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UPŘEDMLUVA 
 
 "Další prvoligový ročník je 

UFOTO ČÍSLA 
DAVID VÝBORNÝ, LEGENDA ČESKÉHO HOKEJE, NÁSLEDOVAL MLADOU 

BOLESLAV DO 1. LIGY. DRUHÁ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ SE TAK MŮŽE 
PYŠNIT PO JIŘÍM DOPITOVI DALŠÍM FENOMENÁLNÍM HRÁČEM. za dveřmi. A znovu bude víc než 

zajímavý. Po místních kluzištích se 
totiž budou prohánět David 
Výborný a Jiří Dopita. Dvě legendy 
českého hokeje. Navíc letošní 
ročníku slibuje ostře sledovaný 
souboj o druhou příčku v tabulce, 
která by zaručila výhodnější 
postavení při play-off a tím pádem 
snažší cestu do baráže, která 
letos, jak jistě víte, bude 
zahrnovat dva týmy z nejvyšší 
soutěže plus duo prvoligových 
finalistů. Zkrátka, je na co se 
těšit. 
 Prvoligové dění bude jako 
v předcházejících dvou sezónách 
bedlivě sledovat i magazín o 1. lize, 
do jehož pracovního týmu přibyla 
posila z Jihlavy (pokud se budete i 
vy chtít zapojit, neváhejte a 
napište na e-mail 
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 Jinak se celé toto číslo 
věnuje podrobným analýzám 
jednotlivých mužstev. Profily 
hráčů a klubů naleznete až 
v příštích vydáních. A myslím si, že 
se máte na co těšit, jelikož hned 
v následujícím čísle si podrobně 
popíšeme životní osud Tomáše 
Sedláka a pohádkový příběh 
jihlavského veterána Martina 
Filipa. 

     Přejeme příjemné čtení

CITÁT ČÍSLA 
„Já Boleslav nepovažuji za 

prvoligový tým. Chceme udělat 
maximum pro to, abychom se 

vrátili. Podmínky tu jsou, ať už 
to jsou sportoviště nebo vedení 

klubu. A hráči to vědí.“ 
 
Trenér Mladé Boleslavi František 
Výborný má o ambicích pro novou 

sezónu jasno. 

  PLUS 

   

  MINUS 

    

BK MLADÁ BOLESLAV 
Středočeši to myslí s návratem do extraligy naprosto vážně. Kádr 
není oproti tomu loňskému nějak výrazně oslaben, navíc konečně 
přišel kvalitní kouč- František Výborný. Vypadá to, že Mladá Boleslav 
bude letos celé soutěži dominovat a málokdy prohraje. 
 HC DUKLA JIHLAVA 

Dalším krokem k vytouženému návratu mezi elitu udělala Dukla letos v létě. Díky 
dostavbě tréninkové haly jí totiž už nic nebránilo v získání statutu akademie. 

DAVID VÝBORNÝ 
Zachoval se jako pravý kapitán. I přes sestup do 1. ligy v kádru setrval a společně 
se svým otcem na střídačce se bude snažit o urychlený návrat BK MB do extraligy. 

 HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 
Středočeši tvrdě doplatili na partnerství s pražskou Spartou. Ta 
nebyla s Medvědy spokojena a rozhodla se spolupracovat 
s Litoměřicemi. I Slavia dala od Berouna ruce pryč. Najednou 
nebyl kdo by trénoval. Medvědi tak zrušili letní přípravu a hráči 
pod smlouvou dostali individuální tréninkový plán.  
 NOVÉ LOGO HAVLÍČKOVA BRODU 

Rebel se stal v létě terčem posměchu. Po zveřejnění nového loga klubu s Karlem 
Havlíčkem Borovským. Vedení Havlíčkova Brodu se nakonec rozhodlo odehrát tuto 
sezónu ještě se starým logem, k velké úlevě většiny havlíčkobrodských příznivců. 

SALITH ŠUMPERK 
Celek Draků opustili Roman Meluzín a Michal Velecký, klíčoví útočníci týmu. A 
náhrada? Žádná! Šumperk do play-off asi nechce.  
 

106............. Archiv   
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RYCHLÉ ZPRÁVY 

JAKUB GROF ZAMÍŘIL DO NĚMECKÉ BUNDESLIGY 
Vloni se stal jednou z klíčových osobností Chomutova v cestě do 

extraligy. Právě ofenzivní obránce byl tím, kdo zlatým gólem poslal Piráty do 
baráže. Jenže po sezóně o něj vedení severočeského celku ztratilo zájem a 
Jakub Grof si musel hledat nové angažmá. Nakonec si musel počkat až do 
poloviny července, kdy se rozhodl podepsat smlouvu s Landshutem hrajícím 
druhou nejvyšší německou soutěž. Tam si asi vydělá více než v naší 1. lize, ale 
je dost možné, že se v této soutěži, jak se říká, zakope. Kanibalové 
z Landshutu budou pro bývalého obránce Karlových Varů či Ústí nad Labem 
jeho prvním zahraničním angažmá. 

ROMAN MELUZÍN UKONČIL KARIÉRU 
40letý odchovanec Blanska se po 24 letech seniorské kariéry 

rozhodl ukončit svoji aktivní činnost a raději se vrhl na trénování (bude 
asistentem trenéra u staršího dorostu brněnské Komety). Posledních šest 
let působil tento legendární útočník, který má ve své sbírce dvě zlaté 
medaile ze seniorského mistrovství světa (1996 a 1999), v Šumperku, 
s kterým zažil vzestupy a pády. Nakonec odešel na vrcholu, jelikož se dařilo 
jak týmu, tak Meluzínovi osobně. Třicet získaných bodů je pro hráče, který 
ještě nedávno trpěl únavovým syndromem a nedokázal přejet přes půl 
kluziště aniž by lapal po dechu, více než úctyhodným počinem. 
 

NOVÝM TRENÉREM MLADÉ BOLESLAVI FRANTIŠEK 
VÝBORNÝ 

 Po sestupu bruslařského klubu funkci hlavního trenéra očekávaně 
opustil Petr Novák, jehož záchranářská mise se vůbec nezdařila. Mladá 
Boleslav se porozhlédla po trhu a oslovila velezkušeného Františka 
Výborného, který sice po sezóně ukončil trenérskou kariéru, ale po hokeji se 
mu stýskalo a rozhodl se pomoci Mladé Boleslavi, kde s koučinkem začínal, 
v těžkých časech. František Výborný, mimochodem otec současného 
kapitána týmu Davida Výborného, je osminásobným vítězem naší nejvyšší 
soutěže. Pětkrát slavil titul jako hráč (vždy v Dukle Jihlava) a třikrát se 
radoval z vítězství jako trenér pražské Sparty. Zkrátka lepšího kouče asi 
nemohl středočeský klub za současných okolností získat. 

Jako asistenta mu majitel klubu Radim Vrbata, v současnosti opora 
Phoenixu Coyotes, přivedl Jiřího Slabého, dalšího mladoboleslavského 
patriota, jenž poslední roky působil na pozici asistenta trenéra v Hradci 
Králové. 

HRADEC KRÁLOVÉ OPUSTILI JIŘÍ KADLEC A MARTIN 
KOUDELKA 

 Východočeský celek po neúspěšném ročníku opustilo duo klíčových 
forvardů. Jiří Kadlec (foto), zkušený harcovník a obrovský bojovník, se 
rozhodl pro návrat do mateřského Kolína, kterému se bude chtít odvděčit 
nejen jako hráč, ale i jako funkcionář.  

Dalším hráčem, jenž se po dlouhých letech rozhodl opustit Hradec 
Králové, je Martin Koudelka. Ten se s pátým týmem loňského ročníku 
nedohodl na nové smlouvě a vydal se zkusit hokejové štěstí do Mladé 
Boleslavi. „Po sedmi letech je to vždy těžké. Něco jsem v Hradci prožil, byla 
tam skvělá banda. Za tu dobu už jsem se ale až příliš zklidnil a cítil jsem, že 
potřebuji nějaký nový impuls. Ambiciózní Mladá Boleslav je pro mě v tomhle 
směru ideální krok,“ řekl bývalý kapitán Hradce pro čtenáře oficiálních 
klubových stránek Mladé Boleslavi (bkboleslav.cz). 
 



UJAN PLODEK POSÍLIL BENÁTKY NAD JIZEROU 
 Velkou posilu do útočných řad zlákaly Benátky nad Jizerou. Na 
hostování do konce ročníku totiž přišel 33letý centr Jan Plodek. Tento 
střední útočník měl sice ještě před několika lety reprezentační 

 
ambice, ale vinou zranění se nakonec mezi oprovdovou extraligovou 
elitu neprobojoval. Zranění ho trápilo i loni. Nakonec tak v loňském 
ročníku odehrál pouhých deset utkání. Tři z nich absolvoval právě 
v benáteckém dresu. 
 Pokud letos zůstane tato legenda libereckého hokeje (vždyť 
on za Tygry nastupoval ještě v druholigové éře klubu) zdravá, může 
zažít fantastickou sezónu. Každopádně v defenzivě si Jan Plodek vždy 
odvede své, i když není úplně fit. 

JAKO KAŽDÝ ROK VYŠEL ŽEBŘÍČEK 250 NEJLEPŠÍCH EVROPSKÝCH KLUBŮ 

Nejlepším evropským klubem je dle tohoto srovnání úřadující šampión KHL Dynamo Moskva. Na druhém místě  pak 
Traktor Čeljabinsk a na třetím SKA Petrohrad. Nejlepším českým klubem jsou jedenácté Pardubice. Mladá Boleslav si i přes 
sestup o deset místeček polepšila a je tak nejlépe hodnoceným klubem 1. ligy. Celý žebříček zde: ZDE 

POŘADÍ TÝMŮ 1. LIGY: 
(v závorce polepšení/zhoršení oproti loňsku) 
 
85. BK Mladá Boleslav (+10 pozic) 
112. HC Slovan Ústečtí Lvi (-4) 
145. HC Olomouc (+26) 
159. HC Dukla Jihlava (-4) 
187. HC VCES Hradec Králové (+8) 
199. HC Benátky nad Jizerou (+24) 
210. HC Rebel Havlíčkův Brod (-33) 
215. SK Kadaň (+9) 
217. SK Horácká Slavia Třebíč (-8) 
218. Salith Šumperk (+71) 
219. IHC Komterm Písek (+97) 
222. HC Stadion Litoměřice (+21) 
 
(Most a Beroun mezi 250 kluby chybí) 

http://www.passionhockey.com/hockeyarchives/eur2012.htm


UHRADECKÝ KLUB ZMĚNIL IDENTITU 
 Zrovna když byl spor města s ABD v možná nejchladnějším bodě 
této „studené války“, hradecký hokejový klub zveřejnil nejprve nový 

 
název klubu, a posléze i nové logo. Obě dvě změny se nakonec setkaly 
s pozitivním ohlasem fanoušků východočeského klubu, který se od letošní 
sezóny bude nazývat Královští lvi Hradec Králové. „Ve svém názvu chce 
klub evokovat příslušnost ke královskému městu, o němž pochází první 
písemná zmínka již z roku 1225, a příslušnost ke Královéhradeckému 
kraji, který vznikl v roce 2000,“ uvedl předseda představenstva klubu a 
náměstek primátora města Martin Soukup. „Za hlavní cíl změny image si 
klub dává to, aby se z hokejových duelů stala zábava pro celou rodinu, 
ke které se všichni budou s radostí a očekáváním pravidelně vracet. 
Jedním z hesel, které klub bude v průběhu sezony v rámci marketingové 
komunikace využívat, je: Přijďte se s námi královsky bavit,“ dodal 
Soukup na speciální tiskové konferenci. 

ZE ZDEŇKA SKOŘEPY SE STAL TRENÉR A 
PODNIKATEL 

 Měl být hlavní útočnou zbraní Kadaně v loňském ročníku, ale 
zklamal. Nedařilo se jemu, ani týmu. Po neúspěšné sezóně se nakonec 
tento ex-třinecký forvard rozhodl ukončit aktivní činnost a přijal 
nabídku Kadaně, ve které nyní zastává post asistenta trenéra. „Za rok 
bych stejně řešil, co bude dál. A nabídka trénovat áčko chlapů 
nepřichází každý rok,“ uvedl pro hokej.cz bývalý reprezentant, který do 
Kadaně přišel loni z Chomutova, kde zastával post kapitána. 
 Krom trénování rozjel i firmu v lehkém strojírenství. „Ale do 
hokeje mi to zasahovat nebude, všechny záležitosti řeším ve volnu,“ 
nastínil bývalý hokejista, jenž si vyzkoušel i ruskou Superligu a během 
přípravného kempu s New Jersey Devils, kterými byl Skořepa draftován, 
si zahrál i proti legendárnímu Waynu Gretzkymu.  
  
 JIHLAVA ZLÁKALA DO SVÝCH ŘAD OSTROSŘELCE 

MICHALA VELECKÉHO 
 Největší letní posilou jihlavské Dukly se stal bezesporu Michal 
Velecký, v předcházejících dvou sezónách dělostřelec šumperských 
Draků. 24letý hokejista přišel na Vysočinu ovšem pouze na rok. Bylo mu 
totiž vyřízeno pouze hostování. Jeho tabulková hodnota je zkrátka 
vysoká, vždyť za poslední dva roky nasázel v první, respektive druhé lize 
celkem 55 branek! „Necítil jsem, že bych se v Šumperku mohl hokejově 
posunout. V Šumperku to bylo v pohodě, ale chtěl jsem někam výš. Byl 
jsem tam dva roky a držet se na posledních příčkách tabulky nebylo to 
pravé. Oslovil jsem agenta a ten se zmínil tady v Jihlavě a ta začala 
hned spolupracovat. Rád jsem na její nabídku kývnul, byla pro mě velice 
zajímavá. O peníze mi ani nešlo. Jsem rád, že můžu být v mužstvu, které 
hraje mezi prvními třemi, čtyřmi týmy ligy. To bylo při mém rozhodování 
důležité,“ sdělil pro Zdeňka Drlu, redaktora hcdukla.cz. 

MIROSLAV TŘETINA A LUKÁŠ ENDÁL STARONOVÝMI 
POSILAMA HAVLÍČKOVA BRODU 

 Ambiciózní tým získal do své ofenzivy další dva blyštivé klenoty. 
Z loňských nejlepších týmů 1. ligy přetáhl Lukáše Endála a Miroslava 
Třetinu (foto). „Jsme tady s Endym prezentovaní jako posily, ale já 
doufám, že budeme hlavně dvě součástky, které zapadnou do 
fungujícího řetězu,“ řekl ve 32 letech nejstarší člen havlíčkobrodské 
ofenzivy Miroslav Třetina, který loni hájil barvy ústeckého Slovanu, 
kdežto jeho o sedm let mladší kolega slavil s Chomutovem postup do 
nejvyšší soutěže. 
 



UDVA ZÁPASY REGIONÁLNÍHO POHÁRU SE ZNOJEMSKOU ÚČASTÍ PŘEDČASNĚ UKONČENY 
 Znojemští Orli, kteří letos zahájí svoji druhou sezónu v mezinárodní soutěži EBEL, kývli na nabídku Jihlavy a i letos 
se tak zúčastnili Regionálního poháru, ve kterém změřily své síly celky z Olomouce, Jihlavy, Třebíče, Písku a již zmíněného 
Znojma. 

  Jenže jihomoravský celek dělal v této letní soutěži spíše ostudu, než že by přesvědčoval o kvalitách EBEL. Zápasy 
Orlů s Pískem a Třebíči totiž předčasně ukončila hromadná bitka.  
 V zápase mezi IHC a Znojmem (za stavu 3:7 pro Jihomoravany) se Orli po vhazování ve středovém kruhu nečekaně 
vrhli na písecké protějšky a nastala nesportovní bitka, po které se rozhodčí raději rozhodl ukončit zápas. Na odvetu 
v Regionálním poháru nakonec nedošlo. Utkání bylo totiž ze strany Písku z důvodu obav ze zranění jeho hráčů zrušeno. 
 V Třebíči si Znojmo uřízlo možná ještě větší ostudu. Po tvrdém, leč čistém zákroku metrákového Ondřeje Dlapy 
(Třebíč) na Tomáše Komínka, se totiž rozhodl trenér Orlů Martin Stloukal předchozí zákrok oplatit. Zákeřným úkolem 
pověřil svého svěřence Jakuba Stehlíka, který se znovu zcela nečekaně vrhl na Dlapu, jenž upadl na led, kde schytal 
několik dalších ran, přestože tento způsob „boje“ bitkařský kodex rozhodně neschvaluje. „Slyšel jsem o panu Stloukalovi 
hodně věcí, ten se má jít normálně léčit, tady tohle není normální,“ pronesl napadený Ondřej Dlapa na adresu znojemského 
kouče. 
 Poté, co Stehlíka od Dlapy odtrhl rozhodčí, začala mela i na střídačce, načež znesvářené strany musela uklidnit 
teprve pořádková služba. Oba trenéři se nakonec rozhodli v utkání nepokračovat a 25 minut před koncem derby se oba 
týmy odebraly do šaten. Nakonec bylo toto klání oboustranně kontumováno.  

 Hromadnou bitku můžete zhlédnou zde: http://www.youtube.com/watch?v=_Mmh6hBMTXc 
  

http://www.youtube.com/watch?v=_Mmh6hBMTXc


UPŘEHLED CEN PERMANENTNÍCH VSTUPENEK (NA STÁNÍ)  
Suverénně nejdražší „vlezné“ musí platit fanoušci Mladé Boleslavi. Tato cena už je poměrně dost za snesitelnou 

hranou a není divu, že se cena permanentky pravděpodobně nikomu nelíbí. Naopak nejlevnější jsou v Kadani a Mostě, kde 

 
jeden zápas s permanetní vstupenkou vyjde zhruba na 27 korun, což je skoro zadarmo. Na druhou stranu jejich zimní 
stadiony moc komfortu nenabízí. No a v Benátkách nad Jizerou se platí pouze symbolická částka v hodnotě 600 Kč. 
 
Mladá Boleslav: 2800,- (včetně nadstavbové části) 
Havlíčkův Brod: 1680,- 
Ústí nad Labem: 1499,- 
Jihlava: 1400,- 
Litoměřice: 1200,- 
Šumperk: 1200,- (včetně nadstavbové části) 
Třebíč: 1100,- 
Hradec Králové: 1100,- 
Olomouc: 1000,- 
Písek: 1000,- 
Beroun: 750,- 
Kadaň: 700,- 
Most: 700,- 
Benátky n/J: 600,- 
 

DAVID OSTŘÍŽEK ŘÍDIL OPILÝ A MÁ VELKÝ MALÉR  
 Hokejista extraligového Třince, který letos hostuje v prvoligové Třebíči, a velký talent českého hokeje (Alois 
Hadamczik, kouč národního týmu, má dokonce Ostřížka ve svém hledáčku) byl na konci srpna přistižen s alkoholem za 
volantem. A jelikož za podobný prohřešek v roce 2010 dostal podmínku, hrozí mu nyní i vězení. „Dechová zkouška ukázala 
1,17 promile alkoholu v krvi a jelikož už měl dřív soudem uloženou podmínku za ohrožení pod vlivem návykové látky, hrozí mu 
za to i vězení,“ sdělila novinářům Policie ČR. 
 „Strašně se za to stydím a je mi to hrozně líto,“ reagoval David Ostřížek v rozhovoru pro iSport.cz. „Hrozná 
blbost, docela těžce se s tím vyrovnávám, nejsem žádný problémový člověk nebo konfliktní typ. Byl jsem v Brně u 
kamaráda, večer jsme něco vypili a brzy ráno mě chytili ze zbytkáčem. Byla to blbost, nemusel jsem ještě jezdit… Strašně 
mě to vytrestalo, v životě už nesednu za volant s alkoholem,“ dodal pro Květoslava Šimka. 
 K celému incidentu se pro hokej.cz vyjádřil i trenér a sportovní manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný. „Jedná se 
vyloženě o jeho věc, my se k tomu nebudeme vyjadřovat, protože se to stalo v osobním volnu,“ uvedl Pokorný v rozhovoru 
s Liborem Kultem. „On sám si je vědom, že ustřelil. Posypal si popel na hlavu a ponese následky. Věřím, že hokej mu v téhle 
těžké chvíli pomůže, ale víc už bych to opravdu řešit nechtěl,“ dodal. 



UDOMINIK HAŠEK TRÉNOVAL V LITOMĚŘICÍCH 
Kalich arena, domácí stánek prvoligových Litoměřic, měl tu čest hostit Dominika Haška. Ten využil nabídku svého 

osobního trenéra Josefa Bruka a jeho dalšího svěřence Petra Přikryla a na pár dní se Stadionem trénoval, zatímco 
pardubičtí hokejisté, s nimiž trénoval předtím i poté, odjeli do zahraničí. "Pro náš klub je skvělá vizitka, že vůbec trefí na 

 
tenhle stadion," řekl Petr Přikryl pro iDnes.cz. "Kluci si zastříleli na nejlepšího českého brankáře všech dob, to je přínos. I 
ponaučení, jak trénuje takový profesionál." 

"Vypsali jsme, že kdo dá Haškovi gól, odmaže si nějaký dluh z kasy. Ale moc jsme negumovali," prozradila klíčová 
osobnost litoměřické defenzivy Ondřej Martinka pro Petra Bílka. 

Dominik Hašek byl v Litoměřicích spokojený. „Na začátku přípravy není podstatné, jestli trénujete s nejlepšími 
hráči nebo s první ligou. To bude důležité až později.“ Navíc si pochvaloval i zázemí klubu. „Pro město jako Litoměřice je 
tenhle stadion ideální. Líbí se mi, že je tady i výborné zázemí, třeba tělocvična nebo ubytování. Co hokejista potřebuje, to 
tady najde,“ uvedl legendární Dominátor v interview pro oficiální klubové stránky Litoměřic. 

 
 
 

 
 
 

REGIONÁLNÍ POHÁR OBHÁJILA TŘEBÍČ 
 Ve třetím ročníku zajímavého předsezónního klání mezi týmy v relativní blízkosti (soutěže se účastnila tato města: 
Znojmo, Jihlava, Třebíč, Písek a Olomouc) byla nejúspěšnější Třebíč. 

 Naopak je to asi naposledy, co tento turnaj absolvovali Orli. Jihomoravané totiž v tomto poháru nevidí žádný větší 
přínos. „Tyto zápasy nám nepřinesly téměř nic. Udělali jsme rozhodnutí, kterého teď litujeme. Chtěli jsme vyjít vstříc našim 
fanouškům, kteří za námi cestují na zápasy, během sezóny to mají daleko, proto jsme chtěli alespoň přípravné zápasy 
odehrát blízko Znojma. Na druhou stranu jsme nepočítali s tím, že ostatní zúčastněné týmy, vyjma Olomouce a Jihlavy, kteří 
patří ke špičce a hrají s rozumem, se projeví tak, jak se projevily. Písek nemá žádnou kvalitu a Třebíč je prostě odložiště 
hráčů. Bylo to navíc vyhecované natolik, že to s hokejem nemělo téměř nic společného, proto pro nás příprava nebyla to 
pravé ořechové,“ komentoval pro hcorli.cz znojemský trenér Martin Stloukal. 
 Jak titulek napovídá, loňské vítězství obhájila Horácká Slavia (první ročník této soutěže zvládl nejlépe Tábor- dnes 
2. liga). A to i přesto, že jeden ze vzájemných zápasů se Znojmem byl kontumován a žádný tým si nepřipsal ani jeden bod. 
Každopádně Třebíč díky šestnácti získaným bodům  na poslední chvíli přeskočila v tabulce jak Znojmo, tak do té doby 
vedoucí Olomouc. Putovní pohár tak zůstává ve vitríně Horácké Slavie. 



 

UTIPY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY 
1) Jak asi vypadá takový den sportovního manažera v „okurkové sezóně“? A co ještě, když je 
ten manažer zároveň i hlavním trenérem mužstva a zaníceným hokejovým fanatikem? Svůj denní 
režim přiblížil v rozhovoru pro hstrebic.cz Kamil Pokorný (foto dole), lodivod střídačky Horácké 
Slavie. 
Článek ZDE 
 
2) Jáchym Suchánek, syn známého českého herce, se sice do kádru Slovanu neprosadil, ale 
upoutal na sebe pozornost. ZDE je jeden z jeho rozhovorů. 
 
3) Hradec Králové představil pro sezónu nejen novou identitu, ale také zbrusu nový realizační 
tým. Oba dva trenéři jsou přitom tvářemi populárního studia Buly. Jedná se o Martina Hostáka 
(hlavní trenér) a Davida Pospíšila. Zajímavý rozhovor s druhým jmenovaným přinesl server 
hokej.cz. Článek ZDE 
 
4) Jakub Matai hrál loni v KHL za Poprad, letos oblékne barvy Ústí nad Labem. O angažmá na 
Slovensku a o tom, proč nezamířil do Litvínova, ale do Slovanu, se rozpovídal pro idnes.cz. 
Interview ZDE. 
 
5) Na stránkách hcrebel.cz připravila redakce miniseriál, který postupně představil brankáře 
jednotlivých týmů. Pokud se tedy někdo zajímá obzvláště o gólmany, rozhodně doporučujeme.  
 
1. DÍL 
2. DÍL 
3. DÍL 

http://hstrebic.cz/clanek.asp?id=Pracovni-den-hokejoveho-manazera-a-trenera-Kamila-Pokorneho-4256
http://hokej.idnes.cz/rozhovor-s-hokejistou-suchankem-d4z-/hok_1liga.aspx?c=A120731_073018_hok_1liga_rou
http://hokej.cz/index.php?lng=CZ&webid=260&id=57684&debug=!S!WCRTESTINPUT000005&view=clanek
http://hokej.idnes.cz/rozhovor-s-jakubem-mataiem-dd1-/hok_1liga.aspx?c=A120801_093139_hok_1liga_elv
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=1481
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=1489
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=1514


 VIDEOTÉKA 
TOP 10: NEJPOVEDENĚJŠÍ GÓLY HORÁCKÉ SLAVIE TŘEBÍČ Z DOMÁCÍCH ZÁPASŮ 

LOŇSKÉHO PRVOLIGOVÉHO ROČNÍKU 
Shlédnout můžete zde  

 
 DAVID VÝBORNÝ BUDE HRÁT V 1. LIZE. TATO ZPRÁVA JE HITEM LETOŠNÍHO 

PRVOLIGOVÉHO LÉTA. ZDE UVÁDÍME ODKAZ NA SESTŘIH DAVIDOVÝCH AKCÍ Z NHL. 
ZDE 

http://www.youtube.com/watch?v=eNom-l3ArpM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QCjREA6JgHY


 

PREVIEW 

LIGA JEDNOHO TÝMU? 
MLADÁ BOLESLAV FAVORITEM POŘADÍ DLE KVALITY TÝMŮ 

 Dění během letní přestávky bylo velmi zajímavé. Nakonec 
z něj vykrystalizovalo, že bruslařský klub 1. ligu zřejmě opanuje. 
Co se týče soupisky, tak nemá Mladá Boleslav konkurenci. 
Chomutov totiž nahradil Středočechy v extralize a Ústí nad 
Labem zahájilo rozsáhlou přestavbu, kterou odnesli zkušení 
hráči. O prvním místu sice není takřka pochyby, ale boj o druhou 
příčku, která by byla výhodnou startovací pozicí do play-off, 
bude hodně zamotaný. Podle magazínu o 1. lize se nakonec na 
stříbrném stupínku umístí Lvi. Klidně se ale může stát, že na 
druhém místě skončí Hradec Králové. A nebo Olomouc, Jihlava, 
možná i Havlíčkův Brod. No, bude to hodně vyrovnaný ročník. 

body jsou udělovány v kategoriích BRANKÁŘI, 
OBRÁNCI, ÚTOČNÍCI A KLUB 

 
1. MLADÁ BOLESLAV     38  
2. ÚSTÍ N/L      34  
3. OLOMOUC      32 
4.-5. HRADEC KRÁLOVÉ    30 
4.-5. JIHLAVA      30 
6. HAVLÍČKŮV BROD     29 
7. LITOMĚŘICE      28  
8.-9. BENÁTKY N/J     26 NOVÁ OSOBNOST- DAVID VÝBORNÝ 

 Společně s Mladou Boleslaví do 1. ligy putuje i její 
největší hvězda. Nejedná se o nikoho menšího než Davida 
Výborného, bývalého kapitána české reprezentace a legendu 
Columbusu Blue Jackets.  

8.-9. TŘEBÍČ      26 
----------------------------------- 
10.-11. KADAŇ      23 
10.-11. ŠUMPERK     23  Schyluje se tak k zajímavému souboji. Na soupisce 

Olomouce totiž setrval i přes zdravotní komplikace Jiří Dopita, 
olympijský vítěz z Nagana.  

12. BEROUN     21 
13. MOST      20 

 Druhá nejvyšší hokejová soutěž v České republice má 
prostě svoji kvalitu, a ne že ne. 14. PÍSEK       19 

   
 
 

DALŠÍ TAHÁKY 
 Mladá Boleslav s Davidem Výborným v sestavě jistě 
nebude jediným důvodem, proč zajít na prvoligové zápasy. 
K vidění opět bude spousta zajímavých akcí, známých hráčů a 
v hledišti budou jistě zejména v zápasech krajských rivalů plát 
vášně. Tento ročník rozhodně bude zajímavý. Máme se na co 
těšit... 

Tip HSfana Tip ADYho 
  
1.   MLADÁ BOLESLAV 1. MLADÁ BOLESLAV 
2.   ÚSTÍ NAD LABEM 2. ÚSTÍ NAD LABEM 
3.   OLOMOUC  3. HRADEC KRÁLOVÉ 
4.   HRADEC KRÁLOVÉ 4. HAVLÍČKŮV BROD 
5.   JIHLAVA 5. OLOMOUC 
6.   HAVLÍČKŮV BROD 6. BENÁTKY NAD JIZEROU 
7.   BENÁTKY NAD JIZEROU  7. JIHLAVA 
8.   TŘEBÍČ  8. TŘEBÍČ 
9.   KADAŇ  9.  LITOMĚŘICE 
10.  LITOMĚŘICE 10. KADAŇ 
11.  ŠUMPERK 11. BEROUN 
12.  BEROUN  12. PÍSEK 
13.  MOST 
14.  PÍSEK  

13. MOST 
14. ŠUMPERK 



 

UDAVID VÝBORNÝ 
37 let 

 

UJIŘÍ DOPITA 
43 let 

LEGENDY V 1. LIZE 
ÚČASTI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 

12x David Výborný 

KAPITÁNI NÁRODNÍHO TÝMU NA 
MISTROVSTVÍ SVĚZTA 

3x David Výborný 
0x Jiří Dopita 

8x Jiří Dopita 
 

ÚČASTI NA ZOH 
1x David Výborný 

2x Jiří Dopita 
 

ÚČASTI NA SVĚTOVÉM POHÁRU 
1x David Výborný 

2x Jiří Dopita 
 

ZLATO Z MISTROVSTVÍ SVĚTA 
5x David Výborný 

3x Jiří Dopita 
 

MEDAILE Z MISTROVSTVÍ SVĚTA 
8x David Výborný 

5x Jiří Dopita 
 

ZLATO ZE ZOH 
0x David Výborný 

1x Jiří Dopita 
 

MEDAILE ZE ZOH 
1x David Výborný 

1x Jiří Dopita 
 

POČET EXTRALIGOVÝCH TITULŮ 
2x David Výborný 

7x Jiří Dopita 
 

POČET ZÁPASŮ V NHL 
543x David Výborný 

73x Jiří Dopita 
 

POČET BODŮ V NHL 
317x David Výborný 

33x Jiří Dopita 
 

VÍTĚZSTVÍ V KANADSKÉM 
BODOVÁNÍ ELH 
1x David Výborný 

1x Jiří Dopita 
 

POČET STARTŮ ZA NÁRODNÍ TÝM 
218x David Výborný 

152x Jiří Dopita 
 

POČET GÓLŮ  ZA NÁRODNÍ TÝM 
44x David Výborný 

44x Jiří Dopita 
 

 



U5 TÝMŮ, KTERÉ NEJVÍCE

 

 
OSLABILY

U5 TÝMŮ, KTERÉ NEJVÍCE 
POSÍLILY  

U

 
(vyjma Mladé Boleslavi) 

5. SK KADAŇ 1. HC STADION LITOMĚŘICE 
Severočeský celek přes prázdniny hodně omladil. Na 
současné soupisce tak nenaleznete jména Zdeňka Skořepy, 
Stanislava Mikšovice, Ladislava Bouška, Kamila Jariny, 
Tomáše Závorky, Ondřeje Malinského, Františka Bombice, 
Jakuba Vojty, Josefa Révaye a nadaného slovenského 
kanonýra Vladimíra Nováka. Většina z těchto jmenovaných 
hráčů už sice byla za zenitem, ale zda dokážou nově 
příchozí hráči odcházející veterány nahradit je dost 
nejasné. Ale do budoucna to určitě Kadani a Chomutovu 
jen a jen pomůže. Jen aby ale neměl SK problém se 
záchranou. 

Partnerská smlouva s pražskou Spartou zaručila Stadionu 
hned několik nadějných mladíků, kteří mají velmi vysokou 
kvalitu. Jmenovitě se jedná o Tomáše Rubeše, Dušana 
Žovince, Daniela Sobotku, Jakuba Koláře nebo třeba Šimona 
Antončíka. Z Tatranských Vlků přišla do Litoměřic loňská 
jednička tohoto juniorského týmu Petr Hruška. Z Plzně se 
pak na sever Čech vrátil Pavel Mrňa, hokejista, kterého 
vlastní fanoušci milují, zato ti ostatní ho moc v lásce nemají. 
Zkrátka Litoměřice se záhy vyšvihly mezi hlavní kandidáty na 
účast ve vyřazovacích bojích, přestože z týmu odešlo několik 
mladoboleslavských hráčů (Loskot, Lenc, Belay, Drábek), 
ústeckých mladíků (Holomek, Smetana, Kloz) a také Ladislav 
Gengel, důrazný forvard, jenž zamířil do Berouna. 

 
4. SALITH ŠUMPERK  Odchody Romana Meluzína a Michala Veleckého budou 
Šumperk letos hodně mrzet, to je jasné. První jmenový 
odešel do hokejového důchodu, Velecký zamířil do Dukly 
s vidinou účasti v baráži o extraligu. Nově příchozí hráči 
nemohou v žádném případě nahradit góly a body těchto 
dvou odcházejících opor. Šumperk tak možná bude mít 
starosti s tím, aby se vyhnul baráži.  

2. HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Z Rebelu sice odešlo několik kvalitních hráčů, ale příchody 
Miroslava Třetiny a Lukáše Endála všechny chmury zahnaly. 
Tito dva forvardi se pro svůj tým rozdají, což loni 
Havlíčkovu Brodu tak trochu chybělo. Návrat Martina 
Ondráčka také není úplně k zahození. Nejcitelnější ztrátou 
je však odchod Vojtěcha Němce.  
 3. HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 
3. HC BENÁTKY NAD JIZEROUZ týmu, který loni musel obhajovat účast v 1. lize až 

v potupné baráži, odešli sparťanští mladíci v čele 
s Tomášem Rubešem a Danielem Sobotkou, kteří loni pro 
Medvědy odváděli spoustu cenné práce. Přišel sice Aleš 
Padělek a Pavel Vostřák, dva ostřílení forvardi patřící mezi 
prvoligovou elitu, ale zato se Beroun musí vypořádat se 
ztrátou nejdůležitějšího zadáka Jaroslava Nedvěda a 
útočníka Davida Švagrovského, jenž loni zažil životní 
sezónu. 

 
Z týmu prakticky nikdo neodešel, naopak z Mladé Boleslavi 
(nebo chcete-li Liberce, kterému smluvně patří) přišel Jan 
Plodek. Díky tomuto muži a Lukáši Královi tedy bude mít 
farmářský celek Bílých Tygrů dva prvotřídní centry. Navíc 
by za Benátky nad Jizerou letos mohl častokrát nastupovat i 
Tomáš Vošvrda, možná nejlepší „prvoligový“ brankář. 

 
4. SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ  
Odešel sice fantastický Šimon Hrubec, ale sestava Třebíče 
je možná silnější než loni. Zejména díky novým posilám- 
Rostislavu Malenovi, Davidu Ostřížkovi nebo třeba 
třineckému šikulovi Maroszovi. V přípravě si skvěle vedl i 
nový brankář Marek Čiliak a bojovný forvard Jakub Čuřík  

2. IHC KOMTERM PÍSEK 
Z loňského kádru zůstalo jen torzo. Odchod vynikajícího 
brankáře Vojtěcha Sedláčka vykompenzovalo hostování 
Dominika Halmošiho, zato v obraně Písku po odcházejím 
Všetečkovi, Lukáčovi a Žovincovi naleznete hluchá místa. A 
hlavně z týmu odešel zpět do Mladé Boleslavi klíčový hráč 
uplynulé sezóny Tomáš Nouza. To je odchod, který prostě 
nejde ničím vykompenzovat. Sen Písku o play-off se díky 
letnímu dění hodně vzdálil. 

 
5. HC DUKLA JIHLAVA 
Slavný klub přes léto hodně omladil, což je do budoucna jen 
ku prospěchu věci. Odchod Rostislava Maleny sice fanoušky 
mrzel, ale bylo nutno uvolnit místo pro naděje ze Slovinska- 
Matice Podlipnika a Miha Štebiha. Třeba z nich jednou 
vyroste takový defenzivní Rok Pajić. Ze Salcburku navíc 
přišel nadějný Jakub Kadlec. Z týmu Tatranských Vlků na 
Vysočinu zamířil Ondřej Malec. A největší bomba pak 
vybouchla na trase Šumperk-Jihlava. Z celku Draků totiž do 

 

1. HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 
Z klubu odešla taková jména jako Pavel Francouz, Jan 
Alinč, Miroslav Třetina, Miloslav Gureň, Jan Klobouček, 
Jiří Zeman, Rok Pajić, David Pazourek nebo třeba Jakub 
Lev. Přišli sice noví, rovněž kvalitní hráči, ale Slovan už 
rozhodně nebude tím dominantním týmem, jakým byl 
v posledních letech. Každopádně i tak budou Lvi po Mladé 
Boleslavi největším kandidátem na účast v baráži. 

Jihlavy odešel na roční hostování kanonýr Michal Velecký. 
Jediné, co Bedřicha Ščerbana, jednatele Dukly, může mrzet, 
je ztráta Aleše Padělka.  

  



ANALÝZA 

e 

UTŘI NEJLEPŠÍ POSILY 
 ROMAN NĚMEČEK 

se na trh volných hráčů.  
Nabídku, kterou nešlo 
odmítnout, předložil nováček 
soutěže Mladá Boleslav. 

 
Roman Němeček a Tomáš 
Nouza. Dva písečtí patrioté se 
opět sešli v jednom týmu. 
Tentokráte však ne 
v mateřském IHC, nýbrž ve 
středočeské Mladé Boleslavi. 
Roman Němeček bude určitě 
velmi platným zadákem, vždyť 
vloni nastupoval za Mountfield. 

ONDŘEJ ŠMACH 

Boleslavští moc dobře věděli, 
kde je v sestupové sezóně 
tlačila bota- v defenzivě. 
Vedení klubu tedy krom 
zmíněného Němečka posílilo 
své řady i o Ondřeje Šmacha, 
jenž vloni hájil barvy slovenské 
Skalice. 26letý defenzivní 
obránce má na svém kontě 239 
extraligových startů. 

MARTIN KOUDELKA 

Mistr světa v inline hokeji a 
vítěz nejvyšší soutěže 
s Třincem po dlouhých letech 
skončil v Hradci Králové a vydal 

UBOLESLAV 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
Jekatěrinburg (KHL)  2:0  Mladá Boleslav 

Plzeň  3:2  Mladá Boleslav 
Liberec  3:2sn.  Mladá Boleslav 
Sparta  2:3sn  Mladá Boleslav 
Hradec K.  1:3  Mladá Boleslav 

Mladá Boleslav  3:1   High1 (J. Korea) 
Kladno  2:0  Mladá Boleslav 
Mladá Boleslav  6:1   Lublaň 
Mladá Boleslav  6:1   Lublaň 

Beroun  3:4sn.  Mladá Boleslav 
Mladá Boleslav  5:2   Beroun 

 

KOHO SLEDOVAT 
DAVID VÝBORNÝ 

Jméno Davida Výborného bude jistě 
nejvyhledávanější ve statistikách druhé 
nejvyšší soutěže. Právě Výborný bude 
poutat pozornost všech fanoušků. Na něj 
budou chodit diváci. Výborný je zkrátka 
velká hokejová osobnost. 

Petr Chaloupka v Mladé Boleslavi 
zůstal, a bude tak i nadále oporou 
zadních řad středočeského týmu.  



  

 

UPREVIEW 
 

velezkušený František Výborný, jenž si 
rozmyslel ukončení trenérské činnosti a po 
krátké dovolené přijal dvouletou nabídku  
smlouvy od Mladé Boleslavi.  

UCitelný odchod 
 

„Neberu to jako prvoligovou štaci. 
Chceme udělat maximum pro to, 
abychom se vrátili. Podmínky tu jsou, 
ať už to jsou sportoviště nebo vedení 
klubu. A hráči to vědí,“ řekl pro 
oficiální stránky BK MBtrenér, jenž je 
znám i díky tomu, že nosí paruku. 

      Tentokráte už to nevyšlo. Po pěti 
úspěšných baráží v řadě už Mladá Boleslav, 
unavená neustálými boji o záchranu, 
podlehla v sedmizápasové sérii Chomutovu. 
Středočeši se však nevzdávají a budou 
chtít dostát pověsti barážového klubu. Vše 
nasvědčuje tomu, že i letos uvidíme 
zelenobílé barvy v prolínací soutěži, která 
bude letos zahrnovat hned dva prvoligové a 
dva extraligové týmy, což dává 
bruslařskému klubu větší naději na postup 
než v případě dřívějšího systému. Přitom 
ještě loni proti současnému modelu vedení 
Mladé Boleslavi vehementně protestovalo a 
bylo jedním z nejaktivnějších v kauze  o 
uzavření nejvyšší soutěže.  

 Vrátí se Mladá Boleslav po roce 
zpět mezi elitu, nebo bude její  
zastávka v první lize o nějaký ten 
ročník delší? 

 JAROSLAV BALAŠTÍK 
Rozený kanonýr v baráži řádil, ale ani 
to nepomohlo k záchraně extraligy 
ve městě automobilů. Nebylo žádné 
překvapení, že se po neúspěšném 
ročníku vrátil do srdečního Zlína. TIP: 1. MÍSTO 

Nejproduktivnější hráči 11/12

 Klub, který ještě před jedenácti 
lety hrával jen 2. ligu, sice opustilo několik 
zvučných jmen (Balaštík, Hübl, Čutta, 
Žabka, Podkonický, Tomas, Bahenský, Rýgl, 
Goertzen, Baldwin), ale vedení klubu 
udělalo vše pro to, aby citelné odchody 
dokázalo alespoň částečně vykompenzovat. 
Podle názoru magazínu o 1. lize posílila 
Mladá Boleslav, toužící po návratu mezi 
elitu, na své možnosti velmi dobře. Do 
svých řad přivedlo několik nadprůměrných 
prvoligových hráčů, kteří v lecčems splňují 
i extraligová měřítka. Nové akvizice jako 
Vlastimil Lakosil, Roman Němeček, 
Jaroslav Kasík, David Pojkar, Ondřej 
Šmach a Martin Koudelka mají na svém 
kontě stovky extraligových startů. Zkrátka 
tak kvalitní tým jako je letos Mladá 
Boleslav v 1. lize nenajdete. Při porovnání 
soupisek všech prvoligových mančaftů se 
dá předpokládat, že Středočeši letošní 
ročník opanují.  

Bude tomu ale tak? Magazín o 1. 
lize je toho názoru, že ano. Ovšem otazníků 
je hned několik, z nich ten největší souvisí 
s tím, jak dlouho bude trvat Mladé 
Boleslavi adaptace na prvoligové tempo. 
Hráči bruslařského klubu jsou ale natolik 
zkušení, že by se s odlišným pojetím hokeje 
ve druhé nejvyšší soutěži měli vyrovnat 
velice rychle. Nezbývá tedy než potvrdit, 
že odhad, který soudí, že BK letos odskočí 
svým soupeřům minimálně o dvacet bodů, 
může být velmi blízko pravdě. Zvláště pak, 
když bude na střídačce udílet pokyny 

 

Chronologické umístění (po ZČ)   
1. Jaroslav Balaštík  34b 2006/2007: 3. 

