdech. „Pro mě je 
ale důležité, že jsme si dokázali 
vypracovat obrovskou řadu šancí. Po 
zápase jsme se mohli všichni navzájem 
podívat do očí, protože jsme to 
opravdu odmakali. Byl jsem strašně 
potěšen z reakce diváků, kdy jich za 
téměř rozhodnutého stavu přišlo kolem 
500. Byl jsem mile překvapen, že nám 
nikdo nenadával, nikdo nepískal a 
nebyly tu prostě vůči nám ani žádné 
ataky. Za to bych chtěl chrudimským 
divákům velice poděkovat, že my jsme 
udělali všechno na ledě a oni všechno v 
hledišti. To, co se tu vytvořilo poslední 
zápas, bylo krásné a jsem za to rád.“ 
         Pro Krále tak sezóna skončila 
sice pozitivním výstupem v posledním 
prvoligovém zápase Chrudimi, která 
letos hraje jen krajský přebor, ale  Lukáš Král se s Chrudimí rozloučil dobrým týmovým výkonem. 

celkově se dá hodnotit 
špatně, i když po individuální 
stránce zažil nejlepší ročník 
v kariéře mezi prvoligovými 
mužstvy. „Hokej je týmový 
sport, proto musím 
konstatovat, že minulá 
sezona byla neúspěšná,“ 
zhodnotil sezónu pro 
hokej.cz.  
        Král ale po sezóně 
nemusel hledat nové angažmá 
dlouho, ozvaly se totiž 
prvoligové Benátky nad 
Jizerou, kde by měl alespoň 
částečně nahradit Tomáše 
Urbana, který se natrvalo 
prosadil do sestavy Bílých 
Tygrů z Liberce. „Klub mě 
oslovil v závěru sezony, a já 
považoval nabídku za 
vynikající. V posledních Jako nové působiště si na jaře 2011 vybral exnymburský hokejista vybral nedaleké 

Benátky n/J. 
T 



 

letech jsem docela dost dojížděl, proto 
jsem věděl, že na nic jiného čekat 
nebudu, jakmile se ozvaly Benátky. 
Mám to tam totiž dvacet minut jízdy 
autem,“ řekl pro Libora Kulta. „Bylo mi 
jasné, že se dohodneme rychle, 
nakonec to trvalo asi pět minut. Pak se 
jen řešilo, jakou formou z Vrchlabí, 
jehož hráče jsem stále byl, přejdu. 
Nakonec je z toho přestup,“ dodala o 
průběhu jednání staronová posila 
Benátek nad Jizerou, jelikož v tomto 
klubu před patnácti lety působil. 
         Středočeský celek je známý 
především tím, že dělá farmu 
extraligovému Liberci. Vytáhlý forvard 
ale na nejvyšší soutěž nepomýšlí. „Mé 
ambice k nejvyšší soutěži nesměřují. 
Důležitější je to pro mladé kluky, kteří T 

Tvidí své vzory při tréninku, a žene 
je to dopředu,“ sdělil pro hokej.cz. 
„Přišel jsem do Benátek hrát první 
ligu a pomoct s výchovou mladých 
kluků pro Tygry. S extraligou 
nekalkuluji, je tu plno šikovných 
mladých hráčů, kteří se do 
nejvyšší soutěže určitě podívají. 
Já se tam dostanu pouze v 
případě, že se poláme hodně 
hráčů,“ dodal.  
      Za individuálními úspěchy se 
letošní sezónu bývalý nymburský 
forvard nepohrne. Důležitější 
bude určitě to, jak prozradil i 
v rozhovoru s Liborem Kultem, aby 
předal mladým hráčům Liberce 
cenné zkušenosti. A lepšího hráče 
pro tento účel si snad Středočeši 
nemohli vybrat, Lukáš Král je totiž 
jeden z nejlepších vůdců celé 
soutěže. „Nedávám si bodové cíle, 
jelikož jsem v minulosti potkal jen 
asi dva nebo tři hráče z nového 
týmu, takže bude záležet, jak si 
sednu s parťáky v lajně. Navíc 
úkolem mým, Tomáše Klimta a 
Aleše Vály bude spíš ukázat 
mladým klukům, jak co chodí, a jít 
jim příkladem.“
          

Lukáš Král odehrál v extralize jedno utkání, a hned ve své premiéře 
skóroval. 

