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UPŘEDMLUVA 
 
 „Toto číslo je dá se říci na 

UFOTO ČÍSLA 
FANOUŠCI HRADCE KRÁLOVÉ MAJÍ JASNO 

dlouhou dobu poslední, které se drží 
zaběhnutého formátu. 
V nadcházejícím vydání tohoto 
elektronického občasníku se totiž 
budeme věnovat zejména 
vyřazovacími boji, a v sedmém, 
posledním čísle této sezóny, celý 
ročník dopodrobna shrneme. Nebude 
tedy moc prostoru na profily 
jednotlivých osobností. 
 Ale v tomto čísle jich 
naleznete dostatek. Popíšeme si 
zejména minulost i současnost 
největší prvoligové hvězdy Davida 
Výborného, podrobně se podíváme i 
na kariéru šumperského miláčka 
Aleše Holíka.  

Všechny připomínky, dotazy a názory prosím posílejte na 
email: Marek.Hedbavny@seznam.cz 

 
 

Na své si přijdou také 
fanoušci Hradce Králové. V tomto 
čísle totiž uvádíme hned dva profily 
hráčů z tohoto týmu. Jedná se o 
bývalého kapitána Martina Vágnera a 
jednu z ofenzivních opor 
Královských lvů Michala Tvrdíka. 
Fanoušci ostatních týmů ale nemusí 
smutnit. Pro olomoucké nabízíme 
profil zkušeného forvarda Pavla 
Selingra, pro ústecké pak Lukáše 
Poživila, momentálně 
nejproduktivnějšího beka tohoto 
ročníku.  
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 Minulý měsíc jsme navázali 
spolupráci se stránkou První liga - 
fans, nyní se na e-mail 
Marek.Hedbavny@seznam.cz ozval i 
tým webu vseohokeji.cz. 
Prostřednictvím této stránky plné 
hokejových informací vám tedy bude 
přinášet i hráče jednotlivých kol. 
Snad se vám bude toto číslo líbit. 
 

Přejeme příjemné čtení 

CITÁT ČÍSLA 
 

Onlajny: „Do kotle Mostu dnes 
dorazil pouze jeden fanoušek, 
který po první třetině se slovy 

"raději jdu na házenou“ odešel.“ 
 

Hokej je v Mostě opravdu 
populárním sportem. Není divu, že 

tribuny mosteckého stadionu 
pravidelně praskají ve švech. 

  PLUS 

   

 MINUS 

    

JIŘÍ DOPITA 
Legenda českého hokeje se vrátila! Po dlouhé době konečně nazula 
brusle (a nejen ledajaké, jsou to speciální brusle, které v podstatě 
zachránily jeho kariéru, protože z nich nemá oteklé nohy) a vrátila 
se na prvoligová kolbiště! Jirko, ukaž nám, prosím, ještě nějaké 
kousky jako za starých časů. První liga Tě potřebuje. 
 ING. VALERIJ KOROL 

S jednatelem mosteckého hokeje je opravdu o zábavu postaráno. Jeho pozáposové 
tiskovky se staly legendárními. Bezprostředně po utkáních totiž vyhazuje trenéry a 
hráče, načež druhý den svůj názor změní a dává svým svěřencům další šanci. Není 
divu, že má pan Valerij Korol tolik obdivovatelů. KOROL NA HRAD! 
 

KRÁLOVŠTÍ „LVI“ 
Bojovat jako lev, není to stejné jako „bojovat jako Lev“. S velkým 
písmenem totiž tato věta nabývá jiných rozměrů. Hradečtí 
hokejisté, nebo chcete-li Královští lvi, ani po výměně trenérů na 
svém nasazení nic nezlepšili a budou mít co dělat, aby se vůbec 
dostali do play-off. A pokud se tam dostanou, budou mít těžký úkol. 
Tedy prokousat se ze čtvrtfinále přes jasného favorita. 

MEDVĚDI BEROUN 1933 
Ani po příchodu trenéra Nováka se výsledky momentálně posledního celku tabulky 
nezlepšily a je dosti pravděpodobné, že Beroun svoji jubilejní 20. sezónu „oslaví“ 
bojem o přežití s třemi kvalifikovanými celky z 2. ligy. Možností získat body bude 
sice ještě velké množství, ale při současných výkonech a kvalitě soupisky vyhnutí se 
baráži moc pravděpodobné není. 
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STATISTIKY 

k 20.1.2013 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PO 43 KOLECH 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů

 
1. Jaroslav Roubík (UNL) 52 bodů 
2. Tomáš Nouza (MB)  47 
3. Matěj Pekr (OLO)  43 
4, David Výborný (MB)  43 
5. Robin Kovář (UNL)  40 
6. Ladislav Rytnauer (HB) 38 
7. Jiří Řípa (OLO)   38 
8. Lukáš Poživil (UNL)  37 
9. Lukáš Endál (HB)  35 
10. David Dolníček (TRE) 35 
11. Vilém Burian (TRE)  34 
12. Tomáš Čachotský (JIH) 34 
13. David Vrbata (MB)  33 
14. Milan Kostourek (HB) 33 
15. Lukáš Pabiška (MB)  32 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Lukáš Poživil (UNL)  37 bodů 
2. Jakub Bartoň (OLO)  28 
3. Kamil Charousek (MOS) 25  
4. Aleš Holík (ŠUM)  25 
5. Tomáš Kolafa (JIH)   25 
6. Tomáš Sedlák (ŠUM) 22 
7. Tomáš Houdek (OLO) 19  
 

TOP 7 střelců 
 
1. Tomáš Nouza (MB)  25 gólů 
2. Robin Kovář (UNL)  24 
3. Jaroslav Roubík (UNL) 23 
4. Matěj Pekr (OLO)  23  
5. Lukáš Pabiška (MB)  20 
6. Filip Seman (KAD)  20 
7. Daniel Hodek (JIH)  17 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Kamil Charousek (MOS) 12 gólů 
2. Lukáš Poživil (UNL)  11  
1. Aleš Holík (ŠUM)  10  
 

 TOP 5 juniorů (bodování) 
  
1, David Výborný (MB)  32 asistencí 1. Filip Vlček (PIS)  16 
2. Jaroslav Roubík (UNL) 29  2. Dominik Simon (LIT) 14 
3. Lukáš Poživil (UNL)  26 3. Jiří Bárta (BER)  9 
4. Jiří Řípa (OLO)   24 4. Vojtěch Zadražil (JIH) 8 
5. David Dolníček (TRE) 24 5. Adam Chlapík (BNJ)  7 
6. Lukáš Král (BNJ)  24 
7. Tomáš Nouza (MB)  22 TOP 3 cizinci (bodování)
 

 
 

TOP 3 asistentů (obránci) 1. Adam Lapšanský (UNL) 23 
 2. František Gerhát (LIT) 12 

1. Lukáš Poživil (UNL)  26 asistencí 3. Dalibor Bortňák (BNJ) 11 
2. Jakub Bartoň (OLO)  21  

TOP 3 gólmani (počet výher)3. Tomáš Kolafa (JIH)   20  
  
1. Roman Will (MB)  25 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. Marek Čiliak (TRE)  25 
 3. Miroslav Hanuljak (KAD) 24 
1. Jaroslav Roubík (UNL)      + 24  
2. Tomáš Demel (MB)  24 

TOP 3 gólmani (čistá konta)3. Tomáš Nouza (MB)  23  
 4. Martin Koudelka (MB) 21 
1. Miroslav Hanuljak (KAD) 7 5. Jaroslav Kasík (MB)  21  
2. Marek Čiliak (TRE),  6. Petr Jíra (KAD)  20 
Libor Kašík (OLO)  5 7. Jakub Bartoň (OLO)  20 
3. Roman Will (MB)  4 8. Jiří Rys (MB)   20 

9, Petr Chaloupka (MB) 20 
Úspěšnost zákroků (min. 20 záp.)10. Josef Jindra (MB)  20  

  
 1. Miroslav Hanuljak (KAD)      94,14% TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
2. Roman Will (MB)                  93,95%  
3. Marek Čiliak (TRE)         93,45% 1. Pavel Mrňa (LIT)     112 TM 
4. Libor Kašík (OLO)                 93,38% 2. Petr Přindiš (BER)     107  
5. Daniel Dolejš (HN)         93,35% 

3. Marek Čurilla (MOS)    97  
4. Milan Toman (MB)     82 Průměr gólů na zápas   
5. David Štich (BNJ)      81  (min. 20 záp.)
 

 
1. Roman Will (MB)  1,70 

Nejhorší +/- 2. Miroslav Hanuljak (KAD) 2,01 
 3. Libor Kašík (OLO)  2,12 
490. Jiří Jebavý (BER) - 25 bodů  
489. Petr Přindiš (BER) - 20 Nejvíce odchytaných minut
488. Vítězslav Nedrda (MOS) - 18 

 
1. Marek Čiliak (TRE)           2491 

487. Tomáš Sedlák (ŠUM)  - 17 2. Tomáš Štůrala (ŠUM)         2347 
486. Tomáš Karpov (BER)  - 17 3. Miroslav Hanuljak (KAD)    2093 
  

 



 

UTÝMOVÉ STATISTIKY PO 43 KOLECH 
 

TABULKY 

P Tým Z V VP PP P Skóre B 

1.  BK Mladá Boleslav  42  29  3  4  6  152:78  97  

2.  HC Olomouc  43  27  2  7  7  153:91  92  

3.  HC Slovan Ústečtí Lvi  43  24  7  1  11  154:109  87  

4.  SK Kadaň  43  22  5  3  13  130:97  79  

5.  SK Horácká Slavia Třebíč  43  20  5  7  11  121:100  77  

6.  HC Dukla Jihlava  43  20  4  2  17  135:98  70  

7.  HC Rebel Havlíčkův Brod  43  19  5  3  16  132:126  70  

8.  HC Benátky nad Jizerou  43  16  3  7  17  120:123  61  

9.  Královští lvi Hradec Králové  43  16  3  6  18  129:138  60  

10.  HC Stadion Litoměřice  43  13  3  6  21  108:128  51  

11.  Salith Šumperk  43  12  7  1  23  119:144  51  

12.  HC Most  42  8  6  3  25  111:167  39  

13.  HC Berounští Medvědi  43  7  4  4  28  102:182  33  

14.  IHC Písek  43  8  2  5  28  93:178  33  

1. liga - DOMA  
P Tým Z V VP PP P Skóre 

1.  HC Olomouc  22  18  1  3  0  94:35  

2.  BK Mladá Boleslav  22  18  0  2  2  92:37  

3.  HC Slovan Ústečtí Lvi  23  14  3  1  5  87:48  

4.  SK Kadaň  21  13  3  2  3  69:38  

5.  HC Dukla Jihlava  21  13  3  1  4  79:39  

6.  SK Horácká Slavia Třebíč  21  11  2  4  4  65:50  

7.  Salith Šumperk  21  10  4  1  6  70:58  

8.  HC Rebel Havlíčkův Brod  22  10  3  2  7  60:54  

9.  Královští lvi Hradec Králové  21  11  0  3  7  65:55  

10.  HC Stadion Litoměřice  21  10  1  3  7  65:55  

11.  HC Benátky nad Jizerou  21  10  1  3  7  67:60  

12.  HC Most  21  6  2  0  13  57:82  

13.  HC Berounští Medvědi  21  4  3  4  10  59:87  

14.  IHC Písek  22  5  0  4  13  49:83  

1. liga - VENKU  
P Tým Z V VP PP P Skóre B 

1.  BK Mladá Boleslav  20  11  3  2  4  60:41  41  

2.  HC Slovan Ústečtí Lvi  20  10  4  0  6  67:61  38  

3.  SK Horácká Slavia Třebíč  22  9  3  3  7  56:50  36  

4.  HC Olomouc  21  9  1  4  7  59:56  33  

5.  SK Kadaň  22  9  2  1  10  61:59  32  

6.  HC Rebel Havlíčkův Brod  21  9  2  1  9  72:72  32  

7.  HC Benátky nad Jizerou  22  6  2  4  10  53:63  26  

8.  HC Dukla Jihlava  22  7  1  1  13  56:59  24  

9.  Královští lvi Hradec Králové  22  5  3  3  11  64:83  24  

10.  HC Most  21  2  4  3  12  54:85  17  

11.  HUHC Stadion LitoměřiceUH  22  3  2  3  14  43:73  16  

12.  HUIHC PísekUH  21  3  2  1  15  44:95  14  

13.  HUSalith ŠumperkUH  22  2  3  0  17  49:86  12  

14.  HUHC Berounští MedvědiUH  22  3  1  0  18  43:95  11  
 

TABULKA PRŮMĚRNÉ NÁVŠTĚVNOSTI 
DOMÁCÍCH ZÁPASŮ  

 
1. Mladá Boleslav  2066 diváků 
2. Ústí nad Labem  1673 
4. Třebíč   1586 
3. Jihlava   1469 
5. Šumperk   1212 
7. Havlíčkův Brod  1125 
6. Litoměřice    1124 
8. Olomouc   1066 
9. Hradec Králové   893 
10. Písek    409 
11. Benátky nad Jizerou  343 
12. Kadaň    327 
13. Most     277 
14. Beroun    202 

 
VYUŽITÍ PŘESILOVÝCH HER 

 
1. Olomouc   25,37% 
2. Ústí nad Labem  23,91 
3. Havlíčkův Brod  21,61 
4. Jihlava   21,40 
5. Benátky nad Jizerou 19,57 
6. Mladá Boleslav  18,75 
7. Třebíč   18,18 
8. Hradec Králové  17,02 
9. Beroun   16,74 
10. Šumperk   15,42 
11. Kadaň   13,97 
12. Most    13,33 
13. Písek   11,58 
14. Litoměřice    11,46 

 

ÚSPĚŠNOST OSLABENÍ 
 
1. Mladá Boleslav  88,89% 
2. Olomouc   85,92 
3. Kadaň   85,58 
4. Třebíč   85,06 
5. Havlíčkův Brod  84,55 
6. Ústí nad Labem  84,26 
7. Šumperk   83,25 
8. Litoměřice    81,31 
9. Benátky nad Jizerou 80,81 
10. Jihlava   79,53 
11 Hradec Králové  78,92 
12. Beroun   78,28 
13. Most    78,11 
14. Písek   77,63 
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 TIPY NA ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY 
1) Oficiální klubové stránky Olomouce (hc-olomouc.cz) uveřejnily 31. prosince zajímavý článek 
s názvem Olomoucký zimní stadion se zapíše mezi památky UNESCO. Pochopitelně se jednalo o 
silvestrovský vtípek. ZDE 
  
2) Silvestrovský článeček připravila i redakce stránek hokej-benatky.cz. Je věnován nové posile 
do útoku. Z úspěšného benáteckého béčka totiž ofenzivu farmářského celku Liberce přišel vyztužit 
Miroslav Bohdan. ZDE 
 
3) Serveru iDnes.cz poskytl velmi zajímavý rozhovor odchovanec Ústí nad Labem a v současnosti i 
trenér mládeže svého mateřského klubu Jan Čaloun. Čerstvý čtyřicátník se rozpovídal o trenéřině 
a o poměrech v tomto severočeském městě. ZDE 
 
4) Dnes již bývalý kouč Královských lvů Martin Hosták se pro MF Dnes rozpovídal o svém konci. 
Kde vidí příčiny mizerných výkonů Hradce Králové? Dozvíte se zde: ZDE 
 
5) Co obnáší práce rolbaře? A jak to vůbec funguje? V rozhovoru pro Deník se o této profesi 
rozpovídal dlouholetý třebíčský rolbař Zdeněk Krejčí. ZDE 
 
6) Velký rozhovor s Petrem Přikrylem , gólmanem a generálním manažerem Litoměřic, poskytl svým 
čtenářům server hokej.cz. Bývalý sparťanský brankář se rozvykládal mimo jiné o Martinu Škoulovi 
či spolupráci Stadionu s pražským Lvem a holešovickou Spartou. ZDE 
 
7) Jiří Dopita (na fotce)  se po dlouhodobém zranění vrátil na led a ihned po své obnovené 
premiéře v tomto ročníku se stal obětí diktafonu redaktora stránek hc-olomouc.cz. Legenda 
českého hokeje se rozvyprávěla o svém zdravotním stavu či novém typu bruslí, které mu prakticky 
zachránily kariéru. ZDE 
  
 
 
 

http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Olomoucky-zimni-stadion-se-zapise-mezi-pamatky-UNESCO-1583
http://www.hokejbenatky.cz/clanek.asp?id=1810
http://hokej.idnes.cz/jan-caloun-rozhovor-hokej-09m-/hokej.aspx?c=A130102_1872042_hokej_ten
http://hokej.idnes.cz/martin-hostak-rozhovor-0s0-/hok_1liga.aspx?c=A121231_095444_hok_1liga_elv
http://trebicsky.denik.cz/hokej_region/za-volantem-rolby-prozil-33-let-a-jede-dal-20121225.html
http://www.hokej.cz/cz/1-liga/nekdy-bych-sam-sebe-vyhodil-tvrdi-chytajici-manazer-petr-prikryl-s-litomericemi-sni-o-cele-tabulky/
http://www.hc-olomouc.cz/clanek.asp?id=Chci-toho-do-konce-zakladni-casti-odehrat-co-nejvic-pravil-po-navratu-Jiri-Dopita-1618


 VIDEOTÉKA 
LUKÁŠ NAHODIL, HOKEJISTA TŘEBÍČE, PŘEDVEDL V UTKÁNÍ S MOSTEM PARÁDNÍ 

KOUSEK. PŘI SAMOSTATNÉM NÁJEZDU SE TOTIŽ INSPIROVAL ROBERTEM KYSELOU 
A DAL FANTASTICKOU BRANKU! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6QxjrnlcZNA#t=311s 

 
 PETR OPRŠAL JE BRANKÁŘSKOU ČTYŘKOU HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD. KROMĚ 

OBČASNÉHO ZÁSKOKU MÁ NA STAROST I ZÁBAVU V KABINĚ. ZDE JE ROZHOVOR SE 
SYMPATICKÝM BRANKÁŘEM. 

http://www.youtube.com/watch?v=CSsFFMOWi2c&feature=relmfu 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6QxjrnlcZNA#t=311s
http://www.youtube.com/watch?v=CSsFFMOWi2c&feature=relmfu


 
BK MLADÁ BOLESLAVU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Ml. Boleslav  5:0  Jihlava 

Třebíč  6:3  Ml. Boleslav   
Ml. Boleslav  6:2  Ústí n/L 
Olomouc  2:1  Ml. Boleslav   

Ml. Boleslav  5:1  Hradec K. 
Ml. Boleslav  5:1  Písek 
Beroun  1:5  Ml. Boleslav   

Ml. Boleslav  1:2pr.  Havl. Brod 
Litoměřice  2:4  Ml. Boleslav   
Ml. Boleslav  3:4sn.  Šumperk 

Benátky n/J  3:4pr.  Ml. Boleslav   
Ml. Boleslav  4:1  Kadaň 

DAVID VÝBORNÝ 
Slovutný forvard zase ukázal několik grandiózních 
kousků. Hraje hlavou, což v 1. lize sice není asi tím 
nejšťastnějším způsobem jak dát gól, ale i tak zkušený 
veterán boduje a patří k nejproduktivnějším hráčům 
soutěže. Svoji bilanci v kanadském bodování si vylepšil 
zejména statistikami z tohoto období, kdy se 
Výbornému dařilo, byť Bruslařský klub trochu tápal. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Do brankoviště Mladé Boleslavi se vrátil Michal Valent, jenž 
v první polovině sezóny hostoval v Nitře, která se za Valentova 
působení držela na druhé příčce slovenské nejvyšší soutěže. 
Bruslařský klub tedy disponuje dvojicí nadprůměrných 
prvoligových brankářů- Valenta totiž doplňuje mladý Roman Will. 
„Jsme tu dva dobří brankáři a bude jen na trenérech, koho 
právě postaví. Nepochybuju o tom, že oba uděláme všechno 
proto, aby se týmu dařilo a aby vyhrával,“ uvedl slovenský 
gólman pro bkboleslav.cz.  
 
* Ve výše uvedené novice je psáno, že Lvi mají silnou brankářskou 
dvojici. Trojlístek gólmanů totiž opustil Vlastimil Lakosil, který byl 
svým klubem poslán na hostování do kazachstánské nejvyšší soutěže. 
 
* Výraznou posilu do managamentu klubu získal mladoboleslavský 
klub v polovině ledna. Jedná se o zkušeného Mariana Jelínka. 
Hlavní náplní jeho pracovní činnosti bude individuální příprava 
hráčů, psychologická příprava, scouting a kooperace s týmem 
juniorů. "Osobnost pana Jelínka a jeho zkušenosti jsou pro nás 
velmi cenné. Jsme přesvědčeni, že jeho angažování přinese klubu 
jen samá pozitiva," řekl generální manažer Mgr. Jan Tůma. 
 
* Z týmu prozatím do konce ledna odešel i Radan Lenc. Tento 
útočník bude hostovat v Berouně. 



 
UHC OLOMOUC 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Olomouc  3:2   Třebíč 

Ústí n/L  1:4  Olomouc   
Olomouc  6:0  Hradec K. 

Olomouc  2:1  Ml. Boleslav 
Písek  2:0  Olomouc   
Olomouc  6:1  Beroun 

Havl. Brod  1:4  Olomouc   
Olomouc  5:6pr.  Most 

Litoměřice  2:3  Olomouc   
Šumperk  4:3pr.  Olomouc   

Olomouc  2:1pr.  Benátky n/J 
Kadaň  3:2  Olomouc   
Olomouc  4:0  Jihlava 

 
 

LIBOR KAŠÍK 
Naděje extraligového Zlína vychytala čisté konto 
s nevyzpytatelnými Královskými lvi a co hlavně, 
obrovskou měrou přispěla k vítězství nad Mladou 
Boleslaví (2:1). Jeho kolega Tomáš Halász je také letos 
famózní, ale v konkurenci s tímto mužem to má opravdu 
hodně těžké. Zatím totiž Kašík dostává od trenérů více 
příležitostí. Naděje do něj vkládané navíc nezklamal. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Mario Cartelli (foto), zkušený bek s reprezentačními zkušenostmi, dal 
v polovině ledna olomoucké Moře sbohem. Dostal totiž zahraniční nabídku, 
na kterou v prvoligovém azylu vyčkával. Zadák s dělovou ranou se vrací do 
země, odkud kdysi jeho předkové zamířili do Čech- tedy do Itálie. Posílil 
tým Fassa, za niž hrají i další dva známí hráči české národnosti- Jakub 
Šindel a Jan Novák. Škoda jak pro Olomouc, tak celou 1. ligu. Na kvality 
tohoto známého zadáka totiž bylo radost pohledět. Tedy pokud zrovna 
nestál na modré čáře při oslabení vašeho týmu... 
 
* Naopak staronovou posilou do zadních řad se stal mladý důrazný zadák 
Oldrich Kotvan. Tento slovenský bek je na Hanou zapůjčen z nedalekého 
Zlína. Za Kohouty už hrál tento 22letý  hráč se zajímavými tělesnými 
proporcemi (194cm, 98kg) loni a nevedl si vůbec zle. Z Třebíče pak přišel 
Roman Kadela, který v létě odehrál 12 přípravných duelů za Kometu. 
 
* Už to vypadalo, že 44letý Jiří Dopita ukončí kariéru. V lednu se ale vrátil 
z marodky na prvoligová kolbiště a bude svému týmu k dispozici v klíčové fázi 
soutěže. Jeho zkušenosti jistě mohou hrát obrovskou roli v cestě Kohoutů do 
baráže o ELH. 
 
* 15. ledna zemřel na následky zrádné nemoci Jiří Hudler starší, otec 
známého hokejisty a sám bývalý vynikající hráč (nejen) olomouckého klubu. 
V Moře vychoval takové hráče jako Broše, Kratěnu, Tomajka či svého syna. 
Čest jeho památce. 



 
ÚSTÍ NAD LABEMU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Ústí n/L  4:3  Hradec K. 

Ústí n/L  1:4  Olomouc 
Ml. Boleslav  6:2  Ústí n/L   

Ústí n/L  10:0  Písek 
Ústí n/L  4:2  Havl. Brod 

Most  2:4  Ústí n/L   
Ústí n/L  4:0  Litoměřice 

Ústí n/L  5:0  Beroun 
Šumperk  3:4  Ústí n/L   

Benátky n/J  3:4sn.  Ústí n/L   
Ústí n/L  2:4  Kadaň 
Jihlava  5:3  Ústí n/L   

Ústí n/L  4:3pr.  Třebíč 
 MICHAEL PETRÁSEK 

Vladislav Koutský je z formy a Zdeněk Orct už zastává 
spíše roli brankářského rádce, než-li jedničky. Šanci 
tedy dostal mladý gólman Michael Petrásek, který 
působí i v druholigovém Děčíně. 21letý talent české 
brankářské školy vychytal v tomto období tři čistá 
konta. Roste z něj opravdu skvělý gólman. A jestliže 
má po boku takového učitele, jakým bezesporu Zdeněk 
Orct je, brzy bude stát v brankovištích extraligových 
stadionů. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Novou posilou (zatím do konce ledna) se stal Adam 
Lapšanský (foto), jehož uvolnily Litoměřice na oplátku 
za Jana Kloze. Lapšanský hrál loni za extraligovou 
Spartu (12 bodů) a působil i v konkurenčním 
Chomutově. Loni si zahrál ve dvou zápasech i za 
slovenskou reprezentaci. Z Litoměřic odešel po 24 
odehraných utkání, v nichž vsítil 22letý mladík pět 
branek a na dalších dvanáct asistoval. 
 
* Nadějný útočník Marek Laš bude do konce ledna 
hostovat v jeho mateřské Třebíči. Tam dostane mnohem 
větší prostor a navíc bude plnit roli jednoho z tahounů 
týmu. Pro play-off by měl být pro Lvy k dispozici. 
 
* Miroslav Třetina sice skončil v Havlíčkově Brodě, ale 
do Ústí nad Labem, jeho kmenového klubu, se tento 
bojovný forvard nevrátil. Obratem byl totiž Slovanem 
poslán ke Královským lvům do Hradce Králové. 
 
* Naopak z východních Čech se zpět do Šindelovi lví 
smečky vrátil zkušený obránce Milan Vobořil. Ten za 
Hradec Králové odehrál devět utkání, v nichž si připsal 
jeden bod za asistenci. 



 

 
USK KADAŇ 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Písek  1:4  Kadaň 

Kadaň  4:0  Beroun 
Havl. Brod  4:3sn.  Kadaň   

Kadaň  5:1  Most 
Litoměřice  2:1  Kadaň   
Kadaň  6:4  Šumperk 

Benátky n/J  0:1  Kadaň   
Hradec K.  4:3  Kadaň   
Kadaň  3:2  Jihlava 
Kadaň  1:0  Třebíč 

Ústí n/L  2:4  Kadaň   
Kadaň  3:2  Olomouc 

Ml. Boleslav  4:1  Kadaň   
 

PETR JÍRA 
Legenda chomutovského hokeje v tomto ročníku 
poprvé změnila v seniorské kariéře klub, ale šikovný 
veterán je stále oním hráčem, jakým byl v minulosti. 
Tedy nesmírně šikovný hokejista s vytříbeným citem 
pro hru, jenž navíc na ledě hýří pohybem a nic neošidí. 
Po odchodu Michaela Frolíka do zámoří možná dostane 
výraznější šanci i v týmu Pirátů. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Kadaňský hokejový klub nemá moc odchovanců, tím 
nejznámějším je litvínovský František Lukeš, ale našel by se i 
takový případ, že kadaňský hokej reprezentuje někdo na 
mistrovství světa. Jedná se však o ženu- Kláru Chmelovou, 
tahounku českého ženského týmu do 18 let na letošním MS 
v této věkové kategorii. Rozhovor s touto hokejistkou 
k přečtení ZDE.  
 
* Produktivní útočník Jiří Charousek (foto) bude Kadani do 
konce sezóny chybět. V zápase s Olomoucí, které vstřelil 
v onom osudném klání úvodní branku utkání, totiž utrpěl po 
nárazu do mantinelu vážné zranění. Během střetu s hrazením 
si totiž přivodil zlomeninu lýtkové kosti, holení kosti, kotníku 
a aby toho nebylo málo, přetrhl si i vazy v kotníku. Po tomto 
úrazu musel podstoupit operaci. Náš magazín pochopitelně 
přeje bývalému forvardovi Chomutova brzké uzdravení. No 
brzké asi nebude, ale hlavně, ať se ještě vrátí na ledové 
kolbiště. Právě on je totiž oním typem hráče, který umí 
zvednout diváky ze sedadel.  
 
* Zdeněk Ondřej v Kadani skončil. Zkušený útočník si 
totiž chce najít nové angažmá. Na farmě Chomutova 
odehrál tento zkušený forvard 21 utkání, v nichž dal tři 
branky a na dalších dvanácti se podílel asistencí.  

http://www.skkadan.cz/clanek.asp?id=2005


 
USK HS TŘEBÍČ 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Olomouc  3:2   Třebíč 

Třebíč  6:3  Ml. Boleslav 
Písek  0:6  Třebíč   
Třebíč  3:0  Beroun 

Havl. Brod  4:3pr.  Třebíč   
Třebíč  5:4sn.  Most 

Litoměřice  2:4  Třebíč   
Třebíč  3:1  Šumperk 

Benátky n/J  2:3sn.  Třebíč   
Kadaň  1:0  Třebíč   

Třebíč  2:3sn.  Jihlava 
Hradec K.  2:5  Třebíč   
Ústí n/L  4:3pr.  Třebíč   

 
MAREK ČILIAK 

Slovenský brankář podává už od začátku sezóny 
spolehlivé a stabilní výkony. A vzhledem k tomu, že 
Vilém Burian zamířil do Komety, a Vojtěch Němec toho 
za Třebíč v tomto období ještě neodehrál zas tolik, 
uděluje náš magazín tomuto gólmanovi, který vychytal 
čistá konta proti Písku a Berounu, cenu pro hráče 
měsíce HST. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Managament klubu nezahálí a na soupisku klubu přivedl další zvučné 
jméno. Na hostování do konce ledna totiž z kmenového Ústí nad Labem 
přišel místní odchovanec a ještě loni klíčová persóna Horácké Slavie 
Marek Laš (foto). Tento nesmírně šikovný a bojovný útočník dostával ve 
Slovanu překvapivě málo prostoru, takže určitě návrat na mateřský led 
uvítal. Nahodil, Burian, Laš... Tři slavní místní odchovanci se setkali opět 
v jednom dresu. Ofenziva HST je tedy nabitá k prasknutí. 
 
* Horáckou Slavii také posílil z partnerské Komety Brno velký šikula a 
bývalá opora havlíčkobrodských Rebelů Vojtěch Němec. Ten do Třebíče 
putoval zejména proto, aby se na Horácku rozehrál po dlouhodobém 
zranění.  
 
* Navíc do defenzivních řad Horácké Slavie zavítala další posila 
z brněnské Komety. A to obránce Milan Hruška, který si udělal solidní 
jméno díky loňskému tažení Moravanů extraligovým play-off. V Třebíči se 
bude rozehrávat po vleklém zranění. 
 
* Na oplátku získal loňský finalista na střídavé starty ve velké formě 
hrajícího Viléma Buriana. 
 
* Horácká Slavia představila nový kalendář. Ten udělal radost nejednomu 
fanouškovi, který ho nalezl pod vánočním stromečkem. Je vidět, že v Třebíči 
se blýská na lepší časy i na poli managementu. 



 
HC DUKLA JIHLAVAU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Ml. Boleslav  5:0  Jihlava 

Jihlava  2:3pr.  Písek 
Beroun  4:8  Jihlava   

Jihlava  3:2  Havl. Brod 
Most  4:3  Jihlava   

Jihlava  4:3  Litoměřice 
Šumperk  1:3  Jihlava   

Jihlava  2:1  Benátky n/J 
Kadaň  3:2  Jihlava   

Hradec K.  0:2  Jihlava   
Třebíč  2:3sn.  Jihlava   
Jihlava  5:3  Ústí n/L 
Olomouc  4:0  Jihlava   

 
 
 MICHAL VELECKÝ 

Po zranění se vrátil ve velmi slušné formě a zejména 
v první části tohoto období, které mapuje toto páté 
číslo magazínu o 1. lize, se ex-šumperskému střelci 
dařilo na výbornou. Hattrick v Mostě sice k bodům 
nevedl, ale vítězný gól v zápase s Berounem či dvě 
trefy v derby s Havlíčkovým Brodem ano. Ne nadarmo 
si tohoto hráče oblíbil i Václav Nedomanský.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Petr Jaroš (foto), trenér brankářů jihlavské 
Dukly, vypomůže do konce sezóny Dinamu Minsk, 
týmu z KHL (poté by se měl vrátit zpět do Jihlavy). 
Jaroš, jenž působí i u norské reprezentace, tak 
opustil Vysočinu a přestěhoval se do běloruské 
metropole. „Vyžádal jsem si nějaký čas na 
rozmyšlenou a rozhodli se, že mu bránit nebudeme, 
protože KHL je úplně jiný level. Můžeme být jenom 
pyšní, že je o naše trenéry takový zájem,“ uvedl 
jednatel klubu Bedřich Ščerban.   
 