2. Roman Tomas 31b 2007/2008: 1. 
3. David Výborný 31b 2008/2009: ELH 

 2009/2010: ELH 
2010/2011: ELH Nejlepší střelec 11/12 
2011/2012: ELH Roman Tomas 21g 

HVĚZDA TÝMU 
DAVID VÝBORNÝ 

 
Stačilo by napsat tři slova a bylo 
by vám jasné, proč je hvězdou 
právě on. Ty tři slova? Pětinásobný 
mistr světa. Ano, David Výborný je 
symbolem zlaté éry českého 
hokeje. V jeho schopnostech je 
čtyřicet a více bodů. Právě na něm 
bude stát hlavní zodpovědnost 
týmu, který se pokusí o urychlený 
návrat mezi elitu.  



UPŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVOR 
S FRANTIŠKEM 

VÝBORNÝM, TRENÉREM 
 MLADÉ BOLESLAVI 

 
PŘEVZATO Z BKBOLESLAV.CZ  

ROZHOVOR POŘÍDIL ŠTĚPÁN TOMŠ 
 

Trénovat Boleslav. Bylo to těžké rozhodování? 
Nebylo. Přestože už jsem byl rozhodnutý s 
trénováním skončit. Po sezóně v Budějovicích 
jsem na měsíc odjel pryč a nepočítal s tím, že by 
mě někdo oslovoval. Samozřejmě jsem ještě 
nechtěl jít úplně do bačkor. Říkal jsem si, že 
budu na Spartě pomáhat v mládeži nebo dělat 
nějakou manažerskou funkci. Potěšilo mě, když mi 
volal syn David a ptal se, jestli za mnou mohou 
přijet kluci z Boleslavi – pan Plachý a pan Tůma. 
Pak už bylo rozhodování z mé strany velice 
rychlé. Působí tu syn, nemám to daleko a před 
nějakými třiadvaceti lety jsem tu působil jako 
hráč i trenér. Také David tady kariéru začínal, 
než odešel do dorostu Sparty. Je to pro mě 
návrat do míst, která nejsou neznámá. Potkávám 
tu spoustu známých lidí z té doby. Upřímně 
říkám, že mě sestup Boleslavi mrzel, a tak jsem jí 
chtěl pomoci. Pokusit se prodat své zkušenosti, 
které jsem za čtyřicet let působení v hokeji 
nasbíral. Všichni tady si přejeme návrat do 
extraligy, i když to lehké nebude, protože se 
mužstvo tvoří prakticky znovu. Ale pídíme se k 
nějakému výsledku.  

Smlouvu jste podepsal na dva roky. Znamená 
to tedy, že je to časový horizont, ve kterém 
byste se měli vrátit mezi elitu?            
Ano. Kluci chtěli smlouvu na tři roky, ale já jsem 
jim říkal, že nevím, jak dlouho ještě budu 
trénovat. V hokeji působím i s hráčskou kariérou 
čtyřicet let, a to už bere člověku síly a zdraví. 
Ty stresy na vás nějaké následky zanechají. 
Přesto musím říci, že po měsíčním odpočinku, kdy 
jsem vše vypustil z hlavy, mám do práce 
ohromnou chuť.  

jako prvoligovou štaci. Chceme udělat maximum pro to, abychom se vrátili. 
Podmínky tu jsou, ať už to jsou sportoviště nebo vedení klubu. A hráči to 
vědí.  

Když máte ty nejvyšší ambice, dá se říci, že i 
příprava na první ligu bude extraligovou 
formou?           

Ještě proberme post asistenta, kterého vám bude dělat Jiří Slabý. 
Jak padla volba na něho?                

Určitě. Já Boleslav nepovažuji za prvoligový tým. 
První ligu jsem sledoval, protože jsme tam měli 
pár budějovických hráčů. Znalec této soutěže 
sice nejsem, ale přistupuji k tomu tak, že hráči v 
Boleslavi extraligoví jsou. Někteří jsou na hraně. 
Jsou tu mladí hráči, kteří mají šanci dostat se do 
mužstva a zlepšovat se. První liga pro začátek 
může být dokonce lepší než extraliga. Neberu to  

znám. Je to Boleslavák, tenkrát jsme se tu sešli v týmu. Když jsem končil 
hráčskou kariéru, on nám chytal. Dosud trénoval v Hradci Králové, proto 
myslím, že bude mít hodně informací o týmech z první ligy. Byl to jeden z 
důvodů, proč jsem oslovil právě jeho. 

Byla to také má volba. Padla i další jména, asistentů z extraligy, jenže ve 
finále chtěl každý týden na rozmyšlenou. Necítil jsem u nich takový ten 
zájem, že když jim zavoláte, rovn ou řeknou “ano“. Nechal jsem jim pár 
dní, někteří sehnali angažmá, jednomu dvě nevyšla, tak volal zpátky, což 
jsem musel odmítnout. Pokud o tom není přesvědčený… Jirku Slabého 



 

 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 
# post jméno narozen věk výška váha 

27 B Vlastimil Lakosil 4.7.1979 33 let 188 cm 84 kg 
  B Martin Sejpal 5.7.1993 19 let 174 cm 63 kg 
31 B Michal Valent 5.3.1986 26 let 189 cm 90 kg 
29 B Roman Will 22.5.1992 20 let 185 cm 88 kg 
24 O Petr Chaloupka 4.4.1986 26 let 185 cm 81 kg 
7 O Václav Drábek 31.10.1976 35 let 184 cm 89 kg 
54 O Josef Jindra 12.6.1980 32 let 188 cm 85 kg 
38 O Jaroslav Kasík 23.3.1983 29 let 179 cm 83 kg 
88 O David Kulich 30.4.1992 20 let 170 cm 75 kg 
80 O Roman Němeček 10.1.1980 32 let 185 cm 95 kg 
18 O Michal Pavlů 17.4.1987 25 let 185 cm 71 kg 
51 O David Pojkar 4.6.1981 31 let 182 cm 91 kg 
61 O Ondřej Šmach 21.7.1986 26 let 180 cm 88 kg 
28 O Filip Vrba 28.12.1992 19 let 185 cm 90 kg 
48 U Martin Belay 15.3.1991 21 let 177 cm 77 kg 
30 U Tomáš Demel 26.6.1978 34 let 178 cm 80 kg 
67 U Jakub Frolík 21.2.1993 19 let 183 cm 85 kg 
11 U Zbyněk Hrdel 19.8.1985 27 let 192 cm 95 kg 
22 U Tomáš Jiránek 18.7.1991 21 let 188 cm 84 kg 
66 U Petr Kafka 2.10.1989 22 let 182 cm 88 kg 
32 U Martin Koudelka 11.2.1976 36 let 182 cm 95 kg 
25 U Radan Lenc 30.7.1991 21 let 180 cm 79 kg 
78 U Marek Loskot 25.7.1989 23 let 180 cm 75 kg 
15 U Milan Mikulík 11.10.1980 31 let 183 cm 81 kg 
55 U Tomáš Nouza 25.9.1982 29 let 183 cm 84 kg 
84 U Lukáš Pabiška 24.2.1984 28 let 182 cm 83 kg 
90 U Žiga Pešut 5.10.1992 19 let 183 cm 86 kg 
92 U HTUJiří RysUT 31.3.1992 20 let 183 cm 85 kg 
19 U HTUDavid VrbataUT 23.7.1983 29 let 181 cm 82 kg 
9 U HTUDavid VýbornýUT 22.1.1975 37 let 179 cm 83 kg 

  Tprůměr: 26 let 182 cm 84 kg 

PŘESTUPY 
příchody: 
Vlastimil Lakosil 
Roman Will 
Jaroslav Kasík 
Roman Němeček 
Michal Pavlů 
David Pojkar 
Ondřej Šmach 
Petr Kafka 
Martin Koudelka 
odchody: 
Jaroslav Hübl 
Gord Baldwin 
Tomáš Beňovič 
Jakub Čutta 
Martin Dudáš 
Darrell Hay 
Martin Rýgl 
Boris Žabka 
Zdeněk Bahenský 
Jaroslav Balaštík 
Steven Goertzen 
Jan Plodek 
Andrej Podkonický 
Roman Tomas 
David Stieler 

 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 38/40 

brankáři: 9 
Michal Valent i Vlastimil Lakosil by 
klidně mohli zastávat post jedničky 
v kterémkoli prvoligovém týmu. 
V Mladé Boleslavi se však bude jeden 
z nich muset spokojit s rolí dvojky. A 
bude to s největší pravděpodobností 
právě Valent, kdo odchytá méně 
zápasů než zkušený Lakosil, bývalá 
opora třineckých Ocelářů.  

obránci: 9 
Žádná hvězda v defenzivě Mladé 
Boleslavi není, zato ale bruslařský 
klub disponuje čtyřmi vyrovnanými 
obrannými páry. Oporou defenzivy by 
mohl být nejmladší člen obrany BK 
Vojtěch Mozík. Jako obvykle odvedou 
výborné výkony Petr Chaloupka, 
Roman Němeček nebo David Pojkar. 
 

útočníci: 10 
Klíčovým hráčem bude velká 
osobnost českého hokeje David 
Výborný. Hodně se očekává i od nově 
příchozího Martina Koudelky. Tomáš 
Nouza hrál loni za Písek, na tempo 1. 
ligy si tak nebude muset zvykat 
dlouho. Lukáš Pabiška, Tomáš Demel, 
David Vrbata, Milan Mikulík... Co 
jméno, to velká kvalita. 

klub: 10 
Lepšího trenéra než Františka 
Výborného asi nešlo na trhu získat. 
Tato persóna má zkušeností na 
rozdávání a právě on vlil fanouškům 
Mladé Boleslavi do žil optimismus, že 
zastávka v 1. lize bude jen 
jednoroční. Finanční situace a zázemí 
klubu je na 1. ligu na skvělé úrovni.  
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
DAVID VÝBORNÝ 

Těžko říci, zda dokáže 
mladoboleslavský kapitán 
dotáhnout Středočechy do 
extraligy tak jako se to před 
lety povedlo Richardu Královi. 
Každopádně bude na Výborném 
ležet velká zodpovědnost. 

 

http://www.bkboleslav.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=&kategorie=MUZ&typ=
http://www.bkboleslav.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=&kategorie=MUZ&typ=
http://www.bkboleslav.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=&kategorie=MUZ&typ=
http://www.bkboleslav.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=&kategorie=MUZ&typ=
http://www.bkboleslav.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=&kategorie=MUZ&typ=
http://www.bkboleslav.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=&kategorie=MUZ&typ=
http://www.bkboleslav.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=&kategorie=MUZ&typ=
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=565
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=116
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=414
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=316
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=510
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=3
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=4
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=410
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=528
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=449
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=587
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=562
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=561
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=318
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=92
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=513
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=86
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=506
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=96
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=588
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=564
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=100
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=60
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=239
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=21
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=407
http://www.bkboleslav.cz/hrac.asp?id=532


UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UJE PRO VÁS VĚTŠÍ LEGENDOU DAVID VÝBORNÝ, NEBO OLOMOUCKÝ JIŘÍ DOPITA? 
UHSfan:U JIŘÍ DOPITA 

 „Hmm, těžká otázka. Oba jsou bezpochyby legendami, ale kdo je větší? O tom těžko polemizovat. Pro mě je ale větší legendou 
Jiří Dopita, byť nemá tolik zlatých medailí a reprezentačních startů jako David Výborný. Na rozdíl od něj totiž Dopita dlouho 
působil v extralize, která je víc na očích české hokejové veřejnosti. Navíc z Dopity vyzařuje obrovské charisma, to z Davida 
Výborného tolik necítím. A dalším faktem, která převážila misky vah v Dopitův prospěch, je podle mého názoru olympijské 
zlato. Na větší úspěch už dosáhnout nelze. Málem bych zapomněl... Na holohlavého forvarda jsem si jako malý hrával, na 
Výborného už tolik ne. Oba dva jsou ale hráči, kteří dodávají druhé nejvyšší soutěži punc vysoké kvality.“ 
 
DRY: DAVID VÝBORNÝ 
„ Na takovou otázku není lehké najít odpověď, ale jelikož jsem mladší generace, tak se přikláním k Davidovi. Proč jsem si 
vybral právě boleslavského forwarda? Tak zaprvé: Dopita je sice výborný hokejista, ale nepamatuju jeho výkony tak jako 
Davida Výborného, jenž je mladší. Zadruhé: V NHL jsem měl jeden čas oblíbené právě modrokabátníky, za které hrál. A teď 
poslední důvod... První krůčky na bruslích dělal v Jihlavě, takže já mám výborně vybráno.“ 
 
Ady:  DAVID VÝBORNÝ 
„Tady je to pro mě jednoduché nejen proto, že David Výborný je mým oblíbeným hráčem, ale hlavně proto, že jako jeden 
z mála dokázal válet jak v NHL, tak hlavně na MS. Kapitán mistrů světa z Vídně 2005 vždy v reprezentaci podával 
nadprůměrné výkony a vždy hrdě reprezentoval. Jirka Dopita je persona, ale Výborného řadím výš, protože po náročné sezóně 
v NHL je obdivuhodné říct „jo“ a jet na světový šampionát... A Vejba takových „jo“ řekl nespočet!“ 
 

KOLIK BODŮ PODLE VÁS NASBÍRÁ DAVID VÝBORNÝ? 
HSfan: 40 
„David je stále hokejista par excellence, o tom není pochyby. Ale věk je na něm pochopitelně znát a nebylo by se čemu divit, 
kdyby v letošním prvoligovém ročníku dlouhou dobu pobýval na marodce. Pokud mu ale vydrží zdraví, tipl bych ho tak na 40-45 
bodů. Na vítězství v ligovém bodování to asi stačit nebude, ale Výborný není v týmu jen kvůli sbírání bodů. Lepšího kapitána 
byste v českých luzích a hájích nenašli.“  
 
DRY: 35-40 
„Nemyslím si, že by měl David nějak excelovat. Je to sice výborný hokejista, jak má ve jméně, ale podle mého názoru mu bude 
dělat problém celkový herní styl první ligy. Extraliga je proti druhé nejvyšší soutěži technicky někde jinde, což je vidět i na 
herním projevu jednotlivých týmů. To podle mě bude dělat problém i takovému hráči jako je Výborný, protože protihráči 
nebudou hrát tak, jak je za poslední roky zvyklý.“ 
 
Ady:  30-35 
„Je za zenitem? Není? To je otázka, kterou si neustále kladu a čím víc nad tím přemýšlím, tím více si nedokážu odpovědět. 
Poslední dvě sezóny ale hovoří jasně. Už to není to, co bývalo. Před rokem ve Spartě zklamal, impuls měl být přestup do Mladé 
Boleslavi, kde měl vytvořit smrtící duo s kanonýrem Balaštíkem, se kterým se potkal v jedné formaci v Columbusu, tedy v týmu 
nejslavnější ligy světa. Výsledek? 65 bodů, ne, nejsou to body samotného Výborného, ale těch dvou dohromady. I tohle je 
důkaz, že David má to nejlepší za sebou. Teď teprve i on pozná, že je 1.liga v lecčem těžší soutěž než extraliga a na jeho 
bodech to bude znát.“ 

 

 
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

FRANTIŠEK VÝBORNÝ a JIŘÍ SLABÝ JAK DLOUHO BUDE BOLESLAVI TRVAT 
ADAPTACE V 1. LIZE? Když se mohli fanoušci Mladé Boleslavi na svých 

stránkách dočíst o příchodu Františka Výborného, bylo 
jim jasné, že to vedení bruslařského klubu s návratem 
mezi elitu myslí vážně. František Výborný, který je znám 
svými úspěchy jak v hráčské tak trenérské kariéře a i 
pro něj tolik typickou parukou, je zárukou úspěchu.  

Není žádným tajemstvím, že extraligoví hokejisté mají s 
přechodem o soutěž níže hodně velké problémy. Příkladů 
je mnoho- Michal Tvrdík, David Hruška a mnozí další. V 
jaké formě naskočí do druhé nejvyšší soutěže jasný 
favorit, na kterého se bude chtít každý tým vytáhnout? 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

VOJTĚCH MOZÍK 
19 LET, OBRÁNCE 

TOMÁŠ DEMEL Mladý obránce, jenž se účastnil loňského mistrovství 
světa hráčů do 20 let, už je díky svým výkonum 
z uplynulé sezóny považován za velkou naději české 
hokejové školy. Je dost možné, že už v letošní sezóně 
bude na Mozíkovi ležet velká zodpovědnost. 
Pravděpodobně bude využíván při všech herních 
situacích, tedy jak v přesilových hrách, tak v oslabeních. 
Pokud mu vydrží zdraví a forma z loňské sezóny, může se 
klidně zařadit mezi nejlepší a nejproduktivnější obránce 
letošní prvoligové sezóny. Konkurence v defenzivě BK je 
ale poměrně velká, takže třeba zas tak vysoký ice-time 

Těžko hledat v kádru Mladé Boleslavi hráče, 
který je nedoceněný. Tomáš Demel je sice doceněný 
(skoro všichni ví, o jak kvalitního a důležitého hráče jde), 
ale na ledě působí poměrně nenápadným dojmem, protože 
to není typ forvarda, který by uchvacoval kličkami nebo 
svoji vysokou produktivitou. Zkušený forvard má na práci 
zejména odebírání puků, bránění a početní nevýhody.
 V závěru loňského ročníku šlo Demelovi o zdraví. 
Po jednom ze soubojů totiž utrpěl silný otřes mozku a 
vůbec nebylo jisté, zda se tento bývalý vsetínský útočník 
vrátí k vrcholovému hokeji. Nakonec požádal o možnost mít nemusí. Ale byla by škoda, nevyužít takový talent, 

který se bude chtít pokusit prorazit do zámořské NHL. 
Každopádně první polovinu tohoto ročníku stráví na 
hostování v extraligové Plzni. 

trénovat s Mladou Boleslaví a trenéry tak nadchl, že mu 
dokonce nabídli novou dvouletou smlouvou. Určitě se 
ukáže, že to byl správný krok.  



 

 

ANALÝZA 
UTři nejlepší posily 

 TOMÁŠ SÝKORA 

by pozvánku obdržet mohl, 
protože v přípravě Slovanu se 
mu dařilo na jedničku. 

Do Ústí nad Labem letos moc 
posil nezavítalo. Ale zato se 
dá příchod Tomáše Sýkory 
opravdu označit slovem 
POSÍLENÍ. Tomáš Sýkora 
sice loni nezažil moc 
povedenou sezónu, ale 
potencionál má velký. Vždyť 
ještě před třemi sezónami dal 
tento 33letý forvard patnáct 
extraligových branek. 
ONDŘEJ SMETANA 

Loni hostoval v Litoměřicích a 
vedlo se mu tam náramně. 
Zařadil se mezi opory 
defenzivních řad Stadionu a 
za odměnu byl fanoušky 
zvolen druhým nejlepším 
obráncem sezóny. Mezi jeho 
přednosti patří jistě jeho 
postava. Má opravdu velké 
rozpětí paží. 

JAKUB MATAI 

Jakub Matai je stále teprve 
19letý forvard a v Ústí nad 
Labem bude bojovat o 
pozvánku na juniorské 
mistrovství světa. O 
pořádnou motivaci má tedy 
postaráno. Předpokládá se, že 

UÚSTÍ N/L 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Ústí n/L  2:2  Most 
Ústí n/L  2:2  Slavia 

Benátky n/J 5:4  Ústí n/L 
Ústí n/L  9:2  Litoměřice 

Kladno  3:4  Ústí n/L 
Litvínov  1:1  Ústí n/L 
Ústí n/L  2:2  Kadaň 
Ústí n/L  4:2  Most 

Ústí n/L  3:1  Benátky n/J 
Ústí n/L  4:1  Litvínov 
Slavia  8:0  Ústí n/L 

KOHO SLEDOVAT 
CODY HESS 

Tento 21letý Američan zářil v nižší americké 
juniorské soutěži. Jenže úroveň tamější ligy 
se s tou naší určitě nedá vůbec srovnávat. 
Cody Hess sice s hokejkou umí velké věci, ale 
jestli se dokáže prosadit mezi profesionály 
se teprve uvidí. V přípravě se mu ale dařilo. 

David Ludvík hrál v loňské sezóně v jedné 
formaci s Jaroslavem Roubíkem, což se 
podepsalo na jeho vysoké produktivitě. 



ale magazín o 1. lize je toho názoru, že 
by se Ústí nad Labem do baráže 
protlačit mělo. A v ní? Kdo ví... Třeba 
Slovan překvapí. Já osobně bych si na 

UPREVIEW
 

 

náskokem na zbytek soutěže. 
V polovině září těžko odhadovat jak 

si tým vedený nově zvoleným koučem 
Jaromírem Šindelem povede v play-off,  

UCitelný odchod 
 

 to klidně vsadil. A rozhodně nejsem 
sám. "I letos máme velké cíle, budeme 
se chtít poprat o první místo a 
dotáhnout to, co nejdál. Rádi bychom si 
zahráli širší baráž. Bude to bez 
pochyby zajímavější a spravedlivější 
systém postupu,“ uvedl pro idnes.cz 
Vladislav Koutský, kvalitní náhrada za 
odcházejícího Pavla Francouze.  

 Ne, dál už to prostě nešlo. 
Sponzorům po loňském nezdaru Slovanu došla 
trpělivost a svoji finanční podporu hodně 
omezily. Ústeckému vedení nezbývalo tedy 
nic jiného než provést rozsáhlé škrty 
v sestavě. Z týmu se pakovali takoví hráči 
jako Pavel Francouz, Martin Šagát, Rok Pajić, 
Jan Alinč, Lukáš Poživil a mnozí další včetně 
Jana Kloboučka, který přesedlal do 
manažerské pozice.  

PAVEL FRANCOUZ 
Tento mladíček má před sebou 
velkou budoucnost. Své hokejové 
kvality však už nebude prokazovat  
v prvoligovém Slovanu, nýbrž v 
Litvínově, kde má velkou šanci stát 
se týmovou jedničkou.  TIP: 2. MÍSTO 

Slovanu ale i přes několik citelných 
odchodů zůstala solidní osa týmu, kolem 
které se bude hra severočeského klubu 
otáčet. V bráně bude čarovat Vladislav 
Koutský, kterého bude i nadále doplňovat 
velezkušený Zdeněk Orct. V obraně dostanou 
příležitost mladíci, kteří loni působili 
v Litoměřicích či Třebíči (Brož, Holomek...). 
V útoku zůstal možná nejlepší prvoligový 
hokejista Jaroslav Roubík (ten byl jmenován 
kapitánem týmu), slovenský forvard Lukáš 
Handlovský nebo třeba defenzivní útočník 
David Ludvík. Navíc pro play-off by mohl být 
stejně jako loni k dispozici talentovaný Robin 
Hanzl. Ne, Ústecké neradno podceňovat.  

Nejproduktivnější hráči 11/12

 Zvláště pak, když se do týmu po šesti 
letech vrátil Tomáš Sýkora, jenž má bohaté 
zkušenosti z naší nejvyšší soutěže. „Sice 
odešlo mnoho hráčů, ale věřím, že to bude 
dobré. Osm let hraje Ústí na špici první ligy, 
takže doufám, že to bude pokračovat. 
Každopádně pevně věřím, že budeme hrát v 
tabulce nahoře,“ řekl 33letý útočník, který 
v extraligovém ročníku 2009/2010 nasbíral 
31 bodů, pro hcusti.cz. „Boleslav asi trochu 
odskočí, ale my bychom měli být spolu s 
Hradcem Králové, Olomoucí a Jihlavou za ní s 
tím, že ve výhledu máme širší baráž. Ne však 
za každou cenu,“ dodal pro čtenáře hokej.cz 
ex-boleslavský kanonýr. 

Nový generální manažer klubu Jan 
Klobouček sice stanovil cíl být do první 
čtyřky, ale Lvi mají určitě navíc. Co se týče 
kvality kádru, měli by totiž být minimálně o 
krok napřed svými dalšími konkurenty 
z Jihlavy, Olomouce či Hradce Králové. 
Možná, že se Ústí nad Labem popere 
s Mladou Boleslaví i o celkové prvenství 
v základní části, ale reálné je spíše to, že 
Severočeši skončí na druhé příčce 
s relativním odstupem na první tým a s větším 

Chronologické umístění (po ZČ)   
1. Jaroslav Roubík  58b 2006/2007: 2. 

2. Martin Šagát 48b 2007/2008: ELH 
3. Jan Klobouček 40b  2008/2009: 1. 

 2009/2010: 1. 
2010/2011: 1. Nejlepší střelec 11/12 
2011/2012: 1. Jaroslav Roubík  26g 

HVĚZDA TÝMU 
JAROSLAV ROUBÍK 

 
Zkušený útočník se stane zřejmě 
historicky nejproduktivnějším 
hráčem 1. ligy. Momentálně je na 
nejvyšším stupínku jihlavský 
Daniel Hodek, jehož kariéra se 
ovšem chýlí ke konci. To Roubík 
na vrcholu určitě ještě nějaký 
ten rok zůstane.  



 

UPŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVOR SE 
ZDEŇKEM ORCTEM, 

BRANKÁŘEM ÚSTÍ NAD LABEM 
 

ČLÁNEK PŘEVZAT Z HCUSTI.CZ 
ROZHOVOR POŘÍDIL ZDENĚK KAMÍNEK ML. 

 

Jaké jsou vaše osobní cíle pro soutěžní ročník 
2012/2013? 
„Rád bych opět přežil ve zdraví další sezónu a byl 
přínosem pro tým. Když to šlo loni, mohlo by i letos.“ 

V přípravě změříte vícekrát síly se soupeři venku. 
Jak to snášíte s cestováním? 
„Většině týmu je to asi jedno. Každopádně nevýhoda to 
je, alespoň minimálně pro mě. Když bych nyní jezdil na 
venkovní utkání, pro mě je každá cesta navíc s tím 
kolenem po operaci nepříjemná. Raději bych hrál více 
doma. Záleží především na tom, jaký budou mít přínos 
pro tým zápasy s extraligovými celky.“ 

Jak jste uvítal obnovu hraní mezi vánočními svátky 
a Silvestrem? 
„Abych pravdu řekl, moc rád to nemám. Byl jsem 
spokojený, když to bylo jako dříve, to v tuto dobu 
nebyla v plánu ani extraliga. Hrálo se až po Novém roce 
a deset dní se nehrálo. Vyhovovalo mi to více, ale 
šéfové na to asi mají jiný názor. Nemyslím si ani, že 
přijde nějak razantně více diváků, padesát lidí nikoho 
nevytrhne. Jak jsem zmínil, osobně to neupřednostňuji, 
a kdyby se mě ptali, tak jsem proti tomu. Preferoval 
bych, když bychom alespoň něco natrénovali. Dalším 
argumentem je rodina. Jakmile jsou zápasy, hráč se 
musí, ať chce nebo ne, odprostit od jídla, přemýšlet o 
utkáních. Zkrátka není tam již ta uvolněná vánoční 
atmosféra, která o Vánocích bývá.“ 

 
A jak byste okomentoval druhou změnu herního 
systému - širší baráž, když jste ne jednou skončili 
před extraligovými branami? 
„Je to dobrý nápad. Když jsem hrál o udržení s 
extraligovým Kladnem, byl jsem rád, že baráž byla. 
Poté naopak, když jsme postupovali, říkal jsem si, jak 
je to nespravedlivé. Nejlepší by bylo, kdyby poslední 
tým sestoupil a první z nižší soutěže postoupil. Širší 
baráž by mohla být alespoň o nějaké procento 
spravedlivější. Klobouk dolů před Chomutovem, co 
dokázal. Velkou roli hraje motivační faktor, který pro 
tým z nižší soutěže může být vysilující, když je třeba 
se připravit na přibližně dvacet utkání a dojít do 
baráže bez jediného zranění. Samozřejmě jednoduché 

Jak si podle vás povede Chomutov v české nejvyšší hokejové 
lize? 
„Piráti obměnili téměř celý mančaft, těžko soudit. Já osobně jsem 
zastáncem toho, aby hráči, kteří extraligu vybojovali, dostali šanci a 
ukázali, že na extraligu mají, když ji vybojovali.“ 

 

a příjemné to není ani pro extraligový tým, protože 
tomu jde o živobytí. Stále je to ale nesouměr, účastník 
z vyšší soutěže se připravoval na jedinou sérii.“ 

 

nebude tam žádný odpadlík, kterého hrála dosud Mladá Boleslav. Z 
účastníků první ligy si širší baráž zcela jistě zahraje Mladá Boleslav. 
Rádi bychom se o druhé místo poprali my, Jihlava, Hradec Králové či 
Olomouc.“ 

A otázka na závěr. Kdo bude podle vás účastníkem první širší 
baráže o extraligu? 
„To napoví první čtvrtina, kdo v extralize chytí začátek, už to poté 
nějak doplácá. Motalo se tam poslední roky Kladno, ale i výsledky z 
přípravy mohou klamat. Letos bude spodek tabulky hodně vyrovnaný, 

 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ  
# post jméno narozen věk výška váha hůl 

72 brankář Vladislav Koutský 19.4.1985 27 let 182 cm 71 kg L 
7 brankář Zdeněk Orct 28.4.1970 42 let 185 cm 85 kg L 
48 brankář Michael Petrásek 19.12.1991 20 let 182 cm 83 kg L 
22 obránce Vladimír Brož 9.9.1990 22 let 188 cm 85 kg L 
17 obránce Kamil Černý 20.11.1985 26 let 182 cm 81 kg L 
6 obránce Jakub Grin 10.8.1991 21 let 183 cm 83 kg P 
82 obránce Ondřej Holomek 9.8.1990 22 let 185 cm 83 kg L 
44 obránce Petr Hořava 22.7.1985 27 let 182 cm 83 kg L 
  obránce Martin Motejlek 21.12.1992 19 let 189 cm 76 kg L 
9 obránce Filip Pavlík 20.7.1992 20 let 181 cm 83 kg P 
12 obránce Lukáš Poživil 12.9.1982 29 let 182 cm 91 kg P 
88 obránce Zbyněk Sklenička 15.12.1981 30 let 196 cm 106 kg L 
5 obránce Ondřej Smetana 26.8.1992 20 let 193 cm 95 kg L 
  obránce Lukáš Špelda 6.1.1985 27 let 182 cm 86 kg L 
59 obránce Milan Vobořil 6.7.1977 35 let 185 cm 90 kg L 
71 útočník Martin Baránek 13.6.1991 21 let 187 cm 78 kg L 
  útočník Martin Belluš 2.12.1991 20 let 190 cm 86 kg P 
  útočník Daniel Boháč 13.2.1980 32 let 184 cm 89 kg L 
22 útočník Miloslav Čermák 15.11.1986 25 let 182 cm 89 kg L 
52 útočník Lukáš Handlovský 3.8.1986 26 let 182 cm 84 kg P 
  útočník Cody Hess           
35 útočník Jan Kloz 7.3.1987 25 let 174 cm 69 kg L 
66 útočník Robin Kovář 2.4.1984 28 let 186 cm 89 kg P 
  útočník Marek Laš 24.1.1987 25 let 188 cm 87 kg P 
87 útočník David Ludvík 26.7.1981 31 let 180 cm 84 kg P 
  útočník Jakub Matai 9.5.1993 19 let 180 cm 80 kg L 
20 útočník Jakub Pořický 16.4.1991 21 let 175 cm 82 kg L 
16 útočník Petr Přeučil 21.1.1983 29 let 187 cm 85 kg L 
24 útočník Tomáš Rod 26.4.1988 24 let 182 cm 90 kg L 
41 útočník Jaroslav Roubík 16.9.1977 34 let 181 cm 91 kg L 
8 útočník Tomáš Sýkora 20.11.1978 33 let 186 cm 95 kg L 
  útočník David Tůma 4.5.1991 21 let 189 cm 91 kg L 
11 útočník Tomáš Vávra 22.1.1991 21 let 179 cm 72 kg P 

  průměr: 26 let 184 cm 85 kg   

Přestupy 
příchody: 
Vladimír Brož 
Ondřej Holomek 
Ondřej Smetana 
Jan Kloz 
Marek Laš 
Petr Přeučil 
Tomáš Sýkora 
Jakub Matai 
Cody Hess 
odchody: 
Pavel Francouz 
Miloslav Gureň 
Petr Hořava 
Jan Klobouček 
Jiří Zeman 
Jan Alinč 
Jakub Lev 
Rok Pajić 
David Pazourek 
Martin Šagát 
Miroslav Třetina 

 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 34/40 

brankáři: 9 útočníci: 9 
Zdeněk Orct a Vladislav Koutský 
vytvoří možná nejsilnější gólmanský 
tandem letošní prvoligové sezóny. 
Jedničkou bude s největší 
pravděpodobností druhý 
jmenovaný, ale zkušený harcovník 
Orct ještě zdaleka neřekl poslední 
slovo. Na příležitost navíc čeká 
nadějný mladíček Michal Petrásek. 

obránci: 8 
Lukáš Poživil, zadák s bohatými 
zkušenostmi, by měl být oporou 
týmu. Ale v předcházejících letech 
tomu tak nebylo. Třeba se to ale 
letos změní. Kamil Černý je dalším 
kvalitním bekem v sestavě trenéra 
Šindela. V Ústí nad Labem navíc 
pokračuje talentovaný Filip Pavlík. 

Alfou a omegou celého Slovanu 
bude nejlepší prvoligový centr 
Jaroslav Roubík. V týmu navíc 
pokračuje i jeho dvorní křídelník 
David Ludvík, který odvede spoustu 
černé práce. Robin Kovář loni nebyl 
moc vytěžován, ale letos jistě 
ukáže, jak moc kvalitní hráč to je. 
Centr druhého útoku Tomáš Sýkora 
se jistě zařadí mezi hvězdy 
soutěže. 

klub: 8 
I když se rozpočet Lvů hodně 
zredukoval, stále patří severočeský 
klub k nejlépe zabezpečeným v 1. 
lize. Trenér Jaromír Šindel není 
žádným nováčkem, stejně jako jeho 
asistent Jiří Mička. Navíc klub sídlí 
v komfortní aréně. 

Klíč k úspěchu 
JAROSLAV ROUBÍK 

 
Stejně jako loni budou výsledky 
Slovanu závislé na bodové potenci 
hrající prvoligové legendy. Pokud 
by se Roubík nedejbože zranil, Lvi 
by měli obrovské potíže jeho 
bodové příspěvky nahradit. 

http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hcusti.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UJE PODLE VÁS JAROSLAV ROUBÍK NEJLEPŠÍM HRÁČEM 1. LIGY? A MYSLÍTE SI, ŽE ZNOVU 
DOKÁŽE VYHRÁT KANADSKÉ BODOVÁNÍ?

 
 

 
HSfan: ANO a ZASE ANO 
„Jaroslav Roubík je dlouhodobě nejlepším hokejistou soutěže. Už dnes je legendou 1. ligy a v budoucnu se na něj bude možná 
vzpomínat jako na nejlepšího hráče historie této druhé nejvyšší soutěže. Jeho bodová potence je neuvěřitelná. Navíc i fakt, že 
se dokázal skvěle vyrovnat se změnou působiště, hovoří jasně. Jaroslav Roubík je nejlepším hráčem soutěže. Alespoň tedy dle 
mého skromného úsudku. Ke druhé části otázky. Myslím si, že Roubík má nejvyšší šance na vítězství v této statistice, ale hokej 
je jen hra a nikdy nevíte. Může přijít zranění a všechno je fuč. Každopádně ústecký kanonýr na obhajobu cenné trofeje má a já 
osobně si myslím, že znovu vyhraje.“ 
 
ADY: „Pokud není nejlepší, tak jeden z nejlepších… Podle jména by měl být zřejmě nejlepší David Výborný, ale v hokeji se 
nekouká na minulost, ale na výkony, které dotyčný předvádí na ledě a Roubík ukáže, že byl je a možná i několik sezon bude 
nejlepší hokejista v 1.lize. Už si ale nejsem jist, jestli to letos na krále bodování stačit. Čekám boj mezi ním a Davidem 
Vrbatou, v závětří může být i hradecký Haluza nebo duo zlobivých Rebelů Třetina s Endálem.“ 
 
 

JAK SE DÍVÁTE NA ZMĚNY V ÚSTÍ NAD LABEM PO LOŇSKÉ SEZÓNĚ?  
 

HSfan: DO BUDOUCNA TO POMŮŽE 
„Tak nabitý rozpočet už prostě nešlo udržet, škrty v sestavě tedy prostě byly nevyhnutelné. Já bych to ale neviděl tak černě. 
Tedy pokud se Jaromír Šindel vyvaruje osudné chyby z loňského play-off, kdy vsadil na výpomoc z nejvyšší soutěže, díky 
čemuž si Slovan vykopal svůj vlastní hrob. V současném kádru je dostatek kvalitních hráčů a bojovníků, kteří by měli Slovan 
udržet na čelních příčkách tabulky. Já sám si odvažuju tipovat, že Slovan letos překvapí, postoupí do baráže, kde bude notně 
potrápí favority a možná že se do té nejvyšší soutěže přece jen probojuje. Vše špatné je totiž pro něco dobré.“ 
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

JAROMÍR ŠINDEL a JIŘÍ MIČKA ZBYNĚK SKLENIČKA 
Jaromír Šindel a Petr Rosol, tito dva muži po „posilování“ 
o hráče z ELH pro prvoligové play-off, které možná stálo 
Slovan účast v baráži, zahájili mediální přestřelku. Petr 
Rosol se obul do svého nadřízeného, že hokejisty 
z extraligy nechtěl, Jaromír Šindel zase tvrdil, že Rosol 
měl právo veta. Nyní bude mít Šindel zodpovědnost za 
sestavení týmu a i za jeho výkony. 

Sám Sklenička v rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že letos 
na něm bude ležat velká zodpovědnost za výkony týmu. 
Ve 30 letech totiž bude jedním z nejzkušenějších hráčů 
mužstva. Bude tedy zajímavé sledovat, zda Sklenička, 
metrákový pilíř defenzivních řad, roli vůdce splní a omezí 
své blikance a elektronka v jeho hlavě bude fungovat 
jako u jeho spoluhráčů. 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

TOMÁŠ VÁVRA 
21 LET, ÚTOČNÍK 

TOMÁŠ ROD  
24 LET, ÚTOČNÍK V přípravných utkáních nijak zvlášť neoslnil, ale 

potencionál má opravdu velký. Odchovanec Vsetína zažil 
loni životní ročník, na který bude chtít navázat. Hned ve 
své premiérové sezóně mezi seniory se totiž blýskl 
parádními výkony. Velmi ceněný pravák totiž s patnácti 
body a jedenácti góly ovládl nejdůležitější statistiky 
Děčína v play-off. I v základní části si trenéři 
severočeského celku nemohli s produktivitou Vávry 
nemuseli lámat hlavy. Se 30 body ze dvaatřiceti utkání 

 
Písecký odchovanec je neprávem podceňován. A to i 
samotným vedením Slovanu, a to i přesto, že v základní 
části patřil tento poctivý útočník k nejlepším hráčům 
Lvů. Play-off totiž levý křídelník, který loni nasbíral 
skvělých 37 bodů, sledoval jen z tribuny. A to si 
rozhodně nezasloužil, protože nově příchozí hráči 
z extraligy kvality Roda nepřevyšovali. Akorát se tím 
zbytečně rozházela parta. Z této zásadní chyby se už 
ale Ústí nad Labem určitě poučilo a asi těžko v letošním 
play-off pošlou tak kvalitního hráče, jakým 24letý Rod 
bezes

obsadil čtvrtou příčku v interním bodování. Ve Slovanu 
asi těžko na bodové hody naváže, ale třeba se postupem 
času prokouše ze 4. lajny někam výše. 

poru je, do hlediště. 



ANALÝZA 

 

UTři nejlepší posily 
 

TOMÁŠ HOUDEK 

Tomáš Houdek bude jistě cenou 
akvizicí už do tak kvalitní 
defenzivy Mory. 31letý rodák 
z Českého Těšína má na svém 
kontě 295 extraligových 
utkání, ty poslední sbíral 
v dresu Komety Brno. Vloni ale 
defenzivně laděný zadák hájil 
barvy slovenské Žiliny. 

RICHARD DIVIŠ 

Zpráva o příchodu Richarda 
Diviše na Moravu nadchla 
všechny příznivce Kohoutů. 
Není divu, Richard Diviš byl 
jedním z klíčových hráčů 
vítězné chomutovské party 
z loňského ročníku. V jeho 
možnostech je zisk třiceti a 
více bodů. A to už je hodně 
slušná pomoc ofenzivě, že? 

UOLOMOUC 

ONDŘEJ ŠVAŇHAL 

Jeho příchod je o to 
důležitější, že mladý útočník 
odešel do Olomouce na přestup, 
a ne na hostování. Podepsal na 
dva roky, takže Mora má 
jistotu, že jí Švaňhal po sezóně 
neuteče ke konkurenci. 
Perspektivní forvard loni 
nastupoval za Havlíčkův Brod, 
play-off si zahrál i s Brnem.  

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Olomouc  3:2  Vítkovice 
Olomouc  4:4  Skalica 
Písek  2:4  Olomouc 

Olomouc  5:4  Hradec K. 
Znojmo  6:5  Olomouc 

Olomouc  2:1sn.  Třebíč 
Jihlava  1:2  Olomouc 

Olomouc  0:1  Hradec K. 
Olomouc  5:3  Znojmo 

Třebíč  5:4sn.  Olomouc 
Olomouc  1:4  Jihlava 

 

KOHO SLEDOVAT 
JIŘÍ DOPITA 

Když kamkoli přijede Olomouc, všichni 
si budou povídat jen o tomto muži. 
Dopita bude často nejskloňovanějším 
jménem prvoligových večerů. A 
legendární útočník si takovou 
pozornost samozřejmě zaslouží. 

Jiří Ondrušek si v loňském ročníku 
vysloužil přezdívku robot. Poctivý 
zadák totiž odehrál i pět zápasů 
týdně (Olomouc a Vítkovice). 



  

výsledky, že nám to půjde,“ uvedl  Jiří 
Dopita, olympijský šampión z Nagana, 
v interview s Janem Dočkalem. 

I přes silný kádr ale Dopita 
UPREVIEW

 

 
 

nehrají. Snad se potvrdí jejich kvality. 
Základ kádru zůstal pohromadě, takže by 
to mohlo být slušné, ale každá sezona je 
jiná. Já věřím, že navážeme na loňské  

UCitelný odchod 

krotí emoce a ambice. „Asi tak jak 
vloni: vůbec se o tom nechci bavit. 
Samozřejmě se chceme dostat do play-
off, hrát co nejlíp, a pokud bychom 
postoupili do baráže, bylo by to 
výborné. Ale prvořadý cíl je play-off. 
To je základ, pak se uvidí, co bude dál,“ 
řekl diplomaticky majitel a lídr kabiny 
pro iDnes.cz, pro kterého to letos 
možná bude poslední sezóna kariéry. 

Moru letos opustily tři velké 
osobnosti- brankář Štefan Žigárdy, 
zkušený obránce Jan Mikel a vítěz 
klubového bodování z loňského ročníku Petr 
Haluza. První jmenovaný zamířil na 
Slovensko, konkrétně do Nitry. Jan Mikel 
se rozhodl kvůli zdravotním důvodům 
ukončit bohatou kariéru (dokonce byl 
součástí kempu Anaheimu Mighty Ducks), 
vrhnul se na trénování a bude své bohaté 
poznatky předávat juniorům Komety Brno. 
Petr Haluza pak byl Brnem uvolněn do 
Hradce Králové. 

 
PETR HALUZA 

Zkušený hokejista po své životní 
sezóně vyzkoušel štěstí na letním 
kempu Komety Brno, kde působil již 
v závěru loňského ročníku. Sice 
neuspěl, ale do Mory se nevrátil. 
Zamířil totiž do Hradce Králové. 

 

TIP: 3. MÍSTO 
Nejproduktivnější hráči 11/12 Toto trio odcházejících persón 

bylo nutno nahradit (zvláště když se 
Olomouc netají tím, že by ráda do baráže), 
i když to nebyl vůbec lehký úkol.  Do brány 
se nakonec podařilo zlákat Libora Kašíka, 
který za Moru chytal již loni. Bavič publika 
byl loni podle statistik nejlepším 
brankářem soutěže. ale místo v sestavě 
Zlína mu tento fakt nevynesl.  
 Pozici Jana Mikela zaujme nová 
posila ze Žiliny Tomáš Houdek. „Beru to 
jako novou motivaci. Olomouci se tvoří tým, 
který chce postoupit. Šance na extraligu je 
totiž poměrně velká,“ řekla nová posila 
v rozhovoru pro klubový web. Tento 31letý 
zadák má na svém kontě více jak 290 
extraligových zápasů. Takže obrana 
zůstává stejně skálopevná jako loni. 
 S náhradou za Petra Haluzu už to 
bylo horší. Každopádně příchod Richarda 
Diviše je určitě krokem vpřed, přestože 
tento forvard, jenž prožil snové play-off 
2012 (oblékal barvy Chomutova), s největší 
pravděpodobností nenasbírá tolik bodů jako 
Haluza. „Jsem ve věku, kdy bych chtěl 
hodně hrát a mít v týmu důležitou roli, než 
být ve třetí nebo čtvrté formaci. Chtěl 
bych se mnohem více zapojit do hry. 
Motivace je obrovská,“ uvedl 27letý 
forvard v interview s Davidem Jahodou. 