Královi se letos daří ještě více, než v minulém ročníku. Klobouk dolů! 



 

MARCEL HRBÁČEK 

V současné době ubývá 
hokejistů, kteří by byli po 
celou dobu věrni jednomu 
klubu. Vlastně ani dříve 
nebývalo častým jevem, aby po 
celou kariéru oblékal hráč dres 
stejného týmu. Ale v Třebíči 
se jeden takový hokejista 
urodil, jmenuje se Marcel 
Hrbáček, který vloni ukončil 
svoji bohatou a úspěšnou 
kariéru. 

 
Autor: HSfan, Jiří Mokrý 

LEGENDA



 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
1992-93  SK Horácká Slavia Třebíč (2.liga) 
1993-94  SK Horácká Slavia Třebíč (2.liga) 
1994-95  SK Horácká Slavia Třebíč (2.liga) 
         SK HS Třebíč (2.liga, baráž)       10  0  5  5   - 
1995-96  SK Horácká Slavia Třebíč (2.liga) 
         SK HS Třebíč (2.liga, baráž) 
1996-97  SK Horácká Slavia Třebíč (2.liga) 
         SK HS Třebíč (2.liga, baráž)        8  1  0  1   - 
1997-98  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  52  4  6 10  34 
1998-99  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  51  6  6 12  32 
1999-00  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  40  4 11 15  50 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           5  0  2  2   6 
2000-01  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  38  3  6  9  44 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           2  0  0  0   2 
2001-02  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  39  5 12 17  70 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           8  1  2  3   4 
2002-03  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  40  4  9 13  22 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           3  0  0  0   2 
2003-04  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  38  3  1  4  18 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           5  0  0  0   2 
2004-05  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  52  0  7  7  68 
2005-06  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  27  0  3  3  30 
2006-07  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  51  3 11 14  60 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           5  0  1  1  10 
2007-08  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  44  2 11 13  58 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           5  0  2  2  36 
2008-09  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  46  4 13 17  54 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-out)        10  1  4  5  12 
2009-10  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  40  1  6  7  26 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)          11  1  0  1   6 
2010-11  SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)  41  0  3  3  24 
         SK HS Třebíč (1.liga,p-o)           4  1  0  1   6 

 

Hráčské info 
 

14.2.1970 
185cm, 95kg 

obránce 
hůl levá 
číslo 27 

      Je takřka neuvěřitelné, že 
odchovanec Horácké Slavie odehrál 
ve svém mateřském klubu přes 600 
prvoligových utkání. Jeho práci si 
nemohli trenéři vynachválit především 
v play-off, v tom loňském dal 
v předposledním zápase své kariéry 
dokonce gól do prázdné branky. O 
den později se pak loučil s publikem, 
pod kterým nastupoval dlouhých 18 
ročníků. „Asi mě tady pořád chtěli 
trenéři, nebo mě nechtěl jiný klub. 
Prostě jsem tady, mám tady rodinu, 
takže mi vůbec nevadí, že jsem se 
nikam nestěhoval. Jsem tady 
spokojený. Ani nevím, že by byly 
nějaké nabídky z jiných klubů. A 
jestli byly, tak se to ke mně ani 
nedostalo,“ řekl pro Jiřího Mokrého 
před dvěma lety, kdy oslavil 550 
zápas v 1. lize.  
      K dosažení takovéto mety 
potřebujete mít i pevné zdraví, a to 
bývalý třebíčský obránce měl. „Buď 
je to štěstí, nebo jsem takový dřevák. 
(smích) Akorát jednu sezónu jsem 
měl zraněnou ruku, to bylo někdy od 
prosince, kdy jsem asi tři měsíce 
nehrál. Jinak to zatím jde, musím to 
zaklepat na dřevo. (poklepal si na 
hlavu a pak i na lavici) Vyhýbala se mi 
jak zranění, tak i nemoci,“ sdělil pro 
hstrebic.cz a přání se mu vyplnilo, 
v dalších dvou ročnících chyběl už jen 
párkrát.  
        Jeho kariéra také přinesla i 
několik nepěkných situací. „Nejhorším 
okamžikem v kariéře asi bylo zranění, 
které jsem způsobil brodskému hráči 
Borovanskému. To pro mě byl nejhorší 
zážitek. Pak také to, co se v Jihlavě 
stalo Tomáši Zelenkovi. A dobrý 
zážitek? To je každý gól, každé 
vítězství a radost z něho. Určitě 
bych jmenoval i postup do první ligy. 
Na to se nedá zapomenout.“  V době 
kdy vznikal tento rozhovor, ještě 
nevěděl, že do této nechvalné sbírky 
přibude i kolaps Lukáše Slámy. 
         Během své kariéry se v jednom  

Marcel Hrbáček působil v Horácké Slavii celou svoji kariéru. Jen kvůli 
vojně strávil dva roky v Písku. 