* Jednatel klubu Bedřich Ščerban byl hostem 
diskusního pořadu ČT Sport Na slovíčko 
s Otakarem Černým. V debatě se diskutovalo 
převážně o mládežnickém hokeje. Záznam z tohoto 
vysílání: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10127554193-
na-slovicko/213471290230002/video/ 
 
* Za měsíc listopad byl zvolen nejlepším hráčem 
mladíček Adam Zeman. Ten těsně v hlasování 
fanoušků předběhl Tomáše Čachotského. Za těmito 
dvěma oporami jihlavské Dukly se umístila trojice 
Hubáček, Jaroš, Rittich.  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10127554193-na-slovicko/213471290230002/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10127554193-na-slovicko/213471290230002/video/


 
HC REBEL HAVL. BRODU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Havl. Brod  3:1  Šumperk 

Benátky n/J  3:4  Havl. Brod   
Havl. Brod  4:3sn.  Kadaň 
Jihlava  3:2  Havl. Brod   

Havl. Brod  4:3pr.  Třebíč 
Ústí n/L  4:2  Havl. Brod   
Havl. Brod  1:4  Olomouc 

Ml. Boleslav  1:2pr.  Havl. Brod   
Havl. Brod  6:2  Písek 
Havl. Brod  4:1  Beroun 

Havl. Brod  4:3pr.  Hradec K. 
Most  1:8  Havl. Brod   

Havl. Brod  1:0  Litoměřice 
 

 

LUKÁŠ ENDÁL 
Svými výkony dokáže strhnout tento bojovník celý 
tým. Ne nadarmo nosí na dresu kapitánské céčko. Jeho 
vynikajících výkonů už si všimly i extraligové 
Pardubice, kterým vypomohl poprvé v polovině ledna 
v klání proti Pirátům Chomutov, kde tento zkušený 
útočník loni působil a pomohl k postupu do nejvyšší 
soutěže. Pardubice však toto klání prohrály. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Vedení Havlíčkova Brodu se po neuspokojivých výkonech na začátku 
ledna rozhodlo uvolnit ze svých služeb dva zkušené hráče. Jedná se o 
nedávného kapitána týmu Mariana Moravu (foto) a o velkou 
předsezónní posilu z Ústí nad Labem Miroslava Třetinu. Oba dva 
nesplnily očekávání a roli tahounů mužstva a vedení HC Rebel s nimi 
došla trpělivost. „Tím chceme dát najevo i ostatním, že místo v 
sestavě opravdu nemá jisté absolutně nikdo,“ uvedl Petr Hubacz, 
předseda dozorčí rady. „Myslím si, že s hokejem už asi skončím,“ 
uvedl Marian Morava, bývalý nejzkušenější obránce týmu. "Do Brodu 
jsem se těšil, byly mi slibované nějaké věci. Ale bohužel, tohle mě 
hodně zklamalo," uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz Miroslav Třetina.   

 

 
* Novou posilou Havlíčkova Brodu se stal Lukáš Havel. Ten se 
z rodinných důvodů vrátil v polovině prosince na Vysočinu, aby byl 
blíže své nově narozené ratolesti. V úvahu tedy pro tohoto známého 
útočníka s reprezentačními zkušenostmi připadala angažmá v mateřské 
Jihlavě, Třebíči, kde působil loni a pomohl Horácké Slavii z herní 
krize, a také v Havlíčkově Brodě, jehož barvy dříve také oblékal a 
dokonce Rebelu fantastickými výkony pomohl k postupu do 1. ligy. 
Lukáš Havel si nakonec vybral třetí variantu. „Brod má velmi silné 
mužstvo, které může vyhrávat s každým. A já taky každý zápas tady 
budu chtít vyhrát,“ uvedl v rozhovoru pro hcrebel.cz 31letý útočník, 
který pod vánoční stromeček nejenže dostal nové angažmá, ale i syna.   
 



 
UBENÁTKY N/J 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ   
 Beroun  4:5pr.  Benátky n/J 

Benátky n/J  3:4  Havl. Brod 
Most  1:5  Benátky n/J   

Benátky n/J  2:1  Litoměřice 
Šumperk  3:2sn.  Benátky n/J   
Hradec K.  2:1  Benátky n/J   

Benátky n/J  0:1  Kadaň 
Jihlava  2:1  Benátky n/J   

Benátky n/J  2:3sn.  Třebíč 
Benátky n/J  3:4sn.  Ústí n/L 
Olomouc  2:1pr.  Benátky n/J   

Benátky n/J  3:4pr.  Mladá Boleslav 
Písek  1:4  Benátky n/J   

 

TOMÁŠ KLIMT 
39letý útočník stále umí a patří k nejlepším veteránům 
soutěže. Na tom, že Benátky nad Jizerou nedostávaly 
v tomto období moc branek, má zásluhu i tento ex-
brněnský hokejista. Jeho defenzivní schopnosti jsou 
totiž i přes vyšší věk stále na velmi slušné úrovni. 
Bohužel Pojizeřané moc branek nedávaly, přestože 
Klimt v produktivitě vůbec špatný nebyl. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Rok 2012 nám skončil a došlo k několika 
zhodnocením. Slovo si vzal i předseda HC Benátky 
nad Jizerou pan PhDr. Bohumil Bartoň. 
V rozhovoru se ohlédl za předvánočními zápasy 1. 
ligy a vyslovil přání, aby se jeho tým opět 
probojoval do play-off. 
http://www.hokejbenatky.cz/clanek.asp?id=1801 
 
* Několika hráčům skončily v Benátkách nad 
Jizerou střídavé starty. V 1. lize tak letos  už 
neuvidíme důrazného zadáka Davida Šticha (foto), 
jenž ještě před nedávnem hrával za reprezentační 
áčko. V letošním ročníku odehrál za Pojizeřany 14 
utkání., v nichž dvakrát skóroval a na dalších šesti 
trefách se podílel asistencí. Jak je jeho zvykem, 
čas od času se i popral, o čemž svědčí i jeho 81 
trestných minut z pouhých 14 zápasů. To dává 
průměr téměř šesti TM na zápas.   
 
* Dále se s farmářským celkem rozloučili Michal 
Bárta (3+2), Peter Galamboš (3+5) a Antonín 
Dušek (3+1). V závorce je jejich letošní bilance 
v tomto středočeském klubu. 
 

http://www.hokejbenatky.cz/clanek.asp?id=1801


 
UKRÁLOVŠTÍ LVI 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Ústí n/L  4:3  Hradec K. 

Hradec K.  3:2  Litoměřice 
Olomouc  6:0  Hradec K.   

Hradec K.  2:3pr.  Šumperk 
Ml. Boleslav  5:1  Hradec K.   
Hradec K.  2:1  Benátky n/J 

Písek  7:8  Hradec K.   
Hradec K.  4:3  Kadaň 

Beroun  2:3sn.  Hradec K.   
Hradec K.  0:2  Jihlava 

Havl. Brod  4:3pr.  Hradec K.   
Hradec K.  2:5  Třebíč 
Most  2:6  Hradec K.   

 
 

MICHAL MIKESKA 
Nový kapitán týmu odváděl spoustu cenné práce 
v defenzivě, navíc se jako za starých časů několika 
body podílel na produktivitě celého týmu. Po skončení 
výluky NHL se nahlas spekulovalo, že si hradeckého 
útočníka najme některý z extraligových klubů. Kdo by 
také nechtěl takto zkušeného forvarda, že? Zatím ale 
k žádnému přestupu nedošlo.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Hráči nesplnili ultimátum (o němž jsme psali v minulém čísle magazínu o 1. 
lize) a vedení klubu se tak odhodlalo ke změnám. Ne však radikálním. 
Z funkce asistenta trenéra byl odvolán televizní komentátor David Pospíšil, 
jehož nahradil dosavadní sportovní ředitel mládeže Miloš Říha mladší.  
 
* Jenže tři kola poté (ve všech Hradec Králové padl) byl odvolán i Martin 
Hosták. Toho nahradil Jiří Kučera (foto), mistr světa z roku 1996. Jako 
trenér stál naposledy v únoru loňského roku na lavičce extraligového 
Litvínova, kde ho však kvůli špatným výsledkům vystřídal Vladimír Jeřábek. 
Jeho asistentem bude i nadále Miloš Říha mladší.  
 
* S Hostákem definitivně skončil i David Pospíšil, který po svém odvolání 
působil v klubu jako expert. Následně přijal nabídku Pardubic „Měli jsme 
zájem na další spolupráci, ale David si chce dle vlastních slov odpočinout. V 
klubu prozatím působit nebude. David však ví, že je z naší strany zájem a že 
se ke spolupráci můžeme kdykoliv vrátit,“ řekl hradecký manažer Kmoníček. 
 
* Další změnou bylo odebrání kapitánského céčka Martinu Vágnerovi. Toho ve 
funkci šéfa kabiny nahradil velezkušený Michal Mikeska (foto).  
 
* Novou posilou týmu se stal Miroslav Třetina. Ten byl v lednu vyhozen 
z Havlíčkova Brodu. Po zranění se totiž nedostal do své bývalé formy a Rebel 
vsadil na jiné hráče. Pro Královské lvy je to však velká posila. Defenzivní 
řady pak přišel vyztužit zkušený Marek Zukal. 



 
ULITOMĚŘICE 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Most  3:2sn.  Litoměřice 

Hradec K.  3:2  Litoměřice 
Litoměřice  5:0  Šumperk 

Benátky n/J  2:1  Litoměřice   
Litoměřice  2:1  Kadaň 
Jihlava  4:3  Litoměřice   
Litoměřice  2:4  Třebíč 

Ústí n/L  4:0  Litoměřice   
Litoměřice  2:3  Olomouc 

Litoměřice  2:4  Ml. Boleslav 
Písek  2:3pr.  Litoměřice   
Litoměřice  4:3  Beroun 

Havl. Brod  1:0  Litoměřice   
 

 
MARCEL MELICHERČÍK 

Moc toho sice neodchytal, po ohlášení konce výluky 
v NHL ho totiž jeho kmenový klub HC Lev Praha poslal 
do pražské Sparty, která přišla o Michala Neuvirtha, 
ale i tak byl jeho přínos pro mužstvo, byť nenastoupil 
ani do poloviny utkání v tomto období, velký. Vychytal 
střelce Šumperka a z holí kadaňských hokejistů 
inkasoval pouze jednou.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Za Stadion odehrál jedno utkání místní odchovanec a v současnosti 
reprezentační obránce Martin Škoula (foto). Ten byl do Litoměřic poslán 
z pražského Lva, kde se obul do trenérů a byl vyřazen z kádru. Po Novém 
roce už si ale hledá Škoula nové angažmá. V Litoměřicích jeho 
jednozápasový návrat vzbudil obrovský rozruch. Pro litoměřické fanoušky je 
Škoula oprávněně legendou. „Jsem rád, že jsem si s ním zahrál v jedné 
obraně, bylo to super. S takovým hráčem si nezahrajete pokaždé. Jeho 
herní zkušenosti a pohoda na hokejce byly znát. Zbytečně neplašil, je to 
vyhraný hráč,“ uvedl Ondřej Martinka, jenž měl tu čest hrát s ním 
v obranném páru. 
 
* Do Litoměřic se vrátila populární postava litoměřického hokeje Jan Kloz 
(foto). Ten přichází z Ústí nad Labem na hostování do konce ledna. 
Opačným směrem však putuje slovenský mladík Adam Lapšanský. Jan Kloz 
byl u toho, když Stadion postupoval do 1. ligy. Tato skutečnost mu zajistila 
obrovské renomé mezi litoměřickými fanoušky. Jan Kloz se v Ústí nad 
Labem trápil, dal jen jednu branku v 25 odehraných kolech. To je na 
hráče, který před dvěma lety v 50 zápasech 1. ligy nasbíral 38 bodů, 
hluboko za očekáváním. V Litoměřicích se však, jak je tomu zvykem, opět 
dostal do slušné formy.  
 
* Ze Zlína přišel do Litoměřic na výpomoc obránce Radek Míka. Ten letos 
působil v kazachstánské nejvyšší soutěži. Jinak má ale za sebou 202 
extraligových startů. Drtivou většinu zaznamenal v barvách Zlína.  



 
SALITH ŠUMPERKU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Havl. Brod  3:1  Šumperk 

Šumperk  4:3sn.  Most 
Litoměřice  5:0  Šumperk   

Hradec K.  2:3pr.  Šumperk   
Šumperk  3:2sn.  Benátky n/J 

Kadaň  6:4  Šumperk   
Šumperk  1:3  Jihlava 
Třebíč  3:1  Šumperk   

Šumperk  3:4  Ústí n/L 
Šumperk  4:3pr.  Olomouc 

Ml. Boleslav  3:4sn.  Šumperk   
Šumperk  4:1  Písek 
Beroun  4:3  Šumperk   

 
 

TOMÁŠ ŠTŮRALA 
Inkasoval sice šest branek v Kadani a pět 
v Litoměřicích, jinak byl ale pro svůj tým skutečnou 
oporu. Vychytal vítězství v samostatných nájezdech 
proti Mostu a Benátkám nad Jizerou. Za impotenci 
útočníků, a tím pádem i za podprůměrné výkony Draků 
v tomto ročníku, rozhodně tento muž nemůže. Stále 
patří k nejlepším brankářům soutěže.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Hodně překvapivý krok učinilo vedení šumperského hokeje v polovině prosince. 
Management klubu totiž odvolal oblíbeného trenéra Radka Kučeru. Toho přitom 
ještě před pár týdny vychvaloval i slavný český kouč pan Stanislav Neveselý. 
Šumperk totiž za éry tohoto muže, za něhož zažili Draci dvě parádní sezóny 
(nejprve postup do 1. ligy bez jediné domácí porážky a posléze záchrana této 
soutěže), hrál famózní ofenzivní hokej. Jenže letos začali Moravané prohrávat i 
s týmy, které by měli porážet... A odnesl to Radek Kučera. Ten ale u týmu 
zůstává. Přijal totiž novou pozici- bude asistentem nově zvoleného kouče.  
 
* Radka Kučeru nahradil nepříliš známý kouč Zdeněk Moták (foto). Ten jako hlavní 
trenér působil hlavně u mládežnických týmů, včetně reprezentačních výběrů do 17 
či 18 let. V poslední době však vypomáhal jako asistent u „A“ týmu Vítkovic. Má 
na svém kontě úspěchy v podobě titulu mistra republiky v kategoriích dorostu i 
juniorů, titul vicemistra republiky v seniorské kategorii, zapříčinil se také o návrat 
české osmnáctky do „A“ skupiny mistrovství světa v roce 2008. 
 
* Martin Podešva už Šumperku nevypomůže. Kmenový Třinec totiž tohoto šikovného 
forvarda poslal na jih Moravy. Podešva se vrací do Znojma. 
 
* Aleš Staněk utrpěl v polovině prosince vážné zranění. Po zásahu bruslí málem přišel o 
ret. Zranění si nakonec vyžádalo 40 stehů!  
 
* Australský útočník Nathan Walker, jenž byl Drakům zapůjčen z Vítkovic,  kde se 
neprosadil, zamířil do USA. V Šumperku tedy už tuto sezónu působit nebude.  



 
UHC MOST 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Most  3:2sn.  Litoměřice 

Šumperk  4:3sn.  Most   
Most  1:5  Benátky n/J 

Kadaň  5:1  Most   
Most  4:3  Jihlava 

Třebíč  5:4sn.  Most   
Most  2:4  Ústí n/L 

Olomouc  5:6pr.  Most   
Most  3:5  Písek 
Beroun  4:2  Most 

Most  1:8  Havl. Brod 
Most  6:2  Hradec K. 

   
 

JAN DIVÍŠEK 
Bratr Tomáše Divíška, momentálně hokejisty brněnské 
Komety, je zachráncem prvoligového hokeje v Mostě. 
Nebýt jeho a Kamila Charouska, ultimátum od vedení 
by zůstalo nesplněno. Více v hlavních událostech 
měsíce. Dařilo se mu ale i v jiných zápasech, než jen 
proti Litoměřicím, Ve 38. kole totiž zaznamenal 
hattrick a dvě asistence.  

HLAVNÍ OBDOBÍ 
 * Mostečtí hokejisté dostali hned v prvním kole po vydání 
čtvrtého čísla magazínu o 1. lize od vedení města ultimátum. 
Pokud neporazí na domácím ledě Litoměřice, prvoligový hokej, 
který by už nadále město finančně nepodporovalo, by v Mostě 
skončil. Dlouho to vypadalo, že tomu tak opravdu bude. Jenže 
11 vteřin před koncem v power-play vyrovnal Kamil Charousek. 
Zápas šel tedy do prodloužení, respektive samostatných 
nájezdů, v nichž exceloval Jan Divíšek (foto). Ten proměnil 
čtyři nájezdy ze čtyř a zachránil Baníku prvoligovou 
příslušnost!  
 
* Do Mostu se vrátil útočník Vladislav Vrtek, který působí i ve 2. 
lize v barvách Sokolova. V zápase proti Třebíči pak ukázal, že je 
to stále velmi kvalitní hráč. Zaznamenal totiž čtyři body! Jenže 
jeho starty v Mostu jsou podmíněny tím, zda ho do 1. ligy uvolní 
jeho kmenový celek Sokolov. I když se Vrtek netají tím, že by 
mnohem raději hrál za Most, moc prvoligových startů letos 
nenastřádal. 
 
* Ing. Valerij Korol, jednatel klubu, krátce po jednom 
z nepovedených utkání novinářům řekl, že se rozloučí s hráči, 
kteří porušili životosprávu. Výrok vzbudil vlnu diskuze, ale hned do 
následujícího zápasu všichni hříšníci naskočili. Valerij Korol dal 
totiž hráčům ještě druhou šanci.  



 
MEDVĚDI BEROUNU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Beroun  4:5pr.  Benátky n/J 

Kadaň  4:0  Beroun   
Beroun  4:8  Jihlava 
Třebíč  3:0  Beroun   
Olomouc  6:1  Beroun   

Beroun  1:5  Ml. Boleslav 
Písek  2:3sn.  Beroun   
Ústí n/L  5:0  Beroun 

Beroun  2:3sn.  Hradec K. 
Havl. Brod  4:1  Beroun   

Beroun  4:2  Most 
Litoměřice  4:3  Beroun   
Beroun  4:3  Šumperk 

 
 
 
 

VOJTĚCH SEDLÁČEK 
Beroun sice dostával stejně jako v předcházejících 
zápasech strašně moc branek, ale nebýt Vojtěcha 
Sedláčka, který v Berouně hostuje z Litoměřic, kam se 
pravděpodobně brzy vrátí (dosavadní jednička 
Stadionu Marcel Melicherčík totiž povýšila do Sparty), 
dostávali by Medvědi ještě větší příděly. Jenže bez 
kvality v defenzivě zázraky dělat nemůže. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Vedení Medvědů došla trpělivost a po zápase s Jihlavou byl odvolán 
neustále kritizovaný trenér týmu Aleš Totter. Toho nahradil v 1. lize 
velmi známý kouč Petr Novák (foto). Ten dlouhá léta působil 
v Havlíčkově Brodě, loni po jeho vyhazovu přijal nabídku od Mladé 
Boleslavi, s níž ale nestačil v baráži o extraligu na Chomutov. Velmi 
zvláštní typ trenéra (showman, zkrátka takový hokejový Mourinho) letos 
působil v Patriotu Budapešť.  
 
* Lukáši Havlovi přibyl do rodiny potomek, a proto se rozhodl ukončit 
své angažmá v Berouně. Nějaký čas se tedy bude věnovat zejména své 
ratolesti, což značí, že se vrátil na svou rodnou Vysočinu. Za Medvědy 
odehrál tento 31letý šikula se zkušenostmi z pražské Slavie či Litvínova 
17 zápasů, v nichž dal osm branek a na dalších šesti se podílel 
asistencí. Po Padělkovi a Vostřákovi je to tedy třetí matador, jenž 
opustil řady tohoto trápícího se celku. V týmu už tak momentálně není 
ani jeden třícátník. Nejstarším hráčem je tedy 27letý forvard Zbyněk 
Hrdel. 
 
* Naopak na oplátku za Lukáše Havla přišel do Berouna Jonáš Fiedler. Ten 
loni utrpěl vážné zranění a jen díky štěstí v neštěstí vyvázl bez trvalých 
následků. Fiedler patří k vyhlášeným bojovníkům a Medvědům jistě pomůže. 
 
* Další posilou se stal Radan Lenc. Tento mladý nadějný forvard bude 
v Berouně hostovat z Mladé Boleslavi do konce ledna. 



 
UIHC PÍSEK 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
 Písek  1:4  Kadaň 

Jihlava  2:3pr.  Písek   
Písek  0:6  Třebíč 

Ústí n/L  10:0  Písek   
Písek  2:0  Olomouc 

Ml. Boleslav  5:1  Písek   
Písek  7:8  Hradec K. 
Písek  2:3sn.  Beroun 
Havl. Brod  6:2  Písek   

Most  3:5  Písek   
Písek  2:3pr.  Litoměřice 

Šumperk  4:1  Písek   
Písek  1:4  Benátky n/J 

 
 

DAVID RŮŽIČKA 
V Písku, kterému občas vypomohl z extraligového 
Kladna, si tento 24letý zadák dodával sebevědomí. Byl 
to právě on, kdo byl tahounem zadních řad týmu pod 
vedením Jindřicha Setikovského. Byť nastoupil jen do 
hrstky zápasů, jeho výkony splňovaly očekávání do něj 
vkládaná. Zazářil i mladík Marek Vaniš, který se 
nebývale rozstřílel.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Obsáhlý rozhovor s trenérem týmu panem Jindřichem Setikovským přinesl 
Václav Trávníček, redaktor webu hokej.cz. V interview, které je o to 
vzácnější, protože vedení IHC včetně trenérského dua moc obšírných 
rozhovorů neposkytuje, se Plzní placený kouč rozpovídal o finanční situaci 
klubu či o nadějích svého týmu v dalším průběhu sezóny. Rozhovor ZDE. 
 
* Tomáši Rodovi (foto) skončilo v mateřském Písku hostování a poctivý dříč se 
tak vrátil zpět k jednomu ze spolufavoritů soutěže Ústí nad Labem. „Chtěl 
bych píseckým trenérům poděkovat za čas, který jsem mohl strávit na ledě. S 
tím jsem do Písku šel, abych se mohl rozehrát, měl více prostoru a dostal se 
do většího zápasového tempa. V Písku jsem celou dobu hrál v první pětce. 
Pocítil jsem, že jsem začal hrát hokej, protože v několika utkáních za Slovan 
jsem se styděl, že mám jmenovku na zádech. To se stává, věřím, že letos jsem 
si tím již prošel a že je to pryč a konec sezóny bude dobrý,“ uvedl v rozhovoru 
pro hcusti.cz útočník, který za Jihočechy odehrál 8 zápasů s bilancí 4+2. 
 
* Útočník IHC Stanislav Polodna v interview pro ihcpisek.cz vyzval diváky 
k větší podpoře svého týmu. „Velký dík rozhodně patří kotli, který nás 
vytrvale povzbuzuje, i když to od nás zatím není nejlepší. Jinak je ale zatím 
atmosféra při našich zápasech bohužel taková komornější…Chápu, že se 
návštěvy odvíjejí hlavně od našich výsledků. Tahle sezona je obecně hodně 
složitá, ale musíme se s tím vším prát. V mužstvu je hodně mladých kluků, 
kteří si postupně zvykají na dospělý hokej. V poslední době šly ale naše výkony 
nahoru a myslím si, že bychom si větší podporu diváků určitě zasloužili.“ 

http://hokej.cz/cz/1-liga/pisecky-kouc-jindrich-setikovsky-se-chce-vyhnout-barazi-mame-mlade-muzstvo-ktere-se-zlepsuje-rika/


 
HRÁČI KOLA PODLE 
VSEOHOKEJI.CZ 

31. KOLO 32. KOLO
JAROSLAV ROUBÍK 

(2+1) 

 

 33. KOLO
MAREK LAŠ 

(3+0) 

 

 34. KOLO 
DANIEL HODEK ADAM LAPŠANSKÝ 

(2+0) (1+4) 

35. KOLO 36. KOLO
PAVEL KUBĚNA 

(2+1) 

 

 37. KOLO
ERIK HRŇA 

(2+1) 

 38. KOLO 
MICHAL MIKESKA JAN DIVÍŠEK 

(1+2) (3+2) 

 
39. KOLO 40. KOLO

LUKÁŠ HAVEL 
(2+1) 

 41. KOLO
ADAM ČERVENKA 

(2+1) 

 42. KOLO 
MARTIN DOČEKAL LADISLAV RYTNAUER 

(2+0) (2+0) 

43. KOLO NEJVÍCE NOMINACÍ NA HRÁČE KOLA ZA CELOU SEZÓNU PODLE 
DANIEL HORA WEBU VSEOHOKEJI.CZ

(2+0) 
 

JAROSLAV ROUBÍK A LADISLAV RYTNAEUER, 3x 

 

http://www.vseohokeji.cz/


 

UMilníky 31.-43. kola 
 

Sestava období Hráč období 
MIROSLAV HANULJAK David Výborný (2+14) Miroslav Hanuljak sice Kadani v několika 

zápasech kvůli většímu vytížení 
v Chomutově chyběl, ale když do brány 
nastoupil, soupeři neměli šanci. 

 
 

 
 

LUKÁŠ POŽIVIL (3+8) 
Ústecký obránce útočí na loňský prvoligový 
rekord svého bývalého spoluhráče Jana 
Kloboučka. Ani v prosinci a lednu ze svých 
bodových hodů nikterak nepolevil.  

Duo útočníků v sestavě období doplňuje legenda českého 
hokeje David Výborný, o němž si můžete v tomto čísle 
přečíst článek. Nestárnoucí hokejista a kapitán 
ambiciózního celku se drží pro mnohé překvapivě mezi pěti 
nejproduktivnějšími hráči soutěže. Do této společnosti se 
dostal zejména díky výkonům v tomto období, které 
mapuje páté číslo magazínu o 1. lize. V Mladé Boleslavi 
zářili ale i jiní. Krom Tomáše Nouzy a Davida Výborného 
například udatný bojovník Tomáš Demel. Byla by škoda, ho 
na těchto řádcích nezmínit, když odvedl tolik černé práce. 

Překvapení období 
VLASTIMIL BILČÍK 

(TŘEBÍČ) 

Začátek sezóny strávil ve 2. lize, 
ale kvůli marodce v defenzivě 
Horácké Slavie brněnský obránce 
zamířil do Třebíče. Tam nejdříve 
hrával spíše podřadnější roli, 
kterou ovšem plnil na jedničku a 
nechyboval. Poctivými výkony si 
pak mladý zadák začal říkat o čím 
dál větší vytížení. Nakonec dostal 
i příležitosti v přesilových hrách 
a natrvalo se zabudoval do kádru 
Horácké Slavie. 

Tým období 
SK KADAŇ 

 
Severočeský celek se na těchto řádcích objevuje 
už poněkolikáté. Není divu, svěřenci Jiřího 
Čelanského totiž nepřestávají udivovat. I když po 
oznámení konce výluky tým už nemůže v každém 
zápase spoléhat na některé zajímavé hráče 
z Chomutova, stále se drží v elitní prvoligové 
společnosti. A to i přesto, že v posledních 
zápasech úspěšný trenér Čelanský musel do 
sestavy zabudovat dvě juniorský pětky 
z Chomutova. Navíc Zdeněk Ondřej před koncem 
přestupového období klub opustil a začal si hledat 
lukrativnější angažmá. Na týmu, který se 
vyznačuje perfektně zvládnutým defenzivním 
stylem, ovšem oslabení soupisky zatím není vidět. 

Zklamání období 
HC MOST 

 

JAKUB BARTOŇ (2+7) 
Není to sice žádný rychlík a občas udělá 
hrozivou minelu, ale do produktivity týmu 
tento vlasatý zadák přispívá velkou porci 
bodů. Výjimkou nebylo ani 31. – 43. kolo. 

TOMÁŠ NOUZA (7+6) 
Mladoboleslavská ikona svede 
v následujících kolech boj o vítězství 
v kanadském bodování s Jaroslavem 
Roubíkem. 

LUKÁŠ ENDÁL (7+6) 
Rebel se zvedá tabulkou, což má na 
svědomí mimo jiných i tento bojovník. Právě 
on je tahounem a klíčovým mužem týmu.  

Už to vypadalo, že Baník se 
v pohodě vyhne účasti v baráži. 
Jenže v tomto období se 
severočeský celek hodně trápil a 
jeho bodový náskok na Beroun a 
Písek se povážlivě ztenčil. Tým pod 
taktovkou Kamila Kašťáka a 
impulzivního jednatele klubu pana 
Korola sice zvítězil nad Jihlavou, 
Olomoucí a Litoměřicemi, ale 
nezvládl klíčové duely s Berounem a 
Pískem. Přitom podle jmen není 
sestava Mostu tak špatná, zejména 
ofenziva není vůbec k zahození. 



FORVARD 

 

Velikán českého hokeje momentálně 
úřaduje v 1. lize. Byl by hřích se 
v magazínu o 1. lize nezaostřit na 
jeho kariéru, která je ověnčena pěti 
zlaty z MS či bronzovou medailí ze 
ZOH 2006.  

---------------------------------- 
zdroj: hokej.cz, iDnes.cz, bkboleslav.cz 
foto: Petr Kraus (fotokraus.cz),  
Jan Pavlíček (bkboleslav.cz), 
Zbyněk Zápotočný (hcdukla.cz), iSport.cz 

UDAVID VÝBORNÝ 
REPREZENTANT TĚLEM I DUŠÍ 



 

USTATISTIKY 
USezóna   Klub                                  Z   G   A   B   TM 
1990-91  HC Sparta Praha (E)                   3   0   0   0    . 
1991-92  HC Sparta Praha (E)                  23   2   8  10    . 
         HC Sparta Praha (E,p-o)               9   4   1   5    . 
1992-93  HC Sparta Praha (E)                  40  17  19  36    . 
         HC Sparta Praha (E,p-o)              12   3   5   8    . 
1993-94  HC Sparta Praha (E)                  43  15  23  38    . 
         HC Sparta Praha (E,p-o)               8   4   4   8    . 
1994-95  Cape Breton Oilers (AHL)             76  23  38  61   30 
1995-96  HC Sparta Praha (E)                  40  12  30  42   32 
         HC Sparta Praha (E,p-o)              12   7   6  13   10 
1996-97  HC Sparta Praha (E)                  47  20  29  49   14 
         HC Sparta Praha (E,p-o)              10   7   7  14    6 
1997-98  MoDo Hockey Örnsköldsvik (SWE1)      45  16  21  37   34 
         MoDo Hockey Örnsköldsvik (SWE1,p-o)   9   0   2   2    2 
1998-99  HC Sparta Praha (E)                  52  24  46  70   22 
         HC Sparta Praha (E,p-o)               8   1   3   4    0 
1999-00  HC Sparta Praha (E)                  50  25  38  63   34 
         HC Sparta Praha (E,p-o)               9   3   8  11    4 
2000-01  Columbus Blue Jackets (NHL)          79  13  19  32   22 
2001-02  Columbus Blue Jackets (NHL)          75  13  18  31    6 
2002-03  Columbus Blue Jackets (NHL)          79  20  26  46   16 
2003-04  Columbus Blue Jackets (NHL)          82  22  31  53   40 
2004-05  HC Sparta Praha (E)                  51  12  33  45   10 
         HC Sparta Praha (E, p-o)              5   2   5   7    4 
2005-06  Columbus Blue Jackets (NHL)          80  22  43  65   50 
2006-07  Columbus Blue Jackets (NHL)          82  16  48  64   60 
2007-08  Columbus Blue Jackets (NHL)          66   7  19  26   34 
2008-09  HC Sparta Praha (E)                  52  15  28  43   14 
         HC Sparta Praha (E, p-o)             11   8   4  12    4 
2009-10  HC Sparta Praha (E)                  51   8  32  40   49 
         HC Sparta Praha (E, p-o)              7   1   2   3    4 
2010-11  HC Sparta Praha (E)                  49   8   9  17   24 
         HC Sparta Praha (E, o udrž.)         12   2   6   8   10 
 
Draft NHL: 
1993     Edmonton Oilers (33.celkově) 
 
Reprezentace: 
1996     Mistrovství světa (Rakousko)          8   2   2   4    2 
         1.místo 
1997     Mistrovství světa (Finsko)            9   2   1   3    2 
         3.místo 
1998     Mistrovství světa (Švýcarsko)         9   2   4   6    0 
         3.místo 
1999     Mistrovství světa (Norsko)           10   4   4   8    6 
         1.místo 
2000     Mistrovství světa (Rusko)             9   4   6  10    6 
         1.místo 
2001     Mistrovství světa (Německo)           9   2   0   2    4 
         1.místo 
2002     Mistrovství světa (Švédsko)           7   1   3   4   16 
         5.místo 
2003     Mistrovství světa (Finsko)            9   4   1   5    8 
         4.místo 
2004     Světový pohár                         5   0   0   0    2 
         3. místo 
         Mistrovství světa (Česko)             7   1   1   2    0 
         5.místo 
2005     Mistrovství světa (Rakousko)          9   1   3   4    8 
         1. místo 
2006     Olympijské hry (Itálie)               8   1   3   4    0 
         3. místo 
         Mistrovství světa (Lotyšsko)          9   3   6   9    2 
         2. místo 
2007     Mistrovství světa (Rusko)             7   1   5   6    2 
         7. místo 
 
Celkem   Seniorská reprezentace ČR (ČSFR)    218  44 

 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY, 
VZTAH K OTCI 

Spolu s Jiřím Dopitou 

Byl tam brek a odříkání. Hlavně 
když jsem byl malý,“ uvedl pro 
Roberta Sáru. „Nejlepší rada od 
táty je ta, abych nikdy nikomu  

největší osobnost druhé nejvyšší 
soutěže začínala s ledním hokeji 
v Jihlavě. V mládí hltal hru 
Sovětské svazu. "Mě se hodně 
líbili Rusáci, jak hráli. Největším 
vzorem byl pro mě Sergej 
Makarov," přiznal. 