Každopádně Olomouc by letos 
neměla mít slabší kádr než loni. Krom Diviše 
a Houdka totiž na Hanou zavítal i Ondřej 
Švaňhal a Lukáš Králík (loni WHL). A navíc 
v hokejovém kolotoči pokračuje i Jiří 
Dopita, který se hlavně bude chtít 
vyvarovat zraněním, což je ale v jeho věku 
téměř nadlidský úkol. „Ale jména hokej 

 

Chronologické umístění (po ZČ)   
1. Petr Haluza 42b 2006/2007: 14. 

2. Radim Kucharczyk 40b 2007/2008: 3. 
3. Michal Pšurný 32b 2008/2009: 8. 

 2009/2010: 3. 
2010/2011: 4. Nejlepší střelec 11/12 

Petr Haluza 22G 2011/2012: 3. 

HVĚZDA TÝMU 
JIŘÍ DOPITA 

Zanedlouho oslaví své 44. narozeniny, přesto 
Jiří Dopita stále patří mezi nejlepší prvoligové 
hráče. To je obdivuhodný počin tohoto 
olympijského vítěze, trojnásobného mistra 
světa, sedminásobného extraligového vítěze a 
držitele Zlaté hokejky 2001. Jenže Olomouci 
bude v začátku soutěže chybět. Stále ještě 
není jeho pošramocené rameno připraveno na 
ostrou zápasovou zátěž. Takže předpověď zní, 
že se Dopita v 1. lize objeví až někdy 
v listopadu.  



 

UPŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVOR 
S JIŘÍM DOPITOU, HRÁČEM 

A MAJITELEM KLUBU 
 

PŘEVZATO Z IDNES.CZ  
ROZHOVOR POŘÍDIL JAN DOČKAL 

 

Hrálo roli při vašem rozhodování, zda v kariéře 
pokračovat, zavedení širší baráže o extraligu? 
To je lákadlo pro všechny týmy v první lize, která 
bude určitě zajímavější, ale hlavní důvod to 
rozhodně nebyl. Říkám: Pokud se budu cítit dobře a 
budu na ledě platný, tak budu hrát. Pokud bych se 
trápil, nešlo by mi to, tak bych prostě skončil. 
Nedělám z toho žádnou vědu. Chci hrát, ale nebudu 
to tlačit za každou cenu. 

V kariéře jste posbíral spoustu trofejí, vyhrál 
jste olympiádu. Je ve 43 letech těžší hledat 
motivaci v první lize, nebo je náročnější skončit, 
když vás láska k hokeji pořád žene dál? 
Ano, žene mě určitě vášeň, láska k hokeji. Jak říkal 
Miloš Hořava: "Mladí kluci většinou nechtějí 
trénovat, ale potom až jsou starší a blíží se konec, 
tak je trénování baví a chtějí se udržet co 
nejdéle." Takže asi tak. Motivace je to, že to 
člověka baví a chce hrát. Musí se proto dobře 
připravit, takže s motivací velký problém není. 

Vy jste byl velkým kritikem snahy extraligových 
klubů o zakonzervování nejvyšší soutěže, která 
se naopak díky širší baráži o něco "otevře". 
Oddechl jste si? 
Mělo to být už dávno. První liga je zajímavější, 
kluby mají větší šanci dostat se do extraligy, víc se 
naplní zimáky. Je to daleko atraktivnější i 
spravedlivější. 

Cítíte s Olomoucí šanci na baráž? Chomutov 
postoupil, Ústí by nemělo být tak silné jako v 
minulých letech... 
Asi tak jak vloni: vůbec se o tom nechci bavit. 
Samozřejmě se chceme dostat do play-off, hrát co 
nejlíp, a pokud bychom postoupili do baráže, bylo 
by to výborné. Ale prvořadý cíl je play-off. To je 
základ, pak se uvidí, co bude dál. 

Zatím zbrojíte celkem slušně: získali jste 
Houdka, Švaňhala, Diviše. To jsou pro první ligu 
zajímavá jména. 
Ale jména hokej nehrají. Snad se potvrdí jejich 
kvality. Základ kádru zůstal pohromadě, takže by 
to mohlo být slušné, ale každá sezona je jiná. Já 
věřím, že navážeme na loňské výsledky, že nám to 
půjde. 

 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
# post jméno narozen věk výška váha 

1 brankář Tomáš Halász 25.5.1990 22 let 184 cm 88 kg 
39 brankář Libor Kašík 31.3.1992 20 let 180 cm 79 kg 
26 brankář Jan Lukáš 2.6.1993 19 let 182 cm 75 kg 
81 obránce Jakub Bartoň 13.7.1981 31 let 179 cm 80 kg 
9 obránce Tomáš Houdek 30.3.1981 31 let 185 cm 81 kg 
28 obránce Martin Janáček 6.3.1989 23 let 178 cm 77 kg 
82 obránce Alexandr Lhotský 20.8.1975 37 let 177 cm 78 kg 
12 obránce Michal Nedbálek 1.4.1985 27 let 183 cm 84 kg 
23 obránce Jiří Ondrušek 2.4.1986 26 let 187 cm 86 kg 
91 obránce Jakub Schejbal 15.7.1993 19 let 181 cm 81 kg 
66 obránce Robin Staněk 30.12.1988 23 let 181 cm 86 kg 
3 obránce David Škůrek 6.8.1993 19 let 196 cm 108 kg 
92 obránce Tomáš Valenta 13.4.1992 20 let 184 cm 90 kg 
22 útočník Richard Diviš 5.6.1985 27 let 185 cm 85 kg 
20 útočník Jiří Dopita 2.12.1968 43 let 193 cm 99 kg 
44 útočník Zbyněk Hampl 22.3.1988 24 let 187 cm 90 kg 
71 útočník Jakub Herman 21.2.1992 20 let 181 cm 87 kg 
79 útočník Oldřich Heža 2.12.1991 20 let 194 cm 96 kg 
29 útočník Petr Kolouch 30.10.1991 20 let 186 cm 84 kg 
33 útočník Lukáš Králík 14.3.1993 19 let 187 cm 85 kg 
97 útočník Radim Kucharczyk 25.10.1979 32 let 180 cm 87 kg 
18 útočník Jakub Lehečka 25.11.1992 19 let 182 cm 70 kg 
7 útočník Milan Ministr 7.12.1974 37 let 189 cm 97 kg 
95 útočník Matěj Pekr 27.3.1988 24 let 180 cm 75 kg 
89 útočník Roman Rác 18.12.1990 21 let 175 cm 78 kg 
21 útočník Jiří Řípa 12.3.1984 28 let 182 cm 82 kg 
11 útočník Pavel Selingr 15.6.1978 34 let 182 cm 89 kg 
24 útočník Ondřej Švaňhal 12.2.1989 23 let 184 cm 80 kg 
4 útočník Michal Vodný 12.6.1991 21 let 183 cm 83 kg 
27 útočník Tomáš Zbořil 25.7.1983 29 let 181 cm 82 kg 

  průměr: 25 let 184 cm 85 kg 

PŘESTUPY 
příchody: 
Tomáš Halász 
Tomáš Houdek 
Richard Diviš 
Lukáš Králík 
Radek Meidl 
Ondřej Švaňhal 
 
odchody: 
Štefan Žigárdy 
Jan Mikel 
Radim Haas 
Petr Haluza 
Petr Kolouch 
Michal Pšurný 
Rostislav Marosz 
Lukáš Kucsera 
 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 32/40 

brankáři: 10 útočníci: 8  

Libor Kašík byl loni statistiky nejlepším 
brankářem soutěže. Nic nenasvědčuje 
tomu, že by ve výkonech z uplynulého 
ročníku neměl pokračovat. A i kdyby 
ztratil formu, na šanci čeká Tomáš 
Halász, který v přípravě předváděl 
velmi solidní výkony.    

Milan Ministr a Jiří Dopita, dvě hrající 
legendy Olomouce, ještě zdaleka 
neřekli poslední slovo. Pokud zůstanou 
zdraví, stále mají potencionál nasbírat 
přes třicet bodů. O Radimu 
Kucharczykovi a Richardu Divišovi platí 
to samé. Pavel Selingr by se taktéž rád 
přehoupl přes třicetibodovou hranici. 
To samé i nadějný forvard Matěj Pekr 
a Jiří Řípa.  

 obránci: 8 
Jakub Bartoň byl loni vyhlášen naším 
magazínem nejlepším prvoligovým 
zadákem sezóny. Jeho kolega Jiří 
Ondrušek byl zase na tuto cenu 
nominovaný. Tito dva muži dodávají  už 
i tak výborné defenzivě Olomouce 
hvězdný lesk.  

klub: 6 
Stadion, největší lednička (ba někdy i 
mraznička) v republice, odradí od 
návštěvy prvoligových zápasů hodně 
potencionálních diváků. Není tedy divu, 
že olomoucký hokej není moc populární. 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
LIBOR KAŠÍK 

 
Pokud bude Libor Kašík 
pokračovat ve výkonech 
z loňského ročníku, nemusí se 
Mora o průběh ročníku nějak 
výrazně obávat. Tento mladý 
gólman totiž dokáže sám 
vyhrávat zápasy. 

http://www.hc-olomouc.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hc-olomouc.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hc-olomouc.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hc-olomouc.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hc-olomouc.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hc-olomouc.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hc-olomouc.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UKOLIK BODŮ PODLE VÁS MŮŽE NASBÍRAT JIŘÍ DOPITA, JESTLIŽE ZŮSTANE ZDRAVÝ? 
UHSfan:U KOLEM TŘICETI 

 „Jiří Dopita už je pochopitelně za zenitem, vždyť mu v prosinci bude už 44 let, ale týmu má podle mého názoru stále co dát. 
Jedinou otázkou je tak jeho zdravotní stav. Ale pokud nevynechá polovinu sezóny jako tomu bylo loni, může tento olympijský 
vítěz nasázet klidně patnáct gólů. V přesilovkách je stále k nezaplacení, na vhazování téměř neporazitelný. A stále dokáže 
skoro sám rozhodovat zápasy. Jenže Dopita zdravý po celou sezónu určitě nebude. Potvrdil to i trenér Olomouc Petr Fiala, 
který počítá, že slavný hokejista asi dva měsíce do ligového utkání nenaskočí. Jeho operované rameno totiž bohužel ještě 
není stoprocentně připraveno na zápasovou zátěž.“ 
 
ADY: KOLEM TŘICETI 
 „Pokud Dopitovi vydrží zdraví, bude zase hodně dobrý. Do TOP 10 kanadského bodování 1.ligy se nejspíš nedostane, ale 
hranici 30 bodů by atakovat mohl. Bude hlavně prospěšný v kabině a jak ho všichni známe, určitě bude pár zápasů, které on 
sám rozhodne. “ 
 
 

CO ŘÍKÁTE NA SOUČASNOU SOUPISKU OLOMOUCE? 
HSfan:  
„Hodně důležitou (staronovou) posilou je Libor Kašík. Ne že by Tomáš Halász na 1. ligu nestačil, ale pokud bude chtít Mora 
zabojovat o účast v baráži, jako že chce, musí mít gólman opravdu prvotřídní kvality, což se při vší úctě ke slovenskému 
mladíkovi zatím říci nedá. Zato ze Zlína zapůjčený showman loni prokázal, že dokáže sám rozhodovat zápasy. A to je pro 
Olomouc ta nejlepší možná zpráva. Jinak týmu z Hané téměř nic nechybí. Petr Fiala a Jan Tomajko, trenérské duo loňského 
bronzového týmu, mají ve svém kádru pravého lídra- Jiřího Dopitu, bojovného obránce- Jiřího Ondruška, produktivního beka- 
Jakuba Bartoně, zkušené zadáky do dalších formací- Tomáše Houdka a Alexandra Lhotského, ikonu klubu- Milana Ministra, 
extraligou protřelé forvardy- Radima Kucharczyka a Pavla Selingra, a rovněž i mladou nastupující generaci, kterou zastupuje 
například Roman Rác, Matěj Pekr, Ondřej Švaňhal, Tomáš Valenta či Jakub Herman. A zapomenout nesmíme ani na člena 
loňské nejúdernější formace kohoutů Jiřího Řípu. Opravdu dlouhý seznam, co říkáte? Takže nemůžu ukončit tuto odpověď 
jinak, než že Olomouc má opravdu silný kádr, který se klidně může porvat o místenku do baráže.“ 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

PETR FIALA a JAN TOMAJKO ZDRAVOTNÍ STAV JIŘÍHO DOPITY 
Petr Fiala, bývalý výborný hokejista, v Olomouci působí 
již od roku 2007. Je tak nejdéle sloužícím trenérem u 
jednoho týmu v 1. lize. Navíc se po jeho boku vychovávají 
velcí trenérští talenti. Vždyť na začátku Fialova 
angažmá v Moře mu dělal asistenta Petr Vlk, nynější 
trenér jihlavské Dukly. Nyní zaučuje Jana Tomajka. 

Lídr týmu a zároveň i hrající majitel klubu loni kvůli 
četným zraněním různého typu vynechal 20 zápasů 
základní části. I proto se velmi těžko dostával do herní 
pohody a na ledě žádnou velkou oporou nebyl. I letos 
vynechá asi dva měsíce na začátku soutěže. Budou to 
jeho poslední zdravotní komplikace v letošním ročníku? 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

TOMÁŠ VALENTA JIŘÍ ONDRUŠEK 
Za výkony v loňské sezóně si vysloužil přezdívku ROBOT.  
Válčil totiž na dvou frontách, v prvoligové Olomouci a 
extraligových Vítkovicích. Odehrál více jak 70 zápasů a 
vybojoval si pověst výborného zadáka. Ještě před 
uplynulou sezónu přitom spolehlivý zadák k žádným 
hvězdám nepatřil, ale to už je minulost. V Olomouci má 
ještě na rok smlouvu, takže zatím se ztráty elitního beka 
na Hané nemusí bát, ale nebylo by překvapení, tedy 
pokud by tvrdý zadák, jenž se nebojí ani pěstních 
soubojů, pokračoval ve výkonech z loňské sezóny, kdyby 
to byla jeho nadlouho poslední prvoligová sezóna. Ani 

20 LET, OBRÁNCE 
 

Loni tento devadesáti kilový zadák podával 
spolehlivé výkony v Horácké Slavii. Už tehdy byl jednou 
z klíčových postav třebíčské defenzivy. 
  Nyní je o rok zkušenější a určitě se zlepšily i 
jeho hokejové dovednosti. 
 Od hráče zapůjčeného ze Zlína lze tedy 
očekávat, že bude v Olomouci, která pomýšlí na účast 
v baráži, spolehlivým článkem solidní defenzivy Hanáků. 
 Třeba se vyšvihne až tak, že v průběhu ročníku 
se vrátí do kmenového Zlína, ale pravděpodobnější je 
spíše fakt, že v Olomouci setrvá celý ročník a o místo 
v extralize bude bojovat následující léto. 

v nejvyšší soutěži totiž není moc podobných beků, jako je 
on. A do třetí obranné dvojice je Ondrušek ideální. 
Komplikací ale může být jeho poměrně vysoký věk (26). 

 



ANALÝZA 

  

UTŘI NEJLEPŠÍ POSILY 
 

MICHAL VELECKÝ 

Tak toto je kauf! Michal 
Velecký patří k nejobávanějším 
kanonýrům soutěže. V loňském 
ročníku dal 24letý hokejista 
v součtu s play-out rovných 
dvacet branek. O rok předtím 
se pak blýskl 32 brankami ve 
34 zápasech základní části 2. 
ligy. Další góly však už nepřidá 
v Šumperku, nýbrž v Dukle 
Jihlava, kam přichází na roční 
hostování. 

JAKUB KADLEC 

Posila z rakouského Salzburgu 
má velký potencionál. Letos 
ještě možná bude ve stínu 
zkušenějších spoluhráčů, ale do 
budoucna se může stát 
klíčovým hráčem týmu. Skvěle 
zapadá do nově nastolené 
jihlavské filozofie- vychovávat 
mladé hráče.  

MIHA ŠTEBIH 

 

UJIHLAVA 
Tento slovinský zadák 
s ideálními tělesnými parametry 
přišel do Dukly společně s  
reprezentačním parťákem 
Maticem Podlipnikem. Oba dva 
obránci mají talent, takže 
pokud se s nimi bude pracovat 
dobře, vyrostou z nich jistě 
solidní hráči. 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Jihlava  3:4   Francie U-23 
Hradec K.  3:3  Jihlava 

Třebíč  1:0  Jihlava 
Jihlava  3:1   Písek 
Znojmo  8:4  Jihlava 

Jihlava  1:2   Olomouc 
Žďár n/S  3:4  Jihlava 
Jihlava  2:3   Třebíč 
Písek  4:5sn.  Jihlava 

Jihlava  5:2   Pelhřimov 
Olomouc  1:4  Jihlava 

 

KOHO SLEDOVAT 
MARTIN FILIP  

Vloni zažil fantastický comeback na 
profesionální hokejovou scénu. 
Okouzlil všechny zainteresované a 
pomohl Dukle k postupu do 
semifinále. Letos bude ale muset 
vydobyté pozici obhajovat. 

Zkušený obránce Tomáš Ficenc 
stabilizoval své výkony a 
vypracoval se v oporu jihlavské 
defenzivy. 



 

 

UPREVIEW

Chronologické umístění (po ZČ)  
2006/2007: 7. 
2007/2008: 9. 
2008/2009: 7. 
2009/2010: 6. 
2010/2011: 3. 
2011/2012: 4. 

Nejproduktivnější hráči 11/12 
 1. Daniel Hodek         51b 
2. Tomáš Čachotský  41 
3. Michal Jeslínek     32 

 
Nejlepší střelec 11/12 
Daniel Hodek       31G 

UCitelný odchod 
 
 

ALEŠ PADĚLEK 
Oblíbenec fanoušků jihlavské Dukly 
zamířil do Berouna. Dukla Jihlava tak 
přichází o hodně platného člena 
týmu. Aleš Padělek byl totiž krom své 
příkladné bojovnosti i specialistou na 
samostatné nájezdy. Měl by ho však 
nahradit Michal Velecký. 
 

TIP: 5. MÍSTO 
 

 
 

ročníku NOEN extraligy juniorů, jemuž 
patří budoucnost Dukly. Tomuto 
brankářskému tandemu bude předávat své 
bohaté zkušenosti Petr Jaroš, jenž loni  

plnil funkci trenéra gólmanů v Minsku a 
také u norské reprezentace na MS. 
 TNejvětší událostí léta je však 
bezesporu udělení statutu akademie. 
Dukla tak bude po postupu Chomutova 
jediným prvoligovým klubem, který se 
tímto privilegiem může pyšnit

 Přestávka od hokeje probíhala 
v Jihlavě na první pohled vcelku poklidně. 
Ale Bedřich Ščerban, jednatel klubu, by 
určitě nesouhlasil. Měl totiž kupu práce 
s podepisováním nových smluv.  

  
Sečteno podtrženo, Jihlava by 

opět mohla stanout mezi třemi 
nejlepšimi týmy celé soutěže. Letos ale 
bude konkurence jako obvykle velká. Ve 
prospěch Dukly ale hovoří fakt, že tým 
zůstal téměř ve stejné podobě jako 
v minulé sezóně.  

 Mezi jeho priority patřilo 
prodloužení kontraktů s velkým talentem 
Adamem Zemanem a nejlepším střelcem 
loňského prvoligového ročníku Danielem 
Hodkem. Zatímco se zkušeným forvardem 
se Jihlava dohodla prakticky ihned poté, co 
představil svůj záměr pokračovat 
v kariéře, jednání se Zemanem se protáhla 
až do června. Vše ale dobře dopadlo a 
miláček fanoušků bude dres mateřského 
klubu oblékat i letos. Očekává se od něj, že 
konečně naplno využije svého velkého 
potencionálu a stane se jednou z hvězd 
soutěže. 

 .  

 Smlouva měla vypršet i Tomáši 
Ficencovi, kapitánovi Dukly. Ten ale rovněž 
připojil svůj podpis k návrhu nového 
kontraktu. I díky jeho udržení si mohlo 
vedení klubu dovolit uvolnit ze svých služeb 
Rostislava Malenu, dlouholetého beka týmu. 
Ten se vrací formou hostování do 
mateřského klubu- Horácké Slavie Třebíč. 
Větší prostor tak dostanou nadějní mladíci 
Dukly, zejména Václav Jaroš s Josefem 
Koldou, a také předsezónní posila ze 
Salzburgu Mika Štebih. Hostování bylo 
prodlouženo i Tomáši Kolafovi, loňskému 
nejproduktivnějšímu zadákovi Jihlavy. 
 Útočné řady se prakticky 
nezměnily. Odešel sice skvělý Aleš Padělek, 
ale příchod Michala Veleckého jeho ztrátu 
vykompenzoval. Navíc v týmu pokračuje i 
Martin Filip, veterán, jenž byl nejlepším 
hráčem Dukly v loňském play-off. Stejně 
jako v případě obrany, i v útoku dostanou 
větší příležitost mladíci. Například takový 
Jakub Kadlec (nebo Martin Vysloužil) 
možná zažije průlomovou sezónu. 
 Co se týká obsazení brankoviště, 
tak k žádným výrazným změnám nedošlo. 
Sice odešel Dominik Halmoši, ale ten by 
v konkurenci Filipa Novotného, který 
v Dukle pokračuje i nadále, stejně zastával 
jen roli dvojky a mařil tak svým talentem. 
Kolegou Novotného tak bude David Rittich, 
jeden z nejlepších gólmanů loňského 

HVĚZDA TÝMU 
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 

Má potencionál vyhrát kanadské 
bodování celé soutěže. Ostatně, 
on ho už i jednou vyhrál. Jeho 
talent je ohromný. Rychlejší ruce 
má v 1. lize málokdo. Každopádně 
v play-off je to rok co rok úplně 
jiný Čachotský. I proto Dukla 
čeká na účast ve finále už notnou 
řádku let.   



 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR S MICHALEM 
VELECKÝM, NEJVĚTŠÍ 

LETNÍ POSILOU 
 

PŘEVZATO Z HCDUKLA.CZ  
ROZHOVOR POŘÍDIL ZDENĚK DRLA 

Jak se vlastně zrodilo vaše stěhování ze 
Šumperka do Jihlavy?  
Skončila mi tam smlouva. Původně jsem chtěl 
jít hrát někam do zahraničí. Podívat se do 
světa. Necítil jsem, že bych se v Šumperku 
mohl hokejově posunout. V Šumperku to bylo 
v pohodě, ale chtěl jsem někam výš. Byl jsem 
tam dva roky a držet se na posledních 
příčkách tabulky nebylo to pravé. Oslovil 
jsem agenta a ten se zmínil tady v Jihlavě a 
ta začala hned spolupracovat. Rád jsem na 
její nabídku kývnul, byla pro mě velice 
zajímavá. O peníze mi ani nešlo. Jsem rád, že 
můžu být v mužstvu, které hraje mezi 
prvními třemi, čtyřmi týmy ligy. To bylo při 
mém rozhodování důležité.  

V Šumperku jste zažil dvě parádní sezony, 
co se vašeho výkonu týče. V sezoně, kdy 
Draci postoupili zpět do první ligy jste 
nasbíral v osmačtyřiceti zápasech základní 
části, play-off a baráže celkem 63 bodů, 
loni v první lize pak 37 bodů v základní 
části (16+21), dalších deset pak ve 
skupině play-out...  
V minulé sezoně byla škoda, že jsem deset 
zápasů nehrál kvůli zranění, mohlo to být 
ještě lepší. Byla to ale dobrá sezona. Věřím, 
že ta další v Jihlavě bude stejně dobré nebo 
ještě lepší.  

Přicházíte tedy do Dukly s jasným cílem 
potvrdit své střelecké kvality?  
Budu se snažit hrát co nejlépe, to je jasné. 
Nevím jak se bude dařit střelecky. Když ale 
budou střílet góly hráči kolem mě a já jim na 
ty góly budu nahrávat, budu spokojený. 
Hlavní je, aby vítězil tým. To je 
nejdůležitější.  

mohli myslet na vyšší příčky, klidně i baráž o extraligu. Tenhle nový model se 
mi líbí. Baráž si zahrají dva nejlepší prvoligové týmy s dvěma nejhoršími z 
extraligy. Myslím, že letos budeme mít jeden z nejkvalitnějších týmů první 
ligy. Sleduju v první lize kdo jak posiluje a kdo jak osekává sestavy. Mám 
pocit, že budeme mít hodně kvalitní mančaft. 

Dukla před sezonou posílila na některých 
postech, jednou z výrazných posil máte 
být právě vy. Když se společně podíváme 
do budoucnosti, jak vidíte šance týmu v 
nové sezoně. Bude se hrát nový model 
play-off.  
V posledních letech, pokud si dobře 
pamatuju, tak Dukla končila většinou v 
semifinále, ale letos to vidím tak, že bychom  

Havířova. Tak z nás udělali jednu lajnu. Ale dařilo se nám, to ano. Dva roky 
jsme hráli spolu a hráli jsme dobře. Kluci byli možná trochu naštvaní, že 
odcházím, ale pochopili, že chci dál hokejově rozvíjet. Myslím, že oni by udělali 
totéž. 

Vašim odchodem ze Šumperka se rozpadla elitní formace Draků Haas - 
Velecký - Červenka. Co na to říkali vaši spoluhráči, když se dozvěděli, že 
odcházíte do Jihlavy?  
S klukama jsem v kontaktu, ale nějak moc jsme to neřešili. Trochu možná 
litovali, že už tam s nimi nebudu. Ona ta naše formace dostala název 
havířovská, protože jsme tam přišli všichni tři z Havířova. Před tím jsme ale 
spolu nikdy nehráli. To byla jen souhra náhod, že tři kluci útočníci přišli z 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
# post jméno narozen věk výška váha 

1 brankář Filip Novotný 6.5.1991 21 let 177 cm 82 kg 

33 brankář David Rittich 19.8.1992 20 let 193 cm 75 kg 

7 obránce Jiří Dobrovolný 5.12.1979 32 let 179 cm 85 kg 

22 obránce Tomáš Ficenc 28.12.1977 34 let 187 cm 93 kg 

9 obránce Václav Jaroš 15.10.1990 21 let 181 cm 80 kg 
  obránce Martin Jícha 14.10.1992 19 let 184 cm 82 kg 

41 obránce Tomáš Kaláb 17.3.1987 25 let 185 cm 83 kg 

43 obránce Tomáš Kolafa 7.2.1984 28 let 185 cm 82 kg 

25 obránce Josef Kolda 30.3.1991 21 let 185 cm 81 kg 

  obránce Matic Podlipnik 9.8.1992 20 let 180 cm 82 kg 
  obránce Miha Štebih 7.4.1992 20 let 190 cm 91 kg 

  obránce Přemysl Tobola 13.7.1992 20 let 181 cm 84 kg 

  obránce Vojtěch Zadražil 3.4.1993 19 let 188 cm 85 kg 

90 útočník Tomáš Čachotský 13.1.1982 30 let 177 cm 75 kg 

  útočník Martin Filip 26.12.1971 40 let 172 cm 80 kg 
97 útočník Daniel Hodek 4.1.1974 38 let 183 cm 90 kg 

10 útočník Radek Hubáček 23.12.1984 27 let 180 cm 84 kg 

92 útočník Michal Jeslínek 21.5.1979 33 let 180 cm 86 kg 

  útočník Jakub Kadlec 25.6.1992 20 let 172 cm 73 kg 

32 útočník Lukáš Krupka 1.11.1985 26 let 183 cm 93 kg 
  útočník Ondřej Malec 16.8.1991 21 let 180 cm 79 kg 

27 útočník Roman Maliník 6.2.1990 22 let 180 cm 89 kg 

  útočník Filip Matějka 5.3.1992 20 let 191 cm 85 kg 

  útočník Roman Mikeš 15.3.1992 20 let 172 cm 66 kg 

  útočník Jakub Pekárek 22.7.1992 20 let 180 cm 76 kg 

  útočník Ondřej Pěška 1.7.1992 20 let 184 cm 82 kg 
20 útočník Michael Polcar 8.3.1991 21 let 173 cm 71 kg 

44 útočník HT T

  útočník HTMarek Prokš T 19.4.1992 20 let 185 cm 85 kg 

  útočník HTMichal VeleckýT 30.9.1987 24 let 178 cm 81 kg 

55 útočník HTMartin VysloužilT 7.5.1991 21 let 178 cm 76 kg 
19 útočník HTAdam Zeman T 9.12.1991 20 let 177 cm 82 kg 

Adam Pometlo 22.8.1990 22 let 180 cm 80 kg 

Š

PŘESTUPY 
příchody: 
Matic Podlipnik 
Miha Štebih 
Martin Filip 
Jakub Kadlec 
Ondřej Malec 
Michal Velecký 
 
odchody: 
Dominik Halmoši 
Marek Drtina 
Kriss Grundmanis 
Rostislav Malena 
Tomáš Petráček 
Jan Zelený 
Libor Bezděk 
Petr Domin 
Marek Indra 
Aleš Padělek 

 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 30/40 

brankáři: 7 
Filip Novotný v loňském play-off 
ukázal, že dokáže i přes svůj nízký 
věk ustát psychicky náročné 
zápasy. Jeho kolegou bude velká 
naděje jihlavského hokeje David 
Rittich. Důležité je jistě i to, že se 
do Dukly vrátil trenér brankářů 
Petr Jaroš, který patří ve svém 
oboru ke světové špičce (o tom 
svědčí i fakt, že trénoval Norsko). 

obránci: 7 
Tomáš Ficenc loni překvapil. Už 
nedělal tolik chyb jako dříve a byl 
klíčovou postavou zadních řad 
Jihlavy. V týmu zůstává i Tomáš 
Kolafa, jeden z nejlepších beků do 
přesilovek celé soutěže. Jiří 
Dobrovolný je zase obrovským 
srdcařem.  

útočníci: 8 
Daniel Hodek v minulém ročníku 
nasázel 31 branek a stal se nejlepším 
střelcem soutěže. Tomáš Čachotský 
patří k absolutní prvoligové elitě. Loni 
se sice trochu trápil, ale ne každou 
sezónu je posvícení. Bohužel když 
nastane play-off, Tomáš Čachotský 
jakoby vypadne ze své kůže a 
přestane sbírat kanadské body. Trio 
elitních forvardů uzavírá Michal 
Jeslínek, bývalá hvězda Chomutova. 
 klub: 8 
Jednatel klubu Bedřich Ščerban a 
trenér týmu Petr Vlk jsou muži na 
svém místě. Navíc statut akademie 
vnese do mládežnického hokeje 
v Jihlavě klid na práci. A o nově 
zbudované tréninkové hale ani 
nemluvě. 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
KVALITNÍ PŘESILOVKY 

 
Jihlava loni v početních výhodách 
patřila k nejlepším celkům soutěže. 
Ať už díky Danielu Hodkovi nebo 
Tomáši Kolafovi na modré čáře. 
Každopádně tato schopnost by 
Dukle pomohla zejména v play-off. 
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UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UMYSLÍTE, ŽE SI MARTIN FILIP UDRŽÍ FORMU ZE ZÁVĚRU LOŇSKÉ SEZÓNY? 
UHSfan:U NEUDRŽÍ 
 „Martin Filip loni zažil skvostné play-off, držel si bilanci jednoho bodu na zápas a právě on měl velmi výrazný podíl na vyřazení 
Hradce Králové v napínavé čtvrtfinálové sérii. Logicky se tedy od něj čekají dobré výkony i letos. Jenže to bude mít hodně 
těžké. Už přece jen překročil čtyřicítku a vždy je těžší udržet se na výsluní než se na něj dostat. Podle mě letos nastřádá 
kolem dvaceti bodů, což není tak špatné číslo, ale mnozí optimisté čekají, že by dlouhovlasý forvard mohl pokořit i třicítku. Do 
této skupiny se já osobně neřadím. Ale moc bych mu to přál, protože sportovců s podobným hokejovým příběhem moc není.“ 
 
Ady:  NE 
„Věk nezastavíš a to ani u legendární *68*… Martin Filip loni v závěru sezóny udivoval celou 1.ligu, fanoušky i samotné hráče… 
Byl k nezastavení, jako Jaromír Jágr v nejlepších letech. Zkrátka Filip chytl druhou mízu, ale nejsem přesvědčen, že i letos, 
kdy podepsal s Duklou jednoletou smlouvu, bude předvádět tak strhující výkony jako v závěru minulé sezóny (kdy ze 13 zápasů 
v dresu Dukly nasbíral na svůj věk úctyhodných 16 bodů). Myslím si, že na tomto čísle se zastaví i letos, ale těch zápasů bude 
podstatně více…“ 
 
TOMÁŠ ČACHOTSKÝ ROK CO ROK V PLAY-OFF BODOVĚ POLEVÍ. MYSLÍTE, ŽE SE KONEČNĚ 

LETOS STANE VE VYŘAZOVACÍCH BOJÍCH OPOROU DUKLY? 
HSfan: ANO 
„Letos bych Tomáši Čachotskému věřil, i když to jsem tvrdil i loni. Ne že by hrál Tomáš Čachotský ve vyřazovacích bojích 
špatně, ale bohužel pro něj nedává góly. A ty bude Jihlava potřebovat jako sůl. Tedy pokud chce zabojovat o druhou 
postupovou příčku do baráže o extraligu. A to víte, že chce. A jak...“ 
 
Ady:  NEVÍM 
„Bude záležet na okolnostech, na postavení Dukly před play off, tudíž i na soupeřovi. Sice do Dukly přišel Velecký, Filip, ale 
odešel například Malena, Halmoši... A co víc, konkurence nespala : Havlíčkův Brod posílil, Hradec posílil… Dukla bude mít co 
dělat, aby se dostala do semifinále. Proto musí Čachotský zabrat!“ 
 

CO ŘÍKÁTE NA SOUČASNOU SESTAVU JIHLAVSKÉ DUKLY? 
HSfan: VYVÁŽENÁ 
„Soupiska Jihlavy se mi líbí. Jsou v ní jak mladí talentovaní hráči a zároveň i zkušení mazáci. Nechybí ani střední generace 
zastoupená Radkem Hubáčkem nebo Tomášem Kolafou. Do brány by se možná hodil také někdo s většími zkušenosti, ale 
brankářská dvojice Novotný-Rittich patří k nejtalentovanějším v 1. lize. Podle mě by Jihlavě slušel ještě minimálně jeden 
kvalitní obránce a také jeden forvard do prvních dvou řad. Na druhou stranu Adam Zeman by letos mohl zažít průlom a stát se 
jednou z hvězd soutěže. Uvidíme....“ 
 
Ady: „Ať si každý říká, co chce, pro mě letos Jihlava není favorit, ba naopak bude se prát do posledního kola o play-off. 
Příprava se Jihlavě moc nepovedla a nemyslím si, že by to mělo být v lize o tolik lepší. Hodek už je za zenitem, Martin Filip 
bude rád, když nasbírá 15 bodů a Čachotský to sám neutáhne. Sice přišlo pár mladíků, ale v přípravě se moc nepředvedli. Třeba 
se mýlím, ale pro mě letos Dukla není tým, co by měl hrát na špici ligy. “ 
 

 

 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

 PETR VLK a PATRIK AUGUSTA MARTIN FILIP 
Petr Vlk je bývalý vynikající hokejista, jenž byl jedním 
z nejdůraznějších hráčů české nejvyšší soutěže své 
doby. I v Dukle se snaží praktikovat hokej založený na 
důrazu, bohužel nedokázal týmu tento styl vnutit při 
derby zápasech, v nichž se Jihlavě v posledních letech 
moc nedařilo a moc snahy v nich k vidění nebylo. 

Na Martina Filipa jednatel klubu Bedřich Ščerban hodně 
spoléhá. Ale je opravdu v silách Martina Filipa převzít 
jednu z vůdčích rolí v týmu Dukly? Toť jedna z klíčových 
otázek pro následující ročník. Klidně se totiž může stát, 
že Martin Filip, který v loňské sezóně strávil nejvíce 
času v krajské soutěži, vyhoří. 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

 
ADAM ZEMAN JIŘÍ DOBROVOLNÝ 

 20 LET, ÚTOČNÍK 
Jiří Dobrovolný v lecčems připomíná Zbyňka Michálka, 
obránce Phoenixu Coyotes a české reprezentace. Oba 
dva totiž pro úspěch svého týmu (a o úspěch klubu jde 
především) udělají takřka cokoli, čehož si náležitě cení 
trenéři, spoluhráči i fanoušci. Nikdy sice nebudou tak 
opěvování jako Crosby, Malkin/ Čachotský, Hodek, ale 
pro tým budou minimálně stejně důležití jako hvězdní 
kanonýři. Jiří Dobrovolný, hráč s bohatými extraligovými 
zkušenostmi, je asi největším srdcařem současného 

 
Adam Zeman je v současnosti nadprůměrný prvoligový 
forvard. V jeho schopnostech je ale stát se ligovou 
hvězdou. Na startu soutěže mu bude sice teprve dvacet 
let, ale zkušeností má na rozdávání, jelikož pro něj 
sezóna 2012/2013 bude již pátou mezi seniory. Během 
dosavadní kariéry nastřádal 103 prvoligových startů, 
v nichž si na svou stranu přiklonil snad všechny jihlavské 
fanoušky a zařadil se mezi největší oblíbence (svou roli 

kádru jihlavské Dukly. Petr Vlk musí být nadšen, že 
takovéhoto borce, který bez upejpání splní jakýkoli úkol, 
může využívat. 

sehrálo i to, že Zeman je místním odchovancem). Letošní 
rok pro něj možná bude průlomový. I Bedřich Ščerban 
od něj očekává, že převezme větší zodpovědnost.  



ANALÝZA 

 

UTŘI NEJLEPŠÍ POSILY 
 DAVID ŠVAGROVSKÝ 

neprosadil se a nakonec 
přetahovanou o tohoto hráče 
vyhrál Hradec Králové, kam se 
Haluza vrací po čtyřech letech. 

 
Vloni se mu po individuální 
stránce poměrně dařilo, stále 
ale nenaplnil svůj potencionál. 
Důrazný útočník sice v první 
polovině loňské sezóny řádil, ve 
zbytku sezóny se však stejně 
jako celý berounský tým trápil. 
V jakém světle se asi představí 
na východě Čech? 

VLADIMÍR ŘÍHA 

 
V prvoligové sezóně 2010/2011 
v barvách Znojma nasázel 
úctyhodných dvacet branek. 
V EBEL lize se však kvůli 
neshodám s trenérem 
nedokázal výrazně prosadit a 
už vloni v zimě se stěhoval do 
Berouna. Letos se dohodl 
s ambiciózním Hradcem, kde si 
levý křídelník bude snažit 
napravit reputaci. 

PETR HALUZA 

Loni byl nejproduktivnějším 
hráčem Olomouce a po sezóně 
byl fanoušky dokonce vyhlášen i 
nejlepším hráčem Mory. V létě 
to zkoušel v Kometě, ale 

UHRADEC 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
Benátky n/J  4:2  Hradec K. 

Hradec K.  3:3   Jihlava   
Olomouc  5:4  Hradec K. 

Hradec K.  1:3   Mladá Boleslav 
  Šumperk  3:2  Hradec K. 
Hradec K.  2:2   Šumperk   
Havl. Brod  3:3  Hradec K. 
Hradec K.  0:1   Olomouc   

Kolín  1:3  Hradec K. 
Hradec K.  0:2   Benátky n/J 

KOHO SLEDOVAT 
VÍT BUDÍNSKÝ 

Stále ještě mladý útočník má pověst 
hráče, který neodvádí na ledě vše. Tak 
to aspoň vidí docela početná skupina 
hradeckých fanoušků. Na druhou 
stranu patří Vít Budínský 
k nejobávanějším kanonýrům soutěže... 

Martin Vágner je novým kapitánem 
týmu. Čtvrtým za poslední dvě 
sezóny (Roubík, Křetínský, Koudelka).  



hokejistům na světě.  
  Krom samotného kádru se 
změnilo i složení realizačního týmu. 
Jiřího Mičku na postu hlavního trenéra 

UPREVIEW
 

 

chybět. Zhruba od března nebo od dubna 
se zvyšoval můj vnitřní pocit, že chci zase 
hrát," řekl pro hchk.cz centr, jenž je 
považován za jednoho z nejlepších inline 

UCitelný odchod 
 

 
 Přestavba hokejového kádru 
v Hradci Králové pokračuje i nadále, a to i 
přesto, že z klubu odešel kvůli tahanicím 
města s firmou ABD (ta provozuje 
hradecký zimní stadion) významný mecenáš 
Petr Dědek, který se nyní raději bude 
věnovat jinému sportu- golfu. "Připadá mi 
to jako v Kocourkově. V Hradci jsem 
definitivně skončil," řekl Dědek 
v rozhovoru pro idnes.cz. "Ke sporu s 
firmou ABD došlo ze dne na den a já to 
stále považuju za naprosto nepřipravenou a 
hrozně ukvapenou věc," dodal bývalý šéf 
hokejové klubu ve Vrchlabí v interview 
s Petrem Záleským. 

nahradil Martin Hosták, bývalý 
reprezent a v současnosti expert 
pořadu Buly- hokej živě. „Pochopitelně 
chceme skončit lépe než loni, to 
znamená do čtvrtého místa. Nevím, zda 
se můžeme až tolik vytahovat na širší 
baráž, protože Boleslav bude chtít 
zpátky do ligy, to je jednoznačný 
favorit,“ poodhalil klubové ambice pro 
nadcházející prvoligový ročník 
v rozhovoru se Sanny Muharemem. 

MARTIN KOUDELKA 
Těžko hodnotit, zda je pro Hradec 
větší ztrátou návrat bojovného Jiřího 
Kadlece do mateřského Kolína, nebo 
odchod loňského kapitána a mistra 
světa v inline hokeji Martina 
Koudelky, jenž zamířil do Mladé 
Boleslavi vybojovat extraligu.  TIP: 4. MÍSTO 

 Z hradeckého klubu krom Dědka 
definitivně odešel i Martin Koudelka, 
kapitán týmu (céčko zdědil obránce Martin 
Vágner). O jeho setrvání sice vedení 
Východočechů stálo, ale jeho požadavky 
nemohlo splnit, a tak se hokejista, který 
v loňském ročníku kvůli častým zraněním 
nepodával takové výkony na jaké byli 
fanoušci Hradce zvyklí z předešlých let, 
upsal Mladé Boleslavi. Další citelný odchod 
se týký Jiřího Kadlece. Tohoto 41letého 
bojovníka zlákal k návratu domů jeho 
mateřský Kolín. S klubem se rozloučil i 
Ondřej Poživil, který přijal zajímavou 
nabídku z Anglie.  
 Za trio odcházejících opor vedení 
klubu sice sehnalo náhradu, ale jedná se 
skutečně o náhradu v pravém smyslu slova? 
To ukáže až čas, ale potencionál rozhodně 
mají. David Švagrovský sice hrál loni jen za 
Beroun, který spadl do baráže, ale jeho 
kvality jsou velmi dobře známy. Podobně 
důrazných a přímočarých hráčů v 1. lize 
moc není. Druhá letní posila, Vladimír Říha 
přicházející ze Znojma, sice loni nezažila 
moc povedený ročník, ale všichni si moc 
dobře pamatují, jak v sezóně 2010/2011 
v barvách Orlů, tehdy ještě prvoligových, 
doslova řádil. Navíc se do klubu vrátil i 
Luděk Brož, který v průběhu loňské sezóny 
požádal vedení Hradce o uvolnění 
z rodinných důvodů. Nyní se vrací na místo 
činu, aby pokračoval v tom, v čem skončil. 
Tedy ve výborných výkonech. „Jsem rád, 
že jsem zpátky. Zvažoval jsem ukončení 
kariéry, ale hokej se vším okolo mi začal 

     

 
Nejproduktivnější hráči 11/12 Chronologické umístění (po ZČ)   

1. Michal Tvrdík     46b 2006/2007: 1. 
2. Patrik Moskal    43 2007/2008: 5. 
3. Vít Budínský     35 2008/2009: 6. 

 2009/2010: 4. 
2010/2011: 7. Nejlepší střelec 11/12 
2011/2012: 5. Patrik Moskal     22G 

HVĚZDA TÝMU 
MICHAL TVRDÍK 

 
Je vidět, že je to hráč, který byl 
v nejvyšší soutěži hodně ceněný. 
V Hradci Králové nebylo 
v loňském ročníku lepšího hráče. 
A pokud vše půjde podle plánu, 
nebude tomu tak ani v následující 
sezóně. Od Tvrdíka se dokonce 
očekává ještě více gólů.   