 

Na Marcela Hrbáčka si zasedlo několik rádoby fanoušků, kteří 
Hrbáčka uráželi, ale drtivá většina příznivců žijící legendu 

Třebíče uznává. 

Něco z jeho statistik 
 

614 zápasů v 1. lize (všechny za HST) 
157 bodů 
43 gólů 

114 asistencí 
676 trestných minut 

Bodově nejhojnější sezóna:  
2001/2002 a 2008/2009, po 17 bodech 

Nejvíce gólů v sezóně 
1998/1999 - 6 branek 

Úspěchy 
Postup do 1. ligy, 3x druhý po ZČ 1. ligy 

 

Moravských Budějovic, které hrají krajský 
přebor. V jednom týmu se tak hráč, k němuž 
neodmyslitelně patří sedmadvacítka na dresu, 
potká s dalšími legendami Horácké Slavie Jiřím 
Olivou, Romanem Hlouchem, Martinem 
Fryaufem nebo třeba s dalšími bývalými 
spoluhráči Zdeňkem Sedláčkem, Pavel 
Buličkou, Petrem Zahradníkem, Markem 
Kundelou či s Pavlem Míčou.     

jako třeba s Michalem Mikeskou, Patrikem 
Eliášem, Romanem Eratem, Leošem Čermákem, 
Brendanem Morrisonem, Bedřichem 
Ščerbanem, Oldřichem Bakusem, Miroslavem 
Barusem a se spoustou dalších slavných 
hokejistů. Na trenérské lavici zase Hrbáčkovi 
udíleli pokyny Jaromír Šindel, Josef 
Horešovský, Milan Chalupa, Karel Čapek a 
naposledy i Kamil Pokorný, který byl dokonce 
spoluhráč technického obránce. Jmenovat 
jednu osobu, na kterou nejvíce vzpomíná, se tak 
Hrbáčkovi pochopitelně nechtělo. „Těch lidí 
bylo opravdu hodně. Kdybych jmenoval, určitě 
bych na někoho zapomněl a to nechci. Hlavně 
hráčů se tady vystřídalo hodně. Mladší i starší, 
někteří už mezi námi nejsou. Opravdu nechci na 
někoho zapomenout, takže jmenovat nebudu.“ 
       Statný zadák nevynikal ostrými souboji, 
ale byl uplatňován především v přesilových 
hrách. Shodit rukavice tak mockrát nemusel. 
„Taky k tomu ale došlo. Ne, že bych se tomu 
vyhýbal, ale snažím se být vždy u puku dřív než 
protihráč. Radši hraju s pukem, než abych se 
pral. Od shazování rukavic jsme tady měli jiné 
hráče,“ vyprávěl Jiřímu Mokrému dnes již hráč  

Sezóna 2008/2009 se Hrbáčkovi, co se týče získávání bodů, 
povedla. Zato týmu se vůbec nedařilo a musel se bít o 

záchranu v nevyzpytatelném play-out. 



 

"Kluci, neblbněte, já to tak nemyslel…“ 

Hlášky Roberta Záruby (2) 
 
Svenssona bychom měli přejmenovat na 
Mamelssona, protože to byl typický námaz. 
 
Němci jsou velmi hamižní, zdá se, že 
chtějí dát všechny góly sami. 
 
Pašerák procestoval přes hranici až do 
brány a je z to GÓÓÓL! 
 
… jedno se nemění. A to jeho závislost na 
tatrankách a miňonkách. 
 
Představuji si statek v Hnidousích, ten se 
třese jako tady tribuna. 
 
Cirkulárka v rukou amerického kapitána. 
(poté, co rozseknul Jágorvi hokejku). 
 
Kanaďané teď znovu předvádějí košický 
program: všechno na bránu. 
 