Už v dorosteneckém věku 

však zamířil do Mladé Boleslavi, 
ve které začal jeho otec, další 
neméně úspěšný hokejista a 
později i kouč, vychovávat coby 
trenér nové mládežnické talenty.  

"Když jsem byl menší, 
táta mě bral na tréninky, takže 
na rozdíl od jiných kluků, kteří 
byli na ledě jen dvakrát týdně, 
jsem byl já třeba pětkrát. Takže 
v začátku mi jistě pomohl a dal 
mi hodně," uvedl na adresu svého 
úspěšného otce. „Mnohdy jsem 
měl svůj názor, ale... Asi jsem se 
s tátou nikdy nepohádal. Taky 
proto, že jsem brzy šel bydlet do 
svého a už jsem s ním nebyl. 
Ovšem táta je klidnější než já,“ 
uvedl v rozhovoru pro MF Dnes 
David Výborný, jehož otec 
František se snažil ze svého syna 
vždy vymáčknout maximum. 
Tréninky pak byly hotové galeje. 
„Do dvaceti to byly boje. Teď na 
to odpovídám v dobrém, ale 
některé dny byly hodně nervózní. 



 

                              HRÁČSKÉ INFO 

 

22.1.1975 
179cm, 83kg 

útočník 
hůl levá 

40Z, 11G, 34A, 24TM, +16 +/- 

ÚSPĚCHY 
MISTROVSTVÍ SVĚTA: 
* Dvanáct účastí na Mistrovstvích světa (po Jiřím Holíkovi společně 
s Oldřichem Machačem Josefem Černým vůbec nejvíce) 
* Osm získaných medailí z MS (11. nejlepší v české, respektive 
československé, hokejové historii) 
* Pětinásobný Mistr světa (společně s Františkem Kaberlem mladším 
vůbec nejvíce) 
* 104 odehraných zápasů na MS (společně s Františkem Pospíšilem 
3. nejvyšší počet) 
* 63 získaných bodů na MS (6.) 
* 27 vstřelených gólů (18.) 
 
DÁLE: 
* Člen Síně slávy českého hokeje 
* Dvojnásobný vítěz české/československé nejvyšší soutěže 
* Nejproduktivnější hráč ELH 1998/1999 
* Člen ALL-STAR týmu Mistrovství světa 2006 
* Účast na Světovém poháru 2004 
* Bronzový medailista ze ZOH 2006 
* Mistr světa hráčů do 18 let z roku 1992 
* 543 zápasů v NHL (113+204) 

nevěřil, jen sám sobě.“ 
  

16LETÝ DEBUTANT, 
V OSMNÁCTI MISTREM 

LIGY 
Poté se však přestěhoval do 

Prahy. Jeho velký talent neušel 
pozornosti a již v 16 letech debutoval 
pozdější pětinásobný mistr světa 
v extralize. Psal se ročník 1990/1991. 
O rok později, v 17 letech, se pak 
Výborný do sestavy Sparty probojoval 
natrvalo a v 31 zápasech nasbíral na 
svůj věk opravdu úctyhodných 17 bodů.  

Jeho kariéra tehdy nabrala 
neuvěřitelný směr. O rok později slavil 
18letý mladíček titul v nejvyšší soutěži, 
ve stejném roce (1993) pak byl 
draftován z 33. místa Edmontonem 
Oilers, za který si nakonec ovšem 
neodkroužil ani jeden zápas. Na 
šampionátu dvacítek tehdy Výborný v 7 
zápasech nasbíral 15 bodů. Všem bylo 
jasné, že z tohoto hráče jednou 
vyroste špičkový forvard. Očekávání se 
nakonec vyplnila. „Už když jsem hrál v 
Jihlavě, tak jsem říkal, že bude lepší 
než já. Zaplaťpánbůh se to potvrdilo. 
Nejhorší je, když rodič něčeho 
dosáhne a pak ho všichni srovnávají. 
David mě předčil a já mám čisté 
svědomí,“ uvedl pro iDnes.cz pyšný otec 
František.  

Ve Spartě strávil ještě jednu 
sezónu, kterou nakonec překvapivě 
ovládla Olomouc. Po neúspěchu Pražanů 
v play-off se David Výborný odhodlal 
k prvnímu zahraničnímu angažmá. 
Vidina možnosti zahrát si v NHL ho 
dohnala k angažmá ve farmářské AHL. 
V Cape Bretonu Oilers strávil jednu 
individuálně úspěšný ročník, po jehož 
skončení se vrátil zpět do České 
republiky. Samozřejmě do Sparty, 
odkud za oceán odcházel. „Nedostal 
jsem tam příliš šancí a tak jsem se 
vrátil do Evropy.“ 

 
ZLATÁ VÍDEŇ 1996 

 Udělal dobře. V nejvyšší soutěži 
navázal na výkony z předchozích let a 
vysloužil si tak nominaci na první 
světový seniorský šampionát. Tam 
čtyřmi body v 8 zápasech přispěl 
k zisku prvního zlata z MS pro 
samostatnou Českou republiku. „Ani 
jednou jsme tam nezaváhali. Všechno 
začalo zápasy se Švédy a Finy.  



 
hokej.cz jeden ze symbolů zlaté 
generace českého hokeje. "Nikdo nám 
moc nevěřil, nepočítalo se s námi. 
Ohromně se nám dařilo, byla to nádhera. 
Ve Vídni nám všechno hrálo do karet,“ 
dodal v současnosti 38letý hráč. 

Prohrávali jsme, ale skóre otočili. Pak 
sice přišla remíza s Nory, ovšem pak už 
následovala jen samá vítězství. Moc rád 
na ty chvíle vzpomínám," uvedl pro 

Následující ročník probíhal opět 
ve stejném duchu. David Výborný v naší 
soutěži řádil a vysloužil si další pozvánku 
na vrcholnou akci světového formátu. 
Tentokráte však Češi odjeli bez medaile.  
 Pak si hokejista s výstižným 
jménem udělal od českého hokeje na rok 
pauzu. Vydal se zkusit štěstí do slavného 
klubu ze švédské Elitserien MODO. Tam 
se od něj však čekalo více, v play-off 
totiž neskóroval ani jednou, přestože ve 
vyřazovacích bojích severské ligy 
odehrál hned 9 utkání. I tak ale znovu 
zamířil na Mistrovství světa. Olympiáda 
v Naganu ho však bohužel minula.  
 

ZLATÁ ÉRA ČESKÉHO 
HOKEJE 

 Na nadcházející sezónu 
s datováním 1998/1999 se tedy Výborný 
vrátil domů, do pražské Sparty, kde 
znovu ožil. V 52 zápasech základní části 
nastřádal famózních 70 bodů! Stal se tak 
nejproduktivnějším mužem soutěže. 
Neminula ho pochopitelně ani pozvánka  
 do reprezentace, s níž absolvoval čtvrtý 

vrcholný turnaj v řadě.  David Výborný tak byl u 
prvního kamínku do vítězné mozaiky s podobou 
zlatého hattricku. Na tomto šampionátu už měl 
v týmu roli tahouna. V 10 kláních získal osm bodů. 
 Po úspěšném ročníku o Výborného 
projevila zájem řada týmů z NHL. Odchovanec 
jihlavské Dukly se však rozhodl za oceán ještě 
neodcházet. Setrval tak v pražské Spartě. V 50 
utkáních základní části nastřádal 63 bodů a 
v play-off táhl Spartu za titulem. Trenérem 
Sparty byl v té době jeho otec. „Poslední finále 
jsme vyhráli 1:0 a on dal ten jediný gól. Byl jsem 
neskutečně šťastný, že jsme spolu u toho,“ 
netajil se osminásobný vítěz nejvyšší soutěže (5x 
jako hráč s Jihlavou, 3x jako trenér se Spartou) 
František Výborný. 

Oslavy druhého extraligové triumfu však 
Výborný nemohl moc přehánět, opět ho totiž 
čekaly příjemné reprezentační povinnosti.  
 S českým národním týmem nakonec 
obhájil v Petrohradě zlato z Norska a stal se 
potřetí světovým šampiónem. K výraznému 
úspěchu přispěl deseti body. „Je to pro mě  



 

parádní pocit. Toto MS bylo dost těžké i proto, 
že nám nikdo nedával velké šance na titul.“ 

 

hrát jen hokej. To je to, co milují. Přejít na 
druhou stranu oceánu není vůbec snadné. 
Dělají svou práci tiše," pokračoval slavný 
Rus. 

ODCHOD DO ZÁMOŘÍ, 
ZKOMPLETOVÁNÍ ZLATÉHO 

HATTRICKU 
 Před startem sezóny 2000/2001 
konečně dostal jednocestnou smlouvu v NHL, 
konkrétně z Columbusu. Nabídku pochopitelně 
přijal a zamířil dobývat arény za velkou louží. 
"Opravdu jsem o NHL nepřemýšlel. V 
pětadvaceti letech jsem si říkal, že bych mohl 
jít třeba do Švýcarska a tam si vydělat nějaké 
peníze."  

V Blue Jackets, kteří byli v NHL tehdy 
nováčkem, se prosadil do základní sestavy a 
vydatně přispíval i do týmové produktivity 
(13+19), "Jsem určitě rád, že jsem odehrál 
hodně zápasů a určitě jsem rád, že jsem se 
rozhodl NHL zkusit," tvrdil. "Je těžké v NHL 
hrát a dávat tam góly. Když jich dáte patnáct, 
chtějí jich po vás v příští sezóně osmnáct nebo 
dvacet a nikdy s vámi nejsou spokojení. Ale asi 
jedině tak člověk může být lepší." 

Columbus se do play-off nepodíval, 
David Výborný byl tedy k dispozici pro MS  
 

2001. Možnost oslavit třetí titul v řadě si 
legenda českého hokeje nenechala ujít a do 
Německa odcestovala. Udělala dobře, tým 
okolo Pavla Patery, jeho parťáka Martina 
Procházky či statného Jiřího Dopity znovu 
turnaj nevídaným způsobem opanoval.  

 

TÝMOVÉ TRÁPENÍ 
V COLUMBUSU, ÚMRTÍ 

DIVÁKA 
 Až do sezóny 2007/2008 působil 
šikovný křídelník či centr v Columbusu, kde 
se stal jednou z ikon místního klubu. 
"Zasloužil by si víc uznání," tvrdil Sergej 
Fjodorov, věhlasný bývalý spoluhráč 
Výborného. „Proč tomu tak není? Protože 
jednoduše pochází z jiné strany oceánu," 
dodal. "Navíc, aniž bych chtěl někoho 
urazit, je pro něho obtížné hrát šest let v 
jedné organizaci, která většinou neměla 
příliš šancí na play off. Nepíše se možná o 
něm tolik, protože je to klidný hoch. 
Nestaví své osobní ambice nad týmové 
úspěchy. To je podle mně cesta, kterou se 
ubírá většina Evropanů. Tihle kluci chtějí 



 

V sezóně 2005/2006 působil v Columbusu 
v jedné formaci s dalšími Čechy- Jaroslavem 
Balaštíkem a Janem Hrdinou. „Vždy je to zábava, 
hrát v NHL v jedné formaci se svými krajany. Já 
jsem tu příležitost předtím nikdy neměl. Pro nás je 
to velká příležitost. Nejsme checking line, ale 
Czeching line,“ uvedl pro hokej.cz kapitán mistrů 
světa 2005. „Trávíme spolu spoustu času. Nejsme 
spolu samozřejmě čtyřiadvacet hodin, ale všichni 
bydlíme kousek od sebe, jezdíme společně na 
zápasy, navštěvujeme se, když potřebuje někdo s 
něčím pomoc, jsme si nablízku. Dobré je to také 
pro naše holky. Hlavně když jedeme na trip, tak se 
necítí tak samy,“ dodal pro Tomáše Pokorného. Ani 
přes poměrně kvalitní tým se Modrokabátníci 
neprobojovali ani jednou do vyřazovacích bojů. 
Tedy pochopitelně za působení Davida Výborného.  
 To, že Columbus se za Výborného éry ani 
jednou nepodíval do play-off, nebyl nejhorší 
okamžik tohoto klubu. Ten totiž přišel roku 2002. 
Tehdy byla totiž zasažena pukem do hlavy fanynka 
Blue Jackets Brittanie Cecil. Ta na následky 
zranění dva dny před svými 14. narozeninami 
(vstupenka na utkání byla narozeninovým dárkem) 
zemřela. Jednalo se o první úmrtí diváka v historii 
NHL. Nešťastníkem, který poslal kotouč do 
hlediště, které tehdy ještě nebylo chráněno 
sítěmi), byla norská legenda Espen Knutsen. Jím 
vystřelený puk však ještě tečoval jeden z obránců 
Calgary. "Nálada nebyla moc dobrá. Dostali jsme 
přesné příkazy, co smíme říkat novinářům. Byl velký 
tlak, hlavně na Espena Knutsena, který ten puk 
vystřelil, byť byl ještě tečovaný nějakým hráčem 
Calgary. Navíc do toho ještě umřel našemu  

generálnímu manažerovi táta a jednomu našemu hráči, 
když byli na tripu v Montrealu, tak si tam pozval rodiče a 
na zpáteční cestě, když byli deset minut od baráku, tak 
do nich narazil kamion a jeho táta umřel. Konec byl 
takový, že se na hokej nikdo nesoustředil a všichni si 
přáli, aby sezóna skončila," uvedl pro hokej.cz David 
Výborný. "Espen z toho byl špatný, i když to nebyla jeho 
chyba, protože to tečoval ještě hráč Calgary. Každý 
zápas je v NHL spousta vyhozených puků a byla to velká 
náhoda. V NHL jsou (pozn. HSfana: po tomto incidentu 
už však vedení soutěže nařídilo změny) jenom plexiskla, 
ne sítě. S Espenem pak pořád chodil náš tiskový mluvčí a 
pořád mu říkal, s kým může mluvit a s kým ne. Nechtěli z 
toho udělat chybu klubu, hráče si chrání a to je jedině 
dobře." 
 Když byla v sezóně 2004/2005 v NHL výluka, 
vrátil se, jak sliboval, do Sparty (přestože měl lukrativní 
nabídky ze Švýcarska), které dala Výbornému první šanci 
v seniorské kategorii. V 56 zápasech ELH (vč. play-off) 
nasbíral 53 bodů, ale týmového úspěchu tehdy nedosáhl. 

 
REPREZENTAČNÍ KARIÉRA 

Krom svého posledního ročníku za mořem pokaždé odjel 
na světový šampionát. Dokonce na svém dresu nosil hrdě



 

poslal krásnou trefou žolík trenéra Hadamczika 
Zbyněk Irgl. Těsně před vhazováním k němu 
přijel kapitán Výborný. "Řekl mi, jak pošle puk. 
Postavil si mě, kam potřeboval. Dopředu naznačil, 

tvůrce hry. Ve čtvrtfinále s Ruskem se 
v prodloužení David Výborný ukázal jako mazaný 
hráč a vítěznou asistencí přímo z buly se podílel na 
překvapivém vítězství. Do semifinále český tým  

že bude hrát bully ke druhé tyčce a že mi to pak 
nahraje, abych mohl dávat do prázdné," uvedl 
Irgl pro hokej.cz. "Češi nás porazili zbraní, 
kterou jsme s kamarády Petrovem a 
Charlamovem sami před lety uplatňovali. Nikdy 
by mě nenapadlo, že se něco takového stane v 
prodloužení play off mistrovství světa. V tak 
vypjaté chvíli," uvedl Boris Michakov, tehdejší 
asistent trenéra ruské sborné.  

Nepovedené mistrovství světa 2007 (7. 
místo) bylo pro Výborného jeho poslední. Zahrál 
si tak na neuvěřitelných 12 vrcholových 
turnajích. „Je to pořádná doba, to je fakt. Ale 
jsem pohromadě s dobrou partou českých kluků. 
To se pak snáší líp. Na vítězství si člověk lehce 
navykne. Vézt si domů medaili, to je pokaždé moc 
hezký pocit,“ uvedl pro iDnes.cz. 

Nastoupil i k utkáním Světového poháru 
2004. Neminula ho ani pozvánka na bronzový 
olympijský turnaj v Turíně. Za výkony na tomto 
turnaji byl prvně reprezentační celek kritizován, 
až s odstupem času se potvrdilo, že bronz je 
opravdu cenný. „Nemyslím si, že by tam byl 
nějakej velkej problém. Zavládla tady zbytečná 
hysterie, pořád se to řešilo... Kdyby nám někdo 
před turnajem řekl, že přivezeme bronz, všichni 
by to brali. Ale fanoušci jsou zmlsaní, nic než  
 kapitánské céčko. "Zdraví mi sloužilo, chtěl jsem 

nastoupit. Přiznám se, že když se Columbusu 
nedařilo v sezoně, už v předstihu jsem se přemýšlel 
o mistrovství světa. Podle mého je škoda, když se 
někdo omluví jen pro únavu. Každý hokejista je 
totiž unavený. Švédové, Kanaďané, prostě všichni," 
uvedl pro hokej.cz. „Kdybych neměl motivaci, pokud 
bych si kladl otázky, jestli to mám zapotřebí, 
trenérům nároďáku bych o tom řekl a nikam nejel. 
Já to ale vidím jinak. Jsem rád, že na MS mohu 
být. Reprezentace pro mě pořád strašně moc 
znamená." 

 

Účastnil se mimo jiné domácího MS 2004, 
vítězného vídeňského turnaje v roce 2005 a 
rovněž získal i senzační stříbro v Rize 2006.  

Výborný pak svůj pátý seniorský světový 
titul oplakal. "Nikdy předtím jsem nebrečel. A teď 
jo. Nevím, co se to stalo. Nějak to na mě přišlo. 
Poprvé v době, kdy jsme vedli 3:0. Když jsem byl 
mladý kluk, moc jsem to nevnímal. Ale teď je mi 
třicet, čtyři roky jsem nic nevyhráli. Vím, jak je to 
těžké, co to stojí sil,“ uvedl pro server hokej.cz 

Stříbro z Rigy mělo nádech zlata. "Je to 
medaile, se kterou nikdo nepočítal. Každá medaile 
je super a počítá se," moc dobře ví excelentní 



zlato jim nevoní...“  
Jeho reprezentační kariéra je opravdu 

úchvatná. Jako pětinásobný mistr světa je společně 
s Františkem Kaberlem rekordmanem. S osmi 

 
medailemi je pak vůbec nejlepším hráčem v historii 
českého hokeje. Na třech světových šampionátech 
byl kapitánem (2005, 2006, 2007). Více turnajů 
s céčkem na dresu absolvoval v českém dresu už jen 
legendární Robert Reichel. "Je to určitá pocta, ale 
ve skutečnosti to vlastně nic neznamená," uvedl 
Výborný. "Alby byl výjimečný tím, že se mu pořád 
něco nelíbilo. Někdo takový tady jen tak nebude. 
Jeho velikost byla v tom, že chtěl vždycky vyhrát. 
Ale to tady chtějí všichni, takže s tím problém mít 
nebudu," uvedl před MS 2005, kde jako kapitán na 
této vrcholné akci debutoval.  

 Když měl Tomáš Kaberle, nástupce 
Výborného v této funkci, jmenovat kapitánský vzor, 
měl jasno. "David Výborný. Takových let tady byl. 
Osobnost! Každý mu věřil, co řekl. Dvanáct let na 
mistrovství světa - to už je něco.“ 

S 218 starty za český národní tým je 
nejlepším v historii. Stejně jako v kanadském 
bodování (147 bodů). „Člověk si uvědomí, že už mu je 
nějakej pátek. A že něco odehrál. Měl jsem štěstí, 
celou dobu jsem byl zdravej.“  

Prostě LEGENDA! A ta momentálně brouzdí 
po prvoligových stadionech. Co víc už si fanoušek 
druhé nejvyšší soutěže v zemi může přát? 
 

PO SEDMI SEZÓNÁCH V ZÁMOŘÍ 
NÁVRAT DO ČECH 

 Po dlouhých osmi letech v USA (nepočítáme-
li výluku) nadešel čas k návratu do rodné vlasti. Psal 
se rok 2008.  

Pochopitelně první klub, s kterým David 
Výborný začal jednat, byla pražská Sparta. Ta 
s ním podepsala hráčský, ale i manažerský 
kontrakt. Nejproduktivnější hráč historie české 
reprezentace totiž dostal nový post- sportovního 
manažera klubu. "Sparta byla pro mě vždy číslo 
jedna v Evropě. Měl jsem nějaké nabídky ze 
Švýcarska a Ruska, ale i kvůli rodině jsem chtěl 
být doma a nevím, kam jinam bych měl jít než do 
Sparty," uvedl Výborný, který měl konkrétní 
nabídky z Ruska či Švýcarska, a spekulovalo se i 
o zájmu ostatních celků NHL.  

Výborný si u Columbusu pošramotil pověst 
tím, že již v průběhu své poslední sezóny jasně 
tvrdil, že se po konci ročníku vrátí zpět do 
Evropy. To se vedení klubu pochopitelně nelíbilo. 
"V Kanadě mají rádi, když jim říkáte, že NHL je 
nejlepší soutěž, což samozřejmě je. Není tam ale 
všechno rovné. Je lepší skrývat, co si myslíš, a 
říkat, že tam chceš hrát co nejdéle,“ prozradil 
hokejista, jenž v NHL odehrál 543 utkání, 
v nichž nasázel 113 branek a na dalších 204 
asistoval.  

Před svou obnovenou premiérou  



 

play-out, se se sparťanským celkem 
nadobro rozloučil. „Nějak jsem si to 
sesumíroval v hlavě, ale dál bych to nechtěl 
rozvádět. Dal jsem zkrátka na svoje pocity. 

nic moc. Už zkrátka stárl. 

 
ODCHOD DO MLADÉ BOLESLAVI 

V roce 2011, ve kterém S

Nebylo to jednoduché rozhodování, ale cítil 
jsem, že musím něco udělat,“ uvedl pro 
iDnes.cz k svému odchodu hokejista, vůči 
němuž se obrátili vlastní fanoušci. „ I když 
vím o jejich reakcích, tak jsem z jejich 
strany necítil zášť. Oni byli nespokojení se 
všemi hráči. Nevím, jak u ostatních kluků, 
ale u mě to žádnou roli nehrálo. S tímhle 
jsem neměl žádný problém.“ 

Uvažoval o konci kariéry, ale 
nakonec se upsal Mladé Boleslavi, která se 
snažila dostat ze suterénu nejvyšší 
soutěže, a kam ho přivedl jeho kamarád a 
tehdejší manažer klubu Milan Hnilička. 
„Přišlo mi to na mysl, že pověsím brusle na 
hřebík. Uplynulá sezona nebyla podle mých 
představ a to se pak člověku honí hlavou 
ledacos.“ Do tohoto klubu se tak vrátil po 
dlouhých letech. Naposledy zde působil 
v dorosteneckém věku. „Určitě si 
vzpomínám na doby, kdy jsem tu hrál. Už 
jenom když jedu autem po městě. Projížděl 
jsem třeba kolem školy, kam jsem chodil. 
Určitě to ve mně zanechalo vzpomínky, i 
když už je to nějaká doba.“ 
  Výborný si Bruslařský celek vybral i 
přesto, že měl tři konkrétní nabídky  
 

v extralize se navíc Výborný rozhodl ukončit 
reprezentační kariéru. „Když se budu dívat na 
reprezentaci, tak budu cítit nostalgii a vzpomenu 
si, co jsem tam zažil. Bude to člověku líto, ale čas 
plyne dál a tak to prostě je." 

První rok po návratu z USA se Výbornému 
podařil. Sbíral body, i jako manažer udělal několik 
správných rozhodnutí. 

 

ÚSTUP ZE SLÁVY, OSTRÁ 
KRITIKA 

Jenže v nadcházejícím ročníku (2009/2010) 
poznal, že člověk je tak dobrý, jako jeho forma 
v posledním zápase. Na Výborného se snesla kritika, 
zejména jako na sportovního manažera. Všechno 
rozpoutal rozhovor, který David Výborný poskytl 
deníku Sport. Když byl tázán na kritiku fanoušků, 
odpověděl, že je mu to jedno. V tu chvíli určitě sám 
netušil, co tím způsobil. Drtivá většina sparťanů nad 
ním definitivně zlomila hůl. 

Jeho kredit klesal i kvůli neuspokojivým 
výkonům. Sezóny 2009/2010 a 2010/2011 totiž 
zakončil shodně s osmi vstřelenými brankami. To není 

parta hrála pouze 



 

Kdyby to tak nebylo, určitě bych dál hrál 
extraligu nebo bych šel někam ven. Myslím, 
že angažmá bych někde dostal,“ dodal 
v interview s Františkem Suchanem. „Mojí 

„Zapotřebí 1. ligu hrát nemám, ale nevadí mi, že to 
tak je. Já hokej hraju proto, že mě baví, to je 
hlavní. A už mám jiné priority, než si něco 
dokazovat. Nejdůležitější je teď rodina a zdraví.  

jedinou osobní ambicí je, abych byl zdravý. 
Pak už mi stačí, jen abych se hokejem bavil 
a pomohl svému týmu. Budu se snažit, 
abychom se dostali do baráže, pak uvidíme. 
Sám budu chtít i v první lize hrát chytrej 
hokej, jako vždycky.“ 

V jednom týmu se tak setkal znovu 
se svým otcem. Ten vyslyšel vábení Mladé 
Boleslavi a z trenérského důchodu se znovu 
vrátil do hokejového kolotoče. David 
Výborný však smlouvu s Mladou Boleslaví 
podepsal ještě před jeho příchodem. „Roli 
jestli zůstanu v Boleslavi táta nehrál. Že 
zůstanu, se rozhodlo vlastně hned po 
sestupu. Domluvili jsme se na tom s 
vedením velmi rychle. Tehdy tu ještě táta 
nebyl. Takže stručně řečeno: zůstal bych 
tu pod jakýmkoliv trenérem,“ uvedl kapitán 
týmu pro bkboleslav.cz. „Určitě je těžké 
poslouchat v 37ti tátu. (smích) Ale na 
druhou stranu už mi není třináct, že?  

 z Plzně a Pardubic. "Na Spartu mám však dobré 
vzpomínky, dala mi příležitost hrát v extralize. 
Nějaká nostalgie tam po odchodu je, ale život jde 
dál." 

 
 

 Od Výborného se v Mladé Boleslavi čekaly 
velké věci. Zvláště když k němu do útoku trenéři 
zabudovali novou posilu Jaroslava Balaštíka, s nímž 
pětinásobný mistr světa působil jeden čas 
v Columbusu. Jenže Výborný nějak nezářil a ve 41 
zápasech dal pouze 8 branek. Příliš se nedařilo ani 
jeho parťákovi Balaštíkovi. Mladá Boleslav se tak 
nakonec i přes letní zbrojení baráži nevyhnula. 
Tentokráte v ní však narazila. Piráti Chomutov byli 
nad síly Bruslařského klubu a Výborný zažil 
hokejové zklamání- trpký sestup do 1. ligy. „Kariéra 
je holt taková, někdy se daří hůř, jindy líp. Mně to 
vlastně celý život šlo furt nahoru, ovšem nemůže to 
tak být donekonečna. Rozhodně by ale bylo dobré 
teď zase dotáhnout něco zdárně, aby měl člověk 
důvod se radovat.“ 
 

LEGENDA V 1. LIZE 
 Mnozí očekávali, že David Výborný tým 
opustí. Nestalo se tak. Zamířil s ním do druhé 
nejvyšší soutěže. „Chtěl jsem tu být dál, v dobrém i 
ve špatném. I když jsem měl nabídky odjinud, 
vůbec jsem neměl v úmyslu chodit pryč. Vždyť i já 
jsem svým dílem přispěl k tomu, že se spadlo, 
takže mi přijde správné, zkusit teď klubu pomoct 
zase zpátky nahoru,“ uvedl pro iSport.cz. 



 

ale že se budeme muset totálně přeorientovat. 
Zatímco v extralize jsme byli šťastní za každé 
vítězství a šli do všeho prakticky jen s tím, že 
můžeme pouze překvapit, tady budeme za favorita, 
od kterého se budou čekat výsledky, body. A 
pokud ty předpoklady naplníme, budeme si muset 
dávat pozor – udržet chladné hlavy a nepodléhat 
přesvědčení, že jsme neporazitelní. V tom bude 
obrovský rozdíl.  Další rozdíl mezi extraligou a 1. 
ligou? Hokej v 1. lize je trochu jinej, hráči nejsou 
tak zkušení, vyzrálí, ale zase je ve hře větší náboj 
a přímočarost.“  
 

VSTŘÍC BARÁŽI 
 Mladá Boleslav zatím plní roli prvoligového 
favorita a míří za vítězstvím v základní části. 
Dobrými výkony k tomu přispívá i tento muž. 
„Nebudeme si ale nic nalhávat, kdyby se Boleslav 
dostala do extraligy, potřebovala by hodně posílit. 
Není to jen o tom hrát na hraně v ELH, ale nehrát 
podřadnou roli,“ uvedl pro Rádio Jizera. 
„Kdybychom s Boleslaví do extraligy postoupili, 
pochopitelně bych byl rád, ale uvidím, jak se budu 
cítit po konci sezóny, teď nedokážu říci, jestli 
budu v příští sezóně pokračovat. Pokud bychom 
postoupili, rozhodování by bylo pochopitelně 
jednoduší,“ uzavřel svůj profil v pátém čísle 
magazínu o 1. lize.  

Uvidíme, zda se mu jeho cíl, tedy pomoci 
návratu klubu pod vedením svého otce, vyplní. 