 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR 

S MARTINEM 
HOSTÁKEM, TRENÉREM 

HRADCE KRÁLOVÉ 
 

PŘEVZATO Z HCHK.CZ  
ROZHOVOR POŘÍDIL SANNY MUHAREM 

Jak se vůbec narodila myšlenka, že byste 
mohl trénovat královéhradecké mužstvo? 
To já nevím (směje se). Diskutovalo se o tom 
již v minulé sezóně, jelikož jsem se vrátil do 
klubu, kde jsem začínal. Už během minulého 
ročníku se o tom hovořilo na představenstvu i 
s panem generálním manažerem Kmoníčkem. 
Vypomáhal jsem chvíli ještě Jiřímu Mičkovi, 
přičemž se ještě nevědělo, co bude po 
sezóně. Následně se věci vykrystalizovaly do 
této podoby a dopadlo to tak, že nyní trénuji 
hradecké áčko. 

Co vás přimělo k tomu, že jste na tuto 
nabídku kývl? Doma to přece jenom bývá 
vždy ohromně těžké… 
Já vím, že to bude těžké, to je jasné. A co 
bylo hlavním faktorem? V zásadě to, že klub 
potřeboval pomoc. Trénování doma je 
specifické v tom, že nemusím nikde cestovat. 
Pro mě je to taková výzva. 

Při svém příchodu jste zmiňoval, že máte 
vysoké ambice. K tomu může pomoci ještě 
nově rozšířená baráž, co myslíte? 
Pochopitelně chceme skončit lépe než loni, to 
znamená do čtvrtého místa. Nevím, zda se 
můžeme až tolik vytahovat na širší baráž, 
protože Boleslav bude chtít zpátky do ligy, 
to je jednoznačný favorit. Uvidíme, jak se k 
sezóně postaví Ústí. Pak bychom měli být v 
druhém sledu s Olomoucí, Jihlavou a 
Havlíčkovým Brodem. To jsou pro nás 
konkurenti. Mladá Boleslav bude zřejmě o 
kategorii výše. 

 

 

Na druhou stranu zde působí hráči jako Jiří Hendrich nebo Michal Tvrdík, 
kteří jsou ještě zkušenější... 
Myslím, že Jirka s Michalem mu pomůžou a nebude problém. Samozřejmě se 
dalo mluvit o Hendrichovi, ale on je moc hodný na to, aby na někoho řval 
(směje se). Snad to bude všechno klapat tak, jak by mělo. 

Kapitánem byl nově zvolen Martin Vágner. 
Nedávno sám připouštěl, že ho to vcelku 
překvapilo. Proč jste se rozhodli právě 
takto? 
Já Martina znám delší dobu. Tím jak odešel 
Martin Koudelka, vzniklo zde místo a já si 
myslím, že on je ten pravý člověk. Dokáže 

 
Vy stále působíte na pozici komentátora v České televizi. Nebude třeba 
obtížné přepnout z role emotivního kouče na objektivního experta? 
Naopak. Těším se na to (směje se). Teď si tady odpočívám po té 
komentátorské šichtě, kterou jsme měli ve Stockholmu. Díky tomu 

stmelit mužstvo a něco mu dát. Je to jeden z 
nejlepších obránců tady, má vazbu k městu, 
pochází z Jaroměře. Pro mě to byla 
jednoznačná volba. 

komentování získá člověk nad hrou trochu nadhled. Snad se to bude dobře 
doplňovat. Komentováním chytám nové trendy, to co se děje nového a co 
veřejnost vidí. Když se to pak přenese do trénování, může to mít dobrý vliv na 
všechny. 
 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
# post jméno narozen věk výška váha 

2 brankář Jakub Čech 13.8.1985 27 let 185 cm 89 kg 
1 brankář Filip Luňák 27.1.1980 32 let 172 cm 82 kg 
2 brankář Michal Mahdal 9.5.1992 20 let 176 cm 73 kg 
20 obránce Zdeněk Čáp 12.6.1992 20 let 181 cm 68 kg 
7 obránce Marek Červený 27.4.1993 19 let 181 cm 78 kg 
23 obránce Václav Čížek 30.7.1989 23 let 184 cm 88 kg 
4 obránce Jiří Hendrich 14.1.1979 33 let 194 cm 109 kg 
19 obránce Lukáš Chmelíř 15.4.1983 29 let 180 cm 86 kg 
29 obránce Milan Karlíček 6.2.1981 31 let 178 cm 85 kg 
33 obránce Martin Klement 13.6.1989 23 let 179 cm 88 kg 
18 obránce Tomáš Pištora 24.8.1993 19 let 180 cm 73 kg 
27 obránce David Roupec 23.5.1992 20 let 177 cm 84 kg 
6 obránce Martin Vágner 16.3.1984 28 let 186 cm 94 kg 
13 útočník Jan Berger 8.2.1989 23 let 182 cm 90 kg 
9 útočník Luděk Brož 19.3.1975 37 let 178 cm 86 kg 
34 útočník Vít Budínský 19.7.1988 24 let 172 cm 85 kg 
14 útočník Petr Haluza 23.7.1983 29 let 186 cm 92 kg 
28 útočník Vladislav Kubeš 31.10.1978 33 let 174 cm 88 kg 
15 útočník Zdeněk Kubica 8.8.1986 26 let 188 cm 87 kg 
8 útočník Jakub Luštinec 31.1.1985 27 let 175 cm 75 kg 
17 útočník Šimon Macháň 27.2.1991 21 let 183 cm 79 kg 
  útočník Patrik Moskal 11.1.1981 31 let 178 cm 76 kg 
10 útočník Vladimír Říha 6.4.1980 32 let 183 cm 79 kg 
11 útočník David Švagrovský 21.12.1984 27 let 193 cm 97 kg 
12 útočník Michal Tvrdík 23.7.1979 33 let 185 cm 88 kg 
21 útočník Milan Valášek 24.6.1992 20 let 178 cm 79 kg 

  průměr: 26 let 181 cm 85 kg 
 

PŘESTUPY 
příchody: 
Vladimír Říha 
David Švagrovský 
Petr Haluza 
 
odchody: 
Ján Bendík 
Václav Lesák 
Ondřej Poživil 
Jan Zdráhal 
Lukáš Havel 
Ladislav Jindřich 
Jiří Kadlec 
Tomáš Karpov 
Martin Koudelka 
Rostislav Marosz 
Martin Záhorovský 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 30/40 

brankáři: 8  útočníci: 8 
Jakub Čech loni předvedl, že dokáže 
být jedním z nejlepších brankářů 
soutěže. Trápí ho ale trochu 
nevyrovnané výkony, navíc ani 
statistiky nemá bůhvíjak skvělé. 
Brankářský tandem stejně jako loni 
doplní sympaťák Filip Luňák. Pokud 
zůstane zdraví, může se stát, že 
svého kol lačí.  

Michal Tvrdík loni zdárně zastoupil 
Jaroslava Roubíka, ale dnes již ústecký 
forvard týmu stále chybí. Částečně i 
proto, že Vít Budínský stále naplno 
nenaplnil svůj velký potencionál. Místa 
po odcházejícím duu Kadlec-Koudelka 
zaplní nově příchozí David Švagrovský a 
Vladimír Říha. Patrik Moskal by rád 
zopakoval loňskou životní sezónu.  egu z brankoviště vyt

obránci: 7  klub: 7 
Na Martinu Vágnerovi, novém 
kapitánovi týmu, bude ležet velká 
zodpovědnost, protože se od něj 
budou čekat ještě lepší výkony než 
v loňském ročníku. Milan Karlíček se 
musí oproti uplynulé sezóně hodně 
zlepšit. Václav Čížek má také navíc, 
než předváděl v minulém ročníku. 
Zdeněk Čáp je zase velkým talentem. 

Z představenstva klubu sice odešel 
majetný podnikatel Petr Dědek, a navíc 
se dlouhé měsíce vedly spory ohledně 
pronájmu hradeckého stadionu, ale 
Východočeši si rozhodně nemohou 
stěžovat. Aréna jim nabízí potřebný 
konfort, klubový rozpočet patří k těm 
lepším a Martin Hosták je kvalitní kouč. 

 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
VYROVNANÝ TÝM 

 
Hradec Králové nemá moc slabin, 
tedy pomineme-li letní tahanice 
ohledně stadionu, které hráče 
určitě trochu ovlivnily. Uvidíme, 
zda bude vyrovnanost stačit na 
účast v baráži o ELH. 
 

http://hchk.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hchk.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UKTERÝ Z DVOJICE KADLEC-KOUDELKA BUDE HRADCI CHYBĚT VÍCE? 
UHSfan:U MARTIN KOUDELKA 

 „Vloni se sice ex-hradeckému kapitánovi moc nedařilo (i vinou zranění) a naopak Kadlec prožil skvělý ročník, ale podle mého 
názoru bude Východočechům více chybět první zmiňovaný. Proč? Protože když byl zdravý, dokázal táhnout celý tým. A to se o 
Kadlecovi, při vší úctě k němu, nedá říci. Ale na závěr bych chtěl napsat, že oba dva budou rozhodně Hradci chybět, jsou  
ovšem nahraditelní. Narozdíl od Jaroslava Roubíka.“ 
 
Ady:  MARTIN KOUDELKA 
„Už jen třeba proto, že Martin Koudelka je mladší a „perspektivnější“ než Kadlec. I když se Koudelkovi vinou zranění moc 
nedařilo a moc toho za poslední dvě sezony neodehrál, Kadlec udělal jen o pár bodíků více. Mladá Boleslav věděla, proč po 
Koudelkovi šáhnout, jen se musí modlit, aby byl ex-kapitán hradeckých hokejistů zdravý, jen tedy totiž bude pro Mladou   
Boleslav platný.“ 
 
 

MYSLÍTE SI, ŽE JE MARTIN HOSTÁK DOBRÁ VOLBA NA POST TRENÉRA? 
HSfan: ANO 
„Je sice pravda, že Martin Hosták nemá moc zkušeností s koučováním (ale každý někdy někde musel začít), ale jak se všichni 
mohou přesvědčit při sledování hokejových přenosů z nejvyšší soutěže, o hokeji má přehled jako málokdo. Navíc vzhledem 
k tomu, že se jedná o bývalou oporu naší reprezentace, bude mít u hráčů tolik potřebnou autoritu. Na druhou stranu se jedná o 
trenéra, který je s hráči zároveň i kamarád. A takové typy koučů mívají obvykle největší úspěchy.“ 
 
Ady:  ANO 
„Já o tom nepochybuji, i když má minimum zkušeností s trénováním mužského hokeje, vedl jen Chrudim, ale já mu naprosto 
důvěřuji a pro Hradec je to nejlepší možná varianta. Pokud bude s Davidem Pospíšilem tak dobrý, jako ve studiu BULY, 
Královští Lvi budou moci šilhat po extralize, musí ale svoji hokejovou teorii přenést do praxe a to nebývá vždy snadné.“ 
 

LÍBÍ SE VÁM NOVÉ LOGO I NÁZEV? 
HSfan: MOC NE 
„Abych pravdu řekl, tak moc ne. Nová identita klubu je sice daleko lepší než ta předchozí, ale podle mého názoru šla udělat  
ještě lépe. Zejména název, ve kterém je dvakrát použit základ slova KRÁL, se mi moc nelíbí. Radši bych se držel osvědčených 
metod a raději bych volil název HC Hradec Králové. A logo mohlo býti také lepší. Ale je to opravdu jen můj názor. A je vidět, 
že je menšinový, protože se nové logo i název valné většině hradeckých příznivců líbí.“ 
  

 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

MARTIN HOSTÁK A DAVID POSPÍŠIL VÍT BUDÍNSKÝ 
Martina Hostáka asi netřeba představovat. Střední 
generace si tohoto muže pamatuje ještě z dob, kdy válel 
v reprezentačním dresu. Ti mladší ho zase znají jako 
spolukomentátora hokejových přenosů a dlouholetého 
spolupracovníka Roberta Záruby v pořadu Buly. Nyní 
chce vrátit Hradci to, co se v něm naučil. Jeho 
asistentem bude kolega z ČT David Pospíšil. 

V sezóně 2010/2011 zazářil, a proto se od něj před 
loňským ročníkem očekávaly velké věci. A ty také přišly... 
Po pěti kolech měl karlovarský útočník na svém kontě 
osm branek. Jenže pak se jeho gólostroj zadrhl a 
nakonec dal dohromady jen šestnáct branek. Na  Víta 
Budínského se strhla vlna kritiky. V jakém světle se 
talentovaný kanonýr představí letos? 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

JIŘÍ HENDRICH 
Nestor obranných řad hradeckého týmu (letos načne 
svoji desátou sezónu v řadě v barvách východočeského 
celku) nesbírá moc bodů, čímž se dá vysvětlit, že není v 
1. lize tak doceněný, jak by si zasloužil. To už je ale úděl 
defenzivních specialistů. Jiří Hendrich, poctivý a 
obětavý dříč, podává už několik let víc než stabilní 
výkony a omezil počet chyb, které dělal na počátku 
svého hradeckého působení. Trenéři se tedy na něj 
mohou spolehnout ve všech herních činnostech. V play-
off pak Hendrich rok co rok patří díky bohatým 
zkušenostem k nejlepším hráčům svého týmu. Nejtěžší 

DAVID ROUPEC 
20 LET, OBRÁNCE 

Propracuje se v letošní sezóně tento mladý bek mezi 
nejužší špičku prvoligových obránců? Proč ne? Vždyť v 
loňském play-off podával výborné výkony. Tento 
talentovaný obránce má navíc tolik potřebnou chuť na 
sobě pracovat, a navíc houževnatě přijímá rady od svých 
zkušenějších spoluhráčů, ať už mu to je příjemné či 
nikoli. Mírným handicapem však může být jeho výška, ale 
1. liga není zdaleka tak tvrdá jako NHL, takže ani jeho 
177 centimetrů mu nemůže zabránit v rozletu. 
Důležitější totiž je, že David Roupec je neúnavný 
bojovník, co na ledě za svůj tým položí duši.  

hráč 1. ligy (33letý zadák váží 109 kilogramů) by však 
mohl své ideální tělesné proporce využívat daleko více. 
Ale to už se asi ve 33 letech nezmění. 



ANALÝZA 

UTři nejlepší posily 
  JAN SOLDÁN 

Na Vysočinu si tento defenzivní 
obránce přišel spravit chuť po 
loňské nepovedené sezóně. Ne že 
by snad Jan Soldán v Berouně 
vyhořel, ba naopak (měl dokonce 
kladnou hodnotu v kolonce +/-), 
ale Medvědi zažili jednu 
z nejhorších sezón v historii.  

MIROSLAV TŘETINA 

Po loňském ročníku byl hodně 
zklamaný. Do Ústí nad Labem 
přišel jako velká posila, ale moc 
vytěžovaný nebyl. Jeho tým navíc 
vysněnou extraligu nevybojoval. 
Už v květnu Třetina v rozhovoru 
pro média připustil, že lituje 
toho, že z Rebelu odešel, a že by 
se do Havlíčkova Brodu rád 
vrátil. Nakonec se kluby dohodly.  

LUKÁŠ ENDÁL 

Druhou největší letní posilou se 
stal další srdcař Havlíčkova 
Brodu Lukáš Endál, jenž stál loni 
na opačné straně barikády než 
jeho kamarád Miroslav Třetina. 
Endál, jenž má pověst tak trochu 
hajzlíka, totiž hájil barvy 
Chomutova. Do ELH se však s 
Piráty nepodívá. 

U

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Havl. Brod   4:3   Kometa 
Benátky  6:1  Havl. Brod 

 Havl. Brod   3:3   Šumperk 
Havl. Brod   4:3   Benátky n/J 
Havl. Brod   3:3  Hradec K. 
Šumperk  4:7 Havl. Brod 
Třebíč  2:3  Havl. Brod 
Havl. Brod   8:0  Písek 
Kolín  3:11  Havl. Brod 

 
 

KOHO SLEDOVAT 
ROMAN VONDRÁČEK 

S pukem předvádí skvělá kouzla, 
bohužel v posledních letech je ukazuje 
leda tak chirurgům na YouTube. 
Fanoušci Rebelu dokonce vyhlásili 
anketu, při jaké aktivitě se letos zraní. 
Schválně, vykrvácí při holení? 

Ex-chomutovský Petr Polodna je 
použitelný na obou stranách kluziště. 
Umí totiž dobře bránit i útočit.  



pak divte, že se klubu, jenž v loňské 
sezóně nenaplnil velká očekávání, 
přezdívá Cirkus Rebel. 
 Ale abychom managament klubu 

UPREVIEW
 

 
 

zvážili a usoudili, že ještě jednu sezonu 
zůstaneme u používání současného loga. Za 
rok se potom k tomuto tématu vrátíme,“  
řekl Petr Hubacz, jeden z majitelů klubu. A  

UCitelný odchod 

  Cirkus Rebel, asi nejznámější 
hanlivé přízvisko hokejového klubu z 
Havlíčkova Brodu. Toto spojení začínají 
čím dál více používat i samotní fanoušci 
Rebelu. Ti se totiž nestačí divit, co se to 
v jejich milovaném klubu děje. Letos byla 
napsána další kapitola do tragikomické 
kroniky. Tahanice okolo změny loga totiž 
ukázaly, že samotnému vedení není vůbec 
jasno, co vlastně dělá. Něco si usmyslí, 
zprávu vypustí do světa, ale za týden je vše 
zcela jinak.  
 Když se na stránkách hcrebel.cz 
objevila zpráva, že se vedení rozhodlo 
změnit logo a že vyhlašuje fanouškovskou 
soutěž, ve které mohou návštěvnící 
klubového webu zaslat své návrhy, hodně 
diskutujících bylo spokojeno, protože cítili, 
že je čas na změnu a modernizaci loga.  
Samotní fanoušci pak mohli rozhodnout v 
anketě o vítěze soutěže a o novém logu pro 
další ročníky. Jenže zčista jasna se na 
klubových stránkách objevil článek, jenž 
informoval o změně loga. Žádné hlasování, 
vedení si vítěze zvolilo samo. Místo znaku 
města se tedy měla na hrudi 
havlíčkobrodského dresu vyjímat 
podobizna věhlasného Karla Havlíčka 
Borovského. Jen málo Rebelů bylo s 
podobou nového loga spokojeno. Z 
Havlíčkova Brodu si poté utahovala snad 
celá hokejová veřejnost.  

Na diskuzním fóru HC Rebel se 
poté objevilo několik příspěvků od 
samotných příznivců klubu, že si klub z 
Vysočiny přízvisko Cirkus Rebel zaslouží. A 
to tehdy ještě nevěděli, co se stane potom. 
Další číslo z proslulého havlíčkobrodského 
šapitó přišlo záhy. Poté, co vedení klubu 
nahlédlo na fórum a zjistilo, že se změnou 
loga není takřka nikdo spokojen, vydalo 
prohlášení, v němž stálo, že vítězný návrh 
se teprve bude muset podrobit práci 
designerů. Další změna... A zanedlouho  (v 
polovině června) přišla další. Klub totiž 
prostřednictvím webových stránkách 
prohlásil, že sezóna 2012/2013 se ještě 
odehraje se starým logem. „Předělat 
kompletně všechno ze starého loga na nové, 
není nic jednoduchého. Taková změna stojí 
spoustu peněz. Znovu jsme to proto celé 

Chronologické umístění (po ZČ)  
2006/2007: 11. 
2007/2008: 11. 
2008/2009: 9. 
2009/2010: 11. 
2010/2011: 5. 
2011/2012: 7. 

Nejproduktivnější hráči 11/12 
1. Vojtěch Němec 43b  
2. Milan Kostourek 37b 
3. Jan Semorád 34b 

 
Nejlepší střelec 11/12 

Jan Semorád   17g 

VOJTĚCH NĚMEC 
Za tři roky se tento šikovný útočník 
dokázal z průměru 1. ligy vydrásat až 
do extraligy. Českolipský odchovanec 
už svoji hokejovou budoucnost bude 
psát v brněnské Kometě. Rebel tak 
ztrácí klíčového forvarda. TIP: 6. MÍSTO 

jenom nekritizovali, musíme 
vyzdvihnout práci manažera Augustina 
Žáka ohledně příchodu dvou elitních 
forvardů- Miroslava Třetiny a Lukáše 
Endála. Vyjednávání byla těžká a 
zdlouhavá. Nakonec se ale vše v dobré 
obrátilo. Tito dva známí provokatéři, 
ale zároveň i technicky zdatní forvardi, 
dodávají ofenzivě Rebelu zcela jiný 
šmrnc. Útok s nimi a bez nich je jako 
porovnávat BMW s Trabantem.   

HVĚZDA TÝMU 
JAN SEMORÁD 

 
Tento hokejista, jenž na Vysočinu přiš
před loňskou sezónou z Chrudimi, je 
možná nejkomplexnějším hráčem týmu. 

el 

Trenér Dvořák se na něho může 
spolehnout jak při defenzivních, tak 
ofenzivních úkolech (narozdíl od 
ofenzivního hračičky Milana Kostourka).  

OMLOUVÁME SE, ŽE JE 
HODNOCENÍ PONĚKUD OSTRÉ, ALE 
TAHANICE OKOLO LOGA OPRAVDU 
NENECHALY CHLADNÝMI ANI 
SAMOTNÉ FANOUŠKY REBELU. 
KAŽDOPÁDNĚ PŘES LÉTO BYLO V HB 
VÍCE VĚCÍ POZITIVNÍCH NEŽ 
NEGATIVNÍCH. 

HVĚZDA TÝMU 
MIROSLAV TŘETINA 

 
Podobných hráčů jako je Miroslav 
Třetina není nikdy dost. Tento 
jihlavský odchovanec, jehož srdce už 
ale evidentně bije pro Havlíčkův Brod, 
totiž dokáže na ledě plnit jakoukoli roli. 
Trenér se na něho může spolehnout ve 
všech směrech. Třetina se nebojí 
padnout hlavou do střely, ale zároveň 
umí velmi dobře zaútočit. 



UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR S HLAVNÍM 

TRENÉREM TÝMU KARLEM 
 DVOŘÁKEM 

 
ČLÁNEK PŘEVZAT Z HCREBEL.CZ 

ČLÁNEK POŘÍDILA EVA 
STREICHSBIEROVÁ 

 

Ještě než se zaměříme na novou sezonu, 
zkuste zhodnotit přípravu. Objevily se 
nějaké problémy? 
Vůbec ne. Snad jedině, že bychom snesli o 
jedno přátelské utkání navíc, ale jinak šlo 
všechno hladce. S přístupem hráčů jsem 
maximálně spokojený, dělali všechno, co jsme si 
řekli.  

Za celou dobu jste prohráli jenom jedno 
utkání. Nebojíte se trochu pověry, že dobrá 
příprava obvykle znamená horší vstup do 
soutěže?  
Snad to v našem případě platit nebude. Ale ono 
to zase tak úplně skvělé nebylo, třeba v 
Benátkách jsme dostali pořádně přes prsty. 
Možná snad až teď v závěru se nám výsledky 
povedly. Hráli jsme na pohodu, žádný stres.  

Jedenáct gólů v Kolíně svádí k otázce, jestli 
si tým nechal také něco do Berouna?  
(usmívá se) Já doufám, že ano. Myslím, že 
střelců bychom měli mít letos dost. Zdravotně 
se dali dohromady kluci, kteří loni dost 
marodili. Ať už to je Venca Meidl, Martin 
Ondráček nebo Roman Vondráček. Určitě 
budou chtít ukázat, že hokej pořád ovládají.  

Vraťme se ještě na chvilku k přípravě, na závěrečné zápasy převzal od 
Mariana Moravy kapitánské céčko Petr Polodna. Proč?  
Prostě jsme chtěli udělat změnu. Ale mám strach, aby Petr vůbec v prvním 
zápase nastoupil, protože v Kolíně dostal nepříjemnou sekyrku přes ruku. 
Mája Morava zůstává jako asistent, stejně jako Honza Pavlík.  

Zmínil jste Romana Vondráčka, který se loni 
těsně před prvním zápasem zranil. Dostal 
poučení, čemu se letos vyhýbat?  
Uvažovali jsme, že ho zavřeme a vypustíme až 
těsně před cestou do Berouna (směje se). Ale 
teď vážně, myslím, že už si dá pozor. A věřím, 
že i ostatní.  Loni jste volal po bojovníkovi, který by dokázal ostatní strhnout. Zaplní 

tuhle mezeru Třetina s Endálem?  
Herně jsou to skvělí góloví hráči, kteří by nám měli vylepšit střeleckou 
produktivitu. I do kabiny výborně zapadli, ale prostě jsou to hodní kluci. 
Nám chybí pořádný ras, který by uměl zařvat a udělat pořádek.  

Jen pár dnů před sezonou opustil mužstvo 
Jan Wasserbauer, který zamířil do brněnské 
Komety. Jak moc vám bude chybět?  
Podle mě má Honza velkou perspektivu a o jeho 
odchodu jsme samozřejmě mluvili. Přeju mu, ať 
se mu daří. Každopádně k nám má pořád 
vyřízený střídavý start, takže by se u nás mohl 

Závěrem se podívejme směrem dopředu, kdo by podle vás měl patřit v 
prvoligovém ročníku 2012/2013 k lídrům soutěže?  
Já si především myslím, že letošní sezona bude hodně vyrovnaná, takže 
týmů, které se mohou objevit nahoře, je potřeba zmínit víc. Určitě to bude objevit. Pokud by měl totiž hrát v Brně jen 

juniorskou soutěž, tak by to pro něj byla 
nevýhoda.  

Mladá Boleslav, potom Ústí, Olomouc, Hradec Králové, ale i Benátky. A podle 
mě třeba taky Litoměřice. No a mezi nejlepšími bychom samozřejmě chtěli 
patřit i my. 

 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
# post jméno narozen věk výška váha hůl 
  brankář Daniel Dolejš 4.7.1994 18 let 177 cm 77 kg L 
  brankář Stanislav Neruda 17.3.1974 38 let 182 cm 85 kg L 
  brankář Petr Opršal 5.12.1988 23 let 178 cm 82 kg L 
  brankář Jaroslav Suchan 2.4.1980 32 let 177 cm 87 kg L 
  obránce Michal Blažek 7.4.1990 22 let 185 cm 87 kg L 
  obránce Aleš Jelínek 28.11.1986 25 let 184 cm 76 kg P 
  obránce Aleš Knesl 5.1.1990 22 let 191 cm 99 kg L 
  obránce Marian Morava 8.5.1976 36 let 177 cm 98 kg L 
  obránce Radek Novotný 12.4.1991 21 let 188 cm 91 kg L 
  obránce Radim Ostrčil 15.1.1989 23 let 185 cm 94 kg L 
  obránce Jan Pavlík 6.1.1987 25 let 180 cm 95 kg P 
  obránce Tomáš Protivný 24.1.1986 26 let 186 cm 92 kg L 
  obránce Jan Soldán 28.6.1988 24 let 185 cm 84 kg P 
  útočník Lukáš Endál 8.12.1986 25 let 187 cm 97 kg L 
  útočník Jonáš Fiedler 29.5.1984 28 let 188 cm 80 kg P 
  útočník Lukáš Kapec 25.2.1991 21 let 182 cm 78 kg P 
  útočník Jan Knotek 8.10.1987 24 let 187 cm 93 kg L 
  útočník Milan Kostourek 9.1.1983 29 let 173 cm 73 kg L 
  útočník Václav Meidl 27.5.1986 26 let 193 cm 102 kg L 
  útočník Pavel Musil 30.8.1992 20 let 181 cm 78 kg L 
  útočník Martin Ondráček 8.10.1987 24 let 190 cm 91 kg L 
  útočník Petr Polodna 30.3.1982 30 let 177 cm 82 kg L 
  útočník Ladislav Rytnauer 7.10.1980 31 let 194 cm 95 kg P 
  útočník Ondřej Stehlík 30.4.1990 22 let 183 cm 96 kg L 
  útočník Petr Štěpánek 28.3.1990 22 let 195 cm 100 kg L 
  útočník Miroslav Třetina 27.1.1980 32 let 188 cm 91 kg L 
  útočník Roman Vondráček 26.9.1984 27 let 171 cm 80 kg P 
  útočník Jan Wasserbauer 5.1.1993 19 let 179 cm 79 kg L 

  průměr: 26 let 184 cm 88 kg   
 

PŘESTUPY 
příchody: 
Jan Soldán 
Lukáš Endál 
Martin Ondráček 
Miroslav Třetina 
 
odchody: 
Jarno Laitinen 
Michal Kempný 
Jaroslav Koma 
Aleš Sova 
Petr Šenkeřík 
Petr Zítka 
Vojtěch Němec 
Hynek Zohorna 
Martin Zábranský 
Ondřej Švaňhal 
Jan Semorád 
Jan Křivohlávek 
Branislav Jankovič 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 29/40 

brankáři: 7 útočníci: 9  

Stanislav Neruda loni dokázal, že 
ještě nepatří do starého železa.  
Letos však už naskočí jen v případě 
nejvyšší nutnosti. Dvojkou tak bude 
mladičký Daniel Dolejš, obrovský 
talent české brankářské školy. 
Nejvíce zápasů odchytá spolehlivý 
Jaroslav Suchan. 

Milan Kostourek loni zklamal. Jeho 
neochota bránit se vždycky 
tolerovala, ale to vždy sbíral jeden 
bod za druhým. Jenže loni 
nedokázal bývalý klíčovový útočník 
Chomutova překonat dvacetigólovou 
hranici a snesla se na něj kritika. 
Roman Vondráček patří 
k nejšikovnějším hráčům soutěže, 
ale až moc často  volnočasovými 
aktivitami hazarduje se svým 
zdravím. 

obránci: 6  

Radim Ostrčil přestoupil do 
Havlíčkova Brodu natrvalo. A pro 
defenzivu Rebelu je tento muž 
hodně důležitým článkem. Marian 
Morava už sice v defenzivě ztrácí 
krok, v přesilovkách je však 
k nezaplacení. Pavlík, Soldán, 
Protivný a Jelínek sice nepatří 
k bůhvíjak kvalitním zadákům, ale 
uplatnění si vždycky najdou. 

klub: 7 
Vedení je do práce doslova 
zapálené, ale mnohdy to vypadá, že 
vlastně neví, co chce. Navíc trenér 
týmu Karel Dvořák je pod 
obrovskou palbou kritiky ze stran 
fanoušků Rebelu.  

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
MIROSLAV TŘETINA A LUKÁŠ 

ENDÁL 
 
Vloni byl útok havlíčkobrodského 
Rebelu bezzubý, ale tito dva muži 
by měli ofenzivu týmu z Vysočiny 
zbláznit a donutit ostatní hráče 
k maximálním výkonům. 

http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hcrebel.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

ULÍBÍ SE VÁM NOVÉ LOGO HC REBEL? 
UHSfan:U NELÍBÍ 

 „Pochopitelně co člověk, to názor. Ale mně osobně se tedy nové logo nelíbí a když jsem ho poprvé spatřil, myslel jsem si, že je 
to vtip. Ale nebyl. To už si můžou dát v Ostravě na dres podobiznu Jarka Nohavici. Navíc nechápu, proč vedení Rebelu sáhlo ke 
změně loga, které už bylo s místním klubem spjato. Na druhou stranu musím zmínit, že se mi na první pohled nové logo Pirátů 
Chomutova také nelíbilo, ale postupem času jsem ho shledal jako jedno z nejlepšícj v České republice. Třeba se mi začne logo 
s Karlem Havlíčkem, slavnou to osobou našich dějin, také jednou líbit. Ale dost o tom pochybuji.“ 
�
DRY: APRÍL UŽ BYL… 
„Nové logo HC Rebel se mi velice líbí. Na městské knihovně by se vyjímalo výborně, ale na dres místních hokejistů? Děláte si 
srandu? Bez vší zaujatosti, kterou jako Jihlavák nedokážu úplně popřít, se mi logo opravdu nelíbí. Uznávám, že Borovský je 
největší osobnost Havlíčkova Brodu, ale z nového loga by se i on musel v hrobě obracet. Určitě celá první liga děkuje panu 
Žákovi, že nám dal na psychickou přípravu ještě minimálně rok.“ 
 
Ady:  ANO 
„Z počátku jsem si říkal, co je to za blbost, ale postupem času… Nutno říci, že logo, které měl (vlastně ještě má) Rebel, bylo 
spojeno s klubem, tradicí.. Změna je ale život a po odchodu trenéra Nováka se Rebel odhodlal změnit logo. Já jsem pro a 
myslím si, že těm, co se logo havlíčkobrodských Rebelů teď nelíbí, tak se postupem času líbit začne, poněvadž Rebel přišel 
s něčím novým a zajímavým, ale minimálně rok si ještě na jejich nové logo počkáme.“ 
 
 
MYSLÍTE SI, ŽE UDĚLAL REBEL DOBŘE, ŽE SE DOHODL S MARIANEM MORAVOU NA NOVÉ 

SMLOUVĚ? 
HSfan: NE 
„Jako téměř každý třebíčský fanoušek cítím vůči tomuto muži jistou averzi, takže asi nebudu v tomto hodnocení moc 
objektivní, ale myslím si, že Rebel by měl dát šanci jiným, mladším hokejistům. Neznám sice Moravovo platové ohodnocení, ale 
je dost dobře možné, že jeho výplatní pásku mohou Moravovi ostatní zadáci Havlíčkova Brodu jen tiše závidět. Na přesilovky 
se bude miláček brněnských fanoušků trenéru Dvořákovi jistě hodit, ale při hře pět na pět už Morava tak jistý není. Nestíhá, 
z čehož plynou časté fauly. Už několikrát se stalo, že zkušený zadák oslabil svůj tým v tu nejnevhodnější chvíli. Takhle by se 
lídr mužstva chovat neměl. Takže pokud bych já byl manažerem Rebelu, Moravovi bych smlouvu neprodloužil.“ 
�
DRY: ANO 
„Ikdyž je Morava starý a není nějaký sprinter, tak si myslím, že to je pro Rebely podpis smlouvy dost důležitý. I přes vysoké 
množství trestných minut je Marian týmu platný. Jak říkal HSfan někdy tým oslabí v nejnevhodnější chvíli, za což ho nemá moc 
fanoušků rádo, ale 25 bodů za 49 zápasů mluví za vše. Moravovo tělo sice přestává stíhat, ale pár parádních akcí tenhle bek 
ještě založí.“ 
 
Ady:  ANO 
„Byla by chyba tohoto hráče pustit. Morava má sice svoji minulost, pro mě je to ovšem dvě po sobě jdoucí sezóny nejlepší bek 
Rebelu. Dozadu už to není co bývalo, ale dopředu umí tvrdý bek pořád zahrát a bodovat. Každý tým potřebuje hokejistu 
podobného typu v týmu. To, že to Morava někdy přežene až moc, je věc druhá a ta, která už k hokeji nepatří. Rebel zřejmě 
nechce riskovat, že by takový Moravův úlet přišel i na nějakého hráče Brodu, proto s ním raději podepsali smlouvu. Morava je 
pro všechny týmy 1. ligy nepříjemný, možná bych mohl použít i jiné slovo, ale pro Rebel je nepostradatelný.“ 
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

KAREL DVOŘÁK a MILAN CHALUPA MILAN KOSTOUREK 
Karel Dvořák to nemá u fanoušků Rebelu lehké. Nahradil 
oblíbeného Petra Nováka, navíc ani pod jeho vedením se 
týmové výkony nezlepšily, ba naopak. Navíc na tiskových 
konferencích hodně často „perlil“, proto nebylo divu, že 
příznivci Havlíčkova Brodu by na střídačce viděli raději 
někoho jiného. Třeba se letos jejich přání vyplní. 

V jaképak asi formě se letos představí bývalý obávaný 
kanonýr Chomutova? V loňské sezóně zklamal a dokonce 
ani nepřekonal dvaceti gólovou hranici. Kostourek však od 
trpělivého vedení Havlíčkova Brodu dostal ještě jednu 
šanci na nápravu. Stane se náladový Kostourek hvězdou 
týmu, nebo odejde z Vysočiny s hanbou? 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

PAVEL MUSIL 
20 LET, ÚTOČNÍK 

V 18 letech dokázal tento útočník nasázet v 2. lize 
úctyhodných dvacet branek (se 49 získanými body byl 
pak šestým nejlepším hráčem soutěže). Nebylo divu, že 
si ho vyhlédl Havlíčkův Brod. Na to, že to byla jeho první 
sezóna ve druhé nejvyšší soutěži, si vedl dobře. Fanoušci 
ho dokonce v posezónní anketě zvolili za desátého 
nejlepšího Rebela sezóny. V příští šanci by měl nepříliš 
statný hokejista dostat ještě daleko větší prostor a 
možná ho čeká životní sezóna. Jeho hokejový vývoj je 

JAROSLAV SUCHAN 
 
Asi trošku překvapivá volba, to uznáváme. Suchana přece 
zná každý průměrný prvoligový fanoušek. Ale Jaroslav 
Suchan není doceněn tak, jak by se slušelo a patřilo. A je 
asi i trochu podceňován. Je to možná i díky tomu, že 
jeho statistiky nepatří mezi nejlepší v soutěži. No ale na 
tom nese větší zásluhu než samotný ex-jihlavský gólman 

hodně rychlý, kdepak se asi zastaví? Kometa Brno již 
tohoto hráče určitě bedlivě sleduje. A Brno jistě 
potěšilo, že tento mladík zvládl předsezónní výstupní 
testy nejlépe ze všech. 

celá havlíčkobrodská defenziva. Samotný Suchan takřka 
vždy svůj tým v klíčových chvílích podržel. I proto byl 
fanoušky vyhlášen 3. nejlepším hráčem Rebelu 
v uplynulém ročníku.  



ANALÝZA 

 

UTŘI NEJLEPŠÍ POSILY 
 

JAN PLODEK 

Začít ale bude muset 
postupnými kroky- start sezóny 
totiž stráví na farmě. 

 
Dlouholetý hráč Liberce bude 
pro Benátky nad Jizerou 
skvělou posilou. Jan Plodek má 
pověst hráče,  který do hry 
dává celé svoje srdce. Téměř 
celou loňskou sezónu kvůli 
zranění vynechal, ale to by se 
nemělo na tomto ročníku nějak 
výrazně podepsat. 

DAVID ŠTICH 

 
Statný liberecký obránce 
nedokázal navázat na 
předloňskou životní sezónu, kdy 
si dokonce odbyl úspěšnou 
reprezentační premiéru (ve 4 
zápasech za národní tým se 
blýskl dvěma góly) a letos musí 
putovat na farmu Tygrů.  

DAVID KAJÍNEK 

Tento zadák loni odehrál 23 
zápasů za Liberec. Více startů 
nemohl nastřádat kvůli zranění. 
Letos se tak bude snažit místo 
v extralize vybojovat znovu. 

UBENÁTKY N/J 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Benátky n/J  4:2  Hradec K.   
Benátky n/J  6:1  Havl. Brod 

Benátky n/J  2:1  Beroun 
Liberec 4:1 Benátky 

Benátky n/J  5:4  Ústí n/L 
Beroun  3:4  Benátky n/J 

Havl. Brod  4:3  Benátky n/J 
Písek  1:4  Benátky n/J 

Ústí n/L  3:1  Benátky n/J 
Hradec K.  0:2  Benátky n/J 

Benátky n/J  1:2sn.  Litoměřice 
 

KOHO SLEDOVAT 
JAN JAROMĚŘSKÝ 

Vloni se tento mladý obránce 
vypracoval mezi ligovou elitu. Ale ne 
nadarmo se říká, že první vyhrání, 
z kapsy vyhání. Bude tedy zajímavé 
sledovat, zda se Jan Jaroměřský letos 
objeví ve stejné formě jako loni. 

Aleš Vála má za sebou už 652 
prvoligových zápasů v základní části. 
Letos tedy může zaútočit na 
magickou sedmistovku. 

 



 

UPREVIEW 
      

Pojizeřany v budoucnu mrzet. A v útoku 
platí to samé. S týmem se rozloučil jen 
Petr Weiss, který v klubu působil dlouhých 
osm let a zažil tak i postup do 1. ligy. Ten 

UCitelný odchod 
 

ale stejně nebyl v uplynulém roce tak 
vytěžovaný a dokonce nastupoval ve 
druhé lize (Nymburk). 
 Benátkám tedy nebrání nic 

V Benátkách nad Jizerou se toho, 
jak bývá v posledních letech zvykem, moc 
nedělo. Díky spolupráci s Bílými Tygry 
zůstává hráčská soupiska téměř identická 
jako v předcházejících sezónách. „Znovu se 
ukazuje, že krok, který jsme udělali před 
čtyřmi lety a který nebyl vůbec 
jednoduchý, byl správný, i když se našli 
oponenti, kteří to viděli trochu jinak. Ti již 
však v klubu nepracují,“ řekl prezident 
klubu Bohumil Bartoň.    
 Léto proběhlo v relativním klidu i 
díky tomu, že Benátky nad Jizerou mají 
stabilní ekonomickou situaci. To mohou 
středočeskému celku, na který letos čekají 
čtyři derby s nedalekou Mladou Boleslaví, 
ostatní kluby jen tiše závidět. „Myslím si, 
že jsme jedním z mála subjektů, který má 
ekonomiku v naprostém pořádku, protože 
zde máme velké odborníky, ať je to paní 
Ing. Erbenová, která pravidelně dochází, 
dále pan Ing. Slabý z Liberce nebo pan Ing. 
Kučera. Kdykoliv je možné se na ekonomiku 
podívat, dostáváme objektivní hodnocení, 
jaká je situace. To je ohromné plus. Jsem 
rád, že jsme se obklopili lidmi, kteří 
problematice rozumí a že jsme schopni 
sezónu ekonomicky zvládnout, i když jsou 
chvíle, kdy člověk nespí, abychom dostáli 
všem závazkům,“ řekl v rozhovoru 
s Ondřejem Nejedlou prezident klubu 
PhDr. Bohumil Bartoň, jehož těší, že se 
Benátky nad Jizerou v 1. lize plně 
etablovaly. „Jsem rád, že když přijedeme 
do velkých měst typu Ústí, Olomouce či 
Chomutova, jsou Benátky vnímány 
především po hokejové stránce velmi 
pozitivně. Už to není ten otloukánek, jako 
tomu bylo ze začátku. Benátky už se berou 
vážně,“ pokračoval v interview pro oficiální 
klubové stránky. „Myslím si, že v letošní 
sezóně se tady hrál nejlepší hokej 
v historii,“ dodal pyšný šéf klubu. 

v tom, aby svoji účast v play-off 
obhájily. Budou to mít sice možná o 
trochu těžší než loni (díky posílení 
Litoměřic o mladé Sparťany), ale 
magazín o 1. lize tipuje, že i letos se 
Středočeši do vyřazovacích bojů 
prokoušou. A jsme toho názoru, že 
ze sedmého či osmého místa, což by 
mohlo znamenat, že by se Benátky nad 
Jizerou mohly v play-off střetnout 
s rivalem z Mladé Boleslavi.  

PETR WEISS 
Tentokráte slovo citelný odchod 
nevystihuje skutečnost. Benátecký 
tým zůstal v takřka shodném složení 
jako v minulém ročníku, odchodů bylo 
minimum. Petr Weiss, jenž odešel do 
Nymburka, byl ovšem srdcařem. 

TIP: 7. MÍSTO 
Nejproduktivnější hráči 11/12

 Jak již bylo zmíněno, změny 
v sestavě byly jen kosmetické. Z klubu 
definitivně odešel brankář Michal 
Nedvídek, ten ale stejně nedostával 
v Benátkách nad Jizerou moc šancí na 
vyniknutí, jako tomu bylo v jeho minulém 
angažmá v Třebíči. V obraně nedošlo 
k žádnému odchodu, který by mohl 

 

Chronologické umístění (po ZČ)   
1. Lukáš Král 57b 2006/2007: 2.liga 

2. Josef Skořepa 38b 2007/2008: 2.liga 
3. Vít Jonák 23b 2008/2009: 12. 

 2009/2010: 10. 
2010/2011: 11. Nejlepší střelec 11/12 
2011/2012: 6. Lukáš Král 20G 

HVĚZDA TÝMU 
LUKÁŠ KRÁL 

V 1. lize není moc podobných hráčů jako 
je on. Lukáš Král je pro svůj tým 
opravdu hodně důležitý. V přesilových 
hrách i v jiných činnostech je takřka 
k nezaplacení. Udrží se ale ve formě i 
nadále? 



 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR 

S KAPITÁNEM 
TÝMU ALEŠEM 

VÁLOU 
 

ČLÁNEK PŘEVZAT 
Z HCUSTI.CZ 

ROZHOVOR POŘÍDIL 
ZDENĚK KAMÍNEK ML. 