Jemelin si skočil do dálky a do hloubky a 
je z toho hra ve čtyřech. 
 
Ty nejčerstvější nohy v budově má tento 
muž! Kajgorodov. 
 
Toho snad vysoustružili v nějakém 
ocelářském závodě. 
 
… a pokračoval, jak říkají Rusové, od 
Stalingradu až do Berlína. 
 
Rusové si dnes prohlédli peklo zevnitř. 
 
Když někdo fauloval tak to byl hlavní 
rozhodčí, protože on tam zvedl hokejku tak 
aby sám nedostal. 
 
Pěkně vajíčko z pánvičky na talířek a 
omeleta je hotová. 
 
 

ZÁBAVA 



 

 

Michal Neuvirth  je odchovancem…

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

 

6) Který hráč neobléká dres Ústí n/L? 
a) Roman Němeček 
b) Miroslav Třetina 
c) Jaroslav Roubík 
d) David Ludvík  
7) V jakém klubu hraje Tomáš Klimt? 
a) Litoměřice 
b) Beroun 
c) Benátky n/J 
d) Třebíč 
8) Kolik let je Tomáši Čachotskému? 
a) 23 
b) 26 
c) 29 
d) 32 
9) Kdy byl založen IHC Písek? 
a) 1935 
b) 1946 
c) 1968 
d) 1990 
10) Kterému klubu patří Tomáš Karpov? 
a) Vítkovice 
b) Sparta Praha 
c) Pardubice 
d) Karlovy Vary 
 

Za jaký tým v ELH hrál vloni hradecký 
útočník Michal Tvrdík? 

Za každou správnou odpověď 1 bod 

Pokud jste dosáhl/a… jste… 
23-26 bodů Prezident klubu 
18-22 bodů Generální manažer 
14-17 bodů Hlavní trenér 
9-13   bodů Asistent trenéra 
5-8     bodů Trenér mládeže 
0-4     bodů Nosič vody 

10 otázek 
1) Kdo je kapitánem Litoměřic? 
a) Petr Šinágl  
b) Ladislav Slížek 
c) Václav Drábek 
d) Petr Horčička 
2) Kdo je hl. trenérem Olomouce? 
a) Petr Mička 
b) Petr Fiala 
c) Milan Černý 
d) Jindřich Setikovský 
3) Za jaký tým EHL hrál VLONI M. Tvrdík? 
a) Ml. Boleslav 
b) Pardubice 
c) Karlovy Vary 
d) Litvínov 
4) Kde nikdy nehrál Jiří Dopita? 
a) Vsetín 
b)  Pardubice 
c)  Znojmo 
d)  Litvínov 
5)Michal Neuvirth je odchovancem… 
a) Olomouce 
b) Chomutova 
c) Písku 
d) Ústí nad Labem 
 

Poznáš hráče? 
1. indicie: útočník, 33 let 
2. indicie: odchovanec Děčína 
3. indicie: hrál za Chomutov 
4. indicie: dnes Litoměřice 
5. indicie: jmenovec autora Švejka 
 

Poznáš klub? 
1. indicie: rok založení 1956 
2. indicie: asistentem trenéra je P. Augusta 
3. indicie: hraje zde Lukáš Krupka 
4. indicie: loni semifinále play-off 
5. indicie: 12x Mistr Československa 

Za každou správnou odpověď dva body. 

KDO JE TO? 

TEST

KVIZ
výsledky na další straně! 



 

 

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz) 
Výsledky kvizu 
Kdo je to? 
1. Vilém Burian 
2. Milan Kostourek 
3. Šimon Hrubec 
Poznáš…? 
klub: HC Dukla Jihlava 
hráč: Jaroslav Hašek 

Kontakty 
 
HSfan: Marek.Hedbavny@seznam.cz
Ady:     vadlejsek@seznam.cz 
 

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

PŘÍŠTÍ ČÍSLO 
VYCHÁZÍ 16.12. 

 - TOP 10 cizinců 
- IHC Písek, HC Berounští Medvědi 
- Jakub Kania 
- Team info: odchovanci 
- Jaroslav Hašek 
- Petr Ulrych 
- Jaroslav Kůs 
- Legenda: Petr Kaňkovský 
- Lukáš Nahodil 

mailto:Marek.Hedbavny@seznam.cz
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