Takže nějaké zkušenosti už mám a úplně do všeho 
už si mluvit nenechám. Protože v prvé řadě na sebe 
ty nároky musím mít já sám a to takové, jaké jsem 
na sebe vždycky měl. Ať už jsem hrál nebo nehrál 
pod tátou,“ dodal v rozhovoru s Jitkou Čechovou. 
„Ale je to specifický, hrát pod vlastním tátou. 
Dřív, když jsem byl mladší, tak to ale pro mě bylo 
horší. Teď už to tak neberu. Kdysi jsem říkal, že 
už bych pod tátou hrát nechtěl, že už jsem si pod 
ním užil dost. Je totiž lepší hrát pod nějakým cizím 
trenérem než pod mým tátou. Ten tlak je totiž 
dablovanej,“ uvedl v rozhovoru pro Rádio Jizera 
 David Výborný má být oním mužem, který 
bude klíčovým tahounem týmu a bude se snažit jít 
ve šlépějích Richarda Krále, který před lety 
Bruslařský klub do extraligy skvělými výkony 
dotlačil. Má i hlavní slovo v kabině. „Jsem sice 
nejstarší, ale hned za mnou jsou další, kteří si to 
slovo také umí vzít. A vlastně se to netýká jen těch 
starších hráčů, prosadit se umí i ti mladší. 
Neříkám, že šéfují kabině, ale zkrátka na to 
slyšíme. Vzájemně se posloucháme. Řekl bych, že v 
tomhle směru je to lepší, než to bylo loni. Nechci 
říkat, že loni bylo všechno špatně, ale teď je to 
určitě lepší,“ sdělil čtenářům bkboleslav.cz. 

Bruslařský klub má letos těžkou roli. Každý 
se na něj bude chtít vytáhnout. “V tomhle vidím asi 
ten největší rozdíl oproti loňsku. Ne že sem budou 
jezdit jiné týmy a my budeme hrát jinou soutěž,  
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SOUPISKA 
# post jméno věk výška váha 

1 brankář Marek Čiliak 22 let 184 cm 90 kg 
31 brankář Lukáš Dusík 20 let 188 cm 85 kg 
35 brankář Karel Vejmelka (*96) 16 let 189 cm 83 kg 
7 obránce Vlastimil Bilčík 20 let 177 cm 83 kg 
14 obránce Václav Čejka 22 let 189 cm 96 kg 
90 obránce Stanislav Dietz 22 let 192 cm 89 kg 
72 obránce Ondřej Dlapa 21 let 194 cm 110 kg 
7 obránce Roman Kadela 23 let 188 cm 86 kg 
96 obránce Rostislav Malena 35 let 187 cm 87 kg 
23 obránce Jiří Peroutka 19 let 187 cm 86 kg 
8 obránce David Rangl 24 let 183 cm 92 kg 
18 obránce Lukáš Sláma 29 let 181 cm 88 kg 
25 obránce Martin Sobotka (*91) 21 let 172 cm 80 kg 
34 obránce Jan Zdráhal 21 let 185 cm 94 kg 
21 obránce Petr Zítka 23 let 186 cm 94 kg 
61 útočník Vilém Burian 24 let 194 cm 94 kg 
26 útočník Martin Čech 28 let 184 cm 85 kg 
4 útočník Jakub Čuřík 27 let 173 cm 75 kg 
29 útočník Martin Dočekal 22 let 197 cm 98 kg 
10 útočník David Dolníček 33 let 183 cm 85 kg 
21 útočník Tomáš Fořt 20 let 185 cm 90 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 186 cm 85 kg 
9 útočník Jaroslav Moučka 20 let 185 cm 94 kg 
19 útočník Lukáš Nahodil 24 let 185 cm 80 kg 
69 útočník Vojtěch Němec 27 let 177 cm 81 kg 
44 útočník David Ostřížek 22 let 190 cm 92 kg 
6 útočník Lukáš Paták 20 let 180 cm 83 kg 
88 útočník Milan Přibyl 28 let 185 cm 100 kg 
81 útočník Jakub Šlahař 21 let 185 cm 82 kg 
  útočník David Vítek 22 let 180 cm 83 kg 
5 útočník Tomáš Vondráček 21 let 190 cm 95 kg 

  Horácká Slavie je druhým nejdéle 
působícím klubem v této soutěži. Už to bude 
16 let, kdy třebíčský zimní stadion 
explodoval a tým okolo Oldřicha Bakuse či 

hráči, kteří se tady ohrají a ukáží se v první 
lize v dobrém světle, dostávají laso od 
extraligových týmů a my jim zaprvé 
nechceme bránit v další kariéře v nejvyšší  

ROSTISLAV MALENA 

Michala Mikesky slavil postup do soutěže, 
v níž následující léta Horácká Slavia bojovala 
na čele tabulky. Za éry Vladimíra Bouzka 
dokonce tento tým hrával nejvyšší soutěž.  
 V posledních letech už Třebíč není 
kdovíjakým postrachem, ale zdá se, že se ty 
časy vrací. Letošní ročník je toho důkazem. 
 Horácká Slavia, která po třech 
kolech vedla prvoligovou tabulku, totiž měla 
fantastický start do soutěže. Pak sice 
nastala poměrně dlouhá krize, ale od 
listopadu už je to zase ta stará dobrá 
Třebíč. Pro mnohé je současné postavení 
týmu z Vysočiny překvapivé, ale při hlubším 
rozboru to zas tak nečekané není. Co tedy 
vězí za úspěchem tradičního celku? 
 

TRENÉRSKÉ DUO 
 Začneme od samotného začátku. Na 
střídačce Horácké Slavie totiž vládne Kamil 
Pokorný, který zároveň zastává i roli 
sportovního manažera. Vytváří si tedy tým 
podle svého. Navíc jeho pravá ruka Radek 
Novák je opravdu dobrým doplněním 
trenérského dua.  

Oba dva mají unikátní schopnost 
téměř každé léto naučit nový tým (po každé 
sezóně v Třebíči polovina týmu zamíří do 
jiných týmů, i když osa týmu okolo Dolníčka, 
Čecha či Slámy zůstává) svým taktickým 
zásadám. Není to sice lehká práce, ale zatím 
se to bývalým hráčům HST, kteří přesedlali 
do realizačního týmu, daří. „Bohužel to zde 
máme v posledních letech takto nastaveno. 
Je to díky finanční situaci. My jako trenéři 
bychom samozřejmě byli nejradši, 
kdybychom kádr udrželi dva – tři roky 
pohromadě, ale bohužel to v naší situaci 
nejde. V našich podmínkách nejsme schopni 
koupit hráče tak, aby byl náš pro celou 
sezónu, nebo více sezon. Musíme využít naše 
kmenové hráče a doplnit je nadějnými 
mladými hráči z jiných klubů. A to si ještě 
nejprve vybírají ekonomicky silnější týmy, 
které mají možnost extraligovým klubům 
něco nabídnout. My pak musíme pracovat s 
těmi hráči, kteří na nás zůstanou. Myslím si, 
že letos se to podařilo. Znovu ale říkám, není 
v našich možnostech určit si pětadvacet 
kluků, kteří budou celou sezónu stabilně hrát 
za Třebíč. Nehledě na to, že místní nadějní 

 

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


 

TOMÁŠ KAUT soutěži a zároveň těmto nabídkám nemůžeme v 
současné době konkurovat,“ komentoval trenér 
Kamil Pokorný v rozhovoru pro hstrebic.cz 
složitou situaci ohledně budování mužstva. 

právě on je základním kamenem obranného 
systému Horácké Slavie. „On je naše letošní 
největší posila, předvádí výborné výkony a je 
naše velká opora. Doufám,  

   

IDEÁLNÍ MIX A KVALITA 
KÁDRU 

Kamil Pokorný, jenž před lety dovedl 
Havlíčkův Brod do 1. ligy, vyznává bojovný a 
zodpovědný přístup ke hře, o čemž svědčí i 
velký počet bojovníků v sestavě. Stačí 
jmenovat Marka Laše, Jakuba Čuříka, Martina 
Čecha či Tomáše Kauta. Ideálním doplněním 
jsou pak dobře pohybující se mladíci v čele 
s Janem Káňou či Janem Křivohlávkem. 
Hvězdami týmu jsou pak Vilém Burian a technik 
Vojtěch Němec. Prvoligový nadstandart 
představují i David Ostřížek, David Dolníček či 
Tomáš Vondráček. A když Horácké Slavii 
vypomůže z extraligovým mužstev i Lukáš 
Nahodil, Martin Dočekal a Jakub Šlahař, má 
Třebíč v kompletní sestavě možná nejlepší útok 
v lize. Ne nadarmo s nejsilnější možnou 
soupiskou nasázela šest branek vedoucí Mladé 
Boleslavi. „Zatím je to nad očekávání, ale zajíci 
se počítají až po honu, takže bychom se o tom 
mohli bavit až po skončení základní části. Už 
před sezónou jsem ale říkal, že je tu silný 
mančaft. Myslím si, že plno našich kluků jednou 
bude hrát extraligu a budou oporami svých 
týmů. Je tady plno hodně šikovných kluků. Tým 
je výborně poskládaný a myslí si, že budeme 
černým koněm soutěže. Pokud se budeme řídit 
radami od trenérů a budeme předvádět poctivé 
a týmové výkony, play-off bychom měli udělat,“ 
uvedl oblíbenec místního publika Jakub Čuřík.  NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY Obrana sází zejména na zkušeného 
Rostislava Malenu. Občas sice udělá minelu, 
která může negativně ovlivnit chod zápasu, ale 
jeho přínos pro mužstvo je ohromný. Zejména 
v přesilovkách čas od času vymyslí geniální 
kombinaci. Jinak jména v obraně HST nějak 
známá nejsou. Tím však samozřejmě nechceme 
říci, že jí chybí kvalita. Ba naopak (i když 
nějaký zkušenější bek by se Třebíči 
bezpochyby hodil, ale komu také ne, že?)... 

DAVID DOLNÍČEK 
David Dolníček konečně vyrostl v pravého lídra. 
Je klíčovým tvůrcem třebíčských akcí a hlavně 
už není tak trestaný jako dříve. Zřejmě k této 
změně vedlo jmenování kapitánem. David 
Dolníček má tak větší zodpovědnost za výsledky 
svého týmu a to mu evidentně svědčí. 

VILÉM BURIAN 
Rychlý, průbojný, silný na puku. Navíc má 
nesmírně šikovné ruce, a když se, jak říká i 
gólman HST Marek Čiliak, splaší, dokáže velké 
věci. Skvělé výkony v tomto ročníku dokonce 
Burinovi zajistily pozvánku do nejvyšší soutěže, 
kde si ho vyhlédla brněnská Kometa. 

Nejdůležitějším mužem klubu, který 
vyznává červenou a bílou barvu, je však gólman 
Marek Čiliak. Ten přicházel ve velmi složité 
situaci. V Třebíči měl totiž nahradit Šimona 
Hrubce, podle našeho magazínu vůbec 
nejlepšího hráče loňského prvoligového 
ročníku. Jenže slovenský brankář za svým 
předchůdcem o moc nezaostává. Ve 
statistikách se může pochlubit skvělými čísly a 

 MAREK LAŠ 
 V letošní sezóně se v ofenzivě HST sešla opravdu 
skvělá jména. Jedním z nich je i navrátilec z Ústí 
nad Labem (v mateřské Třebíči má zatím 
vyřízeno hostování do konce ledna) Marek Laš. 
Ten je produktivním typem forvarda, ale zároveň 
je obrovsky platný i v defenzivě. Co víc si přát?  



 

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY 
MAREK ČILIAK 

Mladý brankář slovenského původu svými 
výkony příjemně překvapil. Z takřka 
neznámého gólmana z něj během třebíčského 
angažmá vyrostl velmi kvalitní brankář, jenž 
může jít ve šlépějích Šimona Hrubce či Pavla 
Francouze, kteří nyní lapají šance hráčům 
z nejvyšší soutěže.  

ROSTISLAV MALENA 
Navrátilec do sestavy Horácké Slavie, v níž 
s tímto sportem začínal, tráví na ledě opravdu 
obrovské penzum času. Je asi 
nejvytěžovanějším mužem sestavy mateřského 
klubu. Občas sice udělá chybu, ale celkově 
rozhodně svým přínosem nezklamal. 

STANISLAV DIETZ 
V Třebíči se loni neuvěřitelně vyhrál. 
Z podprůměrného beka z něj trenér Kamil 
Pokorný, jenž mu dal šanci v první obranné 
dvojici, udělal hráče, který může v budoucnu 
pomýšlet i na extraligové angažmá. 

MĚSTO 
 
 

Třebíč město nacházející se na západě 
Moravy, v jihovýchodní části kraje Vysočina. 
Leží na řece Jihlavě 30 km jihovýchodně od 
Jihlavy. Nachází se zde starobylé židovské 
město a bazilika svatého Prokopa, obě 
památky byly v roce 2003 zapsány do 
seznamu světového dědictví UNESCO. 
V centru města se nachází Karlovo náměstí, 
které je jedním z největších náměstí v České HT

republiceTH. HTRodáky a významnými obyvateli 
městaTH jsou například HTPatrik Eliáš TH, HTMartin 
Erat TH či HTMiroslav DonutilTH. 

že mu fazóna vydrží až do konce sezóny,“ zhodnotil 
Jakub Čuřík výkony svého parťáka v off-line 
rozhovoru pro oficiální klubové stránky.  
 

SKVĚLÁ PARTA 
 Dalším faktorem povedené sezóny je určitě 
výborné klima v kabině. V kádru jsou zejména mladí 
hráči, kteří tak mají kolem sebe spoustu 
vrstevníků. Ti zkušenější hráči pak žádné problémy 
v kabině nedělají, jako tomu občas bývá u 
některých jiných týmů. „Za dobu, co hraju hokej na 
mužské úrovni, máme tady v Třebíči jednu z 
nejlepších part, jakou jsem zažil. Co jsem měl kluky 
za těch pár měsíců možnost poznat, tak je vidět, 
že i na ledě bojují jeden za druhého, je tady ten 
správný týmový duch a někdy hokejovou šikovnost 
nahrazujeme bojovností, což na některé soupeře 
platí víc, než nějaké velké kombinace do prázdné 
brány. Právě tohle by se nám pak v play - off mohlo 
hodit,“ uvedl Jakub Čuřík, který své důležité góly 
slaví skokem na mantinel. Tímto počinem pak ještě 
zvýší adrenalin v krvi nejen fanoušků, ale i 
spoluhráčů. 

 
JAK TO BUDE DÁL? 

Prvotní bude pochopitelně udržet pozici v  
osmičce. I když se to k postavení v tabulce jeví 
jako hodně lehký úkol, třebíčští trenéři zůstávají 
nohama na zemi: „My máme jediný cíl, dostat se do 
osmičky.“ Nicméně s nepostupem do play-off už 
snad nikdo nekalkuluje. Náskok má tým z Vysočiny 
totiž dostatečný.  

Přelomový moment pro Horáckou Slavii 
bude možná konec přestupového období. Tehdy se  

JAKUB ČUŘÍK 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8Dsk%C3%A1_%C5%BEidovsk%C3%A1_%C4%8Dtvr%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8Dsk%C3%A1_%C5%BEidovsk%C3%A1_%C4%8Dtvr%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Prokopa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D%29


 

USLAVNÍ ODCHOVANCI 
 
 
 
 
 
 
 

STADION 
 

 

Třebíčský zimní stadion Mann + Hummel 
Arena už na svém místě stojí pěknou řádku 
let, konkrétně 54. První zastřešení proběhlo 
v roce 1977, jenže střecha se po pár dnech 
zřítila a v troskách zimního stadionu zahynul 
16letý hokejista Štěpán Maruš a 57letý 
brusič bruslí Miroslav Böhm. V roce 1980 byl 
stadion znovu uveden do provozu. Kapacita 
nyní činí rovných 5000 míst. 

VÁCLAV ČEJKA 

Třebíč je proslulou líhní talentů. Ze starší 
generace s hokejem v Třebíči začínal například 
úspěšný hráč a později i trenér Vladimír Bouzek, 
Mistr světa Oldřich Válek a spoustu dalších. 
V novodobé éře Horácká Slavia vychovala Patrika 
Eliáše, momentálně nejlépe placeného Čecha NHL 
Martina Erata, Mistra světa z roku 2010 Ondřeje 
Němce, hráče St. Louis Blues v nejlepší hokejové 
lize světa Vladimíra Sobotku a taktéž 
několikanásobné reprezentanty Michala Mikesku 
či Leoše Čermáka a jeho spoluhráče z Komety 
Romana Erata. 

FANOUŠCI  
 

Třebíčský hokej sice zažívá v poslední době 
dobré časy, ale lidí na utkání Horácké Slavie 
stále chodí přibližně stejně. Tedy kolem  
1400 diváků na řadové zápasy. Pokud přijede 
Jihlava, návštěva se přehoupne přes hranici 
tří tisíce osob. I kotel patří k nadprůměrným 
v celé soutěži. Hráči si tak na podporu od 
fanoušků nemohou stěžovat. 

totiž může ukázat, v jakém složení tým pod vedením Kamila Pokorného 
vyrukuje do tolik očekávaného play-off.  
 Na konci ledna totiž končí hostování Marka Laše, který je kmenovým 
hráčem Ústeckých Lvů. Kamil Pokorný, nejenom hlavní trenér, ale i sportovní 
manažer, však udělá vše pro to, aby tohoto známého odchovance ve svém 
klubu udržel. Ne nadarmo se říká, že všude dobře, doma nejlépe. Ví to i 
Marek Laš, jenž na rodné Vysočině dostává dostatek prostoru a patří 
k nejlepším bránícím útočníkům v celé lize. 
 Horáckou Slavii by mohl během přestupového období opustit i 
Vojtěch Němec, jenž v Třebíči působil na oplátku za Viléma Buriana, 
kterého si do nejvyšší soutěže vytáhla partnerská Kometa Brno. Je ale dosti 
možné, že jak Němec, tak Burian mohou být Horákům k dispozici při play-
off. Oba dva totiž za Brno neodehráli 26 zápasů, takže mohou nastupovat 
v obou soutěžích. Martin Dočekal už tuto kvótu sice překonal, ale vzhledem 
k tomu, že se jedná o ročník 1990, může pendlovat mezi extraligou a 1. ligou 
neomezeně. Takže i on by mohl mateřskému celku pomoci v play-off. 
Výpomoc Lukáše Nahodila se jeví jako nepravděpodobná. Ale i jemu zatím do 
maximální hranice 26 zápasů v ELH chybí několik startů.  
 Takže to vypadá, že by v případném play-off mohla vyrukovat 
Horácká Slavia v nejsilnější možné sestavě. V té sestavě, která dokázala 
v prosinci loňského roku porazit Mladou Boleslav vysoko 6:3. 
 Magazín o 1. lize má o černém koni vyřazovacích bojů jasno. Co vy? 



OBRÁNCE 

 

Nechybělo moc a Lukáš Poživil, starší bratr Ondřeje Poživila, který loni 
hájil barvy Hradce Králové, mohl hrát KHL. Byl totiž v tréninkovém 
kempu Lva, ale ČSLH nedalo souhlas ke vstupu Lva do této soutěže a 
Poživil si tak musel hledat nové angažmá. Nakonec se musel spokojit 
s prvoligovým Ústí nad Labem, kde letos patří ke klíčovým hráčům týmu. 
---------------------------------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Libor Kult (hokej.cz), Václav Trávníček (hokej.cz), Pavel Kartus (Deník), 
hokej.cb, hcusti.cz (Zdeněk Kamínek ml.) 
foto: Miroslav Rosendorf (hcusti.cz), Petr Kraus (petr-kraus.rajce.idnes.cz) 

LUKÁŠ POŽIVIL 
MÍSTO KHL 1. LIGA 



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                 Z   G   A    B   TM 
1997-98  Chemopetrol Litvínov - dor. (E)     43   3   9   12    - 
1999-00  Chemopetrol Litvínov - jun. (E)     48   1   6    7   38 
         Chemopetrol Litvínov - jun. (E,p-o   5   0   0    0    2 
2000-01  Chemopetrol Litvínov - jun. (E)     48   7  16   23  116 
2001-02  Chemopetrol Litvínov (E)            34   1   2    3   26 
         Chemopetrol Litvínov - jun. (E)      8   0   3    3   24 
         Chemopetrol Litvínov - jun. (E,p-o   6   0   0    0   12 
2002-03  Chemopetrol Litvínov (E)            22   1   0    1   26 
         KLH Chomutov (1.liga)                8   0   1    1    8 
2003-04  Chemopetrol Litvínov (E)            42   2   4    6   26 
         Baník Most (2.liga)                  1   0   0    0    0 
         Baník Most (baráž o 1.ligu)          5   1   2    3   36 
2004-05  Chemopetrol Litvínov (E)            33   2   4    6   18 
         Chemopetrol Litvínov (E,p-o)         6   0   0    0    8 
         Baník Most (2.liga)                  2   0   0    0    4 
2005-06  Chemopetrol Litvínov (E)            49   1  11   12   46 
         HC Fribourg-Gottéron (SUI1)          1   0   0    0    0 
         HC Fribourg-Gottéron (baráž o SUI1)  1   0   0    0    0 
2006-07  Chemopetrol Litvínov (E)            50   3   0    3   68 
2007-08  Chemopetrol Litvínov (E)            41   4   3    7   16 
         Chemopetrol Litvínov (E,p-o)         5   0   0    0    2 
         Baník Most (1.liga)                  2   0   0    0    0 
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                   44   6   8   14   44 
         HC MOUNTFIELD (E,ou)                 9   0   1    1    4 
         HC MOUNTFIELD (CHL)                  4   0   1    1    4 
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                   38   1   6    7   12 
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                4   0   0    0    2 
2010-11  HC Benzina Litvínov (E)              4   0   0    0    8 
         HC vagnerplast Kladno (E)            1   0   0    0    0 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)      39   3  14   17   20 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)  14   0   5    5   14 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)      7   1   4    5    4 
2011-12  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)      44   2  12   14   36 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)  12   2   2    4   12 
 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                 389  22  43   65  284 
 
Reprezentace: 
2002     MS U20 (Česká rep.) 7.místo          5   1   0    1    2 

 

Lukáš Poživil se narodil před 
30 lety v Mostě. Jako téměř každý 
rodák z tohoto města se ale 
hokejovému řemeslu vyučil o několik 

situace se zaměstnaností není v 
severních Čechách zrovna příznivá. 
Kdyby to ale šlo a mohl bych se 
ekonomii věnovat, bylo by to skvělé.  

kilometrů dále- ve slavné 
litvínovské hokejové baště. V „Cheze“ 
prošel všemi mládežnickými 
kategoriemi. Od sezony 2001/2002 
pak už nastupoval výhradně za 
seniory, kde mu předával zkušenosti 
Vlastimil Kroupa, Poživilův parťák 
z obranné dvojice. Tentýž ročník pak 
vyšperkoval účastí na juniorském 
mistrovství světa. Česká dvacítka 
vstupovala do turnaje s velkým 
očekáváním (jako dvojnásobný 
obhájce titulu), ale turnaj jí příliš 
nevyšel a nakonec se umístila až na 
konečné sedmé příčce. K ní Poživil 
pomohl vítěznou brankou zápasu o 
umístění proti Slovensku.  

HRÁČSKÉ INFO  
 

12.9.1982 
182cm, 91kg  

hůl pravá BARÁŽ S RODNÝM 
MOSTEM 

obránce 
43Z, 11G, 26A, +19 +/-, 55 TM 

Poživil se sice nemusel obávat 
o místo v základní sestavě Litvínova, 
ale i tak jezdil vypomáhat do jiných 
týmů. Rodnému Mostu dokonce v 
baráži 2004 vypomáhal v boji o 
druhou nejvyšší soutěž. Leč 
neúspěšně. Na konec ročníku 
2005/2006 si pak Poživil odskočil 
vyzkoušet švýcarský hokej, kam 
zamířil společně s Tomášem Kůrkou. 
Jeho mise- pomoci Fribourgu 
k záchraně- vyšla na jedničku. „To 
pro mě byla velká životní zkušenost. 
Ve Fribourgu jsem sice odehrál jen 
dvě utkání, ale tenkrát jsem věděl, s 
čím tam jdu. Měli mě jako záložní 
variantu, kdyby se někdo zranil.“ 

 
STUDENT 

Po dalším angažmá za 
hranicemi však starší bratr Ondřeje 
Poživila netoužil. Už od vystudování 
gymnázia totiž zahájil dálkové 
studium na Vysoké škole báňské 
v Ostravě (obor ekonomika a 
managament). "K ekonomii mám 
blízko, snažím se ji sledovat. Kupuji si 
i nějaké odborné časopisy. Ale 
uvidíme, jak to bude v budoucnu 
s mou profesí. Pocházím z Litvínova a 



 

Nic jistého ale nemám," uvedl ke svému 
budoucímu zaměření pro hokej.cz. 

V ledním hokeji opravdu není moc 
vysokoškolských hráčů. Zvláště pak Poživilova 

T

„To víte, že si ze mně dělali srandu. Občas 
mne někam poslali se slovy: běž první 
inženýre. Byla to legrace.“ 
 

kalibru. „Rodiče mně pořád opakovali, že tam 
musí být zadní vrátka, že škola je zapotřebí. 
Může přijít zranění a co pak? Přístup mých 
rodičů je menšinový, ale jsem jim za to vděčný,“ 
řekl pro idnes.cz. „V tomto jsem měl největší 
vzor u nás v Litvínově v Ivanu Hlinkovi. Doma 
jsem často slyšel: podívej se na Ivana, ten to 
také zvládl.“ 

Studium a život profesionálního hokejisty 
sice pochopitelně nelze moc jednoduše skloubit, 
ale Poživil to zvládl a může se honosit titulem 
inženýr. „Myslím si, že to skloubení tak složité 
není. Pomohla mi však benevolence trenérů. 
Kdyby mi nedovolili někdy vynechat odpolední 
trénink, absolutně bych vysokou školu vystudovat 
nemohl," řekl Poživil a na dálku poděkoval svým 
bývalým či současným nadřízeným.  

S prospěchem dnes již ústecký obránce 
moc problémů neměl. „Hlavní je přinutit se učit. 
Třeba gympl byl těžší v tom, že se člověk musel 
učit každý den. Tady člověk dopředu věděl, kdy a 
z čeho bude zkoušený. Jde jen o to přinutit se a 
naučit,“ přiznal v rozhovoru pro Deník. 
„Přednášky jsem nestíhal. Člověk se stejně ale 
musí naučit všechno doma, takže to nebylo tak 
hrozné. V dnešní době je obrovskou výhodou 
internet. Měli jsme mezi studenty jednoho 
jakéhosi styčného důstojníka, který shání  
 

studijní materiály a pak je vyvěsí na internet 
na nějakou zaheslovanou stránku. My jsme si  
je pak mohli bez potíží stáhnout,“ dodal 
v interview s Pavlem Kortusem. 

Žádné předsudky ze stran učitelů 
jako hokejista nepoznal. „Myslím, že to ani 
nevěděli. Pouze jednou se mne zeptala paní 
profesorka na účetnictví, co dělám. Kdybych 
jí řekl, že dělám někde účetního, tak by mne 
vyhodila. Když jsem řekl, že hraju hokej, tak 
mi dala trojku. Byla na mne hodná,“ řekl pro 
ceskubudejovicky.denik.cz.  

Vzdělání však podle Poživila není 
receptem na šťastný a úspěšný život. 
„Nemyslím si, že je studium nějakou zvláštní 
výhodou do budoucího života. Pak jde hlavně 
o to, jak se člověk umí ohánět. Jsou lidé, 
kteří mají vysokoškolský titul a nejsou 
schopni si najít práci. Na druhé straně jsou 
lidé se základním vzděláním, kteří nějakým 
dobrým nápadem vydělali spoustu peněz.“  

A co spoluhráči, dobírali si Poživila? 



 

PŘESTUP DO ČESKÝCH 
BUDĚJOVIC 

 Sezóna 2008/2009 byla v Poživilově 
kariéře zlomová. Poprvé totiž opustil rodné 
severní Čechy a vydal se na zkušenou do 
Českých Budějovic. „Chtělo to změnu. Zažíval 
jsem už trochu stereotyp, znal jsem to v 
Litvínově jako své boty. Navíc mi po sezóně 
končila smlouva. Proti klubu však nikdy nebudu 
moct říct křivého slova,“ poodhalil důvod 
trochu nečekaného kroku pro hokej.cz. „Dále 
rozhodovalo to, že jsem si chtěl zkusit 
hokejovou Ligu mistrů. Navíc jsem odmalička s 
babičkou a s dědou jezdil pod stan k 
jihočeským rybníkům. Strašně rád na to 
vzpomínám. Vybudoval jsem si k jižním Čechám 
silný vztah,“ pokračoval bek s hokejkou na 
pravou stranu, tentokráte však v interview pro  
hokejcb.cz.  

Angažmá v Motoru Poživilovi vyšlo a 
zařadil se mezi nejlépe hodnocené beky celé 
soutěže. Bohužel pro něj i pro Mountfield se 
nedočkal týmových úspěchů. Ve své premiérové 
sezóně mezi Jihočechy totiž musel skousnout 
boje o udržení. „Sezona se nám vůbec 
nepovedla. Ambice byly velké, ale hráli jsme 
jen o udržení. Víc není třeba dodávat,“ 
pokračuje. „Zlepšení v kanadském bodování je 
jen malá náplast. Spokojený být nemůžu, 
sezona se hodnotí podle výsledků mužstva,“ 
řekl vášnivý golfista v rozhovoru s Liborem 
Kultem, který jako jedno z mála pozitiv chabé 
sezóny uvedl účast v dosud jediném ročníku 
hokejové Ligy mistrů.  

TAni další sezóna nesplnila očekávání. 
Motor vypadl již v předkole play-off. Nebylo  

Ttedy divu, že se vedení klubu rozhodlo 
k drastickým změnám, které nakonec odnesl i 
Lukáš Poživil. „TVedení Českých Budějovic chtělo 
udělat razantní řez v týmu, a tak tam po 
sezóně skončilo patnáct hráčů. A když počítám 
brankáře Turka, který během léta uzavřel 
kariéru, bylo nás dokonce šestnáct,“ řekl pro 
sport.cz. „Na České Budějovice budu i tak rád 
vzpomínat. Je to hokejové město s krásným 
prostředím. Škoda, že se mužstvu více 
nedařilo,“ dodal pro hcusti.cz. 
 

TRÉNINKOVÝ KEMP VE LVU 
Poživil ale nakonec (tedy ze začátku) 

nemusel svého odchodu moc litovat, jelikož 
dostal nabídku od HC Lev, který se připravoval 
na premiérový ročník KHL.  

Jenže do této soutěže nakonec nově 
vzniklý klub nenaskočil, protože se proti jeho 
účasti postavila Rada guvernérů. „Ota Janecký 
za námi přišel uprostřed tréninku do kabiny a 
oznámil nám, že je konec,“ uvedl pro hokej.cz.  



 

T„Mysleli jsme si, že si dělá srandu, 
protože on rád vtipkuje. Normálně 
jsme se dál převlékali do suchého. Když 
nám došlo, že šlo o realitu, byli jsme 

podstoupil společně s Lukášem Havlem, se 
kterým jsem působil v Litvínově. Postupem času 
jsme spolu hráli o večeře. Od té doby se golfu 
držím," poodhalil pro hokej.cz. "Když je volno,  

v šoku,“ dodal v interview s Liborem 
Kultem. „Když svolali hráče do kempu a 
začalo se trénovat, věřil jsem, že to 
dopadne, když už se vše rozběhlo, byla 
naplánována přátelská utkání a prošli 
jsme zdravotní prohlídkou. Bavili jsme 
se i mezi sebou a nepřipouštěli si, že by 
se něco zadrhlo,“ uvedl pro oficiální 
web českého hokeje. 

Svého kroku, účastnit se 
přípravy v klubu s nejistou budoucností, 
však nelituje. „Trénovali jsme asi pět 
dní a byla to dobrá zkušenost na 
profesionální úrovni. Přál bych 
každému, kdo si myslí, že se hokejisté 
jenom baví, aby si pár dní zatrénovali 
pod trenéry Hořavou a Rulíkem, což 
jsem zažil v Popradu. Opravdu to 
nebyla zábava, ale galeje,“ uvedl 
v interview s Josefem Pešoutem. 
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Bylo jasné, že nové angažmá nebude 
hledat lehce. Většina klubů již měla soupisku 
hotovou a v rozpočtu už na elitního zadáka 
nezbyly žádné prostředky. V Ústí nad Labem, 
zbrojícím na postup do nejvyšší soutěže, však 
ano. Lukáš Poživil se nakonec ambicióznímu týmu 
upsal (na tři roky s roční opcí) i s vidinou toho, 
že to konečně bude mít blízko do Litvínova, kde 
s nejrychlejší kolektivní hrou začínal. Odmítl tak 
i některé nabídky ze zahraničí. 
 Slovan však nenaplnil očekávání a i přes 
velké ambice se do nejvyšší soutěže neprotlačil. 
I od Lukáše Poživila se očekávalo více.  
 V létě 2012 tedy nastala v Ústí nad 
Labem velká čistka. S klubem se rozloučilo 
několik zkušených hráčů. Lukáš Poživil však 
v týmu setrval, jelikož měl ještě na jeden rok 
podepsanou smlouvu. 