O KAPITÁNSKÉM CÉČKU: 

„Na céčko na hrudi jsem si 
zvyknul, měl jsem ho i v Liberci 
a Vrchlabí. Připadá mi to už 
normální, není to nic zásadního. 
Funkce kapitána slouží 
především ke komunikaci s 
rozhodčími při zápase nebo při 
řešení různých záležitostí s 
vedením a trenéry. V kabině si 
stejně všichni starší hráči 
řeknou své.“ 

 KLUBOVÉ AMBICE: 

„O ambicích jsme oficiálně 
ještě nemluvili, ale chtěli 
bychom hrát v horní polovině 
tabulky. Příprava zatím probíhá 
dobře, vyhráli jsme šest zápasů 
z devíti, ale stále je na čem 
pracovat. Zatím se nám naštěstí 
vyhýbají zranění.“  

O ŠIRŠÍ BARÁŽI: 

„Širší baráž je lepší a 
spravedlivější, obzvlášť pro 
prvoligové kluby. Konečně s tím 
něco udělali. Starý model 
baráže byl nevyhovující. 
Zatímco se poslední tým 
extraligy v klidu připravoval na 
soutěž o udržení, mančafty z 
první ligy měly velmi obtížný 
úkol, a to postoupit přes tři 
kola play-off. Uvidíme, jak si 
letos povede v elitní české 
soutěži Chomutov. Podle 
výsledků z přípravy se Pirátům 
zatím daří. Doufám, že nebude 
hrát stejnou roli jako Mladá 
Boleslav a bude to zajímavé až 
do posledních kol.“ 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 
brankář Robin Blažíček 23 let 180 cm 75 kg

brankář Jakub Pyrochta 21 let 177 cm 65 kg

brankář Jiří Stejskal 29 let 185 cm 82 kg

brankář Tomáš Vošvrda 22 let 193 cm 104 kg

obránce Adam Jánošík 20 let 180 cm 80 kg

obránce Jan Jaroměřský 24 let 180 cm 84 kg

obránce David Kajínek 24 let 189 cm 82 kg

obránce Petr Kolmann 23 let 190 cm 90 kg

obránce Jiří Moravec 32 let 180 cm 86 kg

obránce Tomáš Mrkvička 24 let 176 cm 82 kg

obránce Ján Niko 22 let 177 cm 80 kg

obránce Marek Pabiška 28 let 171 cm 80 kg

obránce Jiří Říha 19 let 187 cm 85 kg

obránce Radim Šimek 19 let 183 cm 84 kg

obránce David Štich 23 let 189 cm 104 kg

obránce Petr Ulrych 25 let 195 cm 92 kg

obránce Aleš Vála 38 let 189 cm 95 kg

obránce Ondřej Vitásek 22 let 193 cm 97 kg

útočník Ladislav Bittner 20 let 188 cm 94 kg

útočník Dalibor Bortňák 21 let 194 cm 92 kg

útočník Michal Bulíř 21 let 187 cm 82 kg

útočník Peter Galamboš 23 let 191 cm 80 kg

útočník Ctibor Jech 29 let 182 cm 89 kg

útočník Vít Jonák 21 let 183 cm 84 kg

útočník Petr Kica 26 let 178 cm 84 kg

útočník Tomáš Klimt 38 let 186 cm 95 kg

útočník Miroslav Kopic 23 let 174 cm 81 kg

útočník Lukáš Král 36 let 187 cm 98 kg

útočník Lukáš Krejčík 21 let 181 cm 85 kg

útočník HTUTomáš Liška UT 23 let 190 cm 90 kg

útočník HTUDaniel Miškovský UT 20 let 182 cm 78 kg

útočník HTUJan PlodekUT 33 let 174 cm 82 kg

útočník HTUDaniel Skalický UT 21 let 182 cm 85 kg

útočník HTUJosef SkořepaUT 30 let 187 cm 83 kg

PŘESTUPY 
 
příchody: 
Jan Plodek (Ml. Boleslav) 
Patrik Maďar 
Ladislav Bittner 
Daniel Miškovský 
Tomáš Vošvrda 
(všichni Liberec) 
 
odchody: 
Tomáš Hobza  
Petr Weiss (Nymburk) 
Michal Nedvídek 

 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 26/40 

brankáři: 7 
Nejsou to žádné brankářské hvězdy, 
ale své si odvedou. Chytí to, co musí. 
Jiří Stejskal má oproti svému 
kolegovi Robinu Blažíčkovi více 
zkušeností. Vždyť brankáři s několika 
extraligovými starty bude v listopadu 
už třicet let. I tak si ale Blažíček 
nemusí stěžovat na to, že není 
vytěžován ání. . Loni odchytal 20 kl
 obránci: 7 
Loni dlouhodobě zraněný ofenzivní 
zadák Petr Kolmann, loňský objev 
Ondřej Vitásek, mladý talent Jiří 
Říha, zkušený matador Aleš Vála a 
překvapení uplynulého ročníku Jan 
Jaroměřský vytváří skutečně kvalitní 
obranu (i když to tak na první pohled 
třeba nevypadá, protože její věkový 
průměr není moc vysoký). 
 

útočníci: 7 
Na první pohled vypadá nenápadně, ale 
při hlubší analýze benátecké ofenzivy 
dojdete k závěru, že slabá rozhodně 
nebude. Hned čtyři forvardi už 
překročili třicítku. Jedná se o Tomáše 
Klimta, Josefa Skořepu, Lukáše Krále a 
nově příchozího Jana Plodka. Dalším 
zkušeným forvardem je defenzivní 
specialista Ctibor Jech. Ale útok 
nebude stát jen na nich. Například 
mladý Vít Jo l 27 bodů. nák loni nasbíra

klub: 5 
Milan Černý, hlavní trenér Benátek nad 
Jizerou, patří mezi nejlepší kouče 
soutěže. V tomto tedy problém 
nehledejte. Mírné komplikace však 
může Pojizeřanům přivodit Liberec, 
který by si v průběhu sezóny mohl ze 
své farmy stáhnout nejednoho hráče. 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
 

DVA PRVOTŘÍDNÍ CENTŘI 
Lukáš Král, který v loňském ročníku 
vyhrál statistiku v počtu asistencí, 
a Jan Plodek, hráč s více jak 400 
starty v nejvyšší soutěži, vytvoří 
dva velmi nebezpečné útoky. 
Soupeřova obrana nebude mít 
takřka nikdy čas na vydechnutí, 
protože tito centři budou hrozit 
neustále. 

http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=256
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=511
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=234
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=622
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=691
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=668
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=248
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=235
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=271
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=236
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=269
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=250
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=662
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=133
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=623
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=239
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=490
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=665
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=684
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=670
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=361
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=694
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=261
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=615
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=380
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=509
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=258
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=663
http://www.hokejbenatky.cz/hrac.asp?ID=508


 

UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UMYSLÍTE SI, ŽE DOKÁŽE LUKÁŠ KRÁL ZOPAKOVAT LOŇSKÉ VÝKONY? 
UHSfan:U SPÍŠE NE 
 „Asi těžko získá stejně nebo více bodů jako loni. To by bylo velké překvapení. Myslím si ovšem, že Lukáš Král si udrží výbornou 
výkonnost a i nadále bude klíčovým hráčem Pojizeřanů. Bodově však podle mě výrazně poleví (vždyť v týmu bude i další kvalitní 
centr-Jan Plodek). Ale kdo ví, jak to vlastně bude. Navíc bude důležité, jak se zadaří týmu. Od toho by se pak odvíjely i 
Královy výkony.“ 
 
Ady:  VÝKONY ANO, BODY NE 
„Lukáš Král loni dominoval, táhl Benátky, před dvěma lety pak Chrudim. Přitom to ani nemusí mít zapotřebí, poněvadž jako 
jeden z mála hokejistů 1.ligy má vedle hokeje i jiné zaměstnání. Loni dal 20 gólů a připsal si 37 asistencí, ale během sezóny se 
na benátském diskuzním fóru objevovaly věty typu, že Král jezdí za rozhodčími a připisuje si druhé asistence, ačkoliv na gólu 
neměl nějaký podíl. Proto si myslím, že letos mu asi asistencí trochu ubude.“ 
 
 

CO BY SE PODLE VÁS MUSELO STÁT, ABY SE V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU RAPIDNĚ 
ZLEPŠILA NÁVŠTĚVNOST? 

HSfan:  
„Zaprvé musí Pojizeřané pokračovat ve výkonech z posledních let. Druhý bod, tedy úbytek extraligového klubu v blízkém okolí 
(sestup Mladé Boleslavi do 1. ligy), se již uskutečnil. Ale o kolik se tím zvýší návštěvnost si nehodlám odhadovat. Maximálně 
v řádech desítek diváků. Konec extraligového volejbalu bych Benátkám nad Jizerou pochopitelně nepřál, ale pár desítek 
fanoušků by to hokejovému klubu také přineslo. Jenže při velikosti tohoto města (žije tam pouze 7 000 obyvatel) se ani žádné 
zázraky čekat nedají. Každopádně kolem šesti stovek fanoušků, jako tomu bylo v loňském play-off, by klidně na zápasy tohoto 
farmářského klubu chodit mohlo. A mělo.“ 
 

JAK SE VÁM LÍBÍ KÁDR BENÁTEK NAD JIZEROU? 
HSfan:  
„Moc se mi líbí. Nato, že Benátky n/J jsou v 1. lize stále ještě mladým týmem, jsou stabilizovány jako málokdo. Kádr zůstává 
téměř totožný, žádná velká osobnost Pojizeřany neopustila. Naopak přišel Jan Plodek, který pokud zůstane zdravý, bude patřit 
k nejlepším centrům soutěže. Zkrátka Benátky nad Jizerou mají vyrovnaný tým, jenž nemá výraznější slabinu. Trenér Milan 
Černý má k dispozici jak dravé mladíky, tak protřelé veterány. A nechybí ani důležitá složka každého mužstva- střední 
generace. Sečteno podtrženo, současný tým je opravdu silný a na tak malý klub je opravdu současná situace celé organizace 
obdivuhodná.“ 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

MILAN ČERNÝ, LUDĚK ŠKALOUD a 
ANTONÍN NEČAS ZDRAVOTNÍ STAV JANA PLODKA 

Jan Plodek loni takřka celý ročník promarodil a nesehnal 
tak extraligové angažmá. V Benátkách nad Jizerou od 
něho hodně očekávají a kdyby se Plodek znovu zranil, 
hodně by to Pojizeřanům nabouralo plány. Ve své 
seniorské kariéře odehrál jen čtyři sezóny, ve kterých 
se vyhnul dlouhodobějšímu zranění. Přidá pátou? 

Milan Černý loni dovedl Benátky nad Jizerou k 
historickému úspěchu, takže si vybudoval pověst 
kvalitního kouče. Otec známého ex-slávistického 
fotbalisty Milana Černého má rovnou dva asistenty, jako 
jediný v 1. lize (Luděk Škaloud je ale zároveň i vedoucím 
mužstva), 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

ONDŘEJ VITÁSEK CTIBOR JECH 
Jméno Ctibora Jecha jste nikdy nemohli spatřit na 
čelních příčkách různých statistik (snad tedy krom 
tabulky nejtrestanějších hráčů). Jeho přínos pro 
mužstvo je však poměrně důležitý. Kdyby nebyl kvalitním 
hokejistou, neměl by na svém kontě 99 extraligových 
startů. Určitě to nemá ve své hokejové kariéře lehké, 
jeho otec je totiž generálním manažerem Bílých Tygrů 
Liberec, a v České republice se za vším vidí tlačenka. 
Poctivý dříč má ovšem svědomí čisté. Ví, že si vše svým 
poctivým přístupem vydřel. Vždyť v dobách svého 
berounského působení byl členem obávaného útoku Jech-

22 LET, OBRÁNCE 
Ondřej Vitásek byl dlouhá léta oporou opavské juniorky. 
V sezóně 2008/2009 dokonce díky svým výborným 
výkonům v Opově (jak mezi juniory, tak mezi muži) 
nakoukl do extraligy (v jednom zápase oblékl barvy 
Vítkovic). Vloni se pak blýskl i v Benátkách nad Jizerou, 
odkud před sezónou 2011/2012 dostal pozvání na 
zkoušku. Nadějný obránce se šance chopil na výbornou a 
v základní části nasbíral deset bodů. Na tři zápasy si ho 
navíc ze své farmy vytáhli Bílí Tygři (Ondřej si připsal 
jednu asistenci). Letos může statný zadák zazářit ještě 
více. Jeho hokejový růst je zatím bleskurychlý. Třeba 
bude následovat kroky Tomáše Urbana a usadí se 
stabilně v sestavě Bílých Tygrů. 

Klimenta-Pabiška. Tahle mladá lajna tehdy svojí dravostí 
zatápěla všem prvoligovým obranám. Všichni tři se 
nakonec objevili i v extralize. 



ANALÝZA 

 

UTři nejlepší posily 

ROSTISLAV MALENA 

1. útočné formace. V přípravě 
zatím dokazoval, že si tolik 
prostoru rozhodně zaslouží. 

Zkušený obránce se po 
dlouhých letech vrátil do míst, 
odkud vyrazil do extraligového 
kolotoče (Zlín). Produktivní 
obránce v minulých čtyřech 
sezónách hájil barvy Dukly, 
předtím i Komety Brno.   

ROSTISLAV MAROSZ 

Lepší náhradu za odcházejícího 
Lukáše Havla zkrátka Třebíč 
najít nemohla. Oba dva jsou 
typově pobobní útočníci, kteří 
dokážou s pukem na holi přejet 
celé kluziště. Marosz může 
v HST zažít životní sezónu, 
která by ho mohla katapultovat 
zpět do nejvyšší soutěže. 

JAKUB ČUŘÍK 

Loni hrál sice tento hbitý 
forvard pouze 2. ligu v barvách 
Prostějova, ale 27letý útočník 
má bohaté zkušenosti i z druhé 
nejvyšší soutěže (Olomouc). Na 
Hané moc prostoru nedostával, 
zato v Třebíči s ním počítají do 

UTŘEBÍČ 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Třebíč  0:5   Kometa 
Znojmo  6:5sn  Třebíč 
Třebíč  1:0   Jihlava 

Olomouc  2:1sn.  Třebíč 
Třebíč  6:1   Písek 

Třebíč  3:2   Znojmo 
Jihlava  2:3  Třebíč 

Třebíč  2:3   Havl. Brod 
Třebíč  5:4sn.   Olomouc 

Písek  2:4  Třebíč 
 

KOHO SLEDOVAT 
VILÉM BURIAN 

Vilém Burian udělal v Českých Budějovicích 
dojem, ale místo v sestavě v nově rodícím se 
mužstvu mu to nezaručilo. Vilém Burian se 
tedy po velkých komplikacích ze strany 
Motoru vrátil do Třebíče. Je dost možné, že 
právě tato sezóna bude jeho životní. 

 David Dolníček, hlavní útočná zbraň HST. 



 

UPREVIEW UCitelný odchod 

 

TIP: 8. MÍSTO 
Chronologické umístění (po ZČ)  

2006/2007: 6. 
2007/2008: 12. 
2008/2009: 13. 
2009/2010: 5. 
2010/2011: 10. 
2011/2012: 8. 

Nejproduktivnější hráči 11/12 
1. David Dolníček 40b 
2. Marek Laš      34b 

3. Martin Dočekal 25b 
 

Nejlepší střelec 11/12 
David Dolníček  17G 

 

stranu to ale nemusí být na škodu, vždyť 
v posledních letech se z mladých 
nezkušených zadáků staly během jedné 
sezóny v klubu s hvězdou na dresu  

spolehliví strážci obranného pásma (ať už 
šlo o Vladimíra Brože či Stanislava 
Dietze). Obraně by ale slušel příchod 
ještě jednoho zadáka, v úvahu připadá 

 Jakub Kania. Ten sice v Třebíči už 
odehrál celkem tři sezóny, ale ve všech 
případech přišel na Horácko až v průběhu 
rozjetého ročníku. Vyztuží mladý, leč 
zkušený obránce Třince obranu HST i 
letos? Pro Třebíč by to byla víc než 
skvělá zpráva. 

Ihned po skončení sezóny 
vyvstala na Vysočině jedna vážná otázka. 
Kdo nahradí v brance Šimona Hrubce, 
který v loňské sezóně předváděl 
fantastické výkony a dotlačil Horáckou 
Slavii až do play-off (za což si od našeho 
magazínu vysloužil titul nejlepšího 
prvoligového hráče uplynulého ročníku)? 
Bylo jasné, že stejně kvalitní náhrada za 
Šimona Hrubce na trhu nebude, navíc 
Třebíč stejně jako v minulých letech 
skládá korunku ke korunce. Vhodných 
kandidátů tedy nebylo mnoho, zvláště 
když Slovan, který měl na brankářském 
postu vždy velký přetlak, zahájil škrty 
v sestavě, které neminuly ani Zdeňka 
Orcta a Pavla Francouze. Na výpomoc od 
spřáteleného týmu tedy nemohla Třebíč 
spoléhat a Horáci se museli po gólmanské 
jedničce poohlédnout jinde. Hodně se 
spekulovalo o bývalém gólmanovi HST 
Michalu Nedvídkovi, který po sezóně 
skončil v Benátkách nad Jizerou, kde se 
nedokázal prosadit v nabité konkurenci 
Jiřího Stejskala či případně Tomáše 
Vošvrdy. Tato varianta ale padla.  

 

ŠIMON HRUBEC 
Těžko si představit větší ztrátu. 
V loňském ročníku byl podle našeho 
magazínu vůbec nejlepším hráčem 
soutěže, a pochopitelně i brankáčem. 
O Hrubcovy služby se přihlásilo 
několik mužstev, zvítězil Třinec. 

 Útoku by prospělo, kdyby se 
vývoj Davida Vítka a Tomáše Vondráčka 
urychlil. Jinak se bude spoléhat 
především na obětavost a bojovnost. 

Gólmanský post tedy bude asi 
největší slabinou týmu, který bude 
usilovat o čtvrtou účast v play-off 
v řadě. Třeba ale DOPLŇ JMÉNO 
překvapí a Třebíč se na svého gólmana 
bude spoléhat stejně jako 
v předcházejících letech na Kučírka, 
Nerudy, Luňáka, Nedvídka, Fialy, 
Francouze a v neposlední řadě i Šimona 
Hrubce, jehož čeká první výrazná 
extraligová štace v týmu třineckých 
Ocelářů.  Všichni výše jmenovaní muži 
v Třebíči zažili skvělé roky a byli pro 
svůj tým oporami. Uvidíme, zda se do 
zástupu těchto skvělých brankářů zařadí 
i DOPLŇ. Pokud ne, bude to pro 
defenzivně laděnou a obětavě hrající 
Třebíč velký problém.  

HVĚZDA TÝMUAni obrana asi nebude 
nejsilnějším článkem Horácké Slavie. 
Příchod velezkušeného Rostislava Maleny 
sice vlil třebíčským fanouškům do žil 
optimismus, ale stejně jako 
v předcházejících letech bude věkový 
průměr HST hodně nízký. Na druhou 

 
ROSTISLAV MALENA 

V ofenzivě HST je také plno 
zvučných jmen, ale Rostislav Malena 
je pro současný tým daleko 
důležitější. Zkušený obránce, který 
se do mateřské Třebíče vrátil 
z nedaleké Jihlavy, bude totiž 
dirigovat přesilové hry, s čímž měli 
v posledních letech Horáci trochu 
problém.  



 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR S NOVOU 
POSILOU JAKUBEM 

ČUŘÍKEM 
 

ČLÁNEK PŘEVZAT Z HSTREBIC.CZ 
ROZHOVOR POŘÍDIL JIŘÍ MOKRÝ 

 

Do první ligy se vracíte po dvou letech ve 
druhé lize, jak se vaše angažmá v Třebíči 
seběhlo? 

Měl jsem normálně civilní zaměstnání, pracoval 
jsem jako obchodní zástupce a u toho jsem 
hrál hokej v Prostějově, což mi vcelku 
vyhovovalo. Byl jsem ale pořád hráč Olomouce 
a jak už jsem říkal v jiných rozhovorech, tak 
Olomouc mě nabídla sem do Třebíče. Tady po 
mě sáhli a ta jednání probíhala strašně rychle. 
Na trenérech a vedení klubu bylo vidět, že o 
mě mají zájem, čehož si strašně cením, 
protože už jsem ani nedoufal, že bych se ještě 
vrátil do první ligy. Jsem za to rád a teď je na 
mě, abych tu důvěru Třebíči zpátky vrátil co 
nejlepšími výkony na ledě.  

Pocházíte z Hané, takže to máte trošku z 
ruky. Není to pro Vás komplikace? 

Trošku dál to je, navíc jsme si s přítelkyní v 
Olomouci koupili byt, takže je to teď takové 
složitější, ale já mám výhodu, že moje 
přítelkyně mě v hokeji strašně podporuje, 
takže mi to takhle vyhovuje. Je to sem do 
Třebíče z Olomouce nějakých sto padesát 
kilometrů, což zase není tak hrozné. Určitě se 
teď vidíme míň, než když jsem hrál v 
Prostějově, ale všechno se dá zvládnout. 

tahle fakt mělo být. Jsem rád, že jsme tenkrát Lukášovi dokázali pomoct, 
bylo nás tam u toho tenkrát dost. Já mám tu výhodu, že mám v rodině 
zdravotní sestřičky, takže se s přítelkyní o takových věcech občas bavíme, 
nějaké školení jsme měli i ve škole. Zaplať pánbůh, že to dobře dopadlo a že 
Saly může pořád hrát hokej.  

Máte spolu nějaký zvláštní vztah, nebo je to normální kamarádství? 

Tak určitě je to bližší kamarádství, než s ostatními. Už ze žáků se znám s 
Martinem Čechem a už z té doby se znám i s Lukášem, možná už od páté 
třídy. Ani přesně nevím, je to už strašně dlouho. Lukáš Sláma byl první, koho 
jsem kontaktoval, když jsem se dozvěděl, že půjdu do Třebíče, a ptal jsem 
se ho, jak to tady chodí. Určitě k sobě máme trošku blíž, vlastně i tím, že 
sedíme v kabině vedle sebe. Je to trochu jiné. 

Vy osobně patříte ke čtveřici hráčů 
Olomouce, kteří mají obrovský podíl na tom, 
že můžete dnes nastupovat na led s Lukášem 
Slámou. Patříte k jeho zachráncům, za což 
Vám určitě patří velký dík. Jak vnímáte 
fakt, že teď nastupujete v jednom týmu. To 
je snad osud.  Zpátky k hokeji. Tým vypadá a hraje dobře, ale pořád je to pouze 

příprava. Jak jste Vy osobně spokojený s průběhem přípravy? 
O případu se dočtete ZDE a video z 
poděkování zachráncům Lukáše Slámy najdete 
ZDE. 

Po pravdě řečeno bych vůbec nevěřil, že si 
někdy ještě zahraju první ligu. To, že jsem 
přišel do Třebíče, sedím teď vedle Lukáše v 
šatně a hrajeme spolu v jednom týmu... Já jsem 
typ člověka, který věří na osud, takže to asi  

jsem i zápas v Olomouci, kde jsem nehrál, a kluci, dá se říct, Olomouc 
čtyřicet minut přehrávali. Myslím si, že se tady buduje silný tým s mladými 
a šikovnými hráči. Sám jsem byl překvapený z toho, jaká kvalita tady je, a 
jen doufám, že to prokážeme i v sezóně a v tabulce budeme co nejvýš. 

Musím říct, že jsem hrozně překvapený. Třebíč vždy měla hodně mladý tým, 
který spíš sbíral zkušenosti a loni se na poslední chvíli dostal do play – off. 
Letos si myslím, že je tým poskládaný hodně dobře. Nechci to zakřiknout, 
ale zatím, až na některé výpadky, podáváme v zápasech slušné výkony. Viděl 

http://www.hstrebic.cz/clanek.asp?id=Utkani-Trebice-s-Olomouci-odlozeno-3394
http://tv.onlajny.cz/video/index/id/170/idCanal/27


 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
# post jméno věk výška váha 

1 brankář Marek Čiliak 22 let 189 cm 87 kg 
31 brankář Lukáš Dusík 20 let 184 cm 78 kg 
35 brankář Karel Vejmelka (*96) 16 let 189 cm 83 kg 
14 obránce Václav Čejka 22 let 186 cm 89 kg 
90 obránce Stanislav Dietz 22 let 192 cm 89 kg 
72 obránce Ondřej Dlapa 20 let 198 cm 102 kg 
  obránce Roman Kadela 23 let 188 cm 86 kg 
96 obránce Rostislav Malena 35 let 186 cm 86 kg 
23 obránce Jiří Peroutka 19 let 187 cm 86 kg 
8 obránce David Rangl 24 let 183 cm 96 kg 
18 obránce Lukáš Sláma 29 let 181 cm 88 kg 
34 obránce Jan Zdráhal 21 let 185 cm 90 kg 
61 útočník Vilém Burian 24 let 194 cm 94 kg 
26 útočník Martin Čech 28 let 184 cm 83 kg 
4 útočník Jakub Čuřík 27 let 173 cm 71 kg 
  útočník Martin Dočekal 21 let 197 cm 98 kg 
10 útočník David Dolníček 33 let 183 cm 85 kg 
20 útočník Eduard Kadela 23 let 186 cm 90 kg 
92 útočník Jan Káňa (*92) 20 let 178 cm 80 kg 
16 útočník Tomáš Kaut 23 let 184 cm 88 kg 
11 útočník Jan Křivohlávek 21 let 184 cm 78 kg 
24 útočník Rostislav Marosz 21 let 180 cm 80 kg 
9 útočník Jaroslav Moučka 20 let 186 cm 88 kg 
44 útočník David Ostřížek 21 let 190 cm 85 kg 
6 útočník Lukáš Paták 19 let 182 cm 82 kg 
88 útočník Milan Přibyl 28 let 185 cm 100 kg 
5 útočník Tomáš Vondráček 21 let 190 cm 95 kg 

  23 let 186 cm 87 kg 
 

Přestupy 
příchody: 
Marek Čiliak 
Filip Barus 
Václav Čejka 
Rostislav Malena 
Jan Zdráhal 
Jakub Čuřík 
Rostislav Marosz 
Eduard Kadela 
odchody: 
Šimon Hrubec 
Vladimír Brož 
Stanislav Dietz 
Jakub Kania 
Tomáš Valenta 
Martin Dočekal 
Tomáš Fořt 
Lukáš Havel 
Marek Laš 
Vladimír Stejskal 
Radim Heřman 
 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 26/40 

 brankáři: 6  útočníci: 7 

obránci: 6 

Slovenský gólman Marek Čiliak, 
který na Horácko přišel ze Znojma, 
kde odchytal několik zápasů play-off, 
v přípravě podával solidní výkony, ale 
ještě nikdy nevykonával mezi seniory 
post brankářské jedničky (pomineme-
li jeho jednu sezónu ve 2. nejvyšší 
slovenské soutěži). Ale každý někdy 
musel začít.  

Důležité bude, jak se David Dolníček 
dokáže vyrovnat se ztrátou dvorního 
křídelníka Marka Laše, který odváděl 
spoustu černé práce. Větší bodový 
příspěvek se čeká od Tomáše 
Vondráčka. Vilém Burian sice dokáže 
sám rozhodovat zápasy, ale trápí ho 
nevyrovnané výkony. David Ostřížek 
a Rostislav Marosz jsou velké posily, 
které ofenzivě HST výrazně 
pomohou. 

 

klub: 7 Příchod Rostislava Maleny všechny 
třebíčské fanoušky nadchnul. Není 
divu, dlouhovlasý zadák patří 
k nejlepším prvoligovým zadákům. 
V týmu setrval i čerstvý ženáč a 
bojovník Lukáš Sláma. Řídit palbu při 
přesilových hrách dostane za úkol 
dělostřelec vypůjčený z Třince- 
David Rangl. 

Třebíč má hodně omezený rozpočet, 
který jí nedovoluje podepisovat 
zkušené hráče. Sportovní manažer a 
hlavní trenér klubu Kamil Pokorný má 
ale čuch na hráče a rok co rok udělá 
z party neznámých hokejistů výborný 
tým, který dokáže konkurovat zbytku 
soutěže.  

Klíč k úspěchu 
MAREK ČILIAK  

 
Úspěch Horácké Slavie bude 
záležat zejména na tomto muži. 
Pokud bude chytat dobře, tak se 
Třebíč klidně může prokousat do 
play-off. Pokud ale zklame, naděje 
výrazně poklesnou.   

http://hstrebic.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hstrebic.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hstrebic.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hstrebic.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hstrebic.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://hstrebic.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


 

UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UCO ŘÍKÁTE NA SOUČASNOU SOUPISKU TŘEBÍČE? MÁ HST ŠANCI PROKLOUZNOUT DO 
PLAY-OFF? 

HSfan: BUDE TO NA HRANĚ 
„Horácká Slavia přes léto spíše posílila, než oslabila. Zejména návrat zkušeného obránce Rostislava Maleny by mohl být 
pro tým z Vysočiny klíčový. V přípravných zápasech ostatní zadáky převyšoval a dokázal, proč má na svém kontě přes dvě 
stě extraligových zápasů a proč byl dlouhá léta stabilním článkem jihlavské defenzivy. V jeho schopnostech je udělat 
přes dvacet bodů, protože právě na Malenovi budou stát třebíčské přesilovky. Jeho rozehrávka a přehled v početních 
výhodách bude pro Třebíč k nezaplacení. I ofenziva HST nebude letos patřit k nejhorším. Vždyť druhá formace ve 
složení Burian-Ostřížek-Marosz patří k nejlepším v soutěži. Sečteno podtrženo, Horácká Slavia asi disponuje 
kvalitnějším kádrem než loni. Ale kdo ví, jestli to bude na postup do play-off stačit. Vždyť Litoměřice i Benátky nad 
Jizerou, hlavní konkurenti v boji o postupovou osmičku, přes léto rovněž posílily. Nebude tedy žádným překvapením, 
kdyby se o posledních místenkách do play-off rozhodovalo až v posledním kole, jako tomu bylo v předcházejících letech.“  
 
ADY: „Skvěle, tohle se povedlo… Co mám na mysli? Třeba to, že Malena, Dietz, Marosz nebo Dočekal nejsou v 1.lize už 
žádní nazdárci. Horáci mají skvělé dvě lajny, řekl bych na 1.ligu nadprůměrné, góly se dají čekat i od třetí pětky… Do 
obrany přišel zkušený Malena a staronová posila Dietz. Do play-off chce všech 14 týmů, ale šest z nich se budou muset 
spokojit pouze s play-out. Třebíč může skončit v play-off. A v pohodě třeba i na úkor největšího rivala, jihlavské Dukly!“ 
 

 
ZVLÁDNE MAREK ČILIAK ROLI JEDNIČKY? 

HSfan: ANO 
„V Třebíči umí pracovat s gólmany. Z neznámých mužů mezi známé hráče se v brance HST vypracovalo již několik 
gólmanů. A u Marka Čiliaka, který loni chytal za Znojmo, by tomu nemuselo být jinak. V přípravě předvácěl velmi 
spolehlivé výkony, navíc už má odchytáno i několik zápasů v nejvyšší slovenské soutěži, takže by tlak na svoji osobu měl 
zvládnout. Samozřejmě Šimon Hrubec a Pavel Francouz jsou jedineční brankáři, ale Marek Čiliak rozhodně pro svůj tým 
bude oporou.“ 

 
ADY: „Šimon je jen jeden, tohoto gólmana bude složité nahradit. V jednom to bude mít ale Marek Čiliak lehčí, bude před 
ním kvalitnější Třebíč než v minulé sezóně před Šimonem Hrubcem. Marek Čiliak je kvalitní brankář, myslím, že o tom 
fanoušky Třebíče během přípravy přesvědčil. Horáci se na něj budou moci spolehnout! “ 
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

BRANKÁŘSKÝ POST 
KAMIL POKORNÝ a RADEK NOVÁK Třebíč se vždy vyznačovala hrou, která aby byla 

úspěšná, požadovala od hráčů bojovnost a od brankářů 
skvělé výkony. V posledních letech se dostavovalo obojí a 
Horácká Slavia tak zažila tři sezóny v řadě, jejichž 
závěr okořenila účast v play-off. Ale jak tomu bude 
letos? Zachytá brankář? Ke vší úctě k Marku Čiliakovi, 
jeho výkony jsou zatím velkým otazníkem. V přípravě 
však předváděl velmi slušné výkony.  

Sehrané trenérské duo (bývalí spoluhráči z Horácké 
Slavie) se dokáže skvěle doplňovat. Kamil Pokorný je 
zároveň i sportovním manažerem klubu, takže řadu 
pravomocí má i jeho asistent Radek Novák. Oba dva 
spojuje krom zápalu do práce i jeden negativní fakt- oba 
dva byli totiž nuceni ukončit z důvodu zranění své 
hráčské kariéry. 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

TOMÁŠ VONDRÁČEK TOMÁŠ KAUT 
21 LET, ÚTOČNÍK 23 LET, ÚTOČNÍK 

  
Tento útočník ještě není v prvoligovách kruzích brán tak 
vážně, jak by si zasloužil. V Třebíči, ale už i v Chrudimi, 
odváděl tento pracovitý forvard cenné služby jak 
v přesilových hrách, tak i v početních nevýhodách. Mezi 
další jeho přednosti krom bojovnosti a defenzivních 
schopností je i fakt, že drží hokejku na pravou stranu. A 
těchto hokejistů není nikdy dost a tréneři je hodně rádi 
využívají v různých herních činnostech.Tomáš Kaut je 

O kvalitách Tomáše Vondráčka se už v širších 
hokejových kruzích moc dobře ví. Podle názoru magazínu 
o 1. lize ale zarputilý hokejista ze svého potencionálu 
ještě nevyždímal zdaleka vše a jeho ambice by měly být 
výše, než na patnácti získaných bodech a deseti 
vstřelených brankách z minulého ročníku. V uplynulé 
sezóně dokonce v některých zápasech nastupoval jen ve 
čtvrté lajně, v závěru sezóny se mu ovšem jeho stará 

navíc stále ještě mladý perspektvní forvard a jeho 
ambice jistě přesahují hranice 1. ligy. Kdo ví, třeba si  už 
v letošním ročníku řekne o extraligovou šanci.  

dobrá forma vrátila. Pokud chce Třebíč pomýšlet na další 
účast ve vyřazovacích bojích, zvýšená potence mladého 
útočníka by jistě nebyla na škodu. 



ANALÝZA 

 

UTŘI NEJLEPŠÍ POSILY 
 

DUŠAN ŽOVINEC 

V Písku se loni tento mladý 
obránce vyhrál ke skvělým 
výkonům. Vypracoval se 
v jednoho z klíčových obránců 
IHC. Na záchraně soutěže se 
podílel čtyřmi vstřelenými 
brankami. Bohužel pro 
Jihočechy Písek po jedné 
sezóně opustil. Ovšem naštěstí 
pro Litoměřice.  

MILAN TOMAN 

Návrat ztraceného syna. 
Dlouholetý extraligový obránce 
začínal s hokejem právě 
v Litoměřicích. I tak ale hodně 
lidí šokovalo, že ve 32 letech 
zamířil tento nadprůměrný 
extraligový zadák do 1. ligy.   

USTADION 

PAVEL MRŇA 

Jeho návrat na litoměřický led 
pochopitelně vzbudil u kališníků 
velké nadšení. Vždyť tento 
hokejista před dvěma lety 
v barvách Stadionu, kam přišel 
v průběhu sezóny z Roudnice 
nad Labem, zazářil a vyšvihl se 
až do extraligové Plzně. Sbíral 
tehdy bod na zápas. 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Litoměřice  4:2   Sparta 
Litoměřice  6:5sn.   Kadaň 

Děčín  1:5  Litoměřice 
Litoměřice 3:2sn. Soligorsk (BĚL)  

Beroun  3:6  Litoměřice 
Ústí n/L 9:2 Litoměřice 

Gap (FRA)  2:4  Litoměřice 
Crimmitschau (NĚM)   4:3sn.  Litoměřice 

Most  4:1  Litoměřice 
Litoměřice  5:1   Most 

Benátky n/J  1:2sn.  Litoměřice 
 

KOHO SLEDOVAT 
PAVEL MRŇA 

Tohoto hráče určitě nepřehlédnete. 
Nejenže převyšuje v hokejových 
dovednostech většinu prvoligových hráčů, 
ale fanoušky hostí dokáže namíchnout 
provokacemi vůči soupeřům. Poznala to už 
řada týmů. 

Jaroslav Hašek nasbíral ve dvou 
uplynulých sezónách shodně 29 bodů. 
Kolik jich asi získá letos? Že by 29? 



 

postoupit do vyřazovací části.  
 Už u toho ale nebude Jindřich 
Setikovský. Ten v Litoměřicích z vlastní 
vůle skončil. Jako náhradu do 

UPREVIEW 
 

Daniela Koláře či Šimona Antončíka. 
Všichni jsou to hráči, kteří Stadionu jistě 
hodně pomohou. Proto mají Litoměřice pro 
letošní sezónu jasný cíl-  

UCitelný odchod 
 

 13. březen 2012 se zařadil mezi 
nejvýznamější data litoměřické hokejové 
historie. Tento den byla totiž podepsána 
dvouletá partnerská smlouva mezi 
zmíněným Stadionem a extraligovým 
klubem Sparta Praha (první výsledky 
spolupráce mezi Stadionem a Spartou se 
objevily už zhruba dva týdny po podpisu 
smlouvy, Litoměřice byly totiž 
spolupořádajícím městem mládežnického 
turnaje- Memoriál Jana Marka). "Sparta 
nehledá farmu, jak to ostatní extraligové 
týmy trochu hanlivě nazývají. My 
potřebujeme rovnocenného partnera, se 
kterým se budeme navzájem obohacovat," 
řekl po podpisu smlouvy Petr Bříza, šéf 
představenstva Sparty, která ukončila 
spolupráci s berounskými Medvědy. 
"Smlouva končí, byli jsme velmi 
nespokojeni, nový majitel ztěžoval život 
našim lidem, samé komplikace," dodala 
slavná brankářská persóna na tiskové 
konferenci věnované podpisu oboustraně 
výhodné dohody. "Slibujeme si od toho 
zkvalitnění kádru, tím pádem bychom se v 
příštím roce chtěli probojovat poprvé do 
play-off, které nám dvakrát po sobě uteklo 
o bod," řekl zase předseda litoměřického 
klubu Jaromír Tvrzník. “Konkrétní 
spolupráce by měla být o vzájemné výměně 
hráčů. My potřebujeme pro extraligu 
podstatně širší kádr a mladé kluky, které 
postupně zabudujeme do mužstva. Já jsem 
si procházel první ligou i extraligou, takže 
znám úskalí, která vás mohou potkat. 
Někdy se stane to, že je nedostatek hráčů 
a poté je to o vzájemné komunikaci. Když 
třeba my budeme v potížích, druhý klub 
nám pomůže a naopak. Není to, jak již řekl 
Petr Bříza, na úrovni nějakého farm týmu, 
protože farm tým znamená, že Sparta 
kontroluje celý chod klubu, tak tomu není. 
Jde o to, aby vzájemná komunikace byla 
taková, abychom si vzájemně vyšli vstříc a 
chápali konkrétní potřeby toho druhého," 
řekl zase Josef Jandač, tehdy ještě 
trenér Sparty (dnes HC Lev). A o jaké 
hráče, kteří budou pendlovat mezi 
seniorským týmem Sparty a Litoměřicemi, 
tedy vlastně jde? Například o Tomáše 
Rubeše, Daniela Sobotku, Dušana Žovince, 

Chronologické umístění (po ZČ)  
2006/2007: 2.liga 
2007/2008: 2.liga 
2008/2009: 2.liga 
2009/2010: 2.liga 

2010/2011: 13. 
2011/2012: 9. 

Nejproduktivnější hráči 11/12 
1. Marek Loskot  29b 

2. Jaroslav Hašek  29b 
3. Martin Novák 23b 

  
Nejlepší střelec 11/12 

Marek Loskot  14G 

MAREK LOSKOT 
Mladý forvard, jenž vyhrál týmové 
bodování uplynulé sezóny, se vrátil 
do kmenové Mladé Boleslavi. 
Litoměřicím bude určitě citelně 
chybět, protože byl loni zvolen 
třetím nejlepším hráčem týmu.  TIP: 10. MÍSTO 

trenérského tandemu s Danielem 
Tvrzníkem vybralo klubové vedení Milana 
Vrzala, bývalého obránce pražské Sparty 
nebo Ústí nad Labem. Pro 35letého muže 
je to první působení u seniorského týmu, 
což může být nevýhoda. Na druhou 
stranu každý někdy musel začít. "Chtěli 
bychom lidi v Litoměřicích hokejem bavit, 
hrát útočný a agresivní hokej," prozradil 
hlavní filozofii klubu. Budou se fanoušci 
hokejem opravdu bavit? 

HVĚZDA TÝMU 
PETR PŘIKRYL 

Litoměřickému klubu hodně vděčí. 
Právě ve Stadionu dostal první 
brankářské základy, které mu pak 
přišly vhod a udělaly z něj 
profesionálního sportovce. Nyní chce 
svému mateřskému týmu vše splatit. 
Nejenže bude brankářskou oporou 
Severočechů, ale zároveň bude 
zastávat i post generálního manažera. 



 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVORY 

 
ČLÁNEK PŘEVZAT Z OFICIÁLNÍCH 

STRÁNEK HC STADION LITOMĚŘICE 
(hclitomerice.cz) 

 
ROZHOVOR S PETREM PŘIKRYLEM 

POŘÍDIL MICHAL SABÓ 

Současně se startem letní přípravy přišly 
některé změny v realizačním týmu. Jednou 
z nich je váš nástup na post generálního 
manažera. Jaká bude vaše pracovní náplň? 

Má pracovní náplň je vše ohledně financí, 
chodu klubu a zejména reklam a komunikace 
se sponzory či fanoušky. Také se budu 
podílet na komunikaci s HC Sparta Praha, kde 
jsem dlouhou dobu působil. Není to hlavně 
jen o mně, ale řekněme, že jsem víceméně 
taková pravá ruka pana Jaromíra Tvrzníka a 
pana Daniela Sadila. Musím také 
připomenout, že klub či chod financí do něj, 
není závislý jen na mně, protože na příští 
sezónu peníze z větší části poskládali tito 
pánové, které jsem už zmiňoval. Já se 
samozřejmě budu snažit také přispět. 
Sportovní stránku věci, jako sestavování 
týmu nebo jiné čistě sportovní záležitosti, 
neovlivňuji, protože jsem součástí týmu jako 
hráč a doufám že jim budu ještě několik 
sezón. Vše okolo sportovních věcí je čistě v 
pravomoci sportovního manažera Daniela 
Tvrzníka. 

Bude zajímavé to skloubit dohromady a já se na vše moc těším, nicméně bez 
pomoci lidí, kteří zde pracují, bych to nezvládl. Jestli to vše bude mít smysl, 
uvidíme až na konci sezóny a potom se teprve budou tyto změny hodnotit. 

Kdy jste se o nabídce na novou funkci 
doslechl poprvé? 

Lze očekávat, že se budete postupem času přesouvat z brankoviště plně do 
křesla generálního manažera? 

Nabídku generálního manažera jsme spolu s 
vedením HCSL řešili už delší dobu. První 
kontakt přišel při první sezóně, kdy klub 
postoupili do 1.ligy, ale tenkrát jsem 
přestupoval ze Sparty do Plzně, kde jsem 
dostal smlouvu na 2 roky, ale jak všichni víme, 
nebylo to vydařené působení a během 
několika měsíců jsem se objevil v dresu 
HCSL. Musím zdůraznit, že si velice vážím 
nejen nabídky pomáhat v chodu klubu, ale 
také toho, že můžu být součástí celé 
organizace HCSL i jako hráč. HCSL mi dal 
možnost se zde naučit hrát hokej a teď 
přišla příležitost vše klubu vrátit. 

Nechtěl bych se přesouvat jen do židle "GM". Je mi 34 let a doufám, že ještě v 
hokeji budu platným hráčem po několik sezón, od toho se bude vše odvíjet.  

Jaké byly na vaše jmenování ohlasy v kabině? 

Ohlasy? No nevím, je to samozřejmě složité. Já hlavně chtěl, aby bylo 
zdůrazněno, že v kabině jsem hráč jako kdokoliv jiný. Má funkce novlivňuje 
cokoliv v dění tam, kde si oblékám dres HCSL. Budu se snažit o to, aby kluci měli 
vše potřebné k tomu hrát co nejlépe hokej a pomáhat jim. 

Promluvil jste ke svým spoluhráčům a přednesl jim své záměry a vizi, se 
kterou na svou pozici nastupujete? 

Letos vás čeká náročný úkol, tedy skloubit 
hráčské a manažerské povinnosti. Máte z 
toho nějaké obavy nebo to berete jako 
novou výzvu? 

Vše jim přednesl Daniel Tvrzník jako sportovní manažer a trenér v jedné osobě. 
Já ke klukům budu maximálně promlouvat tehdy, když se budem bavit o hokeji 
nebo o holkách, tam jsem jejich parťák. Z pozice GM nebudu promlouvat nikdy, 
dokud budu hráčem HCSL!  



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 
# post jméno narozen věk výška váha 

49 B Petr Hruška 3.1.1990 22 let 178 cm 71 kg 

1 B Petr Přikryl 17.2.1978 34 let 180 cm 81 kg 

15 O Jakub Evan 25.2.1984 28 let 183 cm 85 kg 

44 O Patrik Husák 23.4.1990 22 let 188 cm 81 kg 

5 O Jakub Kolář 15.6.1992 20 let 190 cm 86 kg 

4 O Ondřej Kříž 22.10.1974 37 let 178 cm 90 kg 

61 O Ondřej Martinka 3.5.1987 25 let 193 cm 95 kg 

7 O Milan Toman 30.11.1979 32 let 175 cm 90 kg 

8 O Dušan Žovinec 5.10.1992 19 let 180 cm 76 kg 

16 U Šimon Antončík 28.10.1990 21 let 192 cm 85 kg 

88 U Miroslav Forman 12.8.1990 22 let 186 cm 87 kg 

49 U Jaroslav Hašek 13.12.1977 34 let 183 cm 88 kg 

71 U Jakub Hlusička 1.7.1988 24 let 179 cm 86 kg 

41 U Kryštof Kafan 4.2.1990 22 let 188 cm 86 kg 

10 U Pavel Mrňa 1.8.1988 24 let 190 cm 85 kg 

85 U Martin Novák 2.11.1988 23 let 177 cm 82 kg 

18 U Tomáš Rubeš 25.9.1992 19 let 172 cm 67 kg 

86 U Jan Rudovský 6.1.1987 25 let 182 cm 87 kg 

26 U Ladislav Slížek 17.10.1976 35 let 179 cm 82 kg 

9 U Petr Šinágl 18.2.1982 30 let 180 cm 78 kg 

22 U Martin Tvrzník 26.6.1980 32 let 179 cm 79 kg 

27 U Lukáš Žalčík 15.10.1990 21 let 184 cm 82 kg 

  Tprůměr: 26 let 183 cm 83 kg 

PŘESTUPY 
příchody: 
Dušan Žovinec 
Daniel Sobotka 
Pavel Mrňa 
Petr Hruška 
Jakub Kolář 
Šimon Antončík 
Tomáš Rubeš 
Stanislav Eis 
David Merta 
odchody: 
Dominik Boháč 
Václav Drábek 
Martin Dudáš 
Ondřej Holomek 
Daniel Hora 
Ondřej Smetana 
Martin Belay 
Ladislav Gengel 
Radan Lenc 
Marek Loskot 
David Tůma 
 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 28/40 

brankáři: 8  útočníci: 7 
Petr Přikryl je klíčovým hráčem 
týmu. Bez něj by asi loni těžko 
Litoměřice doufaly v play-off až do 
posledního možného kola. I letos 
právě k němu směřují veškeré naděje 
fanoušků Stadionu. Přikryl, bývalý 
brankář pražské Sparty, je natolik 
zkušeným gólmanem, že by měl 
pokračovat ve výborných výkonech 
z loňského ročníku. 

Petr Šinágl a Ladislav Slížek. To jsou 
dvě obrovské prvoligové persóny. Kdysi 
toto duo skvělých hokejistů táhlo 
Beroun, dnes by rádo dotlačilo Stadion 
až do vysněného play-off. Budou 
k tomu potřebovat ale i pomoc 
ostatních hráčů. Jaroslav Hašek by se 
měl starat o střílení gólů, stejně jako 
třeba Pavel Mrňa. Ten ale může 
kdykoliv utéci za lepším. Ale jsou tu 
ještě nadějní mladíci z pražské Sparty- 
Rubeš, Antončík a další. 

 
 

obránci: 6 
Ondřej Martinka bude po odchodu 
Václava Drábka pro svůj tým ještě 
důležitějším členem než v uplynulém 
ročníku. Právě on bude klíčovým 
zadákem týmu. Jakub Evan mu bude 
víc než zdatným pomocníkem. 
Navrátilec Milan Toman může 
nasbírat přes dvacet bodů. 

klub: 7 
Spolupráce se Spartou bude pro 
Stadion jistě velmi prospěšná. Dalšími 
klady této hokejové organizace je 
skvělé zázemí a výborná podpora od 
fanoušků. MÍRNOU slabinou však může 
být nepříliš zkušené trenérské duo. 

 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
PETR PŘIKRYL 

 
Litoměřice mají letos kvalitní kádr, 
ale fakt, jestli se probojují do 
play-off, bude záležet zejména na 
brankáři Petru Přikrylovi. Stadion 
nemusí mít strach, tento gólman 
patří k absolutní prvoligové elitě a 
neměl by zklamat důvěru fanoušků. 

http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.hclitomerice.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


 

UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UMYSLÍTE, ŽE PETR PŘIKRYL DOKÁŽE SKLOUBIT POST BRANKÁŘSKÉ JEDNIČKY S FUNKCÍ 
GENERÁLNÍHO MANAŽERA KLUBU? 

 
HSfan: TROCHU HO TO POZNAMENÁ 
„Myslím si, že Petr Přikryl je natolik zkušený brankář, že bude i nadále klíčovou osobností mužstva. Nicméně určitě ho spoustu 
starostí spojené s manažerováním trochu ovlivní. Stejně jako Jaroslava Nedvěda v loňském ročníku. Každopádně kdyby Přikryl 
pochyboval o tom, že bude obě dvě funkce plnit na sto procent, nabídku by jistě nepřijal. A on moc dobře ví, co dělá. Alespoň si 
to tedy myslím.“  
 
Ady:  ANO 
„ Myslím si, že „Bingo“ s tímto nebude mít žádný problém. Možná trochu ostrouhá jeho manželka a děti, ale rozhodně ne tým 
Stadionu, naopak si myslím, že Přikryl bude letos ještě větší opora než minulou sezónu a dovede Litoměřice do play-off.“ 
 

NA STŘÍDAČCE A-MUŽSTVA STADIONU ŠÉFUJÍ DVA NEPŘÍLIŠ ZKUŠENÍ TRENÉŘI- MILAN 
VRZAL A DANIEL TVRZNÍK. NEDOPLATÍ NA TO LITOMĚŘICE? 

 
HSfan: PODLE MÉHO NÁZORU NE 
„Milan Vrzal má před sebou první ročník své trenérské kariéry u seniorského mužstva. V předcházejících letech se totiž tento 
bývalý obránce Sparty staral o tamější mládež. Každý ale někdy musel začít. Navíc výhodou pro Milana Vrzala je jistě to, že se 
se sparťanskými mladíky v sestavě Litoměřic osobně zná právě ze svého působení v holešovickém celku. Navíc Milan Vrzal i 
Daniel Tvrzník jsou považování za progresivní trenéry, kteří sledují nové trendy, které pak přenáší i do samotných tréninků. 
Takže si myslím, že nějaký výraznější problém by nastat nemusel. Možná v samotném koučinku při zápase, ale to se teprve  
uvidí. “ 
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

MILAN VRZAL a DANIEL TVRZNÍK  ZVLÁDNE PETR PŘIKRYL DVĚ FUNKCE? 
Daniel Tvrzník má u fanoušků bezmeznou podporu. Jako 
hráče ho davy milovaly, a stojí za ním i v jeho trenérské 
činnosti. Fanoušky Stadionu si navíc naklonil prohlášením, 
ve kterém obvinil Ústí nad Labem z úmyslné prohry v 
posledním kole loňské sezóny. Místo Jindřicha 
Setikovského do Litoměřic nastoupil Milan Vrzal. 

Petr Přikryl je dalším hráčem, který v rámci šetření 
zastává dva posty. Odchovanec místního klubu přijal 
nabídku na post generálního manažera, navíc bude stále 
aktivním hráčem. Zvládne se od svých manažerských 
starostí odprostit? Pokud ne, bude to velký problém, 
protože na Přikrylovi bude ležet největší odpovědnost. 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

ONDŘEJ MARTINKA 
Neoplývá nikterak skvělými statistikami, ale v 
současnosti asi kvalitnějšího obránce v sestavě 
Litoměřic nenajdete. Ondřej Martinka není žádná 
slečinka. Umí přitvrdit, občas na hraně faulu. "Rozhodně 
mě ale trenéři neříkají, abych ubral. Dokonce jsem byl 
jednou na koberci, že bych měl hrát více do těla. Nikdo z 
nás nechce dělat trestné minuty, ale občas tomu 
nezabráníš. A v případě vysokých hráčů je to ještě větší 
problém. Když jdu do těla menšímu hráči a mám hokejku 

DUŠAN ŽOVINEC 
V Písku loni dostal dostatek prostoru a vypracoval se na 
jednu z opor jeho zadních řad. Nyní ovšem IHC o jeho 
služby přichází, jelikož mladý sparťanský bek byl svým 
kmenovým klubem poslán do partnerských Litoměřic. I 
tam by nemusel být jeho ice-time tak nízký, aby mu 
zabránil v rychlém rozletu. Klidně se může stát, že se 
Žovinec stane jedním z nejlepších zadáků následující 
sezóny. Na druhou stranu změnu působiště vždy provází 
několik velkých otazníků. 

dole u pasu, tak on ji má třeba u ramen, takže je to pro 
nás trochu těžší," prozradil v off-line rozhovoru hráč, 
jenž v květnu oslavil pětadvacáté narozeniny. 



ANALÝZA 

UTři nejlepší posily 
DOMINIK HALMOŠI  

 
 

V loňské sezóně, ještě v barvách 
jihlavské Dukly, chytal parádně. 
Od našeho magazínu si dokonce 
vysloužil nominaci do ALL-STAR 
týmu měsíce. Stejně jako v Dukle 
se ale bude muset plzeňský 
gólman vyrovnávat s velkou 
konkurencí. Akorát že místo 
Filipa Novotného bude jeho 
parťákem Pavel Kantor. 

PATRIK PETRUŠKA 

I přestože je tomuto hráči 
teprve 21 let, už má na svém 
kontě 42 extraligových zápasů. 
Zatím je to ale stále hráč na 
hraně mezi extraligou a 1. ligou. 
V Písku ale bude mít dost šancí na 
to, aby se přehoupl na tu 
správnou stranu- tu extraligovou.  

PAVEL SEDLÁČEK 

Také tento mladík zapůjčený 
z Plzně má před sebou slušnou 
budoucnost. Podobně výbušných a 
rychlonohých hráčů není na české 
hokejové scéně mnoho. Pavel 
Sedláček dokáže přespurtovat 
drtivou většinu prvoligových 
zadáků a z toho by měl těžit. Je 
dost možné, že se stane jednou 
z opor jihočeského týmu. 

UPÍSEK 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Písek  2:4   Olomouc 
Písek  3:7   Znojmo 
Jihlava  3:1  Písek 
Kladno  7:1  Písek 
Třebíč  6:1  Písek 

Písek  1:4   Benátky n/J   
Písek  4:5sn.   Jihlava 
Havl. Brod  8:0  Písek 
Písek  2:4   Třebíč 

 

KOHO SLEDOVAT 
MAREK VANIŠ 

Do tohoto mladého útočníka vkládají 
písečtí fanoušci hodně nadějí. Loni 
ukázal, že v sobě ukrývá velký talent. 
Jenže dokáže se stát jedním z lídrů 
týmu už ve dvaceti letech? Toť otázka. 

Jiří Ferebauer by mohl zažít 
hokejový průlom. Stále nenavázal na 
parádní ročník v Třebíči z před 
několika let. 



 

UPREVIEW UCitelný odchod 
 

 

Chronologické umístění (po ZČ)  
2006/2007: 2. liga 
2007/2008: 2. liga 
2008/2009: 2. liga 
2009/2010: 2. liga 

2010/2011: 16. 
2011/2012: 11. 

TOMÁŠ NOUZA 
Šimon Hrubec držel akcie Písku nad 
vodou v předminulé sezóně, patriot 
zdejšího hokeje Tomáš Nouza v té 
loňské. Kdopak toto žezlo převezme 
letos? To je dost nejisté, právě lídr 
týmu bude Písku citelně chybět. 

Nejproduktivnější hráči 11/12 
1. Tomáš Nouza 45b 

2. Zdeněk Šperger  19b 
3. Jan Eberle 17b 

 
Nejlepší střelec 11/12 

Tomáš Nouza   17G 

TIP: 14. MÍSTO 

 

nového ročníku. 
I když sestava plná mladíků 

nevypadá nikterak kvalitním dojmem,  
úspěšný trenér Josef Řeháček zůstává i  

nadále ambiciózní, tak jako tomu bylo i 
v jeho předcházejících působištích 
(Jablonec nad Nisou a Vrchlabí). „Můj 
cíl? Dostat se s týmem do play off. 

 Myslím, že to bude i cíl vedení klubu. 
Nemůžeme si přeci dávat cíl v tom 
smyslu, že se chceme v soutěži udržet. 
To by byl alibismus. Cíl musí být 
motivační. Když se vrátíme k minulé 
sezoně, ta byla docela vydařená, tak 
proč bychom se v novém ročníku 
nedívali o něco výš. Chceme si zahrát 
play off,“ uvedl v rozhovoru pro 
ihcpisek.cz.     

    Nad píseckým hokejem se v létě 
smrákala černá oblaka. Hodně se 
spekulovalo, zda vůbec tento klub 
prvoligový hokej utáhne.  
 Proč tolik strachu? Hlavní mecenáš 
místního hokeje firma Komterm se totiž 
rozhodla investovat jinam. „Komterm 
nebude pokračovat v píseckém hokeji jako 
generální partner a nebude již figurovat 
ani v názvu zimního stadionu. Jedním 
důvodem k ukončení generálního 
partnerství byla jeho značná finanční 
náročnost. Vždyť Komterm zajišťoval pro 
písecký hokej každou sezonu zhruba sedm 
miliónů korun. Dalším se stala nenaplněná 
očekávání ve spolupráci s městem,“ uvedl 
generální manažer Jiří Černý.  

 

Právě město Písek se k místnímu 
hokeji tak trochu staví zády. Samozřejmě, 
jako v jiných městech, zajišťuje chod 
zimního stadionu, ale samotné A-mužstvo 
dotuje jen zhruba jedním milionem korun. 
A to je v prvoligovém měřítku velmi slabé. 
Navíc ani samotné vztahy mezi píseckým 
vedením a městem nejsou na dobré úrovni. 
Dokonce v srpnu proběhla jakási mediální 
válka. Představitelé obou stran si přes 
média vyměňovali vzkazy. To rozhodně IHC 
neprospělo ani v nejmenším.  

 I díky hodně limitovanému 
rozpočtu se tedy Písek musel rozloučit 
s několika oporami- odešel David Všetečka, 
kterého posléze následoval Josef Lukáč. 
Tomáše Nouzu, klíčového hráče uplynulého 
ročníku, si navíc stáhla do svých řad Mladá 
Boleslav. Řada sparťanských mladíků, kteří 
v Písku loni hostovali, zase zamířila do 
nového partnerského týmu-Litoměřic. 
Kariéru navíc ukončili Radek Bělohlav a Jiří 
Kudrna. 

Vedení tedy rozhodně nemělo  přes 
léto lehkou práci. Tým se jim doslova bortil 
pod rukama. Nakonec ale funkcionáři Písku 
zvládli na jedničku obsazení brankoviště. 
Duo Dominik Halmoši-Pavel Kantor totiž 
patří k nejlepším v soutěži.  

HVĚZDA TÝMU 
DOMINIK HALMOŠI 

Stále ještě mladý gólman se bude 
muset hodně činit, aby hrál Písek 
v 1. lize důstojnou roli. 
Předsezónní posila z Jihlavy, 
nebo chcete-li z extraligové 
Plzně, jejíž kmenovým hráčem 

Bohužel na ostatních postech přes 
léto Jihočeši oslabili. Nejenže defenziva 
postrádá zkušenosti a kvalitu, ale v útoku 
chybí rozený kanonýr. Kdo tedy bude dávat 
branky? Toť hlavní otázka před startem 

Halmoši je, bude bezesporu 
klíčovým hráčem jihočeského 
mužstva vedeném Josefem 
Řeháčkem.  



 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR 

S DOMINIKEM 
HALMOŠIM, 

BRANKÁŘSKOU 
JEDNIČKOU PÍSKU 

 
PŘEVZATO Z IHCPISEK.CZ  

ROZHOVOR POŘÍDIL PAVEL ŠÁCHA 
 

Kudy se ubírala vaše cesta k nadcházejícímu 
působení v Písku? 
„Přišel s tím za mnou Martin Straka (generální 
manažer Plzně – pozn. aut.). Řekl mi, že se 
nastolila určitá spolupráce s Pískem a otevřela 
se cesta k tomu, abych tam chytal. Byl jsem 
nakonec rád, že se tahle možnost naskytla. 
Jsem z Příbrami a od domova to mám v 
podstatě kousek. Do Písku jsem si navíc dělal 
výlety i mimo hokej ve svém volném čase, a 
moc se mi tam líbilo. Takže to beru skoro jako 
bych chytal doma… (úsměv)“ 
 
V kabině to pro vás nebude úplná „cizina“, 
protože se setkáte s několika hráči, které 
znáte ze společného působení v Táboře… 
„Jsem rád, že tam ti kluci jsou a zase se 
potkáme. V Táboře byla parádní parta a 
perfektně jsme spolu všichni vycházeli. I tahle 
věc tak nějak zapadá do té pohody, kterou mi 
angažmá v Písku nabízí. Samozřejmě ale věřím, 
že si sednu i s ostatními a poznám dobrou 
partu.“ 
 
Jaká jsou vaše přání a cíle pro nadcházející 
sezonu?   
„Doufám, že se nám bude dařit a opravdu se 
nám povede postoupit do play off. Přál bych si, 
aby naše hra i výsledky nalákaly diváky a 
chodilo jich víc, než co jsem měl možnost vidět 
při těch předchozích vzájemných zápasech. 
Protože to se pak hraje mnohem lépe… Co se 
týče mne osobně, chtěl bych, aby se mi dařilo, 
bavil jsem fanoušky a přispěl k úspěchu týmu.“ 

 
 

 

 
Otázka na tělo: Jaký je vlastně Dominik 
Halmoši? 
„(smích) No tak na tuhle otázku bych 
potřeboval tak hodinu, abych něco vymyslel…! 
Napište tam třeba, že jsem vtipnej a hodnej… 
Ale vážně, řekl bych, že jsem docela kliďas, ale 
občas umím být i cholerik. To jsou ale takové 
ty bezprostřední emoce. Je fakt, že i když se 
mi to třeba někdy nedaří, snažím se chovat k 
okolí slušně. Řídím se heslem ´přej, a bude ti 
přáno´. To všechno ale spíš posoudí ostatní.“  



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ NEBYLA ZVEŘEJNĚNA 
NÁSLEDUJÍCÍ JMÉNA TEDY VYCHÁZÍ Z PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ A TATO 

SOUPISKA JE POUZE ORIENTAČNÍ! 
 
BRANKÁŘI: 
Lukáš Cikánek 
Dominik Halmoši 
Pavel Kantor 
 
OBRÁNCI: 
Dominik Boháč 
Jan Kanov 
Josef Klement 
Tomáš Petráček 
Tomáš Drtil 
Petr Mocek 
Martin Semrád 
Jakub Makovský 
Lukáš Kužel 
David Pavlíček 
 
 

PŘESTUPY 
 
příchody: 
Dominik Halmoši  
Tomáš Petráček 
Dominik Boháč 
Radim Heřman 
Patrik Petruška 
 
odchody: 
Vojtěch Sedláček 
Vratislav Vajner 
Martin Havran 
Josef Lukáč 
David Všetečka 
Dušan Žovinec 
Radek Bělohlav 
Jiří Kudrna 
Tomáš Nouza 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
DOMINIK HALMOŠI 

 
Jestli chce Písek zabojovat o play-
off, musel by Dominik Halmoši 
chytat jako jeho jmenovac Hašek. 
Každopádně právě Halmoši dává 
Písku ještě malinkou naději. 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 19/40 

brankáři: 7 útočníci: 4  

Dominik Halmoši ještě nikdy 
v profesionální soutěži nedělal 
týmovou jedničku. V Písku by se to 
ale mělo změnit. I když Pavel Kantor 
rozhodně několik zápasů odchytá a 
třeba svého kolegu z brány časem 
vytlačí. Každopádně v brankářích 
problém IHC nehledejte. 

Po odchodu Tomáše Nouzy bude 
ofenziva Písku hodně oslabená. 
Nejzkušenějším mužem sestavy 
Josefa Řeháčka zůstává Zdeněk 
Šperger. Hokejový průlom možná 
nastene u talentovaného Marka 
Vaniše. Útok ale potáhnou zejména 
mladíci z Plzně- Pavel Sedláček a 
Patrik Petruška. obránci: 3 

klub: 5 Po odchodu Davida Všetečky a 
Josefa Lukáče bude plnit roli 
klíčového beka David Pavlíček, jenže 
ten před začátkem soutěže 
onemocněl infekční mononukleózou a 
Písku bude chybět v převážné části 
nadcházející sezóny. Je to škoda, 
protože právě tato sezóna mohla být 
pro Pavlíčka průlomová a mohl získat 
extraligové angažmá. 

Josef Řeháček je v současnoti asi 
největším důvodem toho, proč by se 
oslabený Písek mohl probojovat až do 
play-off. Tento kouč totiž patří 
k nejlepším ve svém oboru. 
Každopádně po finanční, manažerské 
a fanouškovské stránce už Písek patří 
k podprůměrným mužstvům 1. ligy. 

ÚTOČNÍCI: 
Radim Heřman 
Zdeněk Šperger 
Stanislav Polodna 
Jiří Ferebauer 
Marek Vaniš 
Josef Slavík 
Frank Kučera 
Patrik Petruška 
Martin Čurda 
Jakub Bernad 
Filip Vlček 
Petr Markulinec 
Pavel Sedláček 
Tomáš Pacanda 
Radek Volf 
Jakub Marek 
 



 

UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UKDO PODLE VÁS DOKÁŽE NAHRADIT GÓLY TOMÁŠE NOUZY?  
UHSfan:U NIKDO 
„Proč si myslím, že nikdo z Píseckých nedokáže letos střelecky ožít? Prostě si to myslím. Vojtěch Mrkvička sice zažil parádní 
předloňskou sezónu, ale v IHC se zatím nedokázal prosadit. Jakub Suja mezi žádné velké kanonýry také nepatří, navíc stále 
nedokázal navázat na své výkony ze druhé nejvyšší slovenské soutěže. Jiří Ferebauer už se střelecky trápí delší dobu. A jiného 
kandidáta nevidím. Zkrátka Písek bude svého odcházejícího kapitána hodně postrádat a bude rád, když se bude držet na 
dohled play-off. Ale třeba jako každoročně někdo vylétna a vyvede mě z omylu.“ 
 
ADY: „Říká se, že každý je nahraditelný, ale Tomáš Nouza ne, rozhodně ne v této slabé finanční situaci, co nyní u řeky Otavy 
panuje. Druhý nejproduktivnější hráč Zdeněk „Kába“ Šperger v týmu zůstal, ale v jeho moci už nebude překonat dvaceti 
bodovou hranici. Navíc se kvůli vysokým částkám do Tábora musel vrátit Nedorost s Mrkvičkou, takže další potencionální 
střelci jsou mimo hru. Nedivil bych se, kdyby letos Písek nedal ani 100 gólů, ale třeba v Kladně bude hrát Jágr a v Písku 
Melka...“ 
 

CO ŘÍKÁTE NA SOUČASNOU SOUPISKU PÍSKU? 
HSfan: CHYBÍ TAHOUN A STŘELEC 
„Pokud by se Písek s touto sestavou dostal do play-off, byl bych opravdu hodně překvapený. Vždyť i loni patřilo IHC 
k podprůměrným celkům soutěže, a to byla kvalita tehdejšího kádru s tím současným neporovnatelná. Nejsem jediný, kdo na 
soupisce Písku postrádá tahouna v útoku. Pokud dá v jihočeském mužstvu někdo více jak patnáct branek, bude to pro mě 
rovněž překvapením. Navíc defenziva je i díky zranění Davida Pavlíčka asi nejslabší v soutěži. Ještěže v bráně působí vyrovnaná 
dvojice Halmoši-Kantor...“ 
 
ADY: „V brankovišti Halmoši s Kantorem, v obraně loni jeden z nejlepších beků Litoměřic- Dominik Boháč, dříč Drtil, kladenský 
Kužel nebo loni ještě jihlavský Petráček. Podle jmen by se nezdálo, že jde o slabou obranu. 48 obdržených branek je ale 
z devíti přátelských zápasů hodně. Co hodně, je to prostě moc. Když jsme u čísel, tak je to přes 5 obdržených branek na 
zápas… A ofenziva? O nic lepší... 15 vstřelených gólů je prachbídná bilance. Písek má mladé mužstvo a není tam ani jeden hráč 
střední generace. IHC zachrání snad jen výluka NHL, v tomto případě by play-off nebylo jen sen.“ 
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

JOSEF ŘEHÁČEK a JIŘÍ KUDRNA 
ABSENCE TÝMOVÉHO LÍDRA O kvalitách Josefe Řeháčka asi nejvíce hovoří fakt, že 

během své víc jak desetileté trenérské kariéry vystřídal 
jen tři kluby a jen jednou byl odvolán (z Jablonce nad 
Nisou, a to jen proto, že byl u týmu už moc dlouho a jeho 
tehdejší zaměstnavatel potřeboval nový impuls). Z jeho 
posledního angažmá ve Vrchlabí ho vystrnadilo jen 
prodání prvoligové licence. Opravdu skvělý trenér. 

Po odchodu Tomáše Nouzi a Romana Němečka nezbyl 
v Písku nikdo, kdo by v rozhodujících chvílích vedl svými 
individuálními výkony tým za úspěchem. Nikdo ze 
současných hráčů nemá pověst hokejisty, který sám od 
sebe rozhoduje zápasy. Třeba se ale někdo takový 
v průběhu ročníku najde. Ale pokud ne, nastanou problémy. 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

JIŘÍ FEREBAUER JOSEF SLAVÍK 
Jen málokdo z prvoligových fanoušků zná toto jméno. 
Písečtí příznivci si však jeho služby nemohou vynachválit, 
jelikož bojovnějšího hráče v sestavě Josefa Řeháčka 
snad ani nenajdete. Ještě za druholigové éry hrával 
Josef Slavík ve čtvrté lajně, prim hráli jiní (Květoň, 
Šulčík, Kořánek...). Proto se nečekalo, že by se po 
postupu IHC do první ligy v sezóně 2009/2010 udržel 
v sestavě jihočeského týmu i pro následující ročník. 
Jenže zatímco hráči, kteří ve třetí nejvyšší soutěži 
sbírali bod na zápas, se v kádru neudrželi, Josef Slavík 
uchvátil trenéry a v týmu pro první ligu se udržel. 

23 LET, ÚTOČNÍK 
 

Jiří Ferebauer je hodně talentovaný útočník, který má 
na svém kontě několik extraligových startů (už jednou 
dokonce v nejvyšší soutěži slavil branku), ale jeho 
budoucnost v ELH je hodně v nedohlednu. Pokud se chce 
do sestavy Mountfieldu, který vlastní práva na tohoto 
forvarda, natrvalo prosadit, potřebuje co nejdříve zažít 
hokejový průlom. Přece jenom mu bude v únoru už 24 let, 
poté už třeba nebude kvůli vyššímu věku pro extraligové 
celky tak zajímavý. Zaprvé ale musí dostat výraznější 
šanci v Písku, aby mohl prokázat své schopnosti. 
Ferebauer sice nikdy nebyl moc produktivní, ale 
minimálně dvacet bodů se od něj letos očekává. 

Nejenže udržel, ale dokonce se stal i jedním z nejlepších 
hráčů. Hodně často dokonce nastupoval i v 1. lajně. 
V loňské sezóně ho ovšem limitovala zranění. 



ANALÝZA 

 

UTŘI NEJLEPŠÍ POSILY 
 

KAMIL TVRDEK 

jenže Pavlase pronásledují 
zranění. V posledních třech 
letech obzvláště. 

 
28letý Kamil Tvrdek má na svém 
kontě 81 extraligových duelů. 
Všechny si připsal během svého 
angažmá v Karlových Varech. V 
posledních letech však hájil 
barvy Vrchlabí, odkud se 
přestěhoval do severočeského 
Mostu. Nyní se vrací do Kadaně, 
za kterou v začátcích své kariéry 
úspěšně nastupoval.  

MIROSLAV HANULJAK 

Tento brankář byl několik let 
jedničkou ambiciózního 
Chomutova, takže je jasné, že 
určité kvality má, přestože se o 
něm během jeho angažmá u 
Pirátů hovořilo spíše negativně, 
než pozitivně. V Kadani ale 
určitě bude vítanou posilou. 
Otázkou je, kolik zápasů 
odchytá. Na šanci čekají i jiní. 

ALEŠ PAVLAS 

S Pavlasem přichází do obrany 
Kadaně velké zkušenosti. 
Třicetiletý bek má na svém 
kontě 136 extraligových klání. 
Toto číslo mohlo býti vyšší, 

UKADAŇ 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Litoměřice  6:5sn.   Kadaň 
Most  7:4   Kadaň 
Zvolen  5:4   Kadaň 

Kadaň  2:4  Berkut Kyjev   
Kadaň  5:7  Sanok (POL) 

Beroun  3:1   Kadaň 
Kadaň  2:2  Ústí n/L 

Kadaň  2:3sn.  Togliatti 
Ženeva 5:4 Kadaň 

Kadaň  2:5  Lausanne 
Kadaň  2:0  Beroun 

Petr Stoklasa bude ve svých 23 
letech jedním z nejzkušenějších 
hráčů týmu. 

KOHO SLEDOVAT 
DANKO DEVERI 

Danko Deveri byl loni klíčovým 
hráčem chomutovské juniorky. 
Zvládne ale přechod mezi seniory? 
Každopádně potencionál má tento 
mladík obrovský. Jenže vyhořeli už 
daleko zdatnější hokejisté. 

 



 

 

Ttrochu chybělo,“ dodal. 
Na značně omlazenou Kadaň se 

tak dá dívat dvěma způsoby. Ten 
optimistický je pochopitelně ten, že 

UPREVIEW 
 

„Zázemí je nové, předělané. Vyrostla tu 
třeba krásná posilovna. Musím říct, že mi 
až spadla brada, jaké podmínky tu teď pro 
profesionální hokej panují. To mi v Mostě  

 V Kadani se opravdu děly věci. Vše 
pochopitelně souvisí s postupem Chomutova 
do nejvyšší soutěže. Paradoxně se ale 
možná zdá, že Kadaň na jeho postupu 
prodělala, jelikož se zdá, že kádr není tak 
silný jako loni. Odešlo spoustu zkušených 
hráčů (Skořepa, Malinský, Boušek, 
Mikšovic, Jarina, Závorka, Bombic, Vojta, 
Novák), které nahradili mladíci (Strmeň, 
Kolář, Opalek, Deveri, Hrabák a mnozí 
další). Sice talentovaní, ale nezkušení. 
„Omlazení je výrazné, ale je nutné dát 
klukům z Klášterce i ročníkům 92 z 
Chomutova šanci, aby se ukázali,“ řekl pro 
hokej.cz nový trenér Michal Jäger. Na 
druhou stranu budou všichni hráči Kadaně 
cítit, že když budou hrát na maximum 
svých sil a bude se jim dařit, mají velkou 
naději naskočit do extraligového kádru 
Chomutova, což je pro ně obrovská 
motivace. A v tom byl právě v uplynulém 
ročníku možná největší problém 
Severočechů. Mnohdy to vypadalo, že 
veteráni jen dohrávají svoji kariéru. I 
proto černý kůň minulé sezóny nepostoupil 
do play-off a zklamal fanoušky. 
 Negativní ale je, že trenér týmu 
Michal Jäger (ano ten Jäger, který loni 
trénoval druholigový Klášterec nad Ohří a 
po postupu jeho týmu do baráže o 1. ligu 
splnil sázku a nahý -jen v hasičské přilbě- 
běhal po náměstí) jako jediný chodí i do 
„normálního“ zaměstnání. Je totiž 
profesionálním hasičem. Velkou 
zodpovědnost tak bude mít za chod 
mužstva Zdeněk Skořepa, asistent trenéra, 
který bude mít na starosti obránce. 
 Jednou z mála větších posil se stal 
Kamil Tvrdek, hráč se zkušenostmi 
z extraligy, který v minulém ročníku 
oblékal barvy Mostu, ale kvůli dlouhému 
zranění nasbíral v součtu s play-out jen 
pětadvacet bodů. Kamil Tvrdek to v Kadani 
moc dobře zná, jelikož zde v rozmezí let 
2003 až 2007 působil. Jenže složení kádru 
i zázemí klubu se hodně výrazně změnilo. 
„Šel jsem do Kadaně s tím, že znám 
spoustu kluků, jenže první den v kabině 
jsem zjistil, že osobně se znám jen s 
Jirkou Charouskem a Broňou Andresem,“ 
prozradil v rozhovoru s Liborem Kultem. 

Chronologické umístění (po ZČ)  
2006/2007: 13. 
2007/2008: 10. 
2008/2009: 11. 
2009/2010: 8. 
2010/2011: 12. 
2011/2012: 10. 

Nejproduktivnější hráči 11/12 
1. Jiří Charousek 35b 

2. Stanislav Mikšovic 29b 
3. Zdeněk Skořepa 27b 

 
Nejlepší střelec 11/12 

Vladimír Novák   14G 

TIP: 9. MÍSTO 

mladí hráči díky velké motivaci poženou 
Kadaň vstříc play-off. Je tu ale ještě 
druhá strana mince. Temnější. Co když 
se donedávna ještě junioři nezvládnout 
během jedné sezóny adaptovat na 
seniorský hokej a Kadaň bude mít 
starosti vyhnout se baráži? „Loni tu byl 
zkušenější kádr, letos máme hodně 
šikovných mladých kluků a budeme se 
chtít rvát o play off. Hodně nám 
naznačí těžký začátek

UCitelný odchod 
 

STANISLAV MIKŠOVIC 
Odchodů bylo opravdu hodně, těžko 
říct, který bude Kadaň nejvíce mrzet. 
Jedno je ale jisté, Stanislava 
Mikšovice bude trenér Michal Jäger 
rozhodně postrádat. Tento bojovný 
útočník totiž padal do střel doslova 
po hlavě, a to se jentak nevidí. 

,“ uvedl trenér 
Jäger pro hokej.cz.  

HVĚZDA TÝMU 
MIROSLAV HANULJAK 

Miroslav Hanuljak asi nebude jasnou 
jedničkou, protože Chomutov bude jistě 
požadovat to, aby co nejvíce příležitostí 
dostal brankář mistrovských juniorů Jan 
Strmeň. Pokud ale Hanuljak do zápasu 
naskočí, lze očekávat, že svůj tým 
podrží.  



 

 
UPŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVOR 

S NOVÝM TRENÉREM KADAŇSKÉHO 
TÝMU MICHALEM JÄGEREM 

 
PŘEVZATO Z SKKADAN.CZ  

ROZHOVOR POŘÍDIL JINDŘICH POLEDNA 
 

Překvapila Vás nabídka trénovat kadaňský tým?  
Překvapila, ale moc příjemně. Vůbec jsem jí nečekal. S panem 
Veverkou se známe již z chomutovské juniorky, kde jsem působil 
jako asistent. Podařilo se nám tam postoupit do extraligy a v 
dalším ročníku jsme jako nováček neudělali ani ostudu v playoff. 
V Klášterci se mi dařilo jak u juniorů, tak u A-týmu, který hrál v 
posledních letech špičku ligy. Takže tahle nabídka přišla asi jako 
odměna za mou dosavadní práci.  

Je to posun ve Vaší kariéře?  
Samozřejmě, je to dosavadní vrchol.  

Jaký je rozdíl v koučování 2. ligy a 1.ligy?  
Ten je veliký. V 1.lize už hrají jen profesionálové. Ti kluci se k 
tomu také tak staví a makají. Jsou tu dvoufázové tréninky jak v 
létě, tak v zimě. Všichni hráči jsou pod smlouvou a podle toho to 
vypadá. V Klášterci byla perfektní parta, ale Ti kluci chodili do 
práce a mohlo se trénovat jen jednofázově. V tomhle to bylo 
jednodušší. Tady bude na mojí osobu určitě větší tlak.  

Jak vysoko by se měl tým pohybovat v tabulce?  
Tahle sezóna bude nesmírně těžká. Kluby vyhlásily nižší 
rozpočet a bude boj o každý bod! Rozhodně to nebude žádná 
legrace, ale my máme cíl jasný – chceme do playoff. Ovšem 
musíme si uvědomit, že budeme mít velmi mladý kádr, který má 
minimum zkušeností s dospělým hokejem. Hodně nám naznačí 
těžký začátek, kdy hrajeme po Třebíči s Ústím, Olomoucí a 
Mladou Boleslaví. Pak se uvidí v prosinci, jak na tom budeme. 
 
Jak hodnotíte letní přípravu?  
Z 11ti utkání přípravy se nám vyloženě nepovedla jen dvě. Zápasy 
v Mostě a v Berouně. To byly učiněné propadáky. V těch zbylých 
jsme byli spokojeni s výkonem, prohráli jsme sice těsně většinou 
o jednu branku, ale musíme brát v potaz, o jaké soupeře šlo. 
Hráli jsme s Kyjevem, Ladou Togliatti, Ženevou a Laussane, to 
jsou všechno velmi silné týmy. A my ty zápasy odehráli důstojně. 
Většinou nám chyběl jen krůček k tomu, abychom je porazili. Ale 
máme stále ještě herní nedostatky, především s hrou ve 
středním pásmu. Pracujeme také na hře v oslabení, protože tam 
jsme dostávali hodně branek.  

Co důležitého můžete prohlásit o kádru? 
Tým se bude rvát o každý bodík. Naše výhoda je v tom, že 
nebudeme favority a můžeme jedině překvapit. Vsázíme 
především na týmový duch, disciplinovanost, musíme hrát v 5ti 
hráčích v poli, mít bojového ducha, nasazení a obětavost. S 
tímhle vším můžeme soupeře hodně potrápit a taky překvapit.  

 



 

 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
# post jméno narozen věk výška váha hůl 

  B Miroslav Hanuljak 12.9.1984 27 let 180 cm 72 kg L 
  B Jan Kaššák 4.9.1989 23 let 179 cm 77 kg P 
  B Jan Strmeň 26.12.1991 20 let 188 cm 75 kg L 
  O Jiří Dostál 10.7.1990 22 let 178 cm 82 kg L 
  O Daniel Kolář 27.9.1992 19 let 192 cm 85 kg L 
  O Daniel Kolčava 14.10.1991 20 let 181 cm 80 kg L 
10 O Martin Mazanec 5.8.1989 23 let 194 cm 94 kg L 
  O Daniel Opalek 25.8.1992 20 let 184 cm 84 kg L 
  O Aleš Pavlas 30.1.1982 30 let 173 cm 77 kg P 
  O Ondřej Pozděna 3.6.1992 20 let 188 cm 127 kg L 
3 O Tomáš Schmidt 31.1.1989 23 let 182 cm 86 kg L 
20 O Martin Szakal 3.1.1981 31 let 187 cm 92 kg P 
19 O Jakub Trefný 12.3.1981 31 let 177 cm 89 kg L 
  U Bronislav Andres 17.11.1988 23 let 188 cm 83 kg L 
27 U Tomáš Bursík 27.3.1989 23 let 181 cm 85 kg L 
17 U Danko Deveri 6.11.1992 19 let 187 cm 85 kg L 
  U Filip Hanták 10.1.1992 20 let 184 cm 78 kg P 
  U Jakub Hofmeister 9.7.1990 22 let 180 cm 82 kg L 
  U Radek Hrabák 18.3.1992 20 let 174 cm 67 kg L 
33 U Jiří Charousek 2.12.1981 30 let 184 cm 80 kg P 
17 U Roman Chlouba 11.2.1991 21 let 185 cm 82 kg P 
37 U Jaroslav Kůs 3.3.1990 22 let 187 cm 90 kg L 
  U Marek Račuk 2.6.1992 20 let 192 cm 87 kg L 
  U Filip Seman 15.11.1985 26 let 178 cm 83 kg L 
71 U Petr Stoklasa 18.4.1989 23 let 183 cm 89 kg L 
  U Stanislav Škorík 24.1.1992 20 let 181 cm 75 kg L 
24 U Karel Ton 1.7.1987 25 let 185 cm 89 kg L 
  U Kamil Tvrdek 9.9.1983 29 let 181 cm 82 kg L 

PŘESTUPY 
příchody: 
Jan Strmeň 
David Hájek 
Daniel Kolář 
Daniel Opalek 
Aleš Pavlas 
Danko Deveri 
Filip Hanták 
Radek Hrabák 
Filip Seman 
Marek Račuk 
Kamil Tvrdek 
Daniel Kolčava 
odchody: 
Kamil Jarina 
Tomáš Závorka 
František Bombic 
Ondřej Malinský 
Josef Révay 
Jan Tomeček 
Jakub Vojta 
Ladislav Boušek 
Stanislav Mikšovic 
Vladimír Novák 
Zdeněk Skořepa 
Tomáš Polák 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 23/40 

brankáři: 7  útočníci: 6 
Z Chomutova zapůjčený Miroslav 
Hanuljak sice možná nebude 
k dispozici na každé utkání, ale 
mladík Jan Strmeň by ho mohl 
dokázat zastoupit. Vždyť to byl 
on, kdo měl lví podíl na loňském 
vítězství chomutovských juniorů 
v NOEN extralize.  

Hodně omlazený útok bude vést Jiří 
Charousek, jeden z mála třicátníků 
v Jägerově týmu. Roman Chlouba a 
Jaroslav Kůs loni zklamali, ale letos 
se klidně může stát, že se stanou 
oporami Kadaně a vyslouží si 
pozvánku do extraligového 
Chomutova. Z nově příchozích juniorů 
z celku Pirátů má největší potencionál 
Danko Deveri. Nemusí ale zůstat jen 
u něho. 

obránci: 6 
Tomáš Schmidt, Aleš Pavlas, 
Martinové Szakal a Mazanec či 
Jakub Trefný toho mají už mnoho 
za sebou. A právě na nich bude 
ležet největší zodpovědnost za 
defenzivní činnost týmu. 
Z chomutovských mladíků 
pravděpodobně zažije hokejový 
průlom Daniel Kolář. Možná se 
v SK objeví i Tomáš Bartejs. 

klub: 4 
Postup Chomutova do nejvyšší 
soutěže znamená pro Kadaň novou 
éru. Ale co kdyby Piráti hned při své 
premiéře sestoupili? Potřebovali by 
ještě farmu? Co by se stalo s Kadaní? 
Negativem je i fakt, že trenér  týmu 
Michal Jäger nemá moc zkušeností. 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
MUSÍ SE NAJÍT STŘELEC 

 
Kadaňi by hodně prospělo, kdyby se 
v kádru některý z útočníků 
vypracoval do dvacetigólového 
střelce. Problémem ale je, že moc 
kandidátů trenér Michal Jäger 
k dispozici nemá. 

http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=6&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0
http://www.skkadan.cz/soupiska.asp?s=7&sezona=2013&kategorie=MUZ&typ=&fotosoupiska=0


 

 

UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UKADAŇSKÝ TÝM LETOS HODNĚ OMLADIL. MYSLÍTE SI, ŽE TO KADANI PROSPĚJE? 
UHSfan:U SPÍŠE ANO 
„To je otázka, na kterou se nedá před startem soutěže lehce odpovědět. Každá mince má dvě strany. Zda omlazený kádr 
dokáže postoupit do play-off je podle odhadů spíše nepravděpodobné, ale do budoucna by Kadaň mohla z nižšího věkového 
průměru profitovat. Jedno je však jisté, Chomutov z toho bude profitovat stoprocentně. V případě SK to ovšem tak jisté není.“ 
 
Ady:  ANO 
„Loni i předloni měl tým Kadaně v týmu hráče typu Bouška, Mikšovice, Eiselta, Skořepy a jak předloni, tak i loni z toho play off 
nebylo. Nyní mi kádr Kadaně připomíná mužstvo Benátek nad Jizerou. To zdravé mužstvo, které loni trápilo ve čtvrtfinále 
olomouckou Moru. Oba týmy jsou mladé a v obou je osobnost. V SK jmenovitě Hanuljak či Pavlas… Na druhou stranu doposud 
v přípravě vyhráli jen jednou, ale je to jen příprava a ta není důležitá.“ 
 
 

TRENÉR TÝMU MICHAL JÄGER MÁ JEŠTĚ DRUHÉ ZAMĚSTNÁNÍ, JE TOTIŽ HASIČEM. 
MYSLÍTE, ŽE HO TO MŮŽE NEGATIVNĚ OVLIVNIT V JEHO KOUČOVÁNÍ V 1. LIZE? 