BRATŘI JAK SE PATŘÍ 
* Lukáš je starším bratrem 
Ondřeje Poživila, který v loňské 
sezóně oblékal barvy Hradce 
Králové, ale bohaté zkušenosti má 
i z Vrchlabí. Letos však hraje 
v anglickém Manchesteru.  

 

GOLFISTA 
 Pojďme teď ale trochu odbočit od 
hokeje. Na předcházejících stranách již bylo tak 
trochu naznačeno, že Lukáš Poživil si velmi rád 
zahraje čím dál populárnější golf. 

* 25letý Ondřej platí za 
vyhlášeného vtipálka. Jeho 
rozhovory opravdu pobaví. 

"To je už je 
hodně dávno, co jsem se k tomuto sportu dostal. 
Golf hraji už asi osm či devět let. Jednou jsem 
ho byl s kamarády zkusit a hned po prvním 
švihnutí holí jsem věděl, že mě baví. Pak už jsem 
se golfu věnoval nastálo. První krůčky jsem 

* „Doma se vždy hecujeme. Je 
tam nějaká soutěživost. Lukáš je 
o pět let starší a zkušenější. 
Doufám, že se mu snad jednou 
vyrovnám," řekl Ondřej Poživil, 
který byl vloni v žebříčku TOP 
100 hráčů sezóny, který 
zveřejňuje tento magazín, 
vyhlášen před svým bratrem.  



 

tak si golf dvakrát třikrát do týdne zahraju. 
Jenom manželce se to moc nelíbí," dodal 
s úsměvem. a na závěr rozhovoru s Václavem 
Trávníčkem prozradil svůj handicap. "Ten mám 

když se postup povede, bude to super. Řekl 
bych to asi tak, že postup do extraligy by pro 
nás byl bonus navíc," uzavřel svůj profil 
v magazínu o 1. lize. 

13,7. Je docela solidní, ale to proto, že se golfu 
opravdu věnuji delší čas. Snažím se hrát před letní 
přípravou a pak v pauze mezi suchou fází a ledem. 
Golf je příjemné zpestření letní přípravy." 
 

LETOŠNÍ SEZÓNA 
 V prvním čísle magazínu o 1. lize jsme 
uváděli, že právě Lukáš Poživil by měl být klíčovým 
mužem Slovanu. V minulé sezóně tomu ovšem tak 
nebylo a mnoho fanoušků Lvů mělo pochybnosti, zda 
Poživil roli šéfa obrany zvládne.  
 Stačilo pár kol a bylo jasné, že jí zvládne. 
Stal se ostrostřelcem při přesilových hrách a 
vyšvihl se do čela kanadského bodování obránců. 
První příčku v této statistice okupuje i nadále. „Na 
rozdíl od loňského léta jsem absolvoval celou letní 
přípravu, před rokem jsem šel až rovnou na led,“ 
uvedl pro Libora Kulta jeden z důvodů jeho bodové 
potence. Záhy přidal další odůvodnění své formy. 
„Koncepce hry se trochu změnila. Loni jsme měli 
čtyři vyrovnané pětky, které se pravidelně střídaly 
v přesilovkách i oslabeních, letos po odchodech 
některých hráčů vytvořili trenéři speciální 
formace a v přesilovkách naskakují body přece jen 
rychleji,“ řekl pro hokej.cz. „Zvláštní pozornost 
individuálním statistikám nepřikládám. Kdybych 
nebyl dřevěný, mohl jsem mít kanadských bodů 
více. Někdo mi o prvenství mezi obránci říkal, ale 
je to způsobené hlavně tím, že to klape celé naší 
formaci. Radost je hrát s kapitánem Jaroslavem 
Roubíkem v jedné pětce, kéž by takto naše 
spolupráce pokračovala i nadále. Osobní cíle pro 
letošní ročník nemám stanovené, chceme se ve  
 vyřazovacích bojích probojovat co nejdál, a to 

nejlépe mezi dva postupující do baráže o 
Tipsport extraligu. Mým snem je k tomu 
přispět,“ uvedl pro Zdeňka Kamínka mladšího 
(hcusti.cz).  

Pokud to ale s Ústím nevyjde, Poživil se 
případně poohlédne po jiných nabídkách. "Je 
pravda, že tahle sezona je z mého pohledu 
zatím docela dobrá – tedy alespoň co se bodů 
týče. Tak uvidíme, zda pro mě je či není 
extraliga uzavřenou kapitolou. Teď se však 
soustředím jenom na sezonu v Ústí a snažím se 
hrát co nejlépe. Co bude potom? To se nechám 
překvapit. Dalším hokejovým krokům nechávám 
volný průběh," uvedl pro hokej.cz. Nejraději 
ale pochopitelně bude, když si ELH zahraje za 
Slovan. „Určitě to nemáme tak, že apriori 
musíme postoupit. Budeme se o to však snažit a 



 

ROZHOVOR 

MARTIN FILIP 
„DUKLO, DÍKY!!!“ 



 

 O jihlavském veteránovi jsme psali již ve druhém 
čísle magazínu o 1. lize. Nedávno byl ale s tímto 40letým 
útočník pořízen off-line rozhovor, který jistě stojí za 
uveřejnění. Na stránkách hcdukla.cz mohli čtenáři 
oficiálních stránek klubu položit sympatickému útočníkovi 
pokládat otázky. Některé z nich zde uveřejňujeme. 
pozn.: Otázky a otázky mohly být jazykově upraveny 
 
Jak se ti v Dukle libí? 
„V Dukle se mi líbí moc. Hrát v Dukle je pro mě čest, je to 
jeden z našich historicky nejúspěšnějších klubů s 
obrovskou tradicí. A pro nás, co ještě pamatujeme časy, 
kdy se chodilo na vojnu, je název Dukla pojmem. Škoda jen, 
že nejsem o nějaké to desetiletí mladší… :-). To byste 
ještě viděli kousky…“ 
 
Zajímalo by mě, jakou štaci ze svého pohledu hodnotíš 
jako nejlepší. 
„Těch štací bylo hodně a všude bylo něco dobrého… A i 
takového, co by šlo zlepšit :-), vybrat tu nej se asi 
neodvážím, akorát vyzdvihnu zahraniční angažmá, která mě  

hodně obohatila po takové té lidské stránce. Z tohoto 
pohledu jsem do zahraničí měl jít dřív, abych toho stihl 
více poznat. Sice doma je doma, ale je spousta krásných 
míst na světě a lidé tam nekoušou… Vřele doporučuji 
všem, kteří mají tu možnost a to nejen co se sportu týká. 
Abych to doplnil, tak všude jsem byl rád, z každého 
angažmá jsem si něco odvezl, a to, které bylo nejlepší, 
zjistím asi až budu v důchodu (jestli teda ještě nějaký 
vůbec bude) sedět na lavičce a bude to to poslední, na co 
si budu ještě schopen vzpomenout :-), logicky – co 
zůstane nejdýl v paměti, tak muselo být nejlepší….“ 
 
Jak vidíš reálné šance Dukly v letošní sezoně a její 
dlouhodobější cíl? 
„Dukla jednoznačně do extraligy patří a fanoušci by si ji 
zasloužili, ale … a teď by mohla následovat 
desetistránková úvaha a to dělat nebudu. Já doufám a 
přeji si, aby se v Jihlavě extraliga znovu vybojovala a na 
dlouho usadila. Samozřejmě je s tím spojena spousta 
práce, nějaké to štěstí, špičkové sportovní výkony a 
hlavně nějaký silný a stálý partner (sponzor, mecenáš…). 
Extraliga není jenom o postupu, ale podle mě je daleko 
těžší se tam udržet a hrát důstojnou roli, tak jako třeba 
letos Chomutov a nebo předtím Kometa. Jak dlouho se 
oba tyto týmy snažily dostat nahoru?“ 
 
Chtěl bych se zeptat, měl jste před loňským angažmá 
v Dukle i jiné nabídky třeba do první ligy? Není mi 
jasné, proč by o hráče vašich kvalit nebyl nikde 
zájem. 
„Po sezoně, kdy Vrchlabí (p.Dědek – majitel) prodalo 
1.ligu, jsem se rozhodoval co dál. Chtěl jsem začít 
trénovat a při tom jsem ještě chtěl hrát. S touto svoji 
vizí jsem oslovil hokejový klub v Hradci Králové, s 
trénováním problém nebyl, ale co se týká hraní, tak jsem 
byl nasměrován na tehdejší trenéry A mužstva, kteří mi 
řekli, že vědí, že jsem volný, ale že mají vytipováno 40 
hráčů do přípravy a já mezi nimi nejsem.  



 

Tímto pro mě byla situace v danou chvíli vyřešená. Nechtěl jsem nikam daleko od místa svého bydliště. Druhá liga je podle 
mého soutěž o ničem, tu jsem zavrhl (snaha o profesionální soutěž v amatérských podmínkách), první liga v okolí nikde není 
(Chrudim spadla) a Duklu jsem se neodvažoval oslovit.  
 
Tak jsem od května začal trénovat děti a mládež v Hradci Králové a čekal, jestli se někdo třeba náhodou neozve, i když jsem 
si už uměl dát dvě a dvě dohromady, že je to konec mé kariéry profesionálního hokejisty. Proč o mě nebyl zájem? Tak to 
přeci u nás chodí, použít a zahodit.  
Já jsem svůj hráč, to znamená, že za můj přestup či hostování nikdo nekasíruje peníze. Pan Dědek potřeboval prodat co se 
dalo a co se nedalo, tak aspoň někam výhodně přesunout či přeregistrovat. V podstatě už od začátku poslední vrchlabské 
prvoligové sezóny se připravoval konec klubu a spřádaly se plány, jak na tom vydělat. Já jsem v aktivech nefiguroval, tak si 
snad dovedete představit, jak jsem byl asi popisován případným tazatelům, kteří se zeptali na mou osobu (já to teda vidím v 
barvách a ve Full HD… :-)). Lidem, kterým jde čistě jen o hokej a sportovní stránku je v naší republice pomálu, většina jen 
kouká ,jak si podojit cizí kravičku ve svůj prospěch…  
 
Bylo mi líto, že jsem po tolika letech hraní takhle vyšuměl z hokejové scény, ale postupně jsem se s tím smiřoval. Až mi v 
lednu zavolal trenér Petr Vlk a oslovil mě s nabídkou pomoci Dukle v play-off. Neváhal jsem ani minutu, ale byl jsem smluvně 
vázán v Hradci i Vrchlabí, to Dukla respektovala. Udělalo se hostování do konce sezony a spustil se tak můj comeback. Dukla 
mi dala ještě možnost hrát kvalitní hokej ve chvíli, kdy jsem se již vnitřně loučil s kariérou profi hokejisty a začal se 
rozhlížet, kudy dál povede moje životní cesta. Jsem za to rád a vděčný. Trenéři a Duklo, díky!!!“ 
 
Chci se zeptat, jestli si za Vrchlabí třeba ještě zahraješ? 
„Výsledky sleduji, doufám že mi zdraví ještě dlouho vydrží a já se na Krakonošovým ještě ukážu, teda jestli mě budou chtít  
:-).“ 
 
Chtěl bych se zeptat, co by jste řekl o Radku Hubáčkovi? 
„Krásnej mladej a svalnatej křópek z Brna.“ 



 

Chtěl bych se Tě zeptat, jestli Tě nějak "nakopává" podpora od nás,fanoušků a jestli akce s fanoušky (např. Fans 
Day anebo děkovačky po vítězných zápasech) bereš jako zpestření anebo jen jako takovou nemilou povinnost. 
„Hokej je zábava pro lidi, když nebudou fanoušci, tak není pro koho hrát. Fans Day,děkovačky i fandění je super. Já osobně 
si to užívám. Venku (v zahraničí) jsou takový věci naprosto normální a je to pro každého hráče čest, se takových akcí 
účastnit. Mně se třeba líbilo, když jsme ve Francii i Anglii měli po domácích zápasech společné večeře v obyčejné 
restauraci, kam mohli fanoušci normálně přijít (najíst nás samozřejmě nechali v klidu) a pokecat s náma a zjistit, že jsme 
(někteří :-)) taky úplně normální lidi.“ 
 
Jak jste spokojen s podporou od jihlavských fanoušků? 
„Já osobně jsem za jejich podporu rád a bez výhrad!!! Jsou výborné publikum. Zažil jsem na zimáku bubeníka s celou bicí 
aparaturou, bylo to znát, ale nemyslím si, že by to byla úplně správná volba. Pak jsem zažil jižanskou kapelu asi 8 až 10 lidí na 
různé nástroje, kteří vyhrávali skoro celý zápas, i když jejich tým prohrával a neskutečně se bavili sportem a tak to podle 
mě má být. Fanoušek, který se jde bavit (ne ten, co si jde zanadávat a nebo se porvat), je ten, pro kterého mě baví hrát a 
rozdávat radost.“ 
 
Koho z týmu máte nejraději? 
„Láska v šatně nekvete, teda aspoň co vím ;-).“ 
 
Co považuješ za svůj dosud největší hokejový úspěch? 
„Za svůj největší hokejový úspěch považuji to, že držím pohromadě a můžu hrát hokej, tedy dělat to, co mám rád.“ 
 
Čemu se věnuješ ve svém volném čase?  
„Ve svém volném čase (ten termín vůbec neznám, to existuje? ... ;-)) dělám tak trochu do všeho… sousedi mi říkají odpornej 
kutile a že jim kazím normy…, tak nevim, jestli to mám vyjmenovávat, od počítačů až po nahazování…. ;-).“ 
 
Jaké sporty kromě hokeje máš rád? 
„Dá se říct, že každý sport má své kouzlo, snažím se sledovat, co je zrovna aktuální. Aktivně samozřejmě fotbal, cyklistika,  



 

in-line a další.“ 
 
Kolik ti je doopravdy let? 
Tak to vím náhodou taky naprosto přesně! Je mi 20 a nějaký drobný k tomu… 
 
S jakým nejlepším spoluhráčem si nastupoval? 
„Nastupoval jsem se spoustou vynikajících hráčů, nemůžu říct jen jednoho, vyjmenovávat je ale snad taky nemůžu, to bych 
mohl na někoho zapomenout…. Můžu napsat jednoho, se kterým se mi hrálo fakt dobře, má dar střelce a uměl se vyskytovat 
přesně na těch místech, kde jsem ho potřeboval mít a odkud mohl dát gól, je to David Hruška, bývalý král extraligových 
střelců, momentálně Piráti Chomutov.“ 
 
Můžu se jako fanoušek těšit na nějaké překvapivé kombinace, signál při přesilovkách? :) 
„Těšit se určitě můžete, ale jestli se to povede… ;-). Dneska už se nějaké extra kombinace a signály nehrajou, hra bránící 
čtveřice je hodně propracovaná a tak se již všeobecně přesilovka hraje se zaměřením na střelbu obránců a následné dorážení, 
ale to neznamená, že nějaká pohledná akce se nemůže urodit ze vzniklé improvizace.“ 
 
Zajímalo by mě, jak jsi na tom ze samostatnými nájezdy, jestli si na ně věříš a kolik asi procent jsi jich proměnil za 
celý tvůj hokejový život. 
„S nájezdama jsem na tom býval docela dobře, určitě si věřím, moje úspěšnost může být tak na 70%, ale to jen odhaduji. Když 
ještě mohl trestné střílení jezdívat kdokoli z faulovaného týmu, tak jsem jezdil docela často. Dneska jezdí přímo faulovaný 
hráč, a tak se k tomu už tolik nedostanu. Jediná šance je v prodloužení. Za Jihlavu jsem ale ještě nájezd nejel, třeba to přijde 
až půjde do tuhého a nikomu se nebude chtít. Už za mlada o mě psali, že jsem muž bez nervů… ale to gólmani ještě chytali v 
kulichu ;-).“ 
 
Jakou posloucháš muziku? 
„Mám rád klasický rock zejména český, pro názornost něco vyjmenuji: Odyssea, Katapult, Extra band, Karamel, Komunál, Kabát 
a ještě spoustu dalších. A ze zahraničních: Scorpions, Helloween, Accept, Iron Maiden, Bon Jovi, Whitesnake, Guns´n´Roses a 
tak dále...“ 



OBRÁNCE 

 

Martin Vágner uspěl na draftu (26. 
celkově) a vycítil šanci prosadit se 
do respektované NHL. Jenže jeho 
snaha vyšla díky častým zraněním 
vniveč a dnes již kapitán Hradce 
Králové se vrátil domů. 
----------------------------- 
Autor: HSfan 
Zdroj: Sanny Muharem (hchk.cz), Radomír 
Machek (idnes.cz), Jan Hrabal, Dušan 
Korel, Radek Štolpa a David Brunclík 
(dallas-stars.cz) 
Foto: Stanislav Souček (hchk.cz) 

MARTIN VÁGNER 
MĚL BÝT NÁSTUPCE ZUBOVA 



 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                       Z   G   A   B  +/-   TM 
1999-00  HC Sparta Praha - jun. (E)                 1   0   0   0    0    0 
         HC Sparta Praha - dor. (E)                38   1   7   8  +27   22 
         HC Sparta Praha - dor. (E, p-o)            7   1   1   2   +6   12 
2000-01  HC Pojišťovna Pardubice - jun. (E)        45   1  10  11  +41   38 
         HC Pojišťovna Pardubice - jun. (E, p-o)    7   0   2   2   +3    6 
         HC Pojišťovna Pardubice - dor. (E, p-o)    1   1   0   1   -1    2 
2001-02  Hull Olympiques (QMJHL)                   64   6  28  34   -5   81 
         Hull Olympiques (QMJHL, p-o)               8   0   1   1   -1   10 
2002-03  Hull Olympiques (QMJHL)                   53   1  12  13  -10   98 
         Hull Olympiques (QMJHL, p-o)              20   1   4   5   +5   38 
2003-04  Gatineau Olympiques (QMJHL)               38   6  12  18  +30   85 
         Gatineau Olympiques (QMJHL, p-o)          13   0   3   3   +8   16 
2004-05  Acadie-Bathurst (QMJHL)                   48   3  10  13  -28   84 
2005-06  HC Moeller Pardubice (E)                  36   0   0   0   -9   14 
         HC Moeller Pardubice (ECC)                 2   0   0   0    -    0 
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)            12   0   1   1    0   12 
2006-07  HC Mountfield (E)                         40   0   0   0   -2   20 
         HC Mountfield (E, p-o)                     3   0   0   0   -1    0 
2007-08  HC Slovan Ústečtí Lvi (E)                 35   1   3   4  -10   30 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, p-out)          10   2   0   2   +2   10 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, baráž)           5   0   1   1   +3    0 
2008-09  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)            19   0   1   1   -1    8 
         HC Chrudim (1.liga)                       18   2   4   6   +3   26 
         HC Olomouc (1.liga, p-o)                   8   2   0   2   +4    2 
         HC Děčín (2.liga)                          6   0   0   0    -    4 
2009-10  HC Chrudim (1.liga)                       29   0   5   5   -4   30 
         HC Chrudim (1.liga, p-out)                 4   0   1   1   +2    0 
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)                     15   1   1   2   -1    2 
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)                 1   0   0   0    0    0 
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)           21   1   3   4   -7   26 
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)       9   0   1   1   -8    8 
2011-12  HC VCES Hradec Králové (1.liga)           43   4   7  11   +4   46 
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)       7   0   1   1   +3    8 
 
Draft NHL:  
Dallas Stars (2002) - 1. kolo, 26. celkově 
Carolina Hurricanes (2004) - 9. kolo, 268. celkově 
 
Reprezentace: 
2000-01  Česká republika "17"                      17   0   0   0     -   0 
         Česká republika "18"                       4   0   0   0     -   0 
2003-04  Česká republika "20"                       4   0   1   1     -  26 
2004     Česká republika "20" - MS                  7   0   0   0     -  14 

 

 

Martin Vágner se narodil 26. března 1984 
v Jaroměři (rodákem z tohoto města je mimo jiné i 
slavný československý reprezentant Jiří Novák). K 
hokeji jej přivedl tatínek v necelých šesti letech. „Táta 
hrál jenom krajský přebor, ale já jsem nevynechal ani 
jeden jeho zápas. Byl to můj první vzor.“   
 Vágner začal hodně rychle převyšovat většinu 
svých vrstevníků, a tak nebylo divu, že už od šestnácti 
let hrál juniorskou extraligu v barvách Pardubic (s těmi 
vyhrál v ročníku 2000/2001 juniorský titul), přestože 
v předešlé sezóně hájil barvy Sparty a hokejovému umění 
se vyučil mimo jiné i v konkurenčním Hradci Králové. 

ÚSPĚCH NA DRAFTU 
HRÁČSKÉ INFO  Jeho snem ale byla slavná NHL. Aby měl větší 

šanci na draftu, rozhodl se již v roce 2001 pro odchod 
do Kanady. Novým působištěm Vágnera se stal Hull, kde 
se potkal se zručným českým hračičkou Alešem 
Hemským. A hned jeho první sezóna byla hodně 
povedená. “Příležitostí bylo hodně a na ledě jsem byl 
skoro pořád, jenže po Vánocích se změnil trenér, takže  

 
16.3.1984 

186cm, 94kg 
hůl levá 
obránce 

40Z, 2G, 5A, 0 +/-, 72TM 
 



 

nás na to bylo víc, ale toho ledu jsem měl 
hodně. V první polovině sezony jsem byl 
na ledě přes 35 minut a v té druhé půlce 
asi kolem 30,“ řekl autor šesti branek a 

který měl tu možnost trénovat se všemi tehdejšími 
hráči Dallasu, včetně Mike Modana, Sergeje Zubova,

devětadvaceti asistencí. Po zásluze pak 
byl zvolen do ALL-STAR týmu nováčků. 

Vágnerovi v rychlém rozvoji jistě 
napomohl i fakt, že mu velmi dobře sedl 
severoamerický styl hokeje. „Já mám 
radši ten kanadský. Je tam hodně 
nasazení a samozřejmě tvrdá hra do těla 
a ta mi nikdy nevadila,“ přiznal 
v rozhovoru pro dallas-stars.cz. „Co se 
týče životního stylu, tak ze začátku to 
byl docela velký rozdíl, ale byl tam se 
mnou Aleš Hemský a ten mi v adpataci 
hodně pomohl,“ poodhalil 187cm vysoký 
zadák.Nebylo divu, že si ho na draftu 
2002 vyhlédl Dallas, a to hned z 26. 
pozice (až za ním byli vybráni Duncan 
Keith, Jiří Hudler, Tomáš Fleischmann, 
Valtteri Filppula nebo James 
Wisniewski).    
 "Zamlouvaly se nám některé jeho 
dovednosti, které my považujeme za 
důležité," řekl Les Jackson, ředitel 
hokejových operací organizace Dallas 
Stars. Zřejmě měl na mysli dobrou 
rozehrávku při přesilové hře. Svým 
stylem byl srovnáván s Tomášem 
Kaberlem. „Možná že na tom něco bude, 
ale je to těžké říct. Ovšem Tomáš patří k 
hráčům, na které se rád koukám,“ 
nebránil se srovnání v deset let starém 
rozhovoru.    
      
 Nebylo divu, po vychvalování tohoto zadáka 

zámořskými novináři, že s ním fanoušci Dallasu 
počítali jako s náhradou za stárnoucího Sergeje 
Zubova, svého času možná nejlepšího ofenzivního 
beka celé NHL.     
 Podle samotného Vágnera stál za jeho 
dobrým umístěním v loterii odchod do zámoří. "Radil 
jsem se o tom se svým agentem a myslím, že jsem 
udělal šťastné rozhodnutí. Měl jsem dobrý rok a 
naučil jsem se zde spoustu věcí."  

 
TRÉNINKOVÝ KEMP DALLASU 

STARS 
Po povedené sezóně dostal rodák z Jaroměře 

možnost zabojovat o místo v sestavě v NHL. Na 
tréninkovém kempu však neuspěl a byl poslán zpět 
k juniorům. „Myslím si, že jsem tam strávil poměrně 
dlouhou dobu a byl jsem spokojen,“ řekl hokejista, 

 
Billa Guerina, Jereho Lehtinena, Brendena Morrowa, 
Jasona Arnotta, Marty Turca či Pierra Turgeona.
 



 

V předcházejícím odstavci ale bylo jedno důležité 
slovíčko. Stálo tam totiž, že druhý ročník nebyl 
tak INDIVIDUÁLNĚ povedený jako ten předešlý. 
Jenže co se týče týmového hlediska, jednalo se o 
výjimečnou sezónou. Hull se totiž stal vítězem 
QMJHL. „Play off je v Kanadě hodně náročné, je 
to takový malý Stanley cup a pro mě to je zatím 
největší vítězství,“ hodnotil tehdy tento velký 
úspěch, ke kterému Vágner výrazně přispěl 
výbornými výkony ve vyřazovacích bojích.
 Vágner měl tak díky vítězství v jedné ze tří 
lig CHL možnost účastnit se nejprestižnější 
juniorské soutěže zvané Memorial Cup, kterou 
krom pořadatelského klubu hrají vítězové QMJHL, 
WHL a OHL. Hrači Hull Olympiques sice pohár pro 
vítěze nad hlavu nezvedli, ale zkušenost to byla pro 
celý tým obrovská. „Bylo to něco úžasného, takovou 
atmosféru jsem ještě nezažil, na zápasy chodilo 
přes deset tisíc lidí a byl to velký rachot. A ti 
soupeři byli všichni hodně silní, ke konci už všem 
docházely síly,“ okomentoval pro dallas-stars.cz.  
 

ÚČASTNÍK MEMORIAL CUPU 
PODRUHÉ 

I další sezóna byla okořeněná účastí 
v prestižním Memorial Cupu 2004. Jeho tým, 
tentokráte již přejmenovaný na Gatineau  

 
 Co jméno, to pojem. Vágner se však velkých 

postav ledního hokeje nezalekl a bavil se 
s každým. „Všichni jsou normální kluci jako já, 
takže jsme se v kabině normálně bavili. Já 
osobně jsem se hodně bavil s Billem Guerinem.“
 Kempu se účastnil i v následujícím 
ročníku, dokonce si zahrál za Texasany i jeden 
přípravný duel. Smlouvy se však nedočkal.  
 
ÚČASTNÍK MEMORIAL CUPU 

POPRVÉ 
Do druhé sezóny v QMJHL vstupoval již 

bez svého parťáka Aleše Hemského, kterého si 
vytáhli Olejáři z Edmontonu. „No, byla to už 
moje druhá sezona, takže jsem se nemusel učit 
jazyk a zvykat si na nové prostředí. Byl jsem tam 
už v pohodě a ani mi jeho odchod moc nevadil,“ 
řekl v interview s Radkem Štolpou a Davidem 
Brunclíkem. „My jsme se znali už před tím než 
jsem do Kanady letěl poprvé, takže jsme se 
akorát víc poznali a teď jsme dobří kamarádi.“
 Každopádně druhý ročník už nebyl 
zdaleka tak individuálně povedený jako ten 
předešlý. Vágner polevil a místo šestatřiceti bodů 
jich nasbíral pouze jednadvacet. „Je pravda, že 
to bodově nebylo nejlepší. Měl jsem trochu 
pomalejší start a přišla do toho i nějaká zranění 
(otřes mozku, naštíplá kost na nártu) a po těch 
jsem se do formy tak rychle nedostal, ale po 
Vánocích jsem už byl úplně jiný.“  



 

Olympiques (název z Hullu na Gatineau totiž změnilo 
celé město, což zmátlo několik českých serverů, 
které uvádí, že Vágner změnil působiště), opět ovládl 
QMJHL. Ale ani napodruhé se Vágnerovi vytouženou 
trofej Memorial Cup získat nepodařilo. Ve finále 
podlehl jeho tým Kelowně, za kterou tehdy 
nastupoval momentálně asi nejlepší zadák NHL Shea 
Weber, těsně 2:1. 

 Dotazník 
zdroj: hokejcb.cz 

Jaký byl ve škole, kromě tělocviku, Váš nejoblíbenější předmět? 
Bavila mě fyzika a chemie.             
Jakého sportovce nejvíce obdivujete? 
Cyklistu Lance Armstronga.             
Kdybyste mohl, co byste změnil v hokejových pravidlech?Z osobního hlediska ale sezónu jako výbornou 

rozhodně hodnotit nemohl. Pronásledovala ho zranění 
a nasbíral jen jednadvacet bodů. Náladu mu 
nezlepšila ani premiérová a jediná účast na 
juniorském mistrovství světa. 

 
Přímo na pravidlech nic. Možná by se mohlo přísněji a důkladněji 
trestat filmování.              
Jaká by měla vypadat dovolená vašich snů? 
Kdekoliv, ale musí to být s rodinou nebo přáteli.          
Jaká je pro Vás v průběhu sezony nejlepší relaxace?  
Nejvíce sil vždycky načerpám spánkem.                                        

ZNOVU NA DRAFT 
I přes nepříliš přesvědčivé výkony dostal 

Vágner nabídku nováčkovské smlouvy, ale statný 
zadák se nedokázal s Hvězdami dohodnout na 
finančních podmínkách kontraktu. Martin Vágner tak 
znovu mířil na draft. Nakonec si ho ze 268. pozice 
vybrala Carolina Hurricanes. Jeho plány prosadit se 
do sestavy Hurikánů mu ale zhatila výluka. „Mohl 
jsem jít hrát aspoň na farmu, ale nakonec se to s 
Carolinou nedomluvilo,“ litoval. 

Jaké jsou vaše koníčky? 
Internet a sledování filmů.                                                                 
Jaké noviny čtete? 
Deník Sport, Blesk.                                                                               
Jaké je vaše nejoblíbenější číslo dresu?U U

Šestka.               
UAuto nebo motorka?

 

U 
Auto. 



 

Dnes již 28letý zadák se tak rozhodoval, kde 
bude dále působit. Přestože se do juniorské soutěže 
již vrátit nechtěl a uvažoval o návratu do Čech 
(trénoval s Pardubicemi), rozhodl se pro setrvání v 
QMJHL. Svého snu prosadit se do NHL se totiž 
nechtěl jen tak lehce vzdát a ještě přijal jednu 
výzvu. Jeho novým zaměstnavatelem se stal tým 
Acadie-Bathurst Titan. „Poslední rok se mi sice mezi 
juniory už nechtělo, ale nakonec jsem se rozhodl, že 
to tam ještě zkusím. Nikdo nevěděl, jak to bude 
vypadat s NHL,“ řekl pro idnes.cz. 

U Titánů ale zažil vůbec nejméně povedený 
ročník kariéry. Nejenže nebyl moc produktivní 
(získal jen 13 bodů), ale navíc ho trápila častá 
zranění (odehrál jen 48 utkání). Navíc ani týmové 
výkony nebyly moc povedené a o třetí účasti 
v Memorial Cupě se mohlo Vágnerovi jen zdát. 

Zadák s výbornou střelou tak mohl litovat, že 
nezůstal v Pardubicích. Ty, posílené o hvězdy z NHL, 
slavily mistrovský titul. „Když jsem viděl zápasy v 
play-off a potom oslavy, bylo mi to trošku líto. Měl 
jsem šanci se do týmu dostat,“ přiznal v interview 
s Dušanem Korelem. 

 
NÁVRAT DO ČECH 

 V ročníku 2005/2006 již Vágner nemohl 
nastupovat za juniory a logicky se tedy rozhodl pro 
návrat do rodné domoviny. Znovu se o jeho služby 
přihlásily Pardubice, jejichž zájmu jednoduše nešlo 
odolat. „O ničem jiném jsem nyní nepřemýšlel.  

Pardubice jsou nejlepší český klub. Kdo by tady 
nechtěl hrát?“ kladl si tehdy řečnickou otázku.  
 Zámořské angažmá, byť nepřineslo kýžený 
účinek, však rozhodně kvituje. T„Dalo mi to hodně 
zkušeností, naučil jsem se řeč, osamostatnil jsem 
se. Do života se mi to bude jen hodit,“ řekl 
v rozhovoru s Janem Hrabalem.  
 Moc prostoru ale při své premiérové 
sezóně ve městě dostih a perníku nedostával, a tak 
zároveň vypomáhal i prvoligovému Hradci Králové 
(12 utkání). 