HSfan: ANO 
„Už to, že chyběl u některých tréninků v letní přípravě, může být zádrhel. Představte si, že se hráči před tréninkem baví a 
najednou zjistí, že hlavní trenér chybí. „Kde je?“ říkají si. „V práci,“ odpoví jiní. To může být pro hráče docela deprimující. Sám 
Jäger sice tvrdí, že to vzhledem ke kratší službě u hasičů zvládne skloubit, ale já bych tomu moc nevěřil. Chápu, že se nechce 
vzdát své práce a zároveň i životního snu (koučování v profesionální soutěži), ovšem Kadani to může uškodit. Ale třeba taky ne.“ 
 
Ady:  ANO 
„Je samozřejmé, že nebude mít službu, když zrovna bude Kadaň hrát zápas nebo mít tréninky, ale i tak se mi to zdá jako velká 
komplikace. Jager takhle zvládal vést Klášterec ve 2.lize, dokonce s ním došel až do baráže, ale tohle je soutěž profesionální, 
tudíž by v ní měli působit profesionálové…“ 

 
CO ŘÍKÁTE NA SOUPISKU KADANĚ? 

HSfan:  
„No řekl bych, že defenziva severočeského klubu patří mezi osm nejlepších v soutěži. V bráně bude k dispozici chomutovský 
Miroslav Hanuljak. Ten byl sice u Pirátů pod palbou kritiky, jenže kvality rozhodně má. V Kadani se určitě osvědčí. I obrana je 
poskládána víc než slušně. Tým potáhnou zejména zkušená opora Aleš Pavlas, jemuž budou sekundovat stálice kadaňské sestavy 
Tomáš Schmidt, Martinové Szakal a Mazanec či Jakub Trefný. Zbylá místečka si mezi sebou rozdělí chomutovští mladíci, kteří 
mají také velký potencionál a na 1. ligu stačí. V útoku už to bude horší, protože na první pohled chybí současnému týmu střelec. 
I když Filip Seman by kritéria pro kanonýra splnit mohl. Ale taková jistota jako Vladimír Novák, který z klubu po letní čistce 
odešel, to není. No, uvidíme, ale play-off rozhodně není z pohledu SK nereálné.“ 



 

 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

MICHAL JÄGER a ZDENĚK SKOŘEPA JAROSLAV KŮS 
Nový kouč kadaňského týmu Michal Jäger se na jaře 
proslavil splněním své sázky. Po postupu druholigového 
Klášterce nad Ohří totiž běžel po náměstí nahatý s 
hasičskou přilbou na hlavě (Jäger má totiž jako jediný 
prvoligový kouč ještě civilní zaměstnání- je hasičem). 
Dokáže skloubit práci hasiče a trenéra?  

Loňská sezóna se chomutovskému odchovanci, který zažil 
parádní ročník 2010/2011, moc nepodařila. V Kadani měl 
oproti pirátskému celku dostatek prostoru na vyniknutí, 
ale na jeho výkonech to zprvu nebylo moc vidět. Začátek 
měl hodně špatný, ale pak se přece jen rozjel. V jakém 
světle se asi objeví letos? A podívá se do extraligy? 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

DANKO DEVERI 
19 LET, ÚTOČNÍK KAREL TON 

 25 LET, ÚTOČNÍK 
Statný odchovanec Horácké Slavie Třebíč byl loni hlavní 
ofenzivní zbraní chomutovské juniorky, která si připsala 
famózní úspěch- celou NOEN extraligu vyhrála. Danko 
Deveri, bezmála 190 centimetrů vysoký forvard, byl 
nejproduktivnějším hráčem týmu. I proto se od něj 
očekává velká hokejová kariéra. Jeho první seniorskou 
štací se stala Kadaň, za kterou průbojný kanonýr 
nastoupil už loni. A vedl si výborně. Ve čtyřech zápasech 

Tento zkušený útočník, jehož odchovala pražská Sparta, 
si letos odkrouží v Kadani již pátou sezónu v řadě. I tak 
ale není nijak známým hokejistou. I proto, že střílení 
branek není jeho silnou disciplínou. Každopádně kdyby se 
nejednalo o kvalitního hráče, nezahrál by si za Chomutov 
v European Trophy. „Nic jiného než postoupit s Kadaní do 
play-off bych si nepřál. Mým snem je mít všechno ve 
vlastních rukou několik kol před koncem a ne se 
strachovat v posledních kolech jak dopadnou utkání 
soupeřů, která nemůžeme ovlivnit. Čekat na výsledky 
jiných týmů je dost o nervy,“ uvedl pro skkadan.cz. 

play-out se mu podařilo hned dvakrát skórovat. Vydrží 
mu střelecká potence i do dalšího ročníku? Dokáže 
nasázet přes deset gólů? Nakoukne do extraligy? 



ANALÝZA 

 

UTři nejlepší posily 
 

FILIP STOKLASA 

pohled mohlo zdát. Loni hájil 
barvy druholigového Přerova 
(45 zápasů, 18 gólů, 22 
asistencí). 

 
Nová posila z východočeských 
Pardubic, která má na svém 
kontě několik reprezentačních 
startů v mládežnických 
kategoriích České republiky, 
loni úspěšně oblékala dres 
druholigové Chotěboře. Tam se 
v 17 zápasech blýskl 21 body. 
Potencionál tedy opravdu má.  

DENIS KINDL 

Šumperský odchovanec letos 
zkoušel štěstí v Třinci. Jenže 
tam je konkurence v útoku 
opravdu velká a pro tak 
mladého a neozkoušeného 
hráče zkrátka nezbylo místo. 
V rodném městě ale určitě 
bude patřit mezi tahouny týmu, 
protože Denis Kindl je hodně 
talentovaným forvardem. 

JAN KOLAŘÍK 

Šumperk přes léto stejně jako 
loni nijak výrazně neposiloval a 
tak bude příchod tohoto 
23letého křídelníka možná 
důležitější, než by se na první 

UŠUMPERK 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Jastrzebie (POL)  4:5sn.  Šumperk 
Havl. Brod  3:3  Šumperk 
Šumperk  3:2  Hradec K. 
Hradec K.  2:2  Šumperk 
Šumperk  4:7  Havl. Brod 
Šumperk  8:2  Toruň (POL) 

Šumperk  3:2  Havířov 
Havířov  6:2 Šumperk 
Šumperk  5:2  Opava 

KOHO SLEDOVAT 
ALEŠ HOLÍK 

Aleš Holík loni neslevil ze svých bodových 
hodů, které započal ve 2. lize, a stal se 
druhým nejproduktivnějším obráncem 
soutěže. Uvidíme, kolik bodů nastřádá 
přesilovkový král letos. Bude to mít ale 
složitější, Roman Meluzín, jeho dvorní 
nahrávač, totiž ukončil kariéru. 

Adam Červenka byl loni se 38 body 
společně s Alešem Holíkem 
nejproduktivnějším hráčem mužstva. 



 

vězí v individualitách. Vždyť Aleš Holík, 
Tomáš Štůrala a Karel Plášek patří 
k nejlepším prvoligovým hráčům na svých 
postech. Ale co je důležitější, dokážou se 

UPREVIEW 
 

občas sám rozhoduje zápasy. Takových 
brankářů je v 1. lize, ale i v jiných 
soutěžích, jako šafránu.  

TNejvětší síla Šumperku tak stále 

UCitelný odchod 
 

podřídit týmu. Nikdo z této trojice 
neklade své zájmy nad ty týmové,  Šumperský celek na letošní léto 

moc v dobrém vzpomínat nebude. Nováček 
loňského prvoligového ročníku totiž přišel o 
dvě velké opory- Michala Veleckého 
(zamířil na hostování do Jihlavy) a Romana 
Meluzína (ukončil kariéru a vrhl se na 
trénování v brněnské Kometě). Tito dva 
měli na svědomí 38 procent šumperských 
branek z loňské sezóny. No, vynahraďte 
takto vysoké číslo. 

Šumperk má tedy ve svém kádru 
ojedinělé persóny, ale dohromady působí 
jako tým s velkým T. K pohodě v kabině 
přispívá i fakt, že za hráči stojí početná 
a hlučná masa fanoušků, která za svým 
týmem stojí v časech dobrých i zlých.  

ROMAN MELUZÍN 
Dvojnásobný mistr světa se letos 
rozhodl ukončit svoji bohatou 
kariéru. Legendární útočník se nyní 
bude věnovat mládeži v brněnské 
Kometě. Šumperku bude tento 
tvořivý forvard citelně chybět. 

Sečteno podtrženo, Šumperk by 
měl 1. ligu hrát i následující sezónu, 
přestože přes léto výrazně oslabil. „Bude těžké je 

nahradit. Michal byl střelec, Roman 
nasbíral spoustu zkušeností a předával je 
mladým klukům,“ řekl Radek Kučera, hlavní 
trenér Šumperku, pro hokej.cz. 

TIP: 11. MÍSTO 
Nejproduktivnější hráči 11/12Šumperk nakonec žádné velké 

posily nehledal, přestože se díky odchodu 
těchto dvou persón jistě uvolnilo dostatek 
prostředků na smlouvy pro další hráče. 
Draci dají raději před drahými nákupy 
přednost svým vlastním hráčům, kteří loni 
nedostávali tolik prostoru. „Já dávám 
přednost mladším hráčům, se kterými se 
může pracovat dlouhodobě. Navíc v obraně 
i útoku zkušené kluky máme,“ poodhalil 
Kučera v interview s Liborem Kultem.  

Má pravdu, Šumperk má ve svém 
kádru dva třicátníky (Karel Plášek a Aleš 
Holík) a dalších pět hráčů starších 27 let 
(jmenovitě: Jan Tesařík, Tomáš Sedlák, 
Jakub Hulva, Adam Červenka, Tomáš 
Štůrala). Tak silné zastoupení střední 
generace moc prvoligových týmů nemá. 
Jenže z mladších hráčů stojí za zmínku 
snad jen Jiří Suchý, Marek Haas, Vladimír 
Cink a Daniel Vrdlovec. Zbylí členové 
šumperského kádru už takovou kvalitu 
nemají.  

Zkrátka Šumperk bude mít letos 
asi problémy a postup do play-off by byl 
překvapením. „Stejně jako loni se chceme 
udržet a předvádět atraktivní hokej, aby 
naši fanoušci mohli odcházet ze stadionu 
spokojení a zatleskali nám třeba i po 
prohře,“ uvedl pro hokej.cz Radek Kučera a 
nastínil tak, jakou filozofii Moravané 
vyznávají. Útok, útok a zase útok. 

Ještěže se mohou Draci spoléhat 
na výtečného Tomáše Štůralu v brankovišti. 
Právě tento sympatický brankář je 
klíčovým mužem šumperské sestavy. 
Dodává hráčům jistotu a parádními výkony 

      

Chronologické umístění (po ZČ)   
1.  Adam Červenka 38b  2006/2007: 2. liga 

2. Aleš Holík 38 2007/2008: 16. 
3. Michal Velecký 37 2008/2009: 2. liga 

 2009/2010: 15. 
2010/2011: 2. liga Nejlepší střelec 11/12 

2011/2012: 12. Jakub Hulva 17G 

HVĚZDA TÝMU 
TOMÁŠ ŠTŮRALA 

 
Sympatický brankář a oblíbenec 
šumperských fanoušků patří 
bezesporu mezi tři nejlepší 
prvoligové gólmany. Byl to on, kdo 
největší měrou přispěl Šumperku 
nejprve k postupu do 1. ligy a 
posléze i k její záchraně. Nic 
nenasvědčuje tomu, že by měl 
letos ustoupit ze slávy.  



jak to bude s podporou Vitošo
pětiletá smlouva.   

va v dalších letech, protože tento rok končí ona dlouhodobá 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR- PŘEPIS 

MOMENTŮ Z TISKOVÉ 
KONFERENECE SALITHU 

ŠUMPERK 
 

ZDROJ: ONLAJNY.CZ 
ZAZNAMENALA: ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ 

 
Jak to bude s podporou Vitošova 
(produktem této firmy je mimo jiné 
Salith) v dalších letech, protože tento 
rok končí ona dlouhodobá pětiletá 
smlouva? 
Vladimír Velčovský (prezident klubu, foto): 
"Za těch pět let nebylo žádné zpoždění a 
Vápenka Vitošov přesně splácí. O to těžší 
by byla situace, kdyby došlo k rapidnímu 
snížení příspěvků do dalších let. Do konce 
listopadu bude znát klub pohled 
generálního partnera, co bude dál, jak to 
bude dál a v jaké výši. Pozice Vápenky 
Vitošov je v šumperském hokeji naprosto 
dominantní. Pokud by tento partner nebyl 
ve vztahu s klubem, tak si nemá smysl nic 
nalhávat, ten klub by na to musel reagovat. 
Jednání na další období budou probíhat, 
tato sezóna je zajištěna." 

  

   
 
Pane Velčovský, jsou vypsány mimořádné 
finanční odměny hráčům a členům týmu 
při případném postupu Draků do play-
off?  
Každá smlouva je originál, je to vztah mezi 
hráčem a klubem. Každý hráč má klauzulku, 
že klub je povinen vypsat motivační prémie 
při postupu do play-off či dalších kol. Není 
určeno jak, ale je ve smlouvě na tohle 
pamatováno. 
 
Co říkáte na první kolo, kdy vás čeká 
rival z Olomouce? 
Aleš Holík (kapitán mužstva): V Olomouci 
to bude určitě zajímavé, bude to první 
oťukávací zápas, jediné, co tam bude, tak 
ze Šumperka 500 fans a od nich 200? 
(smích)    
 
"Lepší soupeř nemohl na 1. kolo přijet," 
zmínil Vladimír Velčovský, který vzápětí 
dodává, že se snažil pozvat prezidenta 
republiky Václava Klause, který se v těchto 
dnech účastní tradičně v Šumperku 
tenisového turnaje. Tentokrát ale 
nedorazí. T T  
 T T  

 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
# post jméno věk výška

73 brankář Tomáš Štůrala 27 let 182 cm

1 brankář Vratislav Vajner 24 let 186 cm

14 obránce Petr Gewiese 19 let 185 cm

27 obránce Aleš Holík 34 let 180 cm

obránce Karel Navrátil 19 let 180 cm

69 obránce Martin Novotný 23 let 185 cm

2 obránce Tomáš Pastor 20 let 190 cm

78 obránce Tomáš Sedlák 28 let 178 cm

3 obránce Jiří Suchý 24 let 180 cm

85 obránce Jan Tesařík 29 let 186 cm

44 obránce Patrik Vrána 26 let 192 cm

13 útočník Matěj Blinka 21 let 186 cm

7 útočník Tomáš Brunec 24 let 178 cm

19 útočník Vladimír Cink 21 let 170 cm

25 útočník Adam Červenka 28 let 182 cm

17 útočník Marek Haas 24 let 175 cm

15 útočník Jakub Hulva 28 let 186 cm

24 útočník Denis Kindl 20 let 182 cm

88 útočník Jan Kolařík 23 let 183 cm

84 útočník Karel Plášek 38 let 180 cm

10 útočník HTUMichal Skoumal UT 21 let 184 cm

51 útočník HTUFilip StoklasaUT 21 let 185 cm

71 útočník HTUDaniel VrdlovecUT 23 let 180 cm

  25 let 182 cm

PŘESTUPY 
 
příchody: 
Vratislav Vajner 
Tomáš Mečiar 
Patrik Vrána 
Filip Stoklasa 
Jan Kolařík 
 
odchody: 
Roman Meluzín 
Michal Velecký 
Roman Boška 
Tomáš Drtil 
Radislav Ondráček 
Michal Hlinka 
Lukáš Vrána 
 
 

 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 23/40 

brankáři: 8 útočníci: 5 
Tomáš Štůrala, miláček (nejen) 
šumperských fanoušků, byl loni klíčovou 
postavou Draků v cestě za záchranou. 
Nutno poznamenat, že to na severu 
Moravy za velmi často lehce 
propustnou obranou rozhodně nemá 
lehké. Štůralovým partnerem bude 
Vratislav Vajner. 

Odchody Romana Meluzína a Michala 
Veleckého jsou víc než citelné. Navíc za 
ně žádná plnohodnotná náhrada nepřišla. 
S odchodem zkušeného ex-reprezentanta 
Meluzína se dozajista sníží úspěšnost 
přesilových her a tím pádem i bodová 
potence kapitána týmu Aleše Holíka. 
V týmu setrval alespoň Karel Plášek, 
obrovský bojovník a dělník ledu.  

obránci: 5 
Aleš Holík se stal loni druhým 
nejproduktivnějším zadákem soutěže. 
To možná nečekal ani on sám. Vždyť do 
té doby neměl na svém kontě žádnou 
kompletní prvoligovou sezónu. Tomáš 
Sedlák je také velmi dobrým 
ofenzivním bekem, vždyť až do 
pokročilého věku hrál v útoku. Jiří 
Suchý má naopak defenzivnější úkoly. 

 klub: 5 
Vypadalo to, že se Šumperk v poslední 
době vydal tou správnou cestou, jenže po 
letních odchodech a takřka nulovém 
posílení to vypadá, že Draci opět 
hazardují se sestupem do třetí nejvyšší 
soutěže. Na co je však spolehnutí je 
bezmezná podpora od fanoušků, kteří 
ženou tým vstříc lepším výsledkům. Ti 
vkládají důvěrů do trenéra Radka Kučery. 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
OSA TÝMU 

 
Téměř žádný jiný tým se nemůže 
pochlubit tak kvalitní osou týmu. 
V bráně čaruje Tomáš Štůrala, 
obranu diriguje Aleš Holík a 
v útoku doslova létá Karel Plášek. 

 

http://www.hokejsumperk2003.cz/soupiska.asp?s=1&sezona=2013&kategorie=MUZ
http://www.hokejsumperk2003.cz/soupiska.asp?s=2&sezona=2013&kategorie=MUZ
http://www.hokejsumperk2003.cz/soupiska.asp?s=3&sezona=2013&kategorie=MUZ
http://www.hokejsumperk2003.cz/soupiska.asp?s=4&sezona=2013&kategorie=MUZ
http://www.hokejsumperk2003.cz/soupiska.asp?s=5&sezona=2013&kategorie=MUZ
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=399
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=414
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=65
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=47
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=67
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=135
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=409
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=352
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=412
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=396
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=417
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=413
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=301
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=95
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=392
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=393
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=343
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=423
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=422
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=401


 

UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UMYSLÍTE, ŽE DOKÁŽE ALEŠ HOLÍK ZNOVU NASBÍRAT PŘES 30 BODŮ, PŘESTOŽE DO 
HOKEJOVÉHO DŮCHODU ODEŠEL JEHO DVORNÍ NAHRÁVAČ ROMAN MELUZÍN? 

HSfan: NEDOKÁŽE 
„Myslím si, že právě Roman Meluzín, mimochodem velká legenda zlínského, brněnského i českého hokeje, měl na vysoké 
produktivitě fenomenálního Aleše Holíka velký vliv. Rozhodně se šance Holíka na zopakování loňských bodových hodů po letním 
dění v Šumperku ztenčily. Každopádně si ale myslím, že bude v Holíkových schopnostech pokořit desetibrankovou hranici.“ 
 
Ady:  ANO 
„ Aleš Holík bude opět patřit k nejproduktivnějším hráčům svého týmu a nejproduktivnějším obráncům celé ligy. Pořád nemůžu 
pochopit, jak se takový skvělý ofenzivní obránce mohl tak dlouho „plácat“ v druholigových vodách. Troufnu si říct, že by 
v polovině extraligových mužstev patřil Aleš Holík do první dvojice obránců na přesilové hry, jeho hra dopředu je vážně 
neuvěřitelná, proto těch 30 bodů udělá i letos. I bez Romana Meluzína…“ 
 
ZE ŠUMPERKU ODEŠEL ROMAN MELUZÍN A MICHAL VELECKÝ. DOKÁŽE NĚKDO JEJICH GÓLY 

A BODY NAHRADIT? 
HSfan: ŽÁDNÉHO ADEPTA NEVIDÍM 
„Takovou otázku si asi klade většina fanoušků Šumperka, který přes léto hodně oslabil a posily v nedohlednu. Z mladíčků má 
velká talent Vladimír Cink, jenže ten nikdy nepatřil mezi bůhvíjaké kanonýry. Červenka, Haas, Hulva... Ti asi těžko nasbírají 
více bodů než v loňském ročníku. Karel Plášek by mohl nějaký ten bodík přidat, ale nahradit 77 bodů, které loni vyprodukovalo 
duo Velecký-Meluzín nedokáže ani kdyby měla základní část 100 zápasů. A žádné jméno, které by mohlo příští sezónu zazářit, 
osobně na obzoru nevidím. Myslím si tedy, že Draci letos do play-off nedoletí a ještě se budou muset co ohánět, aby nemuseli 
podstoupit baráž s druholigisty. Úbytek 77 bodů se prostě někde musí projevit.“ 
 
Ady:  ANO 
„V Šumperku je plno hráčů se schopnostmi dát gól, Hulva, Červenka, Haas, Vrdlovec, Brunec, Plášek, Holík… V tom v minulé 
sezóně problém nebyl, vždyť víc gólů než Salith dali jen dva giganti Chomutov a Ústí a pouze o jednu branku více dal 
východočeský Hradec Králové. Takže vepředu problém není. Šumperku by nemělo uškodit, když by letos dali o 30 branek méně, 
jen si musí Sedlák, Holík a další uvědomit, že jsou obránci a mají za úkol bránit!“ 
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

RADEK KUČERA   
ALEŠ HOLÍK Radek Kučera těží ze své popularity, kterou si mezi 

šumperskými fanoušky vytvořil coby bývalý hokejista 
Draků. U fanoušků má tak takřka bezmeznou podporu, 
díky čemuž má klid na práci. Týmu vtiskl ofenzivní styl 
hokeje, díky němuž Šumperk neprohrál v sezóně 
2010/2011 ani jeden domácí zápas (byť ve 2. lize). 
Oficiálního asistenta tento sympaťák nemá, pomáhat mu 
ale bude zkušený forvard Karel Plášek. 

Dokáže šumperský obránce pokračovat v brankových 
hodech, které započal v loňském ročníku? Mnozí si asi 
říkají, proč ne? Jenže existují dva háčky. Tím prvním je 
odchod Romana Meluzína do hokejového důchodu, 
dvorního nahrávače ofenzivně laděného beka. A tím 
druhým háčkem je hrozba druhé sezóny. Udržet se na 
vrcholu je totiž těžší, než se tam dostat. 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

 

VLADIMÍR CINK JIŘÍ SUCHÝ 
Prvoligoví zasvěcenci samozřejmě moc dobře vědí, že je 
Jiří Suchý výborným obráncem, ale stále ještě není 
v širších hokejových kruzích doceněn tak, jak by si 
zasloužil. V letošní sezóně se třeba ex-jihlavský bek, 
jenž vloni hájil barvy Litoměřic, Ústí nad Labem a 
v závěru i Šumperka, kde po sezóně podepsal víceletou 
smlouvu (na 2 roky), dostane do povědomí i méně 
zainteresovaným divákům. Jiří Suchý je určitě 
v současnosti nejlepším obráncem Draků v defenzivní 

21 LET, ÚTOČNÍK 
Jeden z nejmenších hráčů 1. ligy (mladý forvard měří jen 
170 cm) patří k největším talentům současné šumperské 
sestavy pod vedením Radka Kučery. Po odchodu 
rozeného kanonýra Michala Veleckého a velezkušeného 
ex-reprezentanta Romana Meluzína by právě Vladimír 
Cink mohl dostat více prostoru na ledě, byť loni si na 
malý ice-time rozhodně stěžovat nemusel. V uplynulém 
ročníku se tento šumperský odchovanec blýskl sedmi 

činnosti. A právě obrana dělala Šumperku v minulém roce 
největší problém. S příchodem Jiřího Suchého se však 
možná tato komplikace alespoň trochu zmírní. Ale jeden 
obránce celou defenzivu nezachrání. 

získanými body, což je na jeho nízký věk poměrně solidní 
číslo. Letos by klidně mohl nasbírat o deset bodů více, a 
nemusí zůstat jen u toho. Každopádně jeho potencionál 
převyšuje kvalitu 1. ligy. 



ANALÝZA 

 

UTŘI NEJLEPŠÍ POSILY 
 

ALEŠ PADĚLEK  

útočník je velkým bojovníkem, 
ale občas svůj důraz přehání a 
riskuje zdraví jiných. UBEROUN 

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Beroun 1:1 Agbars Ariada 
Beroun 2:6 Agbars Ariada 
Benátky n/J 2:1 Beroun 

Beroun 2:3 Plzeň 
Beroun 3:6 Litoměřice 

Beroun 3:4 Benátky n/J 
Beroun 3:1 Kadaň 

Beroun 3:4sn. Mladá Boleslav 
Mladá Boleslav 5:2 Beroun 

Kadaň 2:0 Beroun 
 

Jeho přestup do Berouna 
mnohé šokoval. Jihlava totiž 
dělala vše proto, aby tohoto 
hráče ve svém kádru udržela. 
Jenže Padělek patří Mladé 
Boleslavi a ta se rozhodla 
poslat ho do Berouna. V dresu 
Medvědů bude jistě zářit. 
Stejně jako tomu bylo v Dukle. 

 

PAVEL VOSTŘÁK 

Brzy oslaví 40. narozeniny, ale 
s hokejem tento útočník, který 
kdysi v extralize nasbíral 50 
bodů a hrával za reprezentaci, 
končit ještě nechce. Třeba si 
Vostřáka v průběhu sezóny 
z Berouna někdo vytáhne, ale 
pravděpodobnější je fakt, že 
medvědí dres letos nesundá. 

 

LADISLAV GENGEL 

Ladislav Gengel není moc 
oblíbeným hráčem. Nemají ho 
rádi soupeřovi fanoušci ani 
samotní hráči. Každopádně je 
typ tohoto forvarda pro každý 
tým velmi důležitý. Holohlavý 

KOHO SLEDOVAT 
ALEŠ PADĚLEK 

Poprvé v kariéře bude na Aleši Padělkovi 
stát celá ofenziva týmu. A určitě to bude 
vidět na jeho statistikách. V jeho 
možnostech je i pokoření 
čtyřicetibodové hranice, ale bude 
samozřejmě záležet na podpoře od 
spoluhráčů.  

Aleš Totter, nový kouč Berouna, loni 
trénoval Tatranské Vlky (juniorský tým 
působící v MHL).  



 

UPREVIEW 

bojovat.  
 Dalším důvodem smělé myšlenky je i 
gólman Carlo DiRienzo, jenž v přípravě 
podával fantastické výkony. „TMusím 

Tpotvrdit, že chytá skvěle. Snad mu to 
vydrží i v sezoně a snad nám ho nikdo 
rychle nevezme. S ním můžeme udělat v 
sezoně dobrý výsledek. Já sám se s ním 

UCITELNÝ ODCHOD 
 

 domlouvám složitě, anglicky neumím. On 
pár slovíček už pochytil, ale hlavně se 
baví kluci, co anglicky umí. Každopádně 
je to dobrý kluk,“ uvedl na adresu 
amerického gólmana Ladislav Gengel, 
další předsezónní posila, jehož celý 
rozhovor pro Deník naleznete na 
následující stránce. 

 Letošní léto berounských Medvědů 
bylo opravdu pestré.  
 Nejenže klub změnil svůj název (od 
letošního ročníku tak bude tento hrdý klub 
nosit jméno Medvědi Beroun) a logo (nutno 
dodat, že velmi povedené), ale také začala 
rozsáhlá přestavba kádru. Ta je spjatá 
zejména s tím, že partnerské kluby z Prahy 
(Sparta a Slavia) poslaly své hráče do 
jiných klubů, i když pár sešívaných 
v současném kádru přece jen najdete.  

DAVID ŠVAGROVSKÝ 
Loni konečně potvrdil svůj 
potencionál a v úvodu soutěže patřil 
k nejlepším hráčům v lize. Pak sice 
jako celý tým zvolnil, ale v baráži 
opět potvrdil kvality a je jedním 
z hlavních důvodů, proč se v Berouně 
hraje 20. prvoligová sezóna v řadě. 

 Každopádně velkým problémem 
je fakt, že Beroun letos nepořádal letní 
suchou přípravu. Zkrátka neměl hráče. 
 

TIP: 12. MÍSTO  Medvědi spustili i nové klubové 
stránky, každopádně v době, kdy byl tento 
text psán, byly ještě nepřístupné a o 
situaci v tomto klubu bylo dost nejasno, 
jelikož vedení tohoto celku vše úzkostlivě 
tajilo.  

Nejproduktivnější hráči 11/12

 Velká revoluce v tomto 
středočeském klubu částečně souvisí i 
s faktem, že pro Medvědy to letos bude 
jubilejní 20. sezóna v první lize. Takovou 
bilancí se nemůže pyšnit žádný současný 
celek.  
 Týmových otěží se chopil mladý 
talentovaný trenér Aleš Totter, který loni 
trénoval Tatranské Vlky, ale v průběhu 
sezóny rezignoval. „Když jsem se rozhodl 
být trenérem, rozhodl jsem se, že to budu 
dělat charakterně, správně a přímo. 
Rozhodl jsem se trénovat s nějakými 
morálními hodnotami. Moje představy 
prostě přestaly nyní fungovat. Nemá to 
žádnou spojitost s výsledky,“ uvedl 
v interview s webhokej24.sk.  
 Klubový rozpočet sice zůstal na 
podobné úrovni jako loni, ale Beroun přes 
léto spíše oslabil, než posílil. Ale těžko 
předpovídat tomuto tradičnímu klubu boje 
o záchranu, když ještě nebyl odehrán ani 
jeden soutěžní zápas. Každopádně ambice 
berounského vedení (účast v play-off) jsou 
až příliš vysoké, jelikož se v Berouně 
buduje mladý kádr. Pravděpodobnější je 
spíše fakt, že se Beroun bude bít společně 
s Mostem a Pískem o vyhnutí se baráži. I 
když veteráni Jaroslav Nedvěd, Aleš 
Padělek (nový kapitán týmu) a Pavel 
Vostřák (hrající asistent trenéra a 
zástupce kapitána) dávají Středočechům 
naději, že by Medvědi mohli přece jen o 
účast ve vyřazovacích bojích minimálně 

Chronologické umístění (po ZČ)   
1. David Švagrovský 33b 2006/2007: 12. 
2. Jaroslav Nedvěd 22b 2007/2008: 13. 

3. Tomáš Rubeš 21b 2008/2009: 14. 
 2009/2010: 14. 

Nejlepší střelec 11/12 2010/2011: 8.  
David Švagrovský 15G 2011/2012: 13. 

HVĚZDA TÝMU 
ALEŠ PADĚLEK 

Jeho příchod do Berouna je takovou 
malou senzací. Problémy zmítající 
Medvědy totiž posílil hráč, který má 
za sebou úspěšné angažmá v extralize 
a v 1. lize vždy patřil k ozdomám 
soutěže. Navíc jeho um 
v samostatných nájezdech pomohl již 
několikrát k zisku bonusového bodíku. 
Aleš Padělek může letos dát i dvacet 
branek. 



UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR 

S LADISLAVEM 
 GENGELEM, 

STARONOVOU 
POSILOU MEDVĚDŮ 

 
ČLÁNEK PŘEVZAT 

Z BEROUNSKY.DENIK.CZ 
ROZHOVOR POŘÍDIL RUDOLF 

MUZIKA 
 

Vracíte se po sedmi letech, proč 
vlastně? 
 
Pachatel se vrací na místo činu 
(smích). Ba ne, změna je život a já 
tady prožil krásné roky, vlastně 
nejlepší. Vyhráli jsme základní část, 
postoupili do finále I. ligy. Nicméně 
zatím ještě podepsaného nic není a 
ještě se domlouváme. Každopádně s 
týmem normálně trénuji a těším se 
sem. 

Říkáte nejlepší roky kariéry, ovšem 
svůj nejslavnější gól jste vstřelil 
právě do sítě Berouna, před třemi 
lety v dresu Vrchlabí. Vzpomenete 
si? 
 
Abych si nevzpomněl! Hráli jsme 
tehdy o postup do play-off, vedli 2:0, 
ale oni vyrovnali a pak dokonce vedli. 
Patnáct vteřin před koncem se mi 
povedlo vyrovnat a nakonec jsme šli 
dál my, Beroun musel do play-out. 

Patříte mezi nejzkušenější prvoligové hráče, odehrál jste ve druhé nejvyšší soutěži 
téměř pět stovek utkání. Využijete tohle? 
No, já se za tak moc zkušeného ještě nepovažuji, to jsou jiní borci. Jeden tady sedí 
vedle mě, Aleš Padělek (smích). Snad mám ještě něco před sebou. 

To je jasné, ale tím pádem možná stihnete zlomit jednu zajímavou statistiku – v 
kariéře jste nasbíral už slušných 853 trestných minut. Kdy padne tisícovka? 
 
To se snad museli splést, ne?  (úsměv) Tisícovku určitě nestihnu! Berounský kádr se dost obměnil, vy 

už jste moc hráčů při svém 
posledním působení v dresu 
Medvědů nezažil. Jaká je parta?

V extralize jste sice několikrát šanci dostal, ale nikdy to úplně nevyšlo. Ve Vsetíně 
a Boleslavi to byla opravdu jen krátká intermezza, ale v mateřském Kladně jste 
docela zajímavě pomáhal se záchranou a vypadalo to nadějně. Nemrzí vás, že to 
nakonec ani tady nevyšlo?

 
 
Úplně super. A to od vedení až po 
hráče v kabině. Fakt je to zatím 
dobré a snad to vydrží i nadále. 

 
 
Tak to říci nemohu. Spíš jsem pozitivní a věřím, že třeba ještě někdy nějaká šance 
přijde. Třeba i na těch pár zápasů, mě potěší i tohle. 

Vám se střelecky daří, třeba proti 
Kadani jste skóroval hned dvakrát, 
padlo to tam i proti Boleslavi. 

 

Musím se zeptat na kanadského brankáře Dirienza. Zatím o něm jdou skvělé 
reference. Jsou pravdivé? A jak se s ním vlastně domlouváte? 
 Takže i na ledě spokojenost?T

 
To ano, ale hlavně doufám, že na 
poslední zápasy nějak navážeme a 
bude to tam 

Musím potvrdit, že chytá skvěle. Snad mu to vydrží i v sezoně a snad nám ho nikdo 
rychle nevezme. S ním můžeme udělat v sezoně dobrý výsledek. Já sám se s ním 
domlouvám složitě, anglicky neumím. On pár slovíček už pochytil, ale hlavně se baví kluci, 
co anglicky umí. Každopádně je to dobrý kluk. padat i v sezoně. 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
DO TOHOTO DATA NEBYLY ZPROVOZNĚNY WEBOVÉ STRÁNKY MEDVĚDŮ 

A TATO SOUPISKA, VYCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ, JE TAK 
POUZE ORIENTAČNÍ! 

 
BRANKÁŘI:  
Carlo DiRienzo 
Hynek Kůdela 
 
OBRÁNCI: 
Jakub Kořínek 
Jaroslav Nedvěd? 
Jakub Ruprecht 
Radek Vítek 
Petr Beneš 
Robin Malý 
Jaroslav Hertl 
Jiří Jebavý 
 
 
 

PŘESTUPY 
 
příchody: 
Carlo DiRienzo 
Jakub Ruprech 
Hynek Kůdela 
Jakub Kořínek 
Radek Vítek 
Petr Beneš 
Štěpán Jeník 
Aleš Padělek 
Radek Meidl 
Lukáš Žejdl 
Jan Trojan 
David Videlka 
Jiří Půhoný 
Jiří Bárta 
Pavel Vostřák 
Ladislav Gengel 
 
odchody: 
David Švagrovský 
Jiří Hašek... 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 21/40 

brankáři: 7  útočníci: 6 
Carlo DiRienzo, gólman narozený 
v Kanadě, byl sice loni pouze dvojkou 
v italské nejvyšší soutěži, ale 
v přípravných zápasech před startem 
tohoto ročníku předváděl skvělé 
výkony. Jeho výkonnost je však 
velkým otazníkem. Každopádně právě 
na tomto 26letém brankáři bude 
ležet velká odpovědnost. 

Aleš Padělek bude naprosto klíčovým 
mužem. Pokud se nedejbože zraní, 
Beroun bude mít opravdu velké 
problémy. Dalším velice schopným 
forvardem je velezkušený Pavel 
Vostřák, který se vyznačuje velmi 
vysokou produktivitou. Důraz a 
provokace přidá Ladislav Gengel. Tomáš 
Karpov může zažít životní sezónu. 

 obránci: 4 klub: 4 
Už loni byla defenziva Berouna 
podprůměrná, letos to bude zřejmě 
ještě horší. Nejvíce zkušeností má 
Jiří Jebavý. Robin Malý v play-out a 
baráži loňského ročníku exceloval, 
uvidíme, jak si povede nadále. Statný 
zadák Jaroslav Hertl by měl dostat 
více příležitosti. 

Hodně tajemné bylo léto v Berouně. 
Všechny informace z chodu klubu se 
kvůli webovým stránkám v rekonstrukci 
dozvídali fanoušci pouze 
z facebookového profilu. Každopádně 
hlavní trenér Aleš Totter (loni 
Tatranští vlci) má před sebou velkou 
budoucnost. Je to totiž moderní kouč. 

  

ÚTOČNÍCI: 
Pavel Klhůfek 
Jakub Stromko 
Aleš Padělek 
Radek Meidl 
Ondřej Hošťálek 
Lukáš Žejdl 
Jan Trojan 
David Videlka 
Jiří Půhoný 
David Palaščák 
Jiří Bárta 
Jan Milfait 
Tomáš Doležal 
Tomáš Karpov 
Pavel Vostřák 
Ladislav Gengel 
 
 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
TÝMOVÝ VÝKON 

 
Beroun měl v přípravě poměrně 
solidní momenty, přestože kádr 
nijak hvězdný nebyl. Medvědi 
zkrátka na ledě nechávali vše a byli 
hodně důrazní. Jak před brankou, 
tak v rozích kluziště.  
 



UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

 UMYSLÍTE SI, ŽE SE ABSENCE LETNÍ PŘÍPRAVY NA VÝKONECH MEDVĚDŮ PROJEVÍ? 
HSfan:   TAK URČITĚ 
„Když jsem si poprvé přečetl zprávu ohledně toho, že z důvodu nedostatku hráčů se v Berouně letní příprava konat 
nebude, řekl jsem si, že má 1. liga prvního velkého kandidáta na sestup. Hráči měli sice individuální plán nebo trénovali 
s extraligovými mužstvy, ale když se tým poprvé setká až na ledě, parta se utužuje jen těžko. Hokejisté Berouna jsou 
sice profesionálové, ale dost pochybuji, že by si individuální trénink někdy neulehčili. Letní příprava je sice nenáviděná, 
ale je potřebná. Podle mě tento fakt sehraje v následující sezóně velkou roli, ale třeba se mýlím.“ 
�

DRY:��ZCELA JISTĚ�
„Zcela určitě to je dost veliký problém, který by mohl zvýšit export bodů z medvědího brlohu. Kdyby všichni trenéři 
trénovali hráče stejně, asi by to takový problém nebyl, ale jelikož každý trenér má jiné zkušenosti a nápady určitě 
přijde na první společný trénink každý hráč jinak připravený. Nebudu mluvit o týmové soudržnosti, která bude první 
tréninky skoro na bodu mrazu. Kdybych měl dát na svůj pocit a papírové předpoklady, tak baráž bude mít stejné 
prvoligové účastníky jako loni.“ 
 
Ady: SAMOZŘEJMĚ 
„Individuální letní příprava? Jo, to musí opravdu berounští potit krev. Ať si každý říká co chce, ale hráči se individuálně 
nepřipraví tak, jako pod trenérem. Dám jasný příklad. Na mosteckých stránkách už se několik hráčů projevilo tak, že 
letošní letní příprava je extrémně náročná, že večer sotva pletou nohama. Můj názor je takový, že tohle nemůže říct 
hráč, co se připravuje individuálně (až na legendární *68* ). A co víc, při letní přípravě se často ztužuje parta. Uvidíme, 
ale Beroun je pro mě první adept do baráže.“ 

 
LÍBÍ SE VÁM NOVÉ LOGO BEROUNA? 

HSfan: JE FANTASTICKÉ 
„Změn týmových znaků bylo v letošní sezóně požehnaně. Beroun však podle mého názoru jako jediný provedl změnu 
k lepšímu. Jejich nové logo a i nový název (místo HC Berounští Medvědi jednoduše Medvědi Beroun) se mi moc líbí. Akorát 
dresy mohly být trochu odvážnější, ale třeba je to jen můj názor. Každopádně oproti předcházejícím sezónám je nová 
image klubu jako nebe a dudy.“ 
 

CO ŘÍKÁTE AKTUÁLNÍMU KÁDRU BEROUNA? 
Ady:  „Když jsem se dozvěděl, že vůbec nemají letní přípravu, tak to byl pro mě první účastník baráže. Karty se ovšem 
trochu obrátily. Pavel Vostřák, Aleš Padělek, Tomáš Karpov, Ladislav Gengel, Pavel Klhůfek... To nejsou jména, co jsou 
zvyklí hrát chvost tabulky. Útok Berouna nevypadá vůbec špatně a díky Pavlu Vostřákovi tak bude v útoku ohromná síla. 
Obrana ovšem už tak silná není, co víc, možná nejhorší v lize, brankáři také velkou neznámou. Liga bude letos zase hodně 
vyrovnaná a Medvědi by se mohli baráži vyhnout. “  
 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

ALEŠ TOTTER a PAVEL VOSTŘÁK CARLO DIRIENZO 
Aleš Totter je hodně zásadový trenér. Dbá na morální 
stránku věci. Trenéřinu bere charakterně a přímo. I 
proto odešel z juniorky Tatranských Vlků, kde se nemohl 
držet svých metod. Pokud mu dá Beroun šanci, může se 
mladičký kouč stát budoucí hvězdou ve svém oboru. U 
majitelů to ovšem podobní trenéři nemají moc lehké. 

V přípravě sice podával skvělé výkony a zdálo se, že 
tento muž může být bez problémů prvoligovým 
brankářem, ale otazníkem je fakt, že Carlo DiRienzo byl 
loni pouze dvojkou v italské nejvyšší soutěži a nikdy  
právě až na loňskou etapu v Itálii nechytal 
v profesionální soutěži. 

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
 

RADEK MEIDL 

 

24 LET, ÚTOČNÍK 
 

Radku Meidlovi asi není přáno. Mladý dravý 
útočník má velký talent, ale ještě nikdy nedostal výrazný 
prostor k vyniknutí. Slituje se nad Meidlem Aleš Totter? 

JAN TROJAN 
21 LET, ÚTOČNÍK 

Člověk ani neví, co si o tomto hokejistovi myslet. 
V jednom utkání všechny své spoluhráče zastíní, v dalším 
však už hraje hluboko pod průměrem. I proto se ještě 
nikdy nedokázal natrvalo usadit v 1. lize. Zkoušel to 
v Olomouci, Třebíči... Ale místo v sestavě si nikde 
nevybojoval. Loni tak dokonce musel strpět angažmá ve 
druhé nejvyšší slovenské soutěži, načež se vrátil do 
Prostějova, kde ale v patnácti zápasech bodoval jen 

Jan Trojan při své premiérové sezóně v 1. lize ve 
22 zápasech nasbíral devět bodů. Další tři pak přidal 
během dvanácti zápasů play-off. V témže ročníku pak 
kapitánoval znojemské juniorce, která tehdy slavila 
mistrovský titul.  

Loni ale trochu sešel z očí, protože se nedokázal 
nějak výrazně prosadit v EBEL a letos dostal svolení 
hledat si nové angažmá. Nakonec zamířil za progresivním 
Alešem Totterem, lodivodem Berouna. Pokud dostane 
tento mladý křídelník šanci, může se vypracovat v jednu 
z opor týmu. Potencionál na to má. 

dvakrát.   
Nyní se pokusí restartovat svoji kariéru 

v Berouně. Uspěje? 



ANALÝZA 

 

UTři nejlepší posily 
 

JAN HRANÁČ 

spolupracovat a tak se Daniel 
Hora, kterému je 21 let, 
stěhoval do nedalekého 
Mostu. 

 
Tento hráč byl v této kolonce 
i loni a stálo zde o něm, že to 
bude klíčový hráč týmu. 
Bohužel úvod sezóny se mu 
moc nevydařil a netrpělivé 
vedení Mostu mu dalo padáka. 
Hranáč se tak na rok uchýlil 
do znojemského azylu. Nyní 
se vrací napravit svou 
reputaci. 

JAN BOJER 

Mezi jeho domény rozhodně 
střílení branek nepatří, ale 
v přípravných utkáních Baníku 
předváděl skvělé výkony a 
bodoval hned osmkrát. Je mu 
23 let a pokud se chce 
v tomto věku vrátit do 
extraligy, musí zamakat. 

DANIEL HORA 

Několik zápasů loňského 
ročníku tento zadák s drsnou 
vizáží strávil stejně jako Jan 
Bojer v Litoměřicích. S těmi 
ale Litvínov přestal úzce 

U

Přípravné zápasy na sezónu 2012/2013 
 

Most  2:2   Ústí n/L 
Most  7:4   Kadaň 

Most 6:3 High1 (J. Korea) 
Most  3:0  Crimmitschau (NĚM) 

Most  7:4  Gap (FRA) 
Most  4:1  Litoměřice 

Crimmitschau (NĚM)  6:1   Most 
Ústí n/L  4:2   Most 

Most  2:4  Lausitzer (NĚM) 
Litoměřice  5:1   Most 

 

KOHO SLEDOVAT 
MARTIN VOLKE 

Martin Volke prožil senzační předloňský 
ročník, ale to na vybudování dobré pověsti 
nestačí. Obhajobu vydobytých pozic totiž 
Volke nezvládl a po dvou letech v ELH míří 
zpět do 1. ligy. Zvládne se vrátit do nejvyšší 
soutěže? A bude vůbec jednička v Mostě? 

Bohumil Slavíček měl v závěru loňského 
ročníku skvělou formu. Přenese si ji i do 
následující sezóny? 

 



 

 Zatímco loni vyhlašovalo vedení a 
realizační tým Mostu, že je v jejich 
schopnostech účast v play-off, letos jsou 
cíle Baníku diametrálně odlišné. 

UPREVIEW 
 

zase Jan Hranáč, jehož si jistě každý 
pamatuje zejména z jeho dlouholetého 
litvínovského angažmá. 

 

UCitelný odchod 
 

„Nemůžeme se finančně rovnat drtivé 
většině našich prvoligových soupeřů, tomu 
také bude odpovídat skladba našeho 
kádru. Úspěchem by bylo, pokud by se 
nám povedlo vyhnout se baráži. S tím 
bych byl spokojený, ale pokud do ní opět 
spadneme, budu s tím smířený,“ řekl 
jednatel klubu pan Valerij Korol 
v rozhovoru s Jiřím Rybářem, 
redaktorem oficiálních stránek 
mosteckého hokejového klubu. 

 To, co se loni dělo v Mostě, se asi 
zapíše do dějin 1. ligy. Tolik chyb, jaké 
udělalo vedení klubu, už asi nikdo nikdy 
nezopakuje. Začalo to tím, že dostali 
výpověď mladí slávističtí forvardi- Lukáš 
Žejdl a Georg Mavrojanidis. Ano, sice 
jejich lajna dostávala poměrně dost gólů, 
ale narozdíl od zbylých třech alespoň taky 
branku vsítila. Po jejich odchodu už se 
nenašel nikdo, kdo byl tak produktivní jako 
oni dva. Velkou chybou byl i odchod Jana 
Hranáče, nejzkušenějšího hráče týmu a 
skvělého učitele pro mladé hráče. Ano, 
nenaplnil očekávání, ale měl dostat ještě 
šanci. Byl to totiž lídr mužstva, které mělo 
dobrý start, ale po první herní krizi začaly 
čachry machry se sestavou. Jednatel klubu 
Valerij Korol a jeho podřízení se zasloužili 
o to, že se v týmu protočilo více jak 
šedesát hráčů za sezónu a tři trenéři.  

KAMIL TVRDEK 
Loni přicházel do Mostu s pověstí 
elitního prvoligového forvarda. Ve 
Vrchlabí si jeho služeb velmi cenili. 
Jenže kvůli dlouhému zranění toho 
dnes již kadaňský kanonýr moc 
nenahrál. Ale i tak bude Baníku 
podobný typ hokejisty scházet. 

 

TIP: 13. MÍSTO 
Nejproduktivnější hráči 11/12

Tým prostě neměl žádnou šanci na 
vyhnutí se baráži a už od prosince se Baník 
soustředil na prolínací soutěž 
s druholigovými týmy. A to se nakonec 
vyplatilo.Soupiska se i díky výpomoci od 
Karlových Varů konsolidovala a trenérského 
kormidla se chopil Václav Baďouček, který 
začal dělat v chaoticky vedeném klubu 
pořádek. Baník se nakonec bez větších 
komplikací zachránil, i když prvoligovou 
příslušnost musel uhájit až v posledním 
možném zápase. V něm ale Klášterci nad 
Ohří nadělil potupnou devítku a 
katastrofální sezóna tak měla alespoň 
pěknou tečku.  

Od jara se pak už klub soustředil 
na další ročník. A letní posilování začalo 
úplně stejně jako to loňské. Totiž 
příchodem Jana Hranáče, který skončil ve 
Znojmě a vrátil se do mateřského Mostu.  
„Je to super. Je to zkušený hráč, měl jsem 
o něm dobré reference ze Znojma, vím, že 
působil dobře i na kabinu, jsem rád, že tady 
s námi je. Věřím, že nám pomůže. Takového 
kluka mužstvo potřebuje, loni tady takový 
hráč scházel. Má strašně moc zkušeností, 
když něco řekne v kabině, tak to má svojí 
váhu, bude respektovaný,“ neskrýval 
nadšení trenér Václav Baďouček. "Ještě 
jednou jsem se rozhodnul mužstvu pomoci, 
s Ing. Korolem jsme si už vše vyříkali,“ řekl 

Chronologické umístění (po ZČ)   
1. Tomáš Rohan 22 2006/2007: 2. liga 

2. Bohumil Slavíček 20 2007/2008: 14. 
3. Kamil Tvrdek 18 2008/2009: 15. 

 2009/2010: 2. liga 
2010/2011: 2. liga Nejlepší střelec 11/12 

2011/2012: 14. Martin Ondráček  11G 

HVĚZDA TÝMU 
MARTIN VOLKE 

Jeho výkony jistě budou velkým 
otazníkem. Tento gólman totiž sice 
zažil fantastickou sezónu 2010/2011, 
ale uplynulý ročník už se mu moc 
nepodařil a Litvínov pro letošek vsadil 
na jiné brankáře. Martin Volke, známý 
svými minelami, se však klidně může 
zařadit mezi absolutní brankářskou 
elitu 1. ligy. Ale jen možná.  



 

UPŘEDSEZÓNNÍ 
ROZHOVOR 

S BOHUMILEM 
SLAVÍČKEM, 
SPORTOVNÍM 

MANAŽEREM MOSTU 
 

 PŘEVZATO Z HCMOST.CZ  
ROZHOVOR POŘÍDIL JIŘÍ RYBÁŘ 

Po skončení minulé sezóny jste měl před 
sebou jasný úkol, přesvědčit trenéra 
Baďoučka, aby v Mostě zůstal, což se 
podařilo. Jak moc složité to bylo? 
„To je vždycky otázka dohody obou stran. 
Pan Baďouček je výborný trenér, jednání 
s ním bylo rychlé. Jsme si blízcí, jednání byla 
velice korektní. Každý jsme museli trošku 
ustoupit za svých požadavků, aby vzniknul 
fungující kompromis. Těžit z toho bude 
především mostecký hokej, pro který je to 
jenom dobře. Hodláme zapojit trenéra 
Baďoučka i do mládežnického hokeje, aby se 
vše vyvíjelo podle našich představ.“  

Podle Vás je to tedy Václav Baďouček 
nejlepší možná volba, aby se mostecký 
hokej zvednul? 
„Vždycky je co zlepšovat a k tomu je třeba 
udělat správné kroky. Jsem přesvědčený, že 
pan Baďouček je ta správná volba pro 
mostecký hokej, která nám v tom pomůže.“  

Říkal jste, že hodláte zapojit pana 
Baďoučka i do mládežnického hokeje. Ten 
od 1. srpna převzal pozici šéftrenéra 
mládeže, co si od toho slibujete? 
„Jak už jsem říkal v předešlé odpovědi, 
věřím, že nám pomůže pozvednout mostecký 
hokej. Mám trošku jiné představy o tom, jak 
by měl fungovat šéftrenér mládeže, než jak 
tady bylo léta zvykem. Na tuto funkci musí 
být člověk, který tomu rozumí a dá tomu 
maximum. K tomu má pan Baďouček nejlepší 
předpoklady. Prošel v extraligových 
mužstvech od mládeže až k dospělým. A 
nebylo to jenom v jednom klubu. Vychoval dva 
kluky v extraligové hokejisty. Určitě bude 
mít mládežnickému hokeji v Mostě co dát.“  

hokeje a mocenské zájmy šly stranou. Jsme teprve na začátku cesty, ale já 
doufám, že se to podaří. Co obnáší práce hlavního trenéra mládeže pan 
Baďouček ví. Především tady zavede metodiku, která je běžná v extraligových 
mužstvech. Bude se věnovat všem, od těch nejmenších až po juniory. 
Samozřejmě, že to pro něj bude časově náročné, ale o tom to je. Bude na něm, 
aby si to všechno časově rozvrhnul tak, aby to zvládnul.“ 

Co vy, jako sportovní manažer můžete udělat proto, aby se loňská sezóna 
neopakovala. Hodně se třeba kritizovalo to, že tady byla obrovská 
fluktuace hráčů, což nám určitě neprospělo. 
„Těch hráčů se tady protočilo opravdu hodně moc. Ale ono to bylo zase 
individuální, musí se to posuzovat hráč od hráče. Já v každém případě doufám, 
že letos se ta situace opakovat nebude. Vedení i trenéři proto určitě udělají 
maximum. Máme nějaký seznam vytipovaných hráčů, které postupně oslovíme, 
pokud se domluvíme, tak u nás budou hrát.“ 
 
Jaké jsou Vaše ambice pro nadcházející sezónu? 
„Já mám vždy jen ty nejvyšší ambice, ale v tomto směru jsem realista. 
 Rozhodně chci, aby se neopakovala minulá sezóna. Zachránili jsme se až na 

To bude i z jeho pozice trenéra áčka 
časově hodně náročné. Navíc bude ve své 
nové funkci hodně sledovaný, uvědomujete 
si to? 
„Já bych chtěl v mosteckém hokeji 
dosáhnout toho, aby všem šlo jenom o dobro  

poslední chvíli, a nebylo to jednoduché. Mé přání pro letošní sezónu je, 
abychom nehráli baráž, ale zachránili se v pohodě už s předstihem. Snad se to 
podaří. Potřebujeme ještě jednoho zkušeného beka a dva kvalitní útočníky, 
potom by to mohlo vyjít.“ 



 

SOUPISKA K 10. ZÁŘÍ 2011 
Brankář  

    Lukáš Melichar      14.03.1988 (24)  

    Martin Volke      17.01.1982 (30)  

Obránce  

    Kamil Charousek      02.01.1986 (26)  

    Petr Kabeláč      13.07.1991 (21)  

    Jan Hranáč      26.10.1969 (42)  

    Jakub Havelka      17.01.1990 (22)  

    Petr Přindiš      02.05.1989 (23)  

    Jan Tomeček      27.06.1990 (22)  

    Daniel Hora      20.03.1991 (21)  

Útočník  

    Vítězslav Nedrda      07.01.1987 (25)  

    Jan Divíšek      04.01.1986 (26)  

    Milan Böhm      25.06.1989 (23)  

    Lukáš Klíma      13.06.1990 (22)  

    Zdeněk Tauš      07.04.1984 (28)  

    Bohumil Slavíček      30.12.1991 (20)  

    Dominik Adámek      15.12.1990 (21)  

    Tomáš Rohan      01.01.1989 (23)  

    Dominik Vaněk      29.09.1991 (20)  

    Jindřich Kotrla      07.03.1975 (37)  

    Michal Nevyhoštěný      09.01.1987 (25)  

    Alexey Skvortsov      27.06.1993 (19)  

    Marek Zavřel      19.04.1991 (21)  

    Jan Bojer      25.06.1989 (23)  

 

PŘESTUPY 
příchody: 
Jan Hranáč 
Martin Volke 
Jindřich Kotrla 
Ladislav Boušek 
Daniel Hora 
Jan Bojer 
Marek Zavřel 
 
odchody: 
Edgars Apelis 
Jan Hanzl 
Jiří Panuška 
Martin Parýzek 
Agris Saviels 
Edgars Lusins 
Kamil Tvrdek 
Jan Rudovský 
Martin Ondráček 
 

ANALÝZA TÝMU CELKEM: 20/40 

brankáři: 7 útok: 5  

Martin Volke může být klíčovým 
hráčem mužstva, ale existuje i 
varianta, že bude spíše patřit 
k ligovému průměru. Tento ex-
litoměřický gólman je totiž hodně 
nevyzpytatelnou osobou. 
Každopádně těžko si představit 
adekvátnější náhradu (na možnosti 
Mostu) za Marka Bendu než 
Volkeho.

Důležitou postavou mosteckého útoku bude 
velezkušený Jindřich Kotrla. Ten nebere 
angažmá v mateřském klubu vůbec ve zlém 
a odvede tak maximální výkony. Bude se 
hodit jak do přesilových her, tak i do 
početních nevýhod. Dalším zručným 
forvardem je Tomáš Rohan, který loni 
nasbíral 22 bodů. To samé Bohumil 
Slavíček, který měl v play-out a v baráži 
skvělou formu. A v týmu zůstává i zkušený 
Zdeněk Tauš.   

 obránci: 4 
klub: 4 Jan Hranáč je velká osobnost 

v sestavě Baníku. Bez něj by 
defenziva Mostu neměla ten pravý 
šmrnc. Ona ale nevypadá nijak 
kvalitně ani s ním. Ostatní beci 
(Panuška, Hanzl, Martinec, 
Charousek) jsou jen průměrní, nebo 
dokonce lehce podprůměrní.  

Klubové vedení se loni nevyznamenalo. 
Udělalo několik chyb, které málem stály 
Most 1. ligu. Letos snad už ale začnou 
pracovat koncepčně, načemž bude mít 
velkou zásluhu trenér týmu Václav 
Baďouček, který svému řemeslu rozhodně 
rozumí. 

KLÍČ K ÚSPĚCHU 
GÓLMANI 

 
Most disponuje vyrovnanou a 
zejména velmi kvalitní brankářskou 
dvojicí. Právě vloni byl gólman 
(Marek Benda) klíčovou persónou 
Baníku a letos by tomu nemělo býti 
jinak.  



 

UOTÁZKY PRO EXPERTY 
 

UCO ŘÍKÁTE NA TO, ŽE SE DO MOSTU VRÁTIL JAN HRANÁČ, KTERÉHO LONI VEDENÍ 
MOSTU PO NĚKOLIKA KOLECH VYHODILO? 

HSfan: „Podle mého názoru udělal pan Korol a pan Slavíček v loňském ročníku velkou chybu, když se tohoto zkušeného 
zadáka, na kterém měla stát hra celého týmu, zbavili. Myslím si, že Hranáč, byť už na ledě nepodává tak kvalitní výkony jako 
v minulém desetiletí, bude pro Baník velkou oporou. A to hlavně v kabině, kde bude předávat zkušenosti mladíkům z Karlových 
Varů. Jeho znovuangažováním rozhodně Most neprohloupil, podobných patriotů jako je Hranáč není nikdy dost.“  

DRY:�„Určitě byla chyba posílat tak zkušeného beka pryč. Vedení Mostu asi pochopilo, že udělalo chybu a vzalo Hranáče 
zpět. Hranáč je podle mě jeden z nejlepších hráčů na soupisce Mostu, a pokud by tento tým mohl nějak mile překvapit, tak 
v tom bude mít prsty i on.“ 
 
Ady: „Spíš se divím, že tak zkušený borec, jakým Hranáč je, má tohle zapotřebí. Loni mě pan Korol s panem Slavíčkem 
několikrát překvapili a vyhazov Hranáče nebyl výjimkou. Co přišlo po sezóně, návrat Hranáče do Mostu, byl pro mě ještě větší 
šok. Pan Slavíček, pan Korol a Honza Hranáč jsou ale chlapi, takže pokud si to vše vyříkali, tak by to nemusel být problém. 
 

 



 

UTRENÉŘI UNEJVĚTŠÍ OTAZNÍK 
 

VÁCLAV BAĎOUČEK a KAMIL KAŠŤÁK VALERIJ KOROL 
Duo bývalých vynikajících hráčů rozhodně slabinou 
Mostu nebude. Ještě když byl současný asistent Kašťák 
hlavním trenérem, panovala na trénincích anarchie. Až 
s příchodem Vladimíra Jeřábka a Václava Baďoučka se 
kvalita tréninků zlepšila a přišly i výsledky. Baďouček má 
za sebou bohaté zkušenosti z Karlových Varů. 

Jednatel klubu pan Ing. Valerij Korol je do hokeje 
skutečně „zažraný“. Je obrovským fanouškem Mostu, ale 
to mu na druhou stranu škodí. Je hodně netrpělivý, 
vždyť loni se v jeho týmu vystřídalo kolem sedmdesáti 
hráčů. Pokud si něco usmyslí, tak to udělá. Baníkovci 
doufají, že se pan Korol z loňských chyb poučí.  

KDO MŮŽE ZAZÁŘIT? NENÁPADNÁ HVĚZDA 
  

JINDŘICH KOTRLA 
37 LET, ÚTOČNÍK DANIEL HORA 

V této rubrice je buď řeč o hráčích, kteří nejsou 
docenění, nebo nejsou ještě tak známí... Všechny tyto 
aspekty Kotrla splňuje. Proč tedy právě Kotrla? Zkrátka 
v Mostě moc vhodnějších kandidátů není a tento bývalý 
reprezentant se vyznačuje poctivou hrou, kterou 
fanoušci zas tolik neoceňují. Naopak trenéři a spoluhráči 
si to nemohou vynachválit. V rodném Mostě by ale Kotrla 
měl letos dostat prostor i při přesilových hrách, takže 
klidně může nastřílet i přes deset branek. Primárním 

21 LET, OBRÁNCE 
 
V juniorském věku patřil mezi nejtalentovanější české 
beky a sbíral starty v mládežnických reprezentacích. Na 
beka se vyznačoval úctyhodnou produktivitou a 
v Litvínově si libovali, jaký klenot mají ve své juniorce. 
Jenže přechod mezi seniory Daniel Hora zatím nezvládl 
podle očekávání a v ELH dosud odehrál pouze pět utkání. 
Nyní bude mít v Mostě šanci ukázat se i mezi muži. A při 

úkolem v Baníku je ale stále defenziva a především 
předávání zkušeností (a že jich Kotrla má) mladším 
spoluhráčům. Navíc fakt, že je poctivý forvard místním 
odchovancem, dává záruku, že v 1. lize nic neodflákne. 

pohledu na defenzivu Baníku nenajdete moc kvalitnějších 
beků než je Hora, takže by mladý zadák mohl mít 
odpovídající ice-time a prostor na rozvinutí svého 
nesporného talentu.  



 

UTIPY NA TROFEJE - DRY 
NEJLEPŠÍ TRENÉR VÍTĚZ 1. LIGY NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ 

 

FRANTIŠEK VÝBORNÝ (MB) BK MLADÁ BOLESLAV TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (JIH) 
Asi málokdo pochybuje o 
zkušenostech tohoto trenéra, 
který je schopný vytěžit i 
z minima maximum. V týmu se 
svým synem musí na baráž myslet 
už teď. 

Letos chybí Chomutov, který 
nahradí Ml. Boleslav. Výsledkově 
by měla být. O druhé místo bude 
boj mezi Jihlavou, Olomoucí a 
Ústím n/L. Ale otázkou je, zda 
bruslaři naplní očekávání.  

Konečně… Čachotský dostane vedle 
sebe opět hráče s přehledem typu 
Bakuse, který mu nabídne Martin 
Filip. Po nahrávkách od Filipa by 
mohl tento rychlonohý forvard 
sbírat jeden bod za druhým. 

NEJLEPŠÍ OBRÁNCE NEJLEPŠÍ STŘELEC
 

NEJLEPŠÍ JUNIOR  
 

 NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ 
  

RADIM OSTRČIL [HBR]      PAVEL MRŇA (LTM) Silový obránce bude patřit 
k pilířům havlíčkobrodské obrany. 
Bude mít hodně práce, protože 
Rebel obranou hrou příliš neoplývá 
a útočníci nechávají obránce až 
moc často na holičkách. 

     MARTIN  VOLKE (MOST) Pokud nebude zájem z extraligy 
mohl by tento forvard dotáhnout 
Litoměřice do vysněného play 
off, ve kterém by se kališníkům 
hodila zejména jeho bojovnost. 

Zhrzený extraligový gólman má 
sice své výbuchy a zkraty, ale nic 
to nemění na tom, že bude určitě 
patřit ke špici první ligy. 

 

CIZINEC ROKU NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 

  

       MIHA ŠTEBIH (JIH)    JAKUB MATAI [UNL] MARTIN FILIP [JIH] 
Slovinec se zkušenostmi ze Salzburgu 
by mohl díky svému přehledu a touze 
předvést se v nejlepším světle patřit 

Pokud Ústí podepíše Mataie, 
který zde je na zkoušce může 
patřit k tahounům a novou 

k nejlepším obráncům Dukly a spolu 
s krajanem Podlipnikem mohou být 
milým překvapením letošní sezony. 

protože jeho zkušenosti mohou 
být pro mladý kádr Jihlavy dost 
podstatné. 

I kdyby se Filipovi bodově 
nedařilo, měl by patřit k jedním 
z nejdůležitějších hráčů Dukly, 

budoucností Ústí. Předvedl se už 
loni v juniorce Popradu, kde 
předváděl stabilní výkony. 



 

UTIPY NA TROFEJE - HSFAN 
NEJLEPŠÍ TRENÉR VÍTĚZ 1. LIGY NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ 

 

 

FRANTIŠEK VÝBORNÝ (MB) BK MLADÁ BOLESLAV 

NEJLEPŠÍ OBRÁNCE 
 

NEJLEPŠÍ JUNIOR  
 

NEJLEPŠÍ STŘELEC 

 

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ 
 

CIZINEC ROKU 
 

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 

 

František Výborný by měl být 
onou poslední součástkou stroje 
na vítězství. Jeho tým by podle 
předpokladů měl ovládnout 
základní část i následné play-off. 
Takže, kdo jiný?  

Nikdo jiný nemá tak kvalitní tým 
jako Mladá Boleslav. Základní 
část by tento celek měl bez 
problémů opanovat. Klidně i o 
dvacet a více bodů. Vždyť 
soupiska je takřka extraligová. 
 

JAROSLAV ROUBÍK (UNL) 
Vyhrál loni, tak proč ne letos? 
Navíc by na něm měla ležet ještě 
větší odpovědnost za výkony týmu 
než v předcházející sezóně. 
Znovu by mu nemělo dělat 
problém překonat 50 bodů. 

MILAN TOMAN (LIT) 
Tento zkušený obránce dokázal 
ještě v předminulé extraligové 
sezóně v barvách Kladna nasbírat 
22 bodů. Stále tedy hokej hrát 
umí a v Litoměřicích bude 
klíčovým mužem na přesilovky. 

JAROSLAV ROUBÍK (UNL) 
Ústecká opora ještě nikdy nedala 
více jak třicet branek. Dokáže to 
v letošní sezóně? Pokud ano, 
korunka pro krále střelců by mu 
mohla padnout do klína, protože 
Daniel Hodek už stárne. 

LIBOR KAŠÍK (OLO) 
Olomouc by letos mohla zaútočit 
i na postup do baráže a právě 
mladý gólman zapůjčený 
z Olomouce by měl být hlavní 
oporou týmu, přestože má velkou 
konkurenci v podobě T. Halásze. 

 

LUKÁŠ HANDLOVSKÝ (UNL) JAKUB MATAI (UNL) JAROSLAV ROUBÍK (UNL) 
Odchovanec Bánské Bystrice 
narozdíl od dalších krajánků 
(Pajić, Šagát) zůstal Slovanu 

Loni si připsal devatenáct startů 
za HC Lev Poprad v KHL. Tato 
bilance už o něčem svědčí. V Ústí 

věrný i po finančních škrtech. 
Vloni získal 36 bodů, letos může 
pokořit i čtyřicítku.  

by na tomto úspěchu měl mít 
právě Jaroslav Roubík, jedna z 
hvězd 1. ligy. 

Slovan by měl podle papírových 
předpokladů skončit na druhém 
místě tabulky. A velkou zásluhu 

nad Labem bude mít kvalitní 
spoluhráče a zároveň dostatek 
herního prostoru. Takže proč ne?  



 

UTIPY NA TROFEJE - ADY 
NEJLEPŠÍ TRENÉR VÍTĚZ 1. LIGY

 
 NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ 

  

MARTIN HOSTÁK (HK) 
Možná je to troufalý verdikt, ale já jak 
Hostákovi, tak celému Hradci věřím. Sice 
neměl přípravu z říše snů, možná i proto, že 
nemohli trénovat ani hrát přípravné zápasy na 
svém stadionu. Tohle by jim ovšem mělo 
morálně hodně pomoci a ještě více se 
semknout. Martin Hosták má podle mě ve svém 
týmu čtyři útoky, které dokážou rozhodnout 
zápas. Hradec má sílu, navíc trenéra, který 
podle mých předpokladů bude po téhle sezóně 
hodně opěvován. Nechme se překvapit… 

BK MLADÁ BOLESLAV DAVID VRBATA (MB) Tady mám jasno. V základní části budou 
všechny převyšovat, tým okolo Davida 
Výborného má totiž extraligové kvality. 
V play-off by přemožitele bruslařský 
klub najít také neměl, pokud jejich 
kvalita bude stačit na postup mezi 
tuzemskou elitu, se uvidí až na jaře, 
teď nechci tipovat. 

Kandidáty mám dva: Jaroslava 
Roubíka a právě tohoto boleslavského 
snajpra. HSfan se rozhodl pro 
Roubíka, tak právě proto já pro 
Davida Vrbatu. Čekám mezi těmito 
hráči boj do posledního kola základní 
části. 

NEJLEPŠÍ OBRÁNCE NEJLEPŠÍ STŘELEC
 

NEJLEPŠÍ JUNIOR  
 

 NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ 
  

 

PETR PŘIKRYL (LIT) ROMAN NĚMEČEK (MB) JAROSLAV ROUBÍK (UNL) 
Litoměřice chtějí letos hrát defenzivním 
stylem, aspoň to tvrdí jejich kouč Milan Vrzal. 
Ono se to nabízí, Milan Toman, Dušan Žovinec 
nebo třeba Jakub Evan... Tihle borci by mohli 
v klidu hrát v nějakém horším extraligovém 
klubu a když za zády bude jistota, kterému 
všichni neřeknou jinak než „Bingo“, vyplývá 
jediné: Litoměřice moc gólů dostávat nebudou 
a Petr Přikryl na tom nebude mít nemalou 
zásluhu. 

Minulý rok se po dlouhých letech vrátil tam, kde se 
naučil hrát hokej. Do mateřského Písku. Bohužel pro 
písecké fanoušky tam nevydržel příliš dlouho, odehrál 
tam necelou půlku sezóny (za 24 zápasů si připsal 10 
bodů). Přesto vyhrál kanadské bodování klubu mezi 
beky. Zlákal ho ale extraligový Mountfield. 
Nezklamal, proto si ho teď už bývalý a nyní současný 
trenér bruslařského klubu přivedl i do nového 
působiště. Nyní bude řídit přesilovky opět v 1. lize a 
znovu s Tomášem Nouzou, s kterým se loni potkal v 
IHC. Roman si na rozdíl od Aleše Holíka plní více i 
defenzivní povinnosti. 

Letos to bude na něm. Celé Ústí bude věřit, že 
právě on dovede tým do široké baráže. V týmu 
už nebude Alinč, Šagát nebo třeba Rok Pajič. 
Roubík bude mít letos za tým ještě větší 
odpovědnost než loni. Já ale čekám, že to 
zvládne, v přípravě si výborně sedl v prvním 
útoku s Kovářem a Ludvíkem. Tento útok bude 
hrozba. Roubík bude dostávat hodně prostoru 
na ledě, a tak by letos mohl atakovat i hranici 
třiceti gólů... 

CIZINEC ROKU NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ 
  

LUKÁŠ KRÁLÍK (OLO) 
Nejvážnější kandidát se vrací do extraligy (mám na 
mysli Jana Wasserbauera, který na posledním srazu 
reprezentační dvacítky zářil, není divu, že si ho 
brněnská Kometa stáhla do svého kádru). Za těchto 
okolností volím navrátilce ze zámoří Lukáše Králíka. 
V přípravě si připsal jednu trefu. Měl by dostávat 
prostor ve čtvrté lajně a plnit černou práci. Ve své 
kategorii bude nejlepší (není divu, když se bude po 
prvoligových kluzištích prohánět maximálně pět hráčů 
jeho věku…). 

LUKÁŠ HANDLOVSKÝ (UNL) 
Chomutov postoupil do extraligy, 
tudíž mu největší soupeři odpadli, 
navíc odešli i jeho nedávní spoluhráči 
Pajič se Šagátem. Ani v této 

 

JAROSLAV ROUBÍK (UNL) 

kategorii není moc z čeho brát, proto 
je pro mě Handlovský jednoznačná 
volba. I letos by měl jít přes 30 bodů. 

Ústí nad Labem. Pořád ještě 
nepatří do starého železa a letos 
to určitě potvrdí. 

Jak už jsem psal, letos to bude 
na něm, s ním půjdou i výkony 



TOP 10 

 

foto: Michal Milfeit 

TOP 10: 
MALÍ VELCÍ HOKEJISTÉ 

DO 175 CM 



 

 
 

 

 

   

   

 

10. ROMAN RÁC 
Ú, 21 LET, OLOMOUC 

Olomoucký mladíček má opravdu 
velký potencionál. Loni byl fanoušky 
zvolen desátým nejlepším Kohoutem 
sezóny, což je na jeho věk velmi 
dobrým počinem. Na ledě hýří tento 
dravý útočník pohybem, díky čemuž 
se loni blýskl jedenácti kanadskými 
body (5+6). Nemusí trvat dlouho a 
tento slovenský útočník se může 
probojovat až do nejvyšší soutěže. 

8. MARTIN FILIP 
Ú, 40 LET, JIHLAVA 

I ve čtyřiceti letech dokáže 
konkurovat daleko mladším a fyzicky 
vyspělejším mladíkům. V loňském 
play-off doslova zářil a byl klíčovou 
postavou Dukly ve čtvrtfinálové sérii. 
Možná kdyby odehrál všechna utkání 
s Ústím, mohl by Jihlavu dotlačit až 
do finále. Nevyšlo to, ale letos bude 
mít další pokus. Otázkou je, zda mu 
skvostná forma vydrží. Pokud ano, 
může pokořit hranici třiceti bodů. 

 

9. JAN KLOZ 
Ú, 25 LET, ÚSTÍ N/L 

Už nadešel čas uspět i v mateřském 
Ústí nad Labem. Dosud tento nadějný 
útočník řádil převážně 
v Litoměřicích, kterým pomohl mimo 
jiné k postupu do 1. ligy. Ano, už sice 
dokázal ve Slovanu nasbírat v jedné 
sezóně 32 bodů, ale stále ho za svého 
berou spíše v Litoměřicích než u Lvů. 
Každopádně letos se může zapsat i do 
historie Slovanu. Co když to bude 
právě on, kdo vystřílí Ústí extraligu? 

5. VLADISLAV KUBEŠ 
Ú, 33 LET, HRADEC K. 

Právě on je příkladem toho, že ani 
malá výška nebrání hráčům v tvrdém 
napadání a agresivní hře. Vladislav 
Kubeš je navíc známým 
provokatérem. Paradoxně nejvíce 
vždy štval hradecké fanoušky, kteří 
mu dokonce připravili speciální 
choreo. To ale hrál tento zkušený 
forvard za Vrchlabí. Dnes už bije 
jeho srdce pro Hradec a fanoušci 
Východočechů to moc dobře ví. 

7. TOMÁŠ RUBEŠ 
Ú, 19 LET, LITOMĚŘICE 6. MAREK HAAS 

Ú, 24 LET, ŠUMPERK Pokud je Martin Filip hokejovým 
harcovníkem, tak Tomáš Rubeš, od 
letošní sezóny už kališník a nikoli 
Medvěd, je zástupcem vycházející 
hokejové generace. Na juniorský 
světový šampionát se sice nepodíval, 
ale to neubírá nic na tom, že Rubeš 
patří k nejtalentovanějším hráčům 

Ve 24 letech by ještě mohl hokejově 
vyrůst. Co se týče výšky, tak už ne. 
Se 175 centimetry sice není žádným 
bouračem, zato to ale umí s pukem, o 
čemž svědčí jeho čtrnáct 
vstřelených branek z loňského 
ročníku, k nimž přidal ještě 22 
asistencí. Těžko říct, zda dokáže  
tento ex-havířovský útočník takové 
výkony zopakovat i letos. 

ročníku 1992. Brzy si ho vytáhne do 
svých řad pražská Sparta, zatím ale 
bude sbírat zkušenosti v 1. lize. 



 

 

4. VÍT BUDÍNSKÝ 
Ú, 24 LET 
HRADEC K. 

 

 

3. ROMAN 
VONDRÁČEK 

Ú, 27 LET 
HAVL. BROD 

U2. JAN PLODEK 
Ú, 33 LET 

BENÁTKY N/J 

 Stejně jako Vladislav Kubeš 
i Vít Budínský rozděluje 
fanoušky na dva tábory. 
Jedni ho milují pro jeho 
techniku a střílení gólů, 
druzí ho považují za 
machýrka, který se na ledě 
plouží a neodvádí své 
maximum. Každá strana má 
svým způsobem pravdu. Vít 
Budínský je skvělým 
hokejistou, jemuž náš 
magazín předpovídal 
extraligovou budoucnost, 
ale loni se mu vůbec 
nedařilo a nebýt 
povedeného začátku, nedal 
by ani deset branek.  

Velký kamarád 
reprezentačního gólmana 
Tomáše Pöpperleho a účastník 
dvou juniorských šampionátů 
zatím v Rebelu nenaplnil svůj 
potencionál. Do Havlíčkova 
Brodu přicházel s pověstí 
skvělého technika, bohužel na 
Vysočině zatím neměl moc 
času svá kouzla ukázat. Vinou 
hloupých zranění (hned 
dvakrát se dlouhodobě zranil 
při volnočasových aktivitách) 
totiž za Rebel odehrál 
v posledních dvou sezónách 
pouze 32 zápasů základní 
části. Zato v nich ale zazářil 
(bilance: 14+13). 

1. MILAN KOSTOUREK 
Ú, 29 LET 

HAVLÍČKŮV BROD 
 

Vrátí se časy, kdy tento 175 centimetrů vysoký 
útočník sbíral bod na zápas? Ještě z dob chomutovského, a 
částečně i táborského působení si Kostourka pamatujeme 
jako výborného hráče, který uměl dávat góly a byl vždy tím 
mužem, který zápasy dokázal sám rozhodnout.  

Jeho specializací je 
především defenzivní činnost, 
v níž patří k nejlepším v 1. 
lize. Umí, když dostane 
prostor, ale podpořit i 
ofenzivu (vždyť už v nejvyšší 
soutěži dokázal nasázet 
v jednom ročníku famózních 
15 branek). Uvidíme, jaké 
úkoly dostane v Benátkách 
nad Jizerou. Pojizeřané by 
rádi uvítali patnáctigólového 
střelce, což jim Plodek může 
nabídnout. Každopádně bude 
nasazován jak do přesilových 

Jenže loni v Rebelu zklamal. Dal o deset branek 
méně, než se očekávalo. A Havlíčkovu Brodu jeho góly 
citelně chyběly. Místo ataku na první čtyřku se strachoval o 
holý postup do play-off. A právě na Kostourka se po 
nepodařené sezóně snesla vlna kritiky. Na jeho poměry 
slabých 15 branek a podprůměrných 38 bodů (plus ještě 
jedenáct záporných bodů ve statistice +/-) prostě nemohlo 
být přivítano s nadšením. I manažer týmu Augustin Žák 
vyjádřil zklamání nad Kostourkovými výkony. 
 Není však všem dnům konec (je mu přece 29). Milan 
Kostourek stále umí a pokud chytí formu, může atakovat 
čelní příčky kanadského bodování jako před lety 
v Chomutově. Zda tomu ale tak opravdu bude ukáže až čas. 
Já osobně bych mu ale letos věřil. Podle mě překoná hranici 
padesáti bodů a pomůže Rebelu k vylepšení pošramocené 

her, tak i do početních 
nevýhod. Právě Plodek může 
být rozdílovým hráčem. 

reputace z loňského ročníku. Na druhou stranu existuje 
ještě hodně pochybovačů, kteří Kostourka, jenž až příliš 
debatuje s rozhodčími, odsuzují k další špatné sezóně. 



 

POHLED DO HISTORIE 

Tehdejší brankář Sarezy Jakub Štěpánek (velké foto) 
narozdíl od trenéra Karla Metelky (malé foto) nehodu přežil. 

UTRAGICKÁ HAVÁRIE AUTOBUSU 
SAREZY OSTRAVA 



 

Karel Metelka, charakterní člověk, výtečný 
sportovec, zahynul v pondělí 20. prosince na cestě za 
hokejem, kterému zasvětil celý aktivní život.  
Byl talentovaným hokejistou, hrál nejvyšší soutěž 
Československé republiky v dresu Vítkovic, Dukly Jihlava 
a Košic. Talent zdědil po svém otci Květoslavu Metelkovi, 
který byl před druhou světovou válkou populárním 
hokejistou a fotbalistou a léta působil jako hokejový 
rozhodčí v ligové soutěži.  
          Jako trenér dosáhl největšího úspěchu v ročníku 
1980-1981, kdy s Janem Soukupem přivedl mužstvo 
Vítkovic k mistrovskému titulu.  Karel Metelka měl/má 
velké zásluhy o hokej v klubu SAREZA Ostrava. Přispěl k 
historickému úspěchu hokeje v Ostravě, kdy tým Sarezy 
postoupil do druhé nejvyšší soutěže. Věnoval se výchově 
mládeže, pod jeho vedením vyrostly desítky talentů jak 
v Porubě, tak ve Vítkovicích. 

 20. prosinec roku 2004 začal jako každý jiný den. Hráčům 
zbývalo před vánoční přestávkou odehrát již jen dvě kola. Cestou 
na prvoligový zápas do Berouna však autobus s mužstvem Sarezy 
Ostrava zezadu narazil do kamionu. Tragická nehoda si vyžádala 
život trenéra týmu pana Karla Metelky (* 26.7.1942, +20.12.2004). 
Dalších osm pasažérů bylo zraněno, včetně tehdy ještě neznámého 
brankáře Jakuba Štěpánka, který musel v nemocnici několik dní 
pobýt kvůli otřesu mozku.  
 Pokud věříte či nevěříte na osud, následující řádky vás 
zaskočí. Zahynuvší trenér totiž neměl Ostravany vůbec trénovat! 
Karel Metelka sice trénoval Sarezu v letní přípravě, jenže několik 
dnů před startem soutěže se svého postu ze zdravotních důvodů 
vzdal. Vystřídal ho Miloš Holaň. Ten však začátkem listopadu 
přešel do Vítkovic dělat asistenta Vladimíru Vůjtkovi a Karel 
Metelka se do Sarezy vrátil. Smutnou ironií osudu je navíc i 
skutečnost, že Metelkův záskok za Miloše Holaně měl ve vánoční 
přestávce skončit, a zápas v Berouně měl být jeho posledním 
venku. Kéžby k tomu nikdy nedošlo, třeba by ale místo Metelky 
zahynul někdo jiný. „Je to hrůza, je to obrovská ztráta pro celý 
ostravský hokej,“ hlesl tehdy pro idnes.cz prezident ostravského 
klubu Ivo Mocek. „Přišli jsme nejen o dobrého člověka, ale i 
kvalitního trenéra," řekl tiskový mluvčí Sarezy Petr Šiřina. „

Na jeho počest se nyní v Ostravě koná Memoriál 
Karla Metelky (druhá třída a mladší).  

Byl v 
každém ohledu příkladem slušnosti i noblesního chování,“ dodal.  

Metelka se výrazně zapsal do historie Vítkovic, které v 
roce 1981 přivedl s Janem Soukupem k druhému a dosud 
poslednímu mistrovskému titulu. Černík, Lyčka, Kacíř, Fryčer, 
Svozil, Vlk, to byli hráči, které mimo jiné trénoval. Ve Vítkovicích 
působil do roku 1984 a pak ještě v letech 1987 až 1989. S Jánem 
Selvekem vytáhl v roce 1988 mužstvo z druhé ligy zpět mezi 
československou elitu. 
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 ZÁBAVA 
Hlášky Jaromíra Jágra (1.) „Jen ať se bijou, viď kámo?“  

Bouchnete na Kladně do stolu, aby pomohli i 
další? 

Jágr: "To můžeš bouchat jak chceš, jediný, 
co by z toho vzniklo, že si zraníš ruku." 

 
Jágr: "Akorát mi vadí, že vždycky po zápase 

musím ještě šlapat na kole, z toho jsem 
vyřízenej víc než ze zápasu..." 

 
MS 2011: V jaké formě jste přiletěl? 

Jágr: "V šílený. To ti řeknu." 
 

Jágr: "Ani jsem to bučení moc neslyšel, 
člověk se naučí to nevnímat. Je to těžké 

popsat, ale je to jako když si doma stěžuje 
vaše žena, ale vy to prostě neslyšíte. Ona si 
stěžuje, ale vám se nechce to poslouchat. 

Tak to ignorujete, vaše myšlenky jsou 
zkrátka jinde." 

 Scénka Daniela Čecha, tentokráte z baru 
ZHLÉDNOUT MŮŽETE ZDE 

 
Jágr: "Dřív by vám tam před brankou zlámali 
nohy. Teď jsou hráči více chránění, takže si 
představte, že občas před branku jdu i já! 

To už je co říct." 
 

Jágra oslovil s prosbou o rozhovor jeden z 
českých novinářů. Jágr ho poplácal po 

ramenou a říkal: „A ty mi zatím sbalíš věci, 
jo?" Reportér byl chvíli zaskočený, ale do 

kabiny už za ním nešel... Když asi po 
dvaceti minutách Jágr vyšel ven, novinář 

zkusil štěstí znovu. Jágr se jen usmál: „Máš 
smůlu. Kdybys mi sbalil ty věci, tak by to 

šlo... Hele, podělím se s tebou maximálně o 
tenhle banán." 

 
"Když tě něco bolí, tak tě musí začít bolet 

něco víc, aby tě to první nebolelo." 
 

"Nejsem Karel Gott, abych říkal, že jsem to 
nečekal." (na vyhlášení Zlaté hokejky) 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8RyDIjjk81w


 
KVIZ 

TEST 

UPokud jste dosáhl/a x bodů jste 
 

výsledky na další straně! 9-8 bodů… Prezident klubu 
7-6 bodů… Generální manažer 

POZNEJ HRÁČE A PŘIŘAĎ HO K MATEŘSKÉMU KLUBU 5-4 bodů… Hlavní trenér 
3-2 bodů… Mládežnický kouč ZA KAŽDOU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ (JMÉNO I MATEŘSKÝ KLUB) JEDEN BOD 

1. 2. 3. 
1-0 bodů… Uklízeč na stadionu  

4. 5. 6. 

9. 7. 8. 



 

UPŘÍŠTÍ ČÍSLO 
Vycházíme 9. října 2012 

 

- MARTIN FILIP 
- RADIM KUCHARCZYK 

- TOMÁŠ SEDLÁK 
- TOP 10: BRANKÁŘI 

- BK MLADÁ BOLESLAV, HC BENÁTKY NAD JIZEROU 
- LEGENDA: JIŘÍ NOVOTNÝ 

- PLUS PRAVIDELNÉ RUBRIKY 

 

foto: fotokraus.cz, google.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz), Miroslav Rosendorf, weby 
extraligových klubů 

Výsledky kvizu 
7) Jakub Kovář- Písek 1) Ondřej Němec- Třebíč 
8) Josef Vašíček- Havl. Brod 2) Martin Růžička- Beroun 

3) Michal Neuvirth- Ústí n/L 
4) David Výborný- Jihlava/případně Mladá Boleslav 
5) Jakub Kindl- Šumperk 
6) David Krejčí- Olomouc 

9) Milan Hnilička- Litoměřice 
UKontakty na autory 

 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
Ady:     vadlejsek@seznam.cz 
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