 
ČESKOBUDĚJOVICKÁ ŠTACE 

 Ani v následujícím ročníku (2006/2007) to 
nevypadlo s prosazením Vágnera do prvních dvou 
obranných párů Pardubic moc nadějně, a tak 
zraněními pronásledovaný talent uvítal hostování 
v Českých Budějovicích. I po sezóně hodnotil tuto 
jednoroční anabázi více než kladně. "Na Budějovice 
vzpomínám rád. Byl to dobrý rok, jak pro mě tak i 
pro tým. Nastupoval jsem téměř pravidelně. 
Podařilo se nám postoupit do semifinále play off. 
Byla tam super parta a výborné zázemí," řekl pro 
hokej.cz.  
 

ÚSTECKÁ EXTRALIGOVÁ ŠANCE 
Po sezóně 2006/2007 mu v Pardubicích  

 



skončila smlouva, a protože mu Východočeši smlouvu 
neobnovili, stěhoval se z jihu Čech na sever, do 
žlutomodrých barev extraligového nováčka z Ústí nad 
Labem.  

 
Hozenou rukavici ale Vágner nechytil a mezi 

nadprůměrné extraligové beky se nezařadil (v Ústí nad 
Labem byl však jedním z nejlepších zadáků), byť dokázal 
vstřelit svoji první extraligovou branku. Když tedy 
Slovan po jednom ročníku v nejvyšší soutěži sestoupil, 
Vágner Lvy do 1. ligy následoval.  

 
JEDNA SEZÓNA, ČTYŘI TÝMY 

 Ale ani v Ústí nad Labem nenaplnil požadavky 
vedení a po devatenácti zápasech se pakoval. Nejprve do 
Chrudimi, na prvoligové play-off pak do Olomouce. 
Mezitím nastoupil k šesti utkáním za druholigový Děčín. 
To se opravdu jen tak nevidí. „Takový je život hokejisty. 
Hokejista je zboží a majitel si s ním dělá, co chce. Tak 
to je a nevím, co bych k tomu měl více říct.“  

Smutný pád šestadvacátého hráče draftu NHL 
2002. 

 
ROK V CHRUDIMI, ŠANCE OD 

TŘINCE 
 V ročníku 2008/2009, kdy nastoupil za čtyři 
různé kluby, se mu nejvíce dařilo v Chrudimi, kterou také 
pro následující sezónu posílil. Nakonec však za Orlice 
odehrál z různých důvodů pouze 33 utkání. Smůla ho  

tedy pronásledovala i nadále. 
 Před sezónou 2010/2011 dostal ještě jednu 
extraligovou šanci. Od Třince. Do kádru pozdějšího 
extraligového šampióna se ale natrvalo neprosadil 
(odehrál jen 15 zápasů, v nichž nasbíral dva body za gól 
a asistenci), a tak už i v tomto ročníku hostoval 
v Hradci Králové. "Pendlování mezi Třincem a Hradcem 
je dost náročné hlavně kvůli cestování. Dohrajete 
zápas, sednete do auta a ještě musíte jet třeba 300 
kilometrů,“ řekl pro iDnes.cz. „Už se mi také stalo, že 
jsem se dozvěděl, že pojedu do Hradce, až ráno, takže 
jsem přijel na zápas a šel do něj bez dopoledního 
rozbruslení,“ dodal v interview s Radomírem Machkem.  
 I přes dlouhé cestování podával v Hradci velmi 
dobré výkony a už tehdy se možná definitivně rozhodl, 
že jeho dalším působištěm bude právě východočeský 
celek. 
 

NÁVRAT DOMŮ 
 Nakonec se s Hradcem Králové dohodl na 
smlouvě a stal se novou posilou pro sezónu 2011/2012. 
„Po loňské zkušenosti jsem věděl, do jakého prostředí 
jdu, což je vždycky jednodušší,“ přiznal pro MF DNES. 
Zároveň se ale netajil tím, že o něm měl i nadále zajém 
Třinec, jenže ten se nedokázal dohodnout na 
odstupném s Ústím nad Labem, které vlastnilo 
Vágnerova hráčská práva. 28letý zadák ale kvůli 
nevydařenému jednání smutnit nemusel. I angažmá 
v Hradci Králové bral všemi deseti. „Výhodou také je,  
 



 
play-off) může být Vágner spokojen. Výkony 
předsezónní posily zhodnotil hradecký Deník 
známkou číslo dvě. „

že po dlouhých letech cestování budu vlastně 
doma, z Jaroměře to je do Hradce opravdu blízko.“ 
 V Hradci Králové znovu ožil a začal sbírat i 
body. Se svojí bilancí 4+8 z 50 zápasů (včetně 

Má ideální fyzické parametry, 
skvěle čte hru, rád podporuje ofenzivu, umí 
vystřelit. Někdy si říkáte, jak je možné, že 
nehraje extraligu, jindy byste ho posadili. Proč? 
Zbytečně fauluje, někdy až dětinsky. Hloupost. 
Každopádně si odehrál svoje,“ napsal Radek 
Špryňar.  
 

DO NOVÉ SEZÓNY S CÉČKEM 
NA DRESU 

Sezóna 2012/2013, která je nyní v plném 
proudu, znamená pro hradecký klub novou éru. 
Z klubu totiž odešlo duo dlouholetých opor 
Koudelka-Kadlec. A jelikož byl Martin Koudelka 
kapitánem týmu (po odchodu Jaroslava Roubíka a 
Aleše Křetínského), hledal se nový kapitán. 
Fanoušci tipovali různá jména. Vágnerovo sice moc 
často nepadalo, ale nakonec to byl právě on, kdo 
dostal důvěru od trenéra Hostáka. „Překvapilo mě 
to. Jsou tu kluci, kteří by to mohli dělat. Například  
 

Patrik Moskal, Jirka Hendrich, jelikož jsou zde déle jak já. Byl 
jsem ale určen, proto se to budu snažit dělat na sto procent,“ 
přiznal v rozhovoru pro oficiální klubové stránky. „Je to pro mě 
výzva. Nadále pak i čest. Na druhou stranu bude trošku složité 
dělat to po takových hráčích jako byl Roubas a Koudy. Uvidíme. 
Budu se to snažit plnit a vést tým,“ pokračoval v interview se 
Sanny Muharemem.  „Je to docela nevděčná práce, jelikož 
většinou kritika padá na hlavu kapitána. Ale nebudu to táhnout 
sám, ale především všichni zkušení hráči,“ dodal. „Nějaké 
zkušenosti mám, neměl bych se toho bát. Vezmu odpovědnost na 
sebe, myslím, že jsem dostatečně připravený. Stejně tak to 
cítili asi i trenéři a vedení,“ nebojí se zodpovědnosti. 
 Zprvu to vypadalo, že trenéři vybrali správně. Jeho 
„kapitánování“ hodnotil kladně i Aleš Kmoníček, který jako jeden 
z kladů letní přípravy uvedl  zhostění Vágnera s novou funkcí. 
Kmoníček nebyl sám, kdo Vágnera pochválil. Když odcházel 
Ondřej Poživil do Francie, komentoval rozhodnutí trenéra udělit 
kapitánské céčko Vágnerovi stroze, ale zato výmluvně. „Řeknu 
jen jedno, kdo jiný by měl být kapitán než on?“ 

A jaké cíle si nový kapitán dal do nového ročníku? „Ta 
šance, probojovat se do baráže, tu vždycky je. Na druhou stranu 
nejsem zastáncem dávání si příliš velkých cílů, protože když se 
to pak nepovede, je to obrovské zklamání. Všichni si však 
uvědomujeme, že šance díky rozšíření baráže je tu větší. Budeme 
se tedy snažit být co nejvýše,“ uvedl. 

Jenže přání Vágnera zatím není vyslyšeno. Hradci se 
vůbec nedaří a Vágnera dokonce v polovině sezóny zprostilo 
vedení klubu kapitánského céčka. To po něm zdědil velezkušený 
Michal Mikeska.  

Sezóna se ale bude lámat až v play-off. Ale důležité je 
se tam vůbec dostat. A to se zatím Královským lvům nedaří. 
Momentálně jsou až na devátém místě.  



ROZHOVOR 

 

UMILAN PŘIBYL 
„K TŘEBÍČI MÁM SILNÝ VZTAH.“ 



 
méně svalnaté spoluhráče. I když góly nedává jako na 
běžícím páse, mezi fanoušky je tento útočník, který skáče 
do střel po hlavě, oblíbený. Stal se tak „obětí“ jejich 
otázek v rámci off-line rozhovoru pro stránky hstrebic.cz 

Milan Přibyl je odchovancem Horáckém a v místním klubu 
již působí několik let. Je spolehlivým členem do třetí či 
čtvrté řady. Jeho úkolem je rozbíjet hru soupeře či 
případně shodit rukavice a pomstít zákroky na šikovnější a 

že na třetím místě za týden. Jaké jste na to měl reakce z vašeho okolí? 
„Užil jsem si pár vteřin slávy :-). Reakce okolí byly pozitivní, vidělo to hodně mých známých, i ti, které jsem dlouho neviděl a 
volali mi, že jsem byl v televizi. Byl to zajímavý zážitek, ten hit se opravdu povedl. Rád bych něco takového v budoucnu pro 
fanoušky zopakoval, ale to se nedá naplánovat.“ 

 
Občas se soupeř prezentuje nepříjemnou hrou, na 
kterou je třeba odpovědět. Je to speciálně Tvůj ůkol? 
Nemáš chuť si pomalu vychovat pomocníka a nástupce? 
„Někdy je třeba kvalitnímu soupeři hru znepříjemnit, 
snažím se, ale víc kluků od nás umí přitvrdit, když je 
potřeba. Ne, nemám chuť si žádného nástupce vychovat, je 
mi 28 a ještě bych chtěl nějakou tu sezónu v Třebíči 
odehrát.“ 
 
Já Tě obdivuju z důvodu, že jsi pořád v Třebíči. Ve 
tvým věku tě trenéři dávají do třetí čtvrtý pětky. To 
tady k tomu musíš mít velkej vztah... 
„Trefil jsi to. Třebíč mám rád a i když to není ideální, 
jsem sportovec a každé rozhodnutí trenérů respektuju, 
nejspíš k tomu mají důvod. Každopádně do hry dávám 
všechno a snažím se neustále zlepšovat, tím nic nezkazím. 
Hokej mě pořád baví a to je hlavní. Chci ho hrát, dokud 
budu pro klub přínosný a pokud mi to zdraví dovolí. Letošní 
sestava je tak kvalitní, že se mi hraje dobře se všema 
lukama, hlavně když jsem na ledě!“ k 

 
Myslíš že se dostanete do play-off? 
„Určitě se do play-off dostaneme a věřím, že letos to bude stát za to, máme skvěle našlápnuto.“ 
 
Jak se z obránce stal útočník? 
„Tato otázka by měla spíše směřovat k trenérům, ale nejspíš jsem neuměl dobře bruslit pozadu, tak jsem přešel do útoku.“ 
 
Jakou máš vystudovanou školu? 
„Já jsem věčnej student, momentálně se připravuju na státnice na vysoké škole a jsou to nervy.“ 
 
Jaký je tvůj další oblíbený sport kromě hokeje? 
„Kdybych nehrál hokej, určitě bych boxoval nebo hrál ragby na Novém Zélandu, to mě láká nejvíc. V TV sleduju až na výjimky 
všechny sporty, třeba fotbal mám rád, v televizi hlavně anglickou Premier League, občas zajdu i v Třebíči.“ 
 
Jak vypadá váš zápasový den? 
„Ráno vstanu, nasnídám se, vyvenčím psy, jedu na předzápasový trénink, potom jdeme na poradu, pak s týmem na společný 
oběd, když hrajeme venku, tak odjíždíme na zápas, pokud hrajeme doma, tak jedu ještě odpočívat domů a potom už se v kabině 
a na stadionu připravujeme na zápas.“ 
 
Troufnul by sis na Davida Kočího nebo na Hollwega? 
„Určitě bych si troufnul, byla by to skvělá zkušenost.“ 
 
Jaké nejhorší zranění jsi měl? 
„Když nepočítám omrzliny ze stadionu v Kadani :-), třikrát jsem si zlomil nos a odmala mě trápí záda, čas od času se ozvou a 
vyřadí mě na čas z provozu.“ 
 
Pamatuji si, že v jedné sezóně se dostal do televize Váš bodyček na hráče z Berouna. Byl jste Borec na konec, myslím, 



 

OBRÁNCE 

Ondřeji Martinkovi je sice teprve 25 
let, ale zažil toho už opravdu hodně. 
Zejména na angažmá v Rusku asi 
nadosmrti nezapomene.  
----------------------------- 
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UONDŘEJ MARTINKA 
HOROR V RUSKU 
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Ondřej Martinka je jedním z mnoha úspěšných 
hráčů, kteří v mládežnických kategoriiích oblékali dres 
Litvínova. V „Cheze“ ale nikdy pořádnou šanci mezi seniory 
nedostal. Již od sezóny 2006/2007 tedy hostoval po 
prvoligových či dokonce druholigových klubech. 
 

TŘI SEZÓNY, TŘI SOUTĚŽE,  
ČTYŘI TÝMY 

 Tvrdě hrající zadák v mládí hodně cestoval. Zdá se, 
že se usadil až právě v Litoměřicích. 

Ještě v juniorském věku totiž nastupoval v Mostě 
(tehdy 2. liga), poté i v Dukle Jihlava, kde sice nehrál 
špatně, ale pro jeho hokejový rozvoj bylo lepší angažmá 
v Písku (ještě druholigovém), jemuž vypomáhal v sezóně 
2008/2009. „V Jihlavě jsem byl vyjukaný bažant s 
obrovským respektem k některým hráčům,“ přiznal 
v interview pro hokej.cz. 

 
ZÁMOŘSKÁ ZKUŠENOST 

Po tomto ročníku přišla Martinkovi zajímavá 
nabídka. Z IHL (3. liga v USA, na zápasy však pravidelně 
chodilo 7 000 diváků) se totiž ozval (díky tomu, že měl 
Ondřej amerického agenta) tým Flint Generals. Jeho 
angažmá za velkou louží však trvalo jen jedenáct zápasů  
 

 HRÁČSKO INFO 
3.5.1987 

192 cm, 86 kg 
hůl pravá 
obránce 

43Z, 3G, 6A, -6 +/-, 38 TM 



(pro závěr sezóny se vrátil do Mostu). „Myslím, 
že jsme dobře zapadli do týmu, ale problém byl 
v tom, že jsme měli špatná víza. Byl to první 
rok, kdy fungovala elektronická víza a oni 

 
nevěděli, co s tím mají dělat, jak to přihlásit, 
abychom tam mohli normálně žít. To byl velký 
problém, proto jsme se oba dva vlastně vrátili 
domů,“ řekl v rozhovoru pro oficiální klubové 
stránky. „Zklamaný jsem myslím nebyl. Splnilo 
to vše, co jsem chtěl. Je škoda, že to nevyšlo s 
vízy. Rozhodně na to ale nevzpomínám ve zlém,“ 
dodal.       
 A právě během působení v IHL se 
Martinka zdokonalil v důrazné hře, která je 
dodnes jeho velkou předností. „V IHL jde spíše 
o souboje, než o nějaký hokej. Je to rychlé, ale 
je to samý souboj. Hraje se tam klasický 
zámořský hokej na malém prostoru. Neustále 
se člověk musí srážet, chodit do soubojů a to 
oni mají rádi,“ prozradil v interview s Michalem 
Sabó v rámci seriálu na stránkách 
hclitomerice.cz Kališníci v zahraničí.  

LITOMĚŘICKÁ ŠANCE VYUŽITÁ 
NA JEDNIČKU 

 V  Baníku měl možnost v několika zápasech 
změřit své síly s Litoměřicemi (oba týmy se dokonce 
utkaly v druholigovém finále). Ty natolik svými 
výkony oslnil, že ho Stadion po postupu do druhé 
nejvyšší soutěže zlákal do svých řad. A bylo to 
naprosto perfektní rozhodnutí managamentu 
Litoměřic. 

Ondřej Martinka se totiž zařadil mezi opory 
týmu a největší oblíbence fanoušků. Nejenže výborně 
bránil, ale dokázal nasbírat solidních osm bodů. 
Nakonec si dokonce vysloužil pozvánku i do 
mateřského Litvínova, ve kterém odehrál osm 
slušných zápasů v play-off. Jednou se pak radoval ze 
vstřelené branky. „Pro každého, kdo v nějakém klubu 
vyrůstal, se jedná o něco speciálního, když se 
dostane až do áčka. Pro mě osobně šlo o nejhezčí 
chvíle s hokejem,“ netajil se v rozhovoru pro 
hokej.cz. „Před začátkem sezony by mě nic takového 
vůbec nenapadlo. Dostával jsem se úplně zespoda, 
vlastně ze čtvrté lajny jsem se tak nějak 
propracoval nahoru, až přišla i nabídka z Litvínova, 
kde jsem odehrál play-off,“ zhodnotil Martinka 
v rozhovoru s Michalem Sabó.  

 
RUSKÉ ANGAŽMÁ = NOČNÍ MŮRA 
 Po životní sezóně se rozhodl znovu změnit 
působiště. Na stole mu totiž přistál návrh kontraktu 
od ruského klubu Titan Klin, který hraje druhou 
nejvyšší ruskou soutěž (VHL), Do tohoto týmu si ho 
vytáhl český kouč Jan Zachrla.  

Martinka po podepsání kontraktu kvitoval, že 
mu ruské angažmá může pomoci ve zlepšení bruslení. 
Nakonec ho však ruské působení utvrdilo v přísloví,  
 



 

jsem mu vůbec nerozuměl. TÚtočníkům říkal, že si 
mohou dělat, co chtějí, obráncům kladl na srdce, ať 
brání. TNeměli jsme hokejky, bylo málo jídla," řekl 
v rozhovoru pro idnes.cz 25letý obránce. 

 
FILM TERMINÁL NA VLASTNÍ 

KŮŽI 
Jenže pravé peklo nastalo až při cestě na 

jeden ze zápasů do Kazachstánu. Vedení klubu mu 
totiž nevyřídilo víza. Do Alma-Aty sice přiletěl, ale 
zpátky do Ruska se již dostat nemohl. "Stačil jsem 
jenom zavolat na jednoho z trenérů, že mě nechtějí 
pustit. Když zjistil, že nemám vízum, popřál mi hodně 
štěstí a zmizel. Zpětně si říkám, že bylo dobře, že 
mě nevzali do letadla. Kdybych doletěl do Moskvy, 
stejně by mě tam nepustili ven z terminálu. Žil bych 
jako Tom Hanks ve stejnojmenném filmu," přiblížil 
nezáviděnihodnou situaci v interview s Janem 
Salichovem.  

V Alma-Atě nakonec strávil čtyři dny. 
"Nespal jsem, nejedl, bylo to hrozné. Vážně mi šlo o 
zdraví.“ S přispěním Dušana Salfického a Jana 
Zachrly (vedení Klinu na tom nemělo žádný podíl) se 
nakonec podařilo umožnit Martinkův návrat do 
Moskvy.  

Po návratu ihned zašel za vedením, aby 
oznámil konec svého působení v chaoticky řízeném 
klubu. Jenže místo pochopení a omluv se dočkal 
posměchu. "Měli z toho děsnou legraci. A řeknu vám, 
že kdybych nepotřeboval ty peníze, které mi dlužili, 
tak jsem je tam zmlátil na jednu hromadu. Navíc mi 
pak řekli, že mě sice nemají rádi, ale když přistoupím 
na snížení platu o polovinu, můžu v týmu zůstat,"  
 

že všude dobře, v Litoměřicích však nejlépe. 
„Poprvé mi bylo úzko hned první den, když mě po 
příletu odvezli na bázu někam do lesa asi deset 
kilometrů od civilizace,“ řekl v rozhovoru pro 
hokej.cz.. „Podmínky byly hrozné, to samé jídlo. 
Poprvé jsem v duchu litoval, že jsme do toho vůbec 
šel,“ dodal pro Libora Kulta. 
 Martinka si navíc nenašel v klubu žádné 
větší kamarády. „V Rusku je to tak, že přijdu do 
kabiny, obléknu se, odtrénuju a jdu pryč. Pak už to 
bylo lepší, ale ze začátku se nechtěli bavit, dělali, 
že neumí anglicky. Na druhou stranu to ale chápu, 
protože jim (cizinci) bereme práci, to je logické. 
Ale na druhou stranu musím říct, že když jsem 
zažil já Rusa v mostecké kabině a nikdo se s ním 
nechtěl bavit, tak já jsem se s ním bavil. Chodil 
jsem s ním na večeři, pomáhal jsem, když se mu 
rozbilo auto a trochu jsem čekal, že to tam bude 
stejné, ale musím tam bojovat sám za sebe,“ 
poodhalil v rozhovoru pro hclitomerice.cz. 

T

nebyla to nejhorší. T"Poté, co odvolali pana Zachrlu, 
mně v Klinu začalo peklo. Trenér, který nastoupil 
po něm, mě přestal stavět. Hrál jsem jen 
minimálně. Absolutně neuměl kreslit na tabuli a já.  

Jenže báza a samota v kabině by ještě 

 



 

popsal neuvěřitelnou situaci pro idnes.cz zadák, 
který má politické ambice (kandidoval dokonce 
do Poslanecké sněmovny- byl na kandidátce Věcí 
veřejných). 

off probojoval, ale vypadl již v konferenčním 
čtvrtfinále. Ve VHL tedy pokračuje i letos. 
Jedno je jisté, Ondřej Martinka ani Jan Zachrla 
tento klub nedoporučí ani svým největším  

 
TITAN KLIM OČIMA TRENÉRA 

JANA ZACHRLY 
 Ondřej Martinka nebyl jediným Čechem, 
kterého angažmá v Klimu nepříjemně šokovalo. 
Neblahé vzpomínky na tento klub má i Jan 
Zachrla, trenér, který si Martinku do týmu 
přivedl. "Rozdíl mezi Houslicemi a Klinem byl v 
tom, že já jsem měl trenérskou licenci," začal 
s humorem své vyprávění Zachrla. "Jinak jsem se 
tam ale taky na každém kroku potkával s 
naprostým amatérismem," řekl pro idnes.cz. „Tak 
třeba jsem přišel za prezidentem klubu, že 
potřebujeme nakoupit pro kluky aspoň pět 
rotopedů do posilovny, a on mi povídá: Prosím tě, 
na co? No dobře, tak když jinak nedáš, tak já ti 
jeden dovezu z domu, dala mi ho manželka 
k narozeninám,“ uvedl příklad. „Chtěl jsem nahrát 
zápas, abychom ho pak mohli s mužstvem 
rozebrat, jenže nic takového tam neměli. Pak se 
teda sehnala kamera, ale utkání mi dodali za dva 
dny a ještě v nějakém šíleném formátu, který  
 
 fungoval tak, že když jste ho konečně rozchodili, 

nešel zastavit. Prostě jel celý zápas bez 
možnosti ho stopnout,“ pokračoval. „Když se 
například uklízečce zlomil mop, šla za 
prezidentem, ať to vyřídí. Když byly potřeba 
hokejky, zařizoval to on. A přitom tenhle člověk 
neuměl ani poslat fax,“ uvedl dále pro MF Dnes.  

Český lodivod byl nakonec po osmi 
zápasech odvolaný ze své funkce a to i přesto, že 
s nováčkem soutěže získal polovinu možných 
bodů. Možná to ale pro něj bylo vysvobození. 
Pozici hlavního trenéra tehdy zaujal jeho 
dosavadní asistent, na kterého má Zachrla 
několik hořkosladkých vzpomínek. „Když jsem 
tam přišel, tak se do ničeho nezapojoval. Já jsem 
vedl trénink a on v té době seděl s prezidentem 
na kafi. Chtěl jsem po něm, aby udělal nějaké 
cvičení, jenže on odpověděl, že na to není 
připravený, že já to určitě udělám líp. Pak jsem 
se s ním před prvním přípravným zápasem 
domlouval, že já si vezmu na starost útočníky a 
on obránce, ale to taky odmítl. Že prý to není 
KHL ani NHL, ani česká liga, prostě že ve Vyšší 
ruské lize to tak nefunguje. Že si zkrátka hlavní 
kouč dělá všechno sám,“ prozradil v interview 
s Janem Salichovem. 
 Titan Klin se nakonec přece jen do play-



 

nepřátelům. 

 
ZÁCHRANA OD LITOMĚŘIC 

v jedné obranné dvojici. „Jsem rád, že jsem si s ním 
zahrál v jedné obraně, bylo to super. S takovým 
hráčem si nezahrajete pokaždé,“ uvedl zadák, který 
patří k nadprůměrným bekům této sotuěže.  

UABECEDA ONDŘEJE MARTINKY 
zdroj: hcdukla.cz 

pozn.: vybrána jen některá písmena 
 
Č – Česko: Česko mám rád, preferuji ale Po svém nevydařeném angažmá (ne však 

jeho vlastní zásluhou) neměl Martinka o nabídky 
nouzi. Ozvalo se mu několik prvoligových klubů, 
dlouhovlasý zadák se však rozhodl pro návrat do 
Litoměřic, kde se cítil v ročníku 2010/2011 víc 
než spokojený. 

teplejší krajiny, jako například Itálie. 
F – film: S chutí se podívám především 
na českou klasiku jako jsou Pelíšky. 
Ch – chuť: Sním všechno, nejvíc mi 
chutnají česká jídla, třeba knedlo zelo 
vepřo. „Když jsem se vrátil, mamka mi 

říkala, že co mě nezabije, to mě posílí. Na to 
jsem jí odpověděl, že v tom případě jsem teď už 
nesmrtelný,“ řekl v rozhovoru s Liborem Kultem 
s nadhledem Martinka.

M – muzika: Preferuji černošskou 
muziku - hip-hop, rap. Nevadí mi ani 
taneční hudba. 

 „Hodně jsem tam 
prokoukl a začal jsem si vážit obyčejných věcí, 
které člověk normálně bere jako samozřejmost. 
Třeba teplá voda jen dvakrát týdně není v našich 
končinách obvyklá. Nebo jídlo. Jsem zvyklý jíst 
hodně, ale tam se jí podle mě opravdu málo 
vzhledem k tomu, jaký mají hokejisté 
energetický výdej. Taky si ještě mnohem víc 
vážím rodiny, která jako jediná za vámi stojí za 
všech okolností spolu s nejlepšími kamarády,“ 
dodal pro čtenáře serveru hokej.cz.  

O – obránce: Jako klouček jsem začínal 
v útoku, jelikož jsem ale byl vyšší než 
ostatní, dali mě trenéři brzy do obrany a 
tam už jsem zůstal. To mi plně vyhovuje, 
útočníkem bych být nechtěl. 
U – úchylka: Jednoznačně nakupování 
oblečení. Rád se líbím. 
V – vzor: Mým vzorem byl vždy 
Litvínovák Jirka Šlégr. Byl jsem s ním v 
jednom týmu, čímž se mi splnil jeden 
dětský sen. 

Bek s ideálními tělesnými proporcemi se  
 nemusel do formy dlouho dostávat a ihned po svém 

návratu na prvoligová kolbiště se zařadil mezi opory 
týmu.  

Fanoušky byl nakonec po skončení sezóny 
zvolen za nejlepšího obránce sezóny (nutno 
podotknout, že s velkým přehledem). A to i přesto, 
že stihl odehrát (včetně play-out) jen 42 zápasů, 
v nichž měl bilanci tří vstřelených gólů a šesti 
asistencí.  

Ale ani jeho parádní výkony neposunuly 
Litoměřice do vytouženého play-off. Vyřazovací boje 
unikly Stadionu stejně jako v nováčkovské sezóně až 
na poslední možnou chvíli. 

 
LETOŠNÍ SEZÓNA 

 I v tomto ročníku zatím Martinka hraje na 
velmi slušné úrovni. Občas vypomůže i Litvínovu. 
„Všechno má své plus, v říjnu jsem hrál sedm zápasů 
v devíti dnech. Byli jsme na vítězné vlně v 
Litoměřicích i v Litvínově, a tak jsem unavený nebyl. 
Horší je to, když se nedaří. Je to něco jiného, člověk 
má negativní myšlenky, není čerstvý, jako když se 
vyhrává a chybí pohoda. Utahaný jsem pak už dost, 
ale musím to překonat, po zápase vždy odpočinout a 
jít dále s čistou hlavou do dalších utkání. Je třeba 
dobrá strava, dlouhý spánek, občas si dopřeji masáž. 
Když si člověk zvykne, dá se to zvládnout, ale je to 
fofr,“ uvedl pro Zdeňka Kamínka ml. obránce, který 
si zahrál při jednozápasovém návratu Martina Škouly 
do mateřského klubu s touto legendou Stadionu 



 

FORVARD 

Ještě za znojemského působení patřil 
Pavel Selingr k respektovaným 
extraligovým hráčům. V poslední době 
se mu však nedaří sbírat body ani ve 
druhé nejvyšší soutěži. Začne se 
Selingrovi znovu dařit jako před lety? 
-------------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Miroslav Mazal, Deník, Ondřej Bičiště 
(iDnes.cz), hc-vitkovice.cz, Zdeněk Meitner, 
Michal Trávníček (hokej.cz) 
foto: Zdeněk Polák (hc-olomouc.cz), Martin 
Pavlík (hc-olomouc.cz), Michal Eger (hc-
kometa.cz), hcorli.cz 

PAVEL SELINGR 
DOPITŮV PARŤÁK 



 

STATISTIKY 
Sezóna  Klub                                 Z  G  A  B  TM 
1996-97 HC Zlín   (E)          3  0  0  0   0 
1997-98 HC Slezan Opava  (E)         30  5  2  7   4 
1998-99 HC Slezan Opava  (E)         37  1  0  1  14 
1999-00 HC Slezan Opava  (1.liga)     6  5  1  6   2 
        HC Třinec   (E)         35  1  4  5  45 
        HC Třinec   (E,p-o)      4  0  0  0   2 
2000-01 HC Vítkovice   (E)         48  5  9 14  51 
        HC Vítkovice   (E,p-o)     10  3  2  5   6 
2001-02 HC Vítkovice   (E)         51  2  8 10  47 
        HC Vítkovice   (E,p-o)     14  0  1  1   4 
2002-03 HC Vítkovice   (E)         51  6  7 13  12 
        HC Vítkovice   (E)          6  0  0  0   2 
2003-04 HC Slezan Opava  (1.liga)     1  0  1  1   2 
        HC Vsetín   (E)         50  9 13 22  14 
2004-05 HC Vsetín   (E)         51  9  4 13  24 
2005-06 HC Znojemští orli (E)          7  0  1  1   4 
        HC Energie Karlovy Vary(E)         39  6  7 13  38 
2006-07 HC Znojemští orli  (E)         45  8  4 12  44 
        HC Znojemští orli  (E,p-o)     10  1  1  2   6 
2007-08 HC Znojemští orli  (E)         49 15 13 28  30 
        HC Znojemští orli  (E,p-o)      3  2  0  2   0 
2008-09 HC Znojemští orli  (E)         52 14 20 34  36 
        HC Znojemští orli  (E,out)     12  2  2  4   8 
2009-10 HC Kometa Brno  (E)         24  2  6  8  22 
        HC Vítkovice Steel  (E)          8  1  0  1  16 
        HC Vítkovice Steel     (E,p-o)    12  1  2  3   6 
        HC Olomouc   (1.liga)     9  1  1  2  31 
2010-11 KLH Chomutov   (1.liga)     26  6  5 11  20 
        KLH Chomutov           (1.liga,p-o)11  1  0  1   4 
2011-12 HC Olomouc             (1.liga)    49  9  9 18  40 
U        HC Olomouc             (1.liga,p-o)14  3  3  6  26 

 

OPAVSKÉ ZAČÁTKY 
 Pavel Selingr se narodil roku 1978 v 
Opavě do hokejové rodiny. Jeho děda hrával 
v šedesátých letech nejvyšší soutěž v Opavě, 

Vsetín, tehdy již ustupující ze své 
slávy, angažoval Selingra zejména na černou 
práci. "Od té doby, co jsem v Opavě začal 
hrát za áčko, tak jsem hrál většinou bránící 
levé křídlo, i kd

otec pak hrál první ligu až do svých 
vysokoškolských studií. Selingra tedy logicky 
ani nenapadlo, že by měl dělat jiný sport než 
právě hokej. 
 Vystudoval gymnázium a původně 
chtěl pokračovat na vysoké škole, pak se ale 
plně rozhodl věnovat hokeji. 
 Už v osmnácti letech si Selingr odbyl 
extraligový debut. V sezóně 1996/1997 totiž 
několikrát vypomohl zlínskému A-týmu.  
 Poté dva následující ročníky strávil 
v rodné Opavě. Ta tehdy hrála nejvyšší 
soutěž. Leč ne moc úspěšně. Po dvou 
účastech v baráži se majitel klubu Radim 
Masný rozhodl prodat licenci do Havířova.  
 

DVĚ EXTRALIGOVÉ MEDAILE 
 Pavel Selingr si tedy hledal nové 
angažmá (za Slezan odehrál v 1. lize jen  šest 
utkání). Nakonec zvolil Třinec. Tam však 
vydržel pouhý rok, protože před sezónou 
2000/2001 posílil konkurenční Vítkovice. A 
tam zažil týmově nejpovedenější roky své 
kariéry.  

HRÁČSKÉ INFO

Hned ve své premiérové sezóně 
v týmu, kterému tehdy kapitánoval střelec 
zlatého gólu z MS 2001 David Moravec, totiž 
slavil bronz. Rok nato dokonce Ostravané 
dosáhli až na finále. Tam sice podlehli 
Spartě, ale i tak se 2. místo v ELH pro Pavla 
Selingra, který se účastnil mistrovství světa 
1998 hráčů do 20 let, dá považovat za jeho 
největší úspěch v kariéře. 

V následujícím ročníku už ale 
Vítkovice nedokázaly překročit brány 
čtvrtfinále a skončily „až“ páté. Pro Pavla 
Selingra to byla na dlouhou dobu jeho 
poslední zkušenost s vítkovickým ledem. 

 

VSETÍNSKÝ DĚLNÍK LEDU 
Po sezóně 2002/2003 totiž vyměnil 

Vítkovice za Vsetín. "V Ostravě jsem hrál 
třetí - čtvrtou pětku. Čtvrtá lajna se dostala 
na led tak sedmkrát za zápas. To se toho 
moc stihnout nedá. Navíc mi končila smlouva 
a cítil jsem, že u trenérů už nemám příliš 
velkou důvěru. Novou smlouvu mi ve 
Vítkovicích ani nenabídli, takže jsem tam 
skončil," uvedl důvody svého odchodu 
v rozhovoru s Michalem Trávníčkem.  

yž občas mě postavili i  

  
 

15.6.1978 
182cm 
89kg 

hůl pravá 
43Z, 8G, 15A, +6 +/-, 26 TM 



 

doprava. Ale v Třinci i ve Vítkovicích už jsem hrál 
jenom vlevo. Někdy to může být výhoda, když najíždíte 
z druhé vlny a spoluhráči vám připraví šanci. Ale někdy 
se nedostanete ke střele za celý zápas, protože máte 
jiné povinnosti. Potom vám skončí smlouva, máte na 
svém kontě pět gólů a když jednáte o smlouvě nové, 
řeknou vám: Co chceš, vždyť jsi dal jenom pět branek. 
Přitom můžete celou sezónu dřít a dělat černou práci, 
ale na to se brzy zapomene," řekl pro hokej.cz velký 
bojovník. „Já jsem na ledě hlavně kvůli tomu, abychom 
góly nedostávali. I když párkrát mi to tam taky ulítlo,“ 
hodnotil s úsměvem svou střeleckou potenci. 

Na Valašsku dal sice v obou svých sezónách 
devět branek, ale z týmového hlediska určitě spokojen 
nebyl. Dluhy zmítaný Vsetín se totiž propadl až do 
suterénu naší nejvyšší soutěže. 
 

ZNOJEMSKÁ LÉTA + HOSTOVÁNÍ 
V KARLOVÝCH VARECH 

 Po sezóně 2004/2005 se Pavel Selingr rozhodl 
znovu změnit působiště. Zůstal však věrný Moravě. 
Zamířil totiž do Znojma. „Agent mi sháněl nějaké  

angažmá a byl jsem velmi mile překvapen, že se 
ozvalo Znojmo.“ 
 V premiérovém ročníku mezi Orly však 
moc příležitostí nedostal a zamířil na hostování 
do Karlových Varů. „Byla to určitě zajímavá 
zkušenost. Poznal jsem zase něco nového, byl 
jsem v Karlových Varech spokojený.“ 
 Poté už ale byl dlouhá na jeho poměry 
dlouhá tři léta věrný barvám Znojma. Tam se 
usadil v elitní útočné formaci s Jiřím Dopitou a 
Romanem Eratem. Hrát s takovými útočníky 
pochopitelně Selingr uvítal, což se odrazilo i na 
jeho statistikách. Bránící útočník si totiž 
vytvořil všechny osobní rekordy. V sezóně 
2007/2008 nasázel patnáct branek. O rok 
později nasbíral 34 bodů. Žádných velkých 
týmových úspěchů však nedosáhl. Narodil se mu 
však syn, což ho jistě potěšilo víc, než kdyby 
vyhrál Stanley cup. „Dostal jméno po mně. Rád se 
o malého starám, je to maximální odreagování od 
hokeje, největší radost. Už roste, směje se. 
Zapomenete úplně na všední problémy. Vyrážím 
často s kočárkem do města, skvěle si u toho 
odpočinu a pak se těším na hokej," řekl před 
čtyřmi lety v rozhovoru pro hokej.cz. 
 Neuškodí prozradit, že Selingrovou 
manželkou je kadeřnice, která má v Opavě 
vyhlášený salón. Není divu, že občas přilétne na 
adresu starostlivého otce uštěpačná poznámka 
na jeho vlasy. Na jedné z vánočních besídek 
dokonce od spoluhráče dostal blonďatou paruku 
a časopit ÚČESY 2008. 
 

SPOLUPRÁCE S JIŘÍM 
DOPITOU 

„Možná se má střelecká potence ve Znojmě dá  



 

vysvětlit tím, že Jirka Dopita byl všude, 
dokáže i bránit a já díky tomu můžu víc 
útočit. Má na ledě hrozně velký rozsah a 
tou svou dlouhou hokejkou zabere hodně 

iDnes.cz.  
Na ročník 2009/2010 však Selingr 

nebude moc rád vzpomínat. „TTa sezona byla celá 
taková špatná, celou jsem ji protrpěl.“ TV Brně  

místa. Ale vesměs jsem se snažil být 
první vzadu já,“ řekl pro iDnes.cz Selingr. 
„Dopi mi rozhodně pomohl. Na to se mě 
ptají novináři pořád. Hraje se mi s ním 
dobře, je to pan hráč. Dovede připravit 
šanci, rozhodnout zápas. Je dobré s ním 
hrát. Bez něho jsem dřív tolik gólových 
šancí neměl,“ dodal v rozhovoru se 
Zdeňkem Meitnerem.  

Pro většinu hokejistů by bylo 
splněným snem, kdyby mohli hrát po boku 
Jiřího Dopity. Pavlu Selingrovi se to 
podařilo nejen ve Znojmě, ale posléze i 
v Brně a v současnosti i v prvoligové 
Olomouci. Selingr už ale spolupráci 
s legendou nijak zvlášť neřeší. „Já s ním 
hraju už hodně sezón a člověk už nad tím 
tak nepřemýšlí. Na něj jsem si zvykl a 
dneska už to neřeším. Vím, kam mám 
jezdit a kam se zase naopak nemám plést. 
Vyloženě ale nějakou umluvu nemáme. 
Chceme dávat góly a vyhrávat. Nemáme 
vyloženě nějaké signály, až na pár 
maličkostí třeba v přesilovkách. Že 
bychom si řekli, takhle budeme hrát, to 
ne,“ prozradil pro olomoucky.denik.cz. „A 
Roman Erat? To je takový můj mladší 
bratr, o kterého se musím starat a 
všecko mu chystat,“ řekl s nadsázkou 
v off-line rozhovoru na webu hcorli.cz. 
  

ZA LICENCÍ DO BRNA  

 Poté, co se Znojmo v roce 2009 
rozloučilo s nejvyšší soutěží a svoji licenci 
prodalo Kometě, zamířil do druhého největšího 
města i Pavel Selingr, přestože o něj projevil 
zájem i slavný Slovan Bratislava. „Na Znojmo 
mám pěkné vzpomínky, i když poslední dva roky 
se tam řešil jen prodej extraligové licence,“ 
uvedl v rozhovoru s Romanem Brhelem. Fakt, že 
od sezóny 2011/2012 hraje Znojmo mezinárodní 
EBEL Selingr kvituje. „Jednoznačně dobrý krok. 
Diváci se mohou těšit na atraktivní zápasy a také 
zajímavé soupeře. Zviditelní se tím celé Znojmo.“ 

Brzy Selingra do Brna následovali i další 
znojemští hokejisté včetně Jiřího Dopity a 
Romana Erata. „Bylo toho víc, proč jsem se 
rozhodl pro Kometu. Rozhodlo to, že to budu mít 
blíž domů do Opavy a budou tam kluci ze Znojma. 
Navíc Brno teď žije hokejem, což je taky dobré, 
protože je na co se těšit,“ řekl pro čtenáře 



 

totiž nedostal moc šancí a dokonce putoval na 
hostování do prvoligové Olomouce, čímž téměř 
zkompletoval výčet klubů na Moravě, kde Selingr 
během své kariéry působil. „Asi se ve vedení 
Komety podívali, kde jsem ještě nebyl, a chtěli mi 
to doplnit,“ řekl s grácií. 

V Čechách odehrál jen několik zápasů 
v rámci hostování za Karlovy Vary. „O dobré 
nabídce z Čech bych určitě uvažoval, ale 
postupně to vždy vykrystalizovalo na Moravě,“ 
řekl pro hokej.cz. "Jinak nevím čím to je. že 
zůstávám na Moravě celou kariéru. Už jsem to 
jednou někde říkal, že ty moravské kluby mají ty 
hráče více na očích. Moravští hokejisté většinou 
hrají tady, Čecháčci si zase točí ty své hráče po 
klubech u nich. Pro mě je to zase na druhou 
stranu dobře, že nemusím nikam daleko jezdit," 
dodal pro oficiální klubové stránky Vítkovic. 
 Na Kometu, ve které odehrál jen 24 
zápasů, rozhodně vzpomínat v dobrém nebude. 
"Příprava nám myslím vyšla. S Dopim a Špenátem 
(Jiří Dopita a Roman Erat, pozn.) jsme hráli 
spolu, ale začátek sezony nevyšel celému 
mužstvu. Začala se točit sestava, měnit trenéři. 
Pak nás rozhodili, že jsme každý hráli v jiné 
pětce. Já skončil až v té čtvrté, navíc pořád 
chodili noví a noví hráči a pak mě k tomu poslali 
do Olomouce. Bylo to špatné. I z mojí strany to 
nebylo dobré, určitě jsem hrával i líp. Ale už se k  
 

tomu nechci vracet, to už je jedno," uvedl 
v rozhovoru pro hc-vitkovice.cz. 
 Na atmosféru v Rondu ale nikdy 
nezapomene. T„Byla to paráda, hráli jsme třeba 
přípravu a na zápas s Olomoucí přišlo 4000 
diváků, totéž platilo třeba i o letním fotbálku. 
Ale tyto návštěvy dokázaly hráče dostávat pod 
tlak. Na hráče padla deka.“ 
 

STŘÍBRO S VÍTKOVICEMI 
Závěr sezóny 2009/2010 a následné 

play-off pak strávil ve Vítkovicích, kterým 
pomohl ke druhému místu. Selingr tak získal 
svoji třetí extraligovou medaili. „Beru to, že 
tam ta placka je, ale nějaký extra pocit z toho 
nemám. Sem tam jsem hrál i ve finále, ale 
rozhodně ne podle mých představ. Za takových 
5 let budu rád, že to stříbro mám, ale 
momentálně to neprožívám,“ řekl bránící 
útočník v rozhovoru s Ondřejem Bičiště, který 
byl ve finále ELH dvakrát, a vždy odjel jako 
poražený. „Fakt je, že jsem dvakrát druhý a 
zrovna vždy s Vítkovicemi. V roce 2010 jsme 
měli větší šanci i lepší mančaft než tehdy proti 
Spartě. Tam byl velký úspěch už finále. Tady 
byl kádr, aby to s Pardubicemi dopadlo i lépe 
než 0:4. Ale finále nebylo o brankáři Haškovi, 
padesát procent střel chytili obránci,“ dodal 
pro MF DNES.  



 
poprvé vyzkoušet 1. ligu. Tedy pomineme-li několik 
předchozích epizodek v Opavě a Olomouci. 

SMĚR DRUHÁ NEJVYŠŠÍ 
SOUTĚŽ 

 Po tomto rozpačitém ročníku se rozhodl 

kariéry klepe na dveře. Sám Selingr by chtěl svoji 
kariéru zakončit v mateřském Slezanu, Všichni 
Opavané se už jistě na tohoto protřelého útočníka 
těší. 

 Rozhodně si však Selingr oproti 
extraligovému angažmá nepohoršil, upsal se totiž 
Chomutovu, kam si ho vytáhl trenér Radim Rulík, 
který Selingra ze Znojma moc dobře znal. Jenže 
Rulík později z Chomutova odešel, protože 
koketoval s KHL (HC Lev), což se vedení 
severočeského celku nelíbilo a rozhodlo se ho 
odvolat. To pochopitelně uškodilo i Selingrovi.  

Ten nedostával tolik příležitostí, kolik si 
představoval, a dokonce měl zamířit na hostování 
do Kadaně. Nakonec se ale zranil a barvy 
farmářského celku Chomutova neoblékl.  

Sen Chomutova se Selingrem v útoku o 
účasti v play-off se zhroutil už ve finále 1. ligy, 
kde Piráti nestačili na konkurenty z Ústí nad 
Labem. „Trápilo mě zranění, celkově nic moc 
sezona, víc bych to nerozváděl,“ zhodnotil pro 
Deník předloňskou sezónu. 

Po nesplnění předsezónních cílů začaly 
v sestavě Chomutova změny. A jedním z početné 
skupinky odpadlíků byl i Pavel Selingr. Tomu ihned 
zavolal Jiří Dopita, majitel a hráč prvoligové 
Olomouce, aby tohoto defenzivního specialistu 
přetáhl do svého týmu. A jeho mise skončila 
úspěšně. Selingr skutečně na Hanou zavítal. „Už 
jsem chtěl být doma, anebo alespoň hodně blízko. 
Takže jsem se domluvil s Dopim,“ popsal hlavní 
důvod podpisu smlouvy s Morou. „Dopi určitě 
sehrál v rozhodování velkou roli, ale i kdyby tady  
 

nebyl, tak bych tady chtěl  hrát,“ dodal v interview 
s Miroslavem Mazalem útočník, který si v minulosti 
zahrál i za seniorský národní tým. 

34letý křídelník v prvním ročníku na Hané 
předvedl svůj standart, ale čekalo se od něj maličko 
více. Každopádně měl ale svou úlohu stíženou tím, že 
jeho dvorní centr Jiří Dopita nebyl k dispozici v téměř 
každém druhém prvoligovém utkání. Pavel Selingr tak 
nasbíral osmnáct bodů (9+9), což sice není nějaká velká 
katastrofa zvlášť, když si opavský rodák odvedl své i 
v defenzivě, ale od hráče, který v extralize nasázel 
patnáct branek, se čekalo o nějaký ten bodík přece jen 
více. I proto se nevešel v anketě fanoušků mezi deset 
nejlepších hráčů Olomouce v uplynulé sezóně. 

Letos má však šanci na reparát, dokáže se 
Olomouc se Selingrovým přispěním protlačit do baráže 
o extraligu?  

Každopádně při případném postupu Mory do 
nejvyšší soutěže by asi Selingr kroky kohoutů 
nenásledoval. Už má přece jen nějaký ten věk a konec 
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8. ROBIN KOVÁŘ 
Ú, 28 LET, ÚSTÍ NAD LABEM 

Loni se musel vypořádat s menším 
ice-timem, letos je ale tento bývalý 
hokejista Vsetína či Zlína jedním 
z klíčových forvardů týmu okolo 
Jaroslava Roubíka. Je to vidět i na 
jeho bodovém příspěvku. Zatím si 
vybral jen jedno hluché období, jinak 
ale boduje v takřka každém zápase. 
„I v minulosti jsem měl podobné 
šňůry, ale poté přišlo zranění nebo 
něco podobného a vše bylo rázem 
pryč,“ tlumí vášně 28letý útočník. 

10. LADISLAV RYTNAUER 9. DAVID VRBATA 
Ú, 32 LET, HAVLÍČKŮV BROD Ú, 29 LET, ML. BOLESLAV 

Loni se trápil a byl nejkritizovanějším 
forvardem týmu. Nepomohlo mu ani 
krátké hostování v Hradci Králové. 
Letos je to ale zdaleka jiný Rytnauer 
než loni. Znovu připomíná toho 
dlouhána, jakého jsme znali ještě 
z jihlavského dresu. Na jeho 
radikálně zlepšené hře mají velký 
podíl jeho spoluhráči z elitní lajny- 
Milan Kostourek a Martin Ondráček. 

V posledních dvou letech tento mladší 
bratr slavnějšího Radima nasbíral 
v součtu základní části, play-out, 
respektive baráže, úctyhodných 68 
bodů. Tento technicky zdatný 
hokejista navíc stejně jako jeho 
bratr umí perfektním způsobem 
proměňovat samostatné nájezdy. Jen 
málokdy mu brankář zlikviduje jeho 
bekhendový blafák. 

 

5. PETR JÍRA 
Ú, 34 LET, KADAŇ 

V letošním ročníku poprvé oblékl jiný 
dres než ten chomutovský, ale 
nezahořkl a za farmářskou Kadaň 
bojuje a na ledě nechává srdce jako 
tomu bylo i v jeho chomutovské éře. 
Kdysi nebylo v severočeském klubu 
lepšího hráče než Jíra, v poslední 
době už se ale stal nejprve 
postradatelným, letos dá-li se to tak 
říci dokonce i nepotřebným. Snad ale 
šanci v ELH ještě dostane. 

7. ALEŠ HOLÍK 
6. ROMAN WILL 

O, 34 LET, ŠUMPERK 
B, 20 LET, ML. BOLESLAV Před pár lety o něm věděli jen 

hokejoví znalci, přestože Aleš Holík 
ve 2. lize uchvacoval ofenzivními 
kousky. Ale přece jen to byla pouze 
třetí nejvyšší soutěž. Ale i přesun o 
ligu výše zvládl kapitán Draků na 
jedničku. Vloni nasbíral z beků více 

Mladoboleslavský mladíček, který má 
před sebou slibnou budoucnost, 
oplývá nejlepšími statistikami ze 
všech prvoligových gólmanů. Ač je to 
brankář, do našeho žebříčku jsme ho 
zařadili, přestože jeho nominace je 
trochu diskutabilní. Ale také on 
používá při rozehrávce hokejku, 
takže vám snad jeho jméno v TOP 10 
praváků vadit nebude.  

bodů jen Jan Klobouček. Přesilovkový 
mág s dělovou ránou sice letos 
bodově trochu zvolnil, ale stále je to 
pro svůj tým velmi platný střelec. 



 

 

4. LUKÁŠ POŽIVIL 
O, 30 LET 

ÚSTÍ NAD LABEM 

 

 

3. MICHAL TVRDÍK 
Ú, 33 LET 

HRADEC KRÁLOVÉ 

U2. PETR HALUZA 
Ú, 29 LET 

HRADEC KRÁLOVÉ 

 

1. MATĚJ PEKR 
Ú, 24 LET 
OLOMOUC 

 Ze začátku soutěže to byla mašina, kterou nikdo 
nemohl zastavit. Postupem času sice zvolnil, ale stále je to 
právě tento 24letý mladík, jenž je nejnebezpečnějším  
hráčem Mory v této sezóně. „Určitě jsem takový úvod 
sezóny nepředpokládal, ale už v přípravě jsem cítil, že budu 
dobře nachystaný. Už poněkolikáté však opakuji, že to není 
jen mou zásluhou, ale také celého týmu,“ uvedl hokejista, 
který možná bude s Jaroslavem Roubíkem v následujících 
kolech bojovat o vítězství v kanadském bodování či tabulce 
střelců. „Určitě je to moje mé nejlepší období v kariéře, 
možná někdy v juniorce se mi dařilo ještě víc, ale to se asi 
nedá vůbec srovnávat,“ uvedl Matěj Pekr pro hc-olomouc.cz. 
„Snažím se hledat si místo před brankou, protože když 
někdo od modré vystřelí, tak kotouč pak může někde poblíž 
vypadnout. Zatím si často našel mou hokejku,“ prozradil svůj 
recept na góly v interview pro oficiální klubové stránky 
křídelník elitního útoku Pekr-Řípa-Herman.  

Uvidíme, jak dlouho ještě Pekr v 1. lize setrvá. 
„Vůbec nad extraligou nepřemýšlím. Navíc si myslím, že bych 
ještě neměl potřebné zkušenosti na extraligu. Jednou bych 
si nejvyšší soutěž rád zahrál, ale záleží na štěstí a na tom, 
jak se mi dál bude dařit. V Olomouci jsem spokojený a chtěl 
bych tady dosáhnout nějakého úspěchu. Baráž je určitě 
velká motivace,“ uvedl uničovský rodák.  

Lukáši Poživilovi, hráči, 
kterého proslavila zejména 
angažmá v Litvínově a 
Českých Budějovic, konečně 
vydrželo zdraví a je to vidět 
na jeho bodovém příspěvku do 
týmové produktivity. V letní 
pauze dobře potrénoval a 
trenéři z něj udělali beka 
číslo jedna. V přesilovkové 
formaci je to právě on, kdo 
vyčkává na modré čáře a je 
připraven rozvlnit síť za 
brankou soupeře. „V 
přesilovkách naskakují body 
přece jen rychleji,“ uvedl 
30letý zadák, jehož mladší 
bratr Ondřej válí v Anglii. 

Letos už dlouho marodil, 
takže tohoto útočníka 
s extraligovými zkušenostmi  
(v nejvyšší odehrál přes 600 
zápasů) na čelních příčkách 
kanadského bodování 
nenajdete. Ve statistice 
průměru bodů na zápas je 
ovšem tento 33letý útočník 
mezi nejlepšími. Trží si totiž 
bilance takřka bod na utkání. 
Bohužel je stále srovnáván 
s hvězdným Jaroslavem 
Roubíkem, za nímž stále 
trochu pokulhává. Je jasné, 
že Roubík nahradit nelze, ale 
i Michal Tvrdík zvládá roli 
hvězdy týmu na výbornou. 

Interní bodování Královských 
lvů však vede jiný muž. A to 
největší předsezónní posila 
z Olomouce Petr Haluza. Ten 
vloni zažil životní ročník a byl 
hlavním tahounem Kohoutů. 
Výborné výkony v 1. lize 
dokonce oslovily brněnskou 
Kometu, která si zkušeného 
forvarda z Hané vytáhla do 
svého týmu pro vyřazovací 
boje v play-off 2012. Moc 
prostoru sice nedostával, ale 
stříbrnou medaili už mi nikdo 
neodpáře. V letním kempu 
Komety však neuspěl a byl 
poslán do klubu, kde již dříve 
působil- Hradce Králové. 



 

TALENT 

Hráč KHL v 1. lize? Ano, je to 
možné. V Litoměřicích, farmě Lva, 
totiž působil nejen brankář Marcel 
Melicherčík (dnes Sparta Praha), ale 
také naděje slovenského hokeje 
Lukáš Cingeľ. Pojďme si tedy tohoto 
mladíka představit. 
----------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: hokejportal.net, Kristián Kvasnica, 
talenty-info.sk 
foto: Michala Luňáčková (hclitomerice.cz), 
Vladimír Jína (hclev.cz) 

ULUKÁŠ CINGEĽ 



HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
20letý forvard Lukáš Cingeľ se narodil a 

hokejovému řemeslu vyučil v Žilině. T"Měl jsem asi 
čtyři roky, když jsem se poprvé postavil na brusle. 

 
Bylo to na zimním stadioně v Žilině. Začátky byly 
velmi těžké, protože jsem se na led dostával už brzy 
ráno. K hokeji mě přivedl otec, který sám v mládí 
hokej hrával,“ uvedla naděje slovenského hokeje. 
„Tato výjimečná hra pro mě znamená hodně. Hokeji 
se věnuji odmalička, vždy byl pro mě to 
nejdůležitější, ostatní věci šly bokem. Obdivoval 
jsem Petera Forsbera. S jakou lehkostí střílel góly... 
Když se podíváte na takové hráče, tak ten hokej 
vypadá úplně jednoduše," dodal levý/pravý křídelník 
s fantastickými bruslařskými schopnostmi.  
 V Žilině vydržel až do seniorské kategorie. 
Tehdy Žilinu na krátkou dobu opustil a hrál za 
slovenskou dvacítku, která tehdy byla jedním 
z účastníků nejvyšší slovenské soutěže. „V Púchově 
jsem nemusel chodit do školy, proto jsem se ve větší 
míře mho věnovat hokeji. Tréninky tam byly o hodně 
těžší a byli tam odborníci, kteří se jednotlivým 
hráčům osobně věnovali,“ uvedl o projektu slovenské 
dvacítky v tamní nejvyšší soutěži. Nutno dodat, že to 
moc úspěšný nápad nebyl. Ale tak někdo to vyzkoušet 
musel, že tudy asi cesta za zkvalitněním juniorského 
hokeje nevede. 

Mimo jiné se objevil i na Mistrovství světa 
hráčů do 18 let v roce 2010. Na turnaji se v šesti 
zápasech blýskl čtyřmi body. Asi právě tam oslovil i 
zámořské skauty. 

 
DVA ROKY V ZÁMOŘÍ 

O Cingeľa, 186 centimetrovů vysokého 
forvarda, totiž projevilo v létě 2010 zájem družstvo 
z juniorské QMJHL. Konkrétně se jednalo o celek 
Baie-Comeau Drakkar (Quebec), které Cingeľa 
draftoval z devátého místa CHL Import draftu. 
V tomto mužstvu vydržel dvě sezóny. „Odtud  
vycházejí nejlepší hráči na světě,“ uvedl pro 
webhokej24.sk tehdy ještě 17letý útočník. „ HRÁČSKÉ INFO

STATISTIKY 
Sezona   Klub                                     Z   G   A   B  TM 
2006-07  MsHK Žilina "18" (Extraliga "18")        4   1   1   2   0 
2007-08  MsHK Žilina "18" (Extraliga "18")       53  18  21  39  38 
2008-09  MsHK Žilina "18" (Extraliga "18")       21  13  12  25  33 
         MsHK Žilina "20" (Extraliga "20")       36   7   4  11  18 
2009-10  Slovensko "20" (Extraliga)              32   8   4  12  49 
         MsHK Žilina (Extraliga)                  2   0   0   0   0 
         MsHK Žilina "20" (Extraliga "20")        8   1   4   5   6 
2010-11  Baie-Comeau Drakkar (QMJHL)             68  18  32  50  16 
2011-12  Baie-Comeau Drakkar (QMJHL)             63  18  20  38  24 
U         Baie-Comeau Drakkar (QMJHL, p-o)         8   4   2   6   4 

  Určitě 
by to sice mělo svoje výhody, když bych zůstal na 
Slovensku a mohl hrát proti zkušenějším hráčům, 
protože se od nich dá hodně naučit. Ale já jsem už 
odmalička velmi toužil vyzkoušet si hokej v Kanadě 
Strašně mě to tam táhlo. Mohl jsem hrát za Žilinu či 
působit v reprezentačním týmu do 20 let v extralize. 
Ale rozhodl jsem se pro Kanadu,“ uvedl pro  

10.6.1992 
186cm 
86kg 

hůl levá 
útočník 

6Z, 2G, 1A, +1 +/-, 2 TM 

 



 

hokejportal.net.  
 „Určitě to v Kadaně nebylo jednoduché. Je 
tam jiný styl hokeje, vše je jiné... Člověk se musí 
prostě přizpůsobit. Dá se říci, že je to úplně jiný 
život než na Slovensku. Hokej, jak určitě všichni ví, 
je tam rychlejší. Menší ledové plochy, víc kontaktu, 
méně času na rozmyšlení,“ uvedl pro Kristiána 
Kvasnicu hokejista, který si v zámoří zdokonalil 
nejen angličtinu, ale vzhledem ke svému působení se 
ponořil i do tajů francouzského jazyka.  

V první sezóně se mladičkému útočníkovi 
dařilo až překvapivě skvěle. V 68 zápasech QMJHL 
se blýskl 50 body a jednou byl dokonce vyhlášen 
hráčem týdne celé soutěže! Jenže i po velmi dobrém 
ročníku jméno tohoto dravého křídelníka nikdo 
z manažerů NHL na nadcházejícím draftu nevyslovil. 
Ani druhý pokus zaujmout skauty týmů 
z nejprestižnější hokejové soutěže neměl šťastný 
konec (navíc se Cingeľovi bodově nedařilo tak jako 
v jeho premiérovém ročníku za velkou louží), a po 
dvou letech se tak fyzicky hrající hokejista vrátil do 
Evropy. 

TI přesto, že mu angažmá v zemi javorového 
listu úspěch na draftu nezaručilo, určitě bude na dva 
roky v Kanadě vzpomínat v dobrém."Hodně mě  

Tpotěšilo, že jsem příležitost hrát v zámoří 
vůbec dostal. Byl to můj sen. V Kanadě mě 
přivítali až překvapivě dobře. Celý den se 
tam točí okolo hokeje, vydatné tréninky na 
ledě, posilovna. Vše tam směruje k tomu, aby 
se mladí hráči zlepšovali,“ uvedl Cingeľ pro 
talenty-info.sk.  

 
CINGEĽ PRAŽSKÝM LVEM 

 Hlavním důvodem toho, proč 
nepokračovat v zámoří, byla lukrativní 
nabídka od nováčka KHL HC Lev Praha. Ten 
totiž nutně potřeboval do svého hvězdného 
kádru i pár juniorů, aby sestava splňovala 
normy KHL. „Přišla nabídka, která se 
neodmítá a šance, o kterou jsem chtěl 
zabojovat.“ 
 A Cingeľ uspěl a vybojoval si smlouvu 
v A-mužstvu. V jednom týmu se tak potkal 
s takovými esy jako s Jiřím Hudlerem, 
Erikem Christensenem, Jakubem Voráčkem 
či Zdeno Chárou. "Zdeno nás o přestávkách 
burcuje, mladým radí, na čem máme 
popracovat. Je velmi přátelský," chválil 
nejlepšího beka slovenské hokejové historie.  
 Ve Lvu ale pochopitelně vzhledem 
k obrovské konkurenci moc příležitostí 
nedostal. "Začátek jsem proseděl na tribuně. 
Potom jsem byl třináctý útočník a odehrál 
pár střídání, v několika utkáních už jsem 
dostal na ledě celkem dost prostoru. Ve Lvu 
se však stále musí bojovat o flek. V týmu je 
velká konkurence, která se ještě zvýšila díky 
výluce v NHL. Stačí jedna chyba a na  
 



 

vaše místo jsou připravení další dva," prozradil Cingeľ o své pozici v týmu. 
 

LUKÁŠ CINGEĽ KALIŠNÍKEM 
 Vysedávání na tribuně pochopitelně mladému forvardovi mohlo hodně uškodit, i proto tedy uvítal, že byl v prosinci 
poslán na farmu do prvoligových Litoměřic. Stal se tak společně s brankářem Marcelem Melicherčíkem vůbec prvním hráčem 
Lva, který v této sezóně oblékl dres Stadionu. Předcházející spekulace o příchodu Tomáše Rachůnka a Drewa MacIntyra se 
totiž vyvrátily. 
 Hned v prvním zápase za Litoměřice na sebe mladý forvard hodně upozornil. Vítězným nájezdem totiž rozhodl o 
vítězství nad Havlíčkovým Brodem.  
 Slovenský mladík zatím odehrál za Stadion pouze 6 utkání, ale je pravděpodobné, že toto číslo ještě navýší. V KHL 
totiž prostor nedostává.  



KLUB 

 

Šumperk začíná novou éru. Vše odstartovalo odvolání 
dlouholetého kouče Radka Kučery. Uvidíme, jakým 
směrem se bude dění v tomto klubu vyvíjet 
v nadcházejícím ročníku. V tom právě probíhajícím už 
jsou totiž karty asi rozdány. Salith se do play-off 
pravděpodobně znovu nepodívá. 
------------------------------------------- 
autor: HSfan  
zdroj: Jan Kastner (Deník), Dominik Mihailescu 
(hokejsumperk2003.cz) 
foto: Pavel Svoboda (hokejsumperk2003.cz) 

USALITH ŠUMPERK 
ATMOSFÉRA DĚLÁ DIVY 



 

SOUPISKA 
post jméno věk výška váha

brankář Tomáš Štůrala 27 let 182 cm 82 kg

brankář Vratislav Vajner 24 let 186 cm 85 kg

obránce Marek Bail 18 let 188 cm 77 kg

obránce Petr Gewiese 19 let 185 cm 87 kg

obránce Aleš Holík 34 let 180 cm 85 kg

obránce Lukáš Kovář 20 let 199 cm 94 kg

obránce Martin Novotný 23 let 185 cm 80 kg

obránce Tomáš Pastor 20 let 190 cm 85 kg

obránce Josef Pour 22 let 173 cm 70 kg

obránce Tomáš Sedlák 29 let 178 cm 78 kg

obránce Jiří Suchý 24 let 180 cm 95 kg

obránce Jan Tesařík 29 let 186 cm 91 kg

útočník Tomáš Brunec 24 let 178 cm 75 kg

útočník Vladimír Cink 21 let 170 cm 66 kg

útočník Adam Červenka 28 let 182 cm 73 kg

útočník Lukáš Finsterle 22 let 183 cm 84 kg

útočník Marek Haas 24 let 175 cm 76 kg

útočník Michal Hlinka 21 let 189 cm 85 kg

útočník Jakub Hulva 28 let 186 cm 81 kg

útočník Denis Kindl 20 let 182 cm 86 kg

útočník Karel Plášek 39 let 180 cm 83 kg

útočník Martin Podešva 23 let 172 cm 65 kg

útočník Adam Rufer 21 let 183 cm 86 kg

útočník HTUMichal SkoumalUT 21 let 184 cm 74 kg

útočník HTUAleš StaněkUT 30 let 175 cm 78 kg

útočník HTUDaniel VachutkaUT 19 let 180 cm 81 kg

útočník HTUDaniel Vrdlovec UT 23 let 180 cm 72 kg

TROCHA HISTORIE 

Hokej v Šumperku se hrál již od roku. 
V roce 1995 odkoupil Šumperk od celku HC 

Meluzín, kterého brzy následoval kanonýr 
Michal Velecký, jenž posílil jihlavskou Duklu. 
Příchody takřka žádné, až v průběhu sezóny 
přišel Aleš Staněk, který se zatím ukazuje ve  

Jaroměř licenci na 2. národní hokejovou ligu 
a hokejové město začalo psát tzv. "novodobé 
dějiny" šumperského hokeje. V roce 1999 se 
klubu podařilo postoupit do 1. ligy, kterou 
hrál až do roku 2001, kdy vlastníci klubu 
prodali v průběhu sezóny licenci na 1. ligu 
Hradci Králové. Město zůstalo rok a půl bez 
seniorského hokeje, když v roce 2003 vzniká 
v Šumperku občanské sdružení, které 
přihlásilo svůj tým do krajského přeboru pod 
názvem Hokej Šumperk 2003.  
 V roce 2007 oslavil Šumperk návrat 
do druhé nejvyšší soutěže. Hned následující 
sezóna ale znamenala pro Draky sestup. Ti 
však ve 2. lize setrvali pouze rok. 
Nejrychlejším možným způsobem se totiž 
prokousali zpět do 1. ligy. Jenže tam se znovu 
šumperští hokejisté ohřáli jen jednu sezónu. 
Aby toho nebylo málo, sezóna 2010/2011 
znovu znamenala návrat do profesionální 
soutěže (a byl to velkolepý ročník, Šumperk 
tehdy neprohrál ani jeden domácí zápas!).  
„Ta sezóna byla prostě fantastická a 
nezapomenutelná. Za třicet let si budeme 
hrdě říkat, že jsme u toho mohli být,“ uvedl 
šéfredaktor webu hokejsumperk2003.cz 
Jaroslav Svoboda o ročníku z říše snů. 
Vedení klubu tehdy udělalo vše proto, aby se 
neopakoval stejný scénář jako 
v předcházejících dvou prvoligových 
ročnících. V týmu konečně zůstal kapitán 
Aleš Holík, jenž si ve 33 letech poprvé zahrál 
1. ligu (myšleno stabilně). A nakonec se 
vytoužený cíl, tedy vyhnutí se baráži a 
případnému sestupu, podařil. Šumperk 
dokonce do posledního kola bojoval o účast 
v play-off. Vyřazovací boje si však nakonec 
na úkor Draků zahrála Horácká Slavia. I tak 
to byla ale velmi povedená sezóna, která 
konečně znamenala pro Šumperk stabilizaci. 
„V Šumperku máme být opravdu na co hrdí. 
Ale je potřeba psát historii i dál,“ tvrdí 
zanícený fanoušek Draků Jaroslav Svoboda. 

LETOŠNÍ ROČNÍK 

 Do právě probíhající sezóny už nešel 
Šumperk pouze s cílem zachránit se. Bohužel 
pro Draky došlo k citelnému oslabení 
v ofenzivě. Do hokejového důchodu totiž  
odešel velezkušený tvůrce hry Roman 

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/soupiska.asp?s=6&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=416
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=65
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=47
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=430
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=135
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=409
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=438
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=301
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=95
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=392
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=437
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=393
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=410
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=343
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=423
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=401
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=364
http://www.hokejsumperk2003.cz/hrac.asp?ID=434


 

NEJVĚTŠÍ OFENZIVNÍ HVĚZDY 
KAREL PLÁŠEK 

Karel Plášek sice oslavil již 39. narozeniny, ale na 
ledě toho odjezdí stále více, jak většina jeho 
mladších spoluhráčů. Znojemská hokejová 
legenda patří k nejlepším defenzivním útočníkům 
soutěže. Navíc dokáže parádně podporovat i 
ofenzivu mužstva. Zkrátka výjimečný hráč. 

JAKUB HULVA 
Odchovanec opavského Slezanu je druhým 
nejzkušenějším forvardem současného kádru 
Moravanů. V posledních dvou prvoligových 
ročnících (v základní části) nasázel po 17 
trefách. A to už je bilance hodná kanonýra. 
Letos se ale poněkud trápí.  

DANIEL VRDLOVEC 
Daniel Vrdlovec už Drakům zařídil díky šikovným 
ručičkám v samostatných nájezdech tolik bodů, 
že se o něm dá s klidem prohlásit, že je pro 
Šumperk k nezaplacení. Bohužel už v Salithu 
letos asi působit nebude. Hraje za Slavii. 

velmi dobrém světle. „Je otázka, zda vzít jako 
náhradu za Meluzína a Veleckého mladíky nebo 
zkušenější borce. Já dávám přednost první 
skupině, se kterou se může pracovat 

MICHAL SKOUKAL 

dlouhodobě. Navíc v obraně i útoku zkušené 
kluky máme,“ uvedl před sezónou Radek 
Kučera, kouč Šumperka.  
 Start do nového ročníku nebyl 
z pohledu Moravanů moc dobrý. Dvě výhry 
v prvních osmi kolech předurčily, v jakých 
patrech tabulky se asi budou Šumperští 
pohybovat. Pak sice přišly cenné výhry 
s kvalitními soupeři, ale prohry s Pískem či 
Berounem plány o zaútočení na pozice pro play-
off zhatily.  

VÝMĚNA TRENÉRŮ 
 Přesně v polovině prosince, po 32. kole, 
nahradil na pozici hlavního trenéra týmu Radka 
Kučeru Zdeněk Moták. Fanoušci nesli tuto 
změnu hodně nelibě. Radek Kučera byl totiž 
velmi populárním mužem a jeho taktika (ryze 
ofenzivní) obecenstvo bavila. Jeho trenérské 
metody chválil i legendární kouč Stanislav 
Neveselý. „Mladý Kučera to vede dobře. Draky 
sleduju, máte tady dobrý tým, ten Kučera se 
vypracoval jako trenér, to se musí uznat. Vaše 
hokejové vedení pochopilo, že známá jména 
neznamenají automaticky dobrý výkon. Nyní 
máte hráče, kteří chtějí za Šumperk bojovat, 
děláte to dobře, opravdu," uvedl před dvěma 
měsíci  v rozhovoru pro sumpersky.denik.cz 
bývalý kouč národního týmu.  
 
Názory několika fanoušků na tento krok: 
„Zrovna změnu v podobě odvolání Kučery to 
nechtělo...“ 
 
„Jedinou změnu, kterou potřebuje šumperskej 
hokej velmi urgentně, je rekonstrukce 
stadionu.“ 
 
„No nevím, ale myslíte, že je to v pořádku to 
umístění v tabulce? Tenhle krok byl 
dlouhodobě promyšlený a potřebuje se tým 
trošku pohnout z místa.“ 
 
„No od té doby, co vyrazili Zavadila to tu s 
trenéry byla poměrně bída. Až právě Kůča to 
tu zvedl a teď mám obavy, že se bude 
pokračovat v trendu předešlém.“ 
 
„Určitě Radek usoudil, že klukům více již dát 
nemůže, proto své místo přenechal. Dle mě 
udělal správné rozhodnutí.“ 
 
T K hodně diskutovanému kroku se 
pochopitelně vyjádřil i Zdeněk Moták, který do 
Šumperku přišel v hodně nelehké pozici jako  



 

NEJVĚTŠÍ DEFENZIVNÍ HVĚZDY 
ALEŠ HOLÍK 

Ofenzivně laděný obránce loni zářil a skončil 
druhý v kanadském bodování obránců. Loňský 
vítěz Jan Klobouček ukončil kariéru, šumperský 
miláček fanoušků měl tedy otevřenou cestu tuto 
statistiku ovládnout. Ale zdá se, že pocítil 
absenci Romana Meluzína, svého dvorního 
nahrávače z uplynulého ročníku. Holík tedy 
oproti loňsku bodově zvolnil. 

TOMÁŠ SEDLÁK 
Tomáš Sedlák je dalším Drakem, který se sice 
označuje jako obránce, ale ve skutečnosti spíše 
zastává post čtvrtého útočníka. Loni dal dvanáct 
branek a na dalších dvaadvacet přihrál (v součtu 
s play-out). To je opravdu skvostná bilance!  

JIŘÍ SUCHÝ 
To Jiří Suchý je defenzivněji laděný obránce. 
Když je tento ex-jihlavský zadák na ledě, trenéři 
ani fanoušci se nemusí obávat, že jejich tým 
inkasuje. A 24letý zadák je málokdy zklame. Na 
Suchého je zkrátka spolehnutí. 

MĚSTO 
 

 

Šumperk je okresní město v Olomouckém 
kraji, 46 km severozápadně od Olomouce na 
řece Desná a na jihozápadním okraji 
Jeseníků. V roce 2011 zde žilo 27 tisíc 
obyvatel. Protože leží na křižovatce cest a 
železničních tratí umožňujících přístup do 
různých částí Jeseníků a je centrem kultury, 
bývá nazýván Živá brána Jeseníků. Narodil se 
zde herec Ondřej Sokol, hokejista Jiří 
Dopita, olympijský vítěz Aleš Valenta nebo 
atletka Ivana Kubešová. 

Tnástupce populárního kouče. „Jestli klub mění 
trenéry, že je něco špatně? To ne, takhle to není. 
Už jsem to s vedením klubu probíral, spíše se 
změní jen drobnosti řekněme. Jedná se o 
taktiku, o způsob řešení některých herních 
situací. Opravdu nic velkého,“ uvedl nový kouč 
Zdeněk Moták, který má zkušenosti z  
extraligových Vítkovic. „S Radkem velmi dobře 
komunikuji, strašně rád bych, aby u mužstva 
zůstal, byla by to spolupráce konstruktivní, já o 
ni stojím, a neříkám to ze zištných důvodů. Já 
svůj příchod vidím spíše jako posílení 
realizačního kádru,“ uvedl pro Jana Kastnera 
Zdeněk Moták, jehož přání, tedy to, aby Radek 
Kučera (spolumajitel a švagr prezidenta klubu) 
setrval v realizačním týmu, se záhy vyplnilo. 
Bývalý šumperský hokejista se totiž rozhodl 
přijmout nabídku a stát se asistentem Zdeňka 
Motáka. „Moc se nové angažmá těším. Dělám s 
lidmi, co mají svou práci – hokej – rádi. Těším se 
na fanoušky v Šumperku, ti jsou údajně 
vynikající. Takže jsem plný očekávání,“ řekl po 
svém jmenování rovněž bývalý úspěšný hokejista. 
Po prvním domácím zápase (Šumperk dvěma góly 
během 4 minut poslední třetiny vyrovnali zápas 
s Benátkami nad Jizerou, které zásluhou nové 
posily Radima Matuše porazil v samostatných 
nájezdech) Zdeněk Moták svoje mínění o 
fanoušcích Draků potvrdil. „Takovou atmosféru 
jsem nečekal, prostě super. Nikde jsem zatím 
takovou nezažil.“ 
 Premiéra pod novým koučem však snad ani 
nemohla být horší. Šumperk zajížděl do 
Litoměřic v bojovné náladě, avšak zpět na 
dalekou Moravu cestoval s vědomím vysoké  

ALEŠ HOLÍK 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Desn%C3%A1_%28p%C5%99%C3%ADtok_Moravy%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesen%C3%ADky


 

USLAVNÍ ODCHOVANCI 
 
 
 
 
 
 
 

STADION 
 

 

Šumperský zimní stadion, jehož oficiální 
kapacita je 3500 diváků, byl slavnostně 
otevřen 19. září 1969 jako jeden z 
nejstarších krytých zimních stadionů u nás. 
Arena je spojena s moderním hotelem, jehož 
služby například několikrát při soustředění 
extraligového klubu využily Pardubice. 
Každopádně právě stadion je největší 
slabinou této hokejové organizace. 

UZÁPASY POD ZDEŇKEM MOTÁKEM 
Litoměřice 5:0 Šumperk,  Hradec K. 2:3pr. Šumperk,  
Šumperk 3:2sn. Benátky n/J, Kadaň 6:4 Šumperk,  
Šumperk  1:3 Jihlava, Třebíč  3:1  Šumperk, Šumperk  3:4  Ústí 

FANOUŠCI 
 

Šumperští fanoušci patří mezi absolutní 
prvoligovou elitu. Nejenže na zápasy Draků 
chodí pravidelně kolem 1400 diváků, ale 
panuje zde i pravá hokejová atmosféra. 
Obrovské sympatie si pak šumperští fanoušci 
získávají u svých hráčů, kterým například na 
Vánoce darovali hodnotné dárky. Zkrátka: 
fanoušci jsou chloubou místního hokeje. 

porážky 5:0. Hned v následujícím zápase, taktéž na ledě soupeře, však Draci 
přemohli Královské lvi, které obrali o dva body po vítězství v nastaveném 
čase. „Pan Moták je rozhodně kouč, který ví, co dělá. Hraje se pod ním 
dobře,“ uvedl na adresu nového nadřízeného obránce Jan Tesařík. „Snažíme 
se hrát tak, abychom nevypouštěli nic v obraně, ale zároveň dokázali  
útočit,“ dodal zkušený zadák. 
 Za trenéra Motáka sice nedošlo k nějakému rapidnímu zlepšení, ale 
výsledky jsou přece jen o trochu přívětivější. V posledních kolech dokonce 
Šumperk vyhrál s Olomoucí a posléze uspěl i na ledě první Mladé Boleslavi. 
Šestnáctého ledna si pak nový kouč Draků připsal i první tříbodové vítězství 
ve svém šumperském angažmá. Jeho svěřenci si totiž poradili s Pískem. 
„Čekání bylo dlouhé. Spoustu zápasů jsme prohráli o gól, dostali jej v power-
play. Taky jsme často předváděli dobrý hokej, ale nevyšlo to. Často to 
uteklo o kousek, i proto jsem rád, že dnes to vyšlo,“ uvedl bývalý kouč 
Vítkovic, který stále v koutku duše doufá v postup do play-off, byť už by to 
byl opravdu husarský kousek. „Já říkal už dřív, že je potřeba si dávat 
postupné cíle, ale s ohledem na výsledky stále nejsme zcela mimo hru o play-
off. Nicméně na trhu moc hráčů na posílení není. Bohužel.“ 
 Letos už to asi nevyjde, ale bude zajímavé sledovat, co Moták 
s týmem udělá v příští sezóně. Dočkají se Draci vysněného play-off? 

Jednoznačně nejvýraznější postavou mezi 
šumperskými odchovanci je Jiří Dopita, 
jehož výčet úspěchů by zaplnil celou stranu. 
Stačí tedy jen to, že byl členem zlaté 
naganské party či že se do pamětí fanoušků 
zapsal coby klíčová postava extraligového 
Vsetína. Další odchovanec, který to dotáhl 
hodně daleko je Jakub Kindl, který letos 
dostával hodně příležitostí v Detroitu Red 
Wings.  

n/L, Šumperk  4:3pr.  Olomouc, Ml. Boleslav  3:4sn.  Šumperk, 
Šumperk  4:1  Písek, Beroun  4:3  Šumperk 

KAREL PLÁŠEK 
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UMICHAL TVRDÍK

Další známou hokejovou 
persónou, která nyní působí 
v 1. lize, má ve svém kádru 
Hradec Králové. Jedná se 
paradoxně o pardubického 
odchovance, jehož hokejovou 
kariéru si nyní v tomto článku 
podrobně rozebereme. 
------------------------------ 
Autor: HSfan 
Zdroj: Radek Špryňar, Sanny 
Muharem, Jaroslav Poštolka, 
Miroslav Votava, Jan Hrabal 
foto: Stanislav Souček, Petr Kraus 
(fotokraus.cz), Lenka Rybaříková 
 

 



 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM 
1997-98  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)        4  0  0  0   0 
1998-99  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)       36  2  1  3  16 
  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)   2  0  0  0   0 
  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      11  5  0  5  38
1999-00  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)       50 13 18 31  20 
  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)   3  1  0  1   0 
  HC Pardubice – jun. (E)          2  2  1  3  12 
  HC Pardubice – jun. (E, p-o)          2  0  1  1   2  
2000-01  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)       51 11 13 24  24 
  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)   1  0  0  0   0 
2001-02  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)       42  7  2  9  20 
  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E, p-o)   5  0  0  0   2 
  Bílí Tygři Liberec (1.liga)         9  2  3  5   6 
2002-03  HC Energie Karlovy Vary (E)        33  5  3  8  18 
         HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E)       8  1  3  4   8    
   HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (E, p-o) 4  2  1  3  18 
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)  4  1  1  2   0 
2003-04  HC Energie Karlovy Vary (E)        44  8  12 20 18 
         Bílí Tygři Liberec (E)          7  3  4  7   6 
2004-05  HC Moeller Pardubice (E)            28  8  4  12 20 
         HC Moeller Pardubice (E, p-o)       13  0  0  0   8 
    HC VČE Hradec Králové (1.liga) 3  2  1  3   0 
2005-06  HC Moeller Pardubice (E)        30  7  4  11 33 
2006-07  HC Moeller Pardubice (E)        31  3  5  8  24 
         HC Znojemští Orli (E)         20  6  5  11 16  
  HC Znojemští Orli (E, p-o)        10  5  1  6  14 
2007-08  HC Moeller Pardubice (E)        51 18  5 23  38 
    HC Moeller Pardubice (E, p-o)       8  0  1  1   0 
2008-09  HC Moeller Pardubice (E)        42 11 11 22  36 
         HC Moeller Pardubice (E, p-o)       7  0  2  2   8 
2009-10  HC Plzeň 1929 (E)                  39  6  7 13  22 
         HC Plzeň 1929 (E, p-o)              5  0  1  1   2 
2010-11  BK Mladá Boleslav (E)              27  6  4 10   2 
         HC Plzeň 1929 (E)                   10  0  1  1   6 
         BK Mladá Boleslav (E, play-out)     12  1  1  2   2 
U         BK Mladá Boleslav (E, baráž)        5  0  0  0   2 
                                             Z   G   A   B   TM 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                628 124 109 233  383 

 

Michal Tvrdík začínal 
s hokejem v Pardubicích, první šanci 
naskočit za seniory pak dostal díky 
trenéru Palečkovi, který ho v sezóně 

      Ale v Energii se šikovnému střelci 
moc nedařilo, v 33 zápasech získal jen 
osm bodů. Formu chytil až v závěru 
ročníku, kdy už znovu hájil barvy  

1998/1999 natrvalo zabudoval do 
základní sestavy tradičního 
extraligového mužstva. Ve dvaceti 
letech, to už probíhal ročník 
1999/2000, se už zařadil mezi opory 
východočeského celku a dokonce si 
odbyl svoji premiéru v seniorské 
reprezentaci. Svoji bodovou bilanci, 
která činila třináct vstřelených branek 
a osmnáct přesných asistencí, z této 
své životní sezóny pak už nikdy 
nedokázal překonat. I nadcházející 
sezóna se Tvrdíkovi povedla, do svých 
statistik si totiž připsal solidních 
čtyřiadvacet bodů. Zato ročník 
2001/2002 byl v jeho kariéře zlomový, 
bohužel v tom negativním smyslu slova. 
185cm vysoký útočník totiž nepodával 
dobré výkony, dokonce byl svým 
kmenovým klubem poslán do tehdy 
ještě prvoligového Liberce, v němž 
nastoupil k devíti utkáním.  
      

KARLOVY VARY POPRVÉ 
V nadcházející sezóně tak 

ztratil místo v základní sestavě 
Pardubic, velkou měrou se na tom 
ovšem podepsala i zlomenina ruky. Úvod 
ročníku tak strávil v prvoligovém 
Hradci Králové, jenže hned ve svém 
prvním zápase dostal sekeru do léčené 
ruky a musel znovu čtrnáct dní 
absentovat. Po návratu na led ještě 
třikrát oblékl barvy Hradce, v říjnu se 
však ozvaly Karlovy Vary, které se 
s vedením Moelleru dohodly na jeho 
hostování. "Pro mě je to určitě plus. 
Jsem tady rád, protože hrát extraligu 
je lepší, než první ligu,“ komentoval své 
angažmá v Energii dnes již 32letý 
útočník. Příchod pardubického 
odchovance okomentoval i generální 
manažer Západočechů Miroslav Vaněk. 
"Delší dobu jsme sháněli kvalitní levé 
křídlo. Michal Tvrdík je univerzální 
hráč, který má vysokou výkonnost a v 
Pardubicích nedostal po zranění příliš 
prostoru. Dokáže hrát nejen na levém 
křídle, ale i v centru či na pravém 
křídle. Dalším impulsem pro jeho 
příchod je zvýšení konkurence v týmu.“ 



 

Pardubic, jelikož hostování v Karlových Varech mu 
skončilo. S Pardubicemi nakonec došel až do finále 
play-off, kde byla ovšem úspěšnější pražská Slavia.  

 
KARLOVARSKO-LIBERECKÁ 

ŠTACE 
  Perníkáři tak po neúspěšném závěru 

ročníku zvýšili konkurenci ve svém týmu. Z kádru 
Pardubic tak vypadl krom Tomáše Rolinka právě i 
Michal Tvrdík. Kdežto první jmenovaný, jenž se 
později stal Mistrem světa, zamířil do Litvínova, 
tak hokejista, o němž je tento článek, se vrátil do 
Karlových Varů. Oba dva nakonec u nových 
zaměstnavatelů odváděli dobrou práci, Tvrdík 
pomohl Karlovým Varům dvaceti získanými body. 
Pro závěr ročníku ovšem Rolinek i Tvrdík zamířili 
do Liberce, kam si je vytáhl trenér Josef Paleček, 
který tomuto duu dal šanci i v Pardubicích. První 
zápas za Bílé Tygry měl pardubický odchovanec 
paradoxně odehrát proti Energii, ale nakonec ze 
startu proti svému bývalému klubu sešlo, jelikož 

Tvrdíkovi Liberec nepřivezl brusle a Karlovy Vary je 
nebyly ochotny Tvrdíkovi půjčit. T"To, co se někdy 
stává v extralize, by se snad nemohlo stát ani na 
úrovni krajského přeboru. Považuji to za unfair 
jednání," čílil se trenér libereckých hokejistů Karel 
Dvořák. Generální manažer Karlových Varů Miroslav 
Vaněk vysvětlil, že s Pardubicemi byl klub domluven, 
že Tvrdík bude hostovat dál v Karlových Varech, ale 
Východočeši nedávno změnili názor. "Tvrdíka že nám 
nechají za Ptáčka, což nepřicházelo v úvahu. Tohle 
jen ochlazuje vztahy mezi kluby. Považovali bychom 
za výsměch, aby za vzniklé situace Tvrdík nastoupil 
proti nám, a proto jsme deklarovali, že využijeme 
všech prostředků, aby se tak nestalo. Konec konců 
hráče musí bruslemi vybavit Liberec," řekl Vaněk. 
      I kvůli tomu tak za Liberec odehrál Tvrdík jen 
sedm zápasů, ale i tak byl nakonec pro záchranu 
Liberce společně s Rolinkem klíčovým mužem, jelikož 
sedmi body odvrátil hrozbu ošidného play-out. „Hrají 
spolu velice dobře. Výhodou samozřejmě je, že se 
znají z Pardubic. Právě na to jsme vsadili a dali je 
dohromady. Vyplatilo se. Stali se tahouny mužstva,“ 
pochvaloval si spolupráci Rolinka a Tvrdíka trenér 
Paleček. „Už jsme spolu hráli. V Pardubicích nejdřív 
v juniorech, pak i za áčko. Tím pádem o sobě na ledě 
víme. Pan Paleček nás oba zná, trochu jsem čekal, že 
by nás mohl dát k sobě. Jsem strašně rád, že to 
takhle dopadlo. Ale vlastně nakonec jsme rádi všichni 
– já, Michal i trenéři,“ kvitoval souhru se svým 
kamarádem dnes již kapitán české reprezentace 
Tomáš Rolinek. 

 
MISTROVSKÝ TITUL 

 Nakonec mělo ovšem z pohledu Tvrdíka 
angažmá v Liberci jepičí život, jelikož se na ročník 
2004/2005, který obohatila výluka NHL, znovu vrátil 
do mateřského klubu. Zpočátku sezóny ovšem  



 

nedostával hokejový univerzál moc prostoru. 
„Díky výluce se všude zvýšila konkurence a na mě 
prostě nezbyla řada. Snažím se poctivě trénovat 
a čekám na šanci, abych mohl dokázat, že hokej 
hrát umím. Neuvažoval jsem o tom, že bych 
Pardubice opustil.“ 
       Příležitost nakonec dostal, když se zařadil 
do elitní lajny s Tomášem Blažkem a Jiřím 
Dopitou. „S Blážou jsem hrál už dřív, nevím jak 
on, ale já si s ním rozumím. Jirka Dopita je 
skvělý hráč, který vám dokáže připravit šanci.“ 
Šanci chytil za pačesy a důvěru od trenéra 
Martince splatil několika vstřelenými góly. Tvrdík 
si dobrými výkony vybojoval pozici v sestavě  

TPardubic, kde tehdy působili například 
takové osobnosti jako bezesporu Milan 
Hejduk, Michal Rozsíval, Ján Lašák, Aleš 
Hemský, Petr Průcha, Jan Bulis a 
TomášeRolinek jsou. Moeller nakonec 
slavil svůj první mistrovský titul v české 
nejvyšší soutěži, zároveň to byl 
premiérový a zároveň i zatím poslední 
titul pro Michala Tvrdíka.    
 

ZNOJEMSKÁ EPIZODKA 
V další sezóně Pardubice už tak 

úspěšné nebyly, ani Tvrdíkovi se nedařilo. 
Odehrál totiž jen třicet zápasů, v nichž 
získal jedenáct bodů. Dobrou formu 
neměl ani v nadcházejícím ročníku 
s datem 2006/2007. V průběhu sezony 
navíc putoval z Pardubic na hostování do 
Znojma, a co osud nechtěl, svedl oba 
týmy los ve čtvrtfinále play off proti 
sobě. „Pardubice jsem si za soupeře přál. 
Věřil jsem si na ně, stejně tak jsem věřil 
mužstvu, že můžeme uhrát dobrý 
výsledek, což se také podařilo. Nemyslím 
si, že bych měl zvýšenou motivaci, že byli 
na tribunách mí známí. V play off to 
žádný hráč nepotřebuje,“ řekl pro 
hokej.cz. "Snažím se nevnímat situaci a 
ke každému zápasu přistupuji jako k 
utkání s kterýmkoliv jiným soupeřem,“ 
dodal útočník Michal Tvrdík, jenž 
nastupoval proti klubu, jehož byl stále 
kmenovým hráčem, a na druhé straně 
stáli jeho kamarádi, nyní v rolích soupeřů. 
Východočeši vedli v sérii už 3:0 na 
zápasy, ale Orli předvedli úžasné  

HRÁČSKÉ INFO 
23.7.1979 

185cm  
89kg 

hůl pravá 
30Z, 9G, 19A, 0 +/-, 

24 TM 



 

Tvzepjetí a sérii dovedli až do sedmého 
rozhodujícího utkání. Povstání Orlů řídil 
právě pardubický odchovanec, který 
nasázel ve čtvrtfinálové sérii do sítě 
Moelleru čtyři branky. „Jsem rád, že mi 
tam něco spadlo, začal jsem si pak víc 
věřit. Povedlo se mi vstřelit pár gólů, 
nějaké pochvaly se ke mně od známých 
dostaly.“ Obrat ovšem nedotáhlo Znojmo 
do vítězného konce, jelikož výhru v 
sedmém zápase si už pardubičtí hokejisté 
nenechali utéct. "Určitě trochu zklamání 
stále přetrvává. Prohrávali jsme v sérii už 
0:3 na zápasy, ale podařilo se nám srovnat 
na 3:3 a ještě Pardubice potrápit. Ze 
strany vedení klubu i trenéra zazněla po 
sezoně spokojenost. Jsme ve finále rádi, 
kam až jsme to dotáhli,“ zhodnotil závěr 
ročníku v jihomoravském celku, kam se mu 
během rozjeté sezóny moc nechtělo. 
"Zprvu mě to zaskočilo, rád jsem nebyl. 
Chtěl jsem sezonu dohrát v Pardubicích. 
Ale s odstupem času hostování hodnotím 
kladně. V kabině to bylo bez problémů, 
kluci mě přijali skvěle,“ líčil univerzál, jenž 
přišel do Znojma výměnou za Petera 
Puchera. "Ze začátku jsem to neměl lehké. 
Přišel jsem místo Petera Puchera, fanoušci 
ke mně cítili asi určitou zášť, mysleli si, že 
jsem ho vyštípal já. Ale tak to samozřejmě 
nebylo. Jsem rád, že se to pak otočilo a 
začali mě brát."  Diváky si naklonil 
především svými výkony na ledě, pomohla 
mu i důvěra trenéra Miloslava Hořavy. "S 
panem Hořavou jsme se už potkali v 
Karlových Varech, věděli jsme tedy, co  
 

můžeme očekávat jeden od druhého. Dal 
mi velký prostor na ledě, za což bych mu 
chtěl poděkovat. Snad jsem ho 
nezklamal," podotkl skromně nejlepší 
kanonýr Orlů v play-off. 
 

OSMNÁCT 
EXTRALIGOVÝCH BRANEK 

Střeleckou pohodu z města vína a 
okurek si přenesl i do sezóny 
2007/2008, kdy už znovu oblékal dres 
rodných Pardubic. V 51 zápasech dal 
úctyhodných osmnáct branek, v Moelleru 
už byl lepší jen vyhlášený snajpr Petr 
Sýkora. Z týmového pohledu to byl ale 
hrůzostrašný ročník, jelikož Pardubice 
musely hrát skupinu play-out. O rok 
později už takové starosti Perníkáři 
neměli, skončili totiž po základní části 
naší nejvyšší soutěže na druhé příčce. 
Také Tvrdík hrál poměrně slušně, jelikož 
dvaadvacet bodů je už známkou  



 

kvalitního hokejisty, jakým bezesporu 
pardubický odchovanec je. Ročník kalí jen 
vyřazení Pardubic ve čtvrtfinále play-off, když 
Východočeši nestačili na Plzeň. „Jako první se 
mi vybaví zklamání. Po posledním gólu člověk 
hledí jako vykulený. Až pak sedí v kabině a 
teprve si uvědomí, co se stalo. V prodloužení 
jsem nastřelil tyčku. Kdybych tu šanci 
proměnil, mohlo to být všechno jinak. Nakonec 
to dopadlo tak, jak to skončilo.“ Tehdy ještě 
32letý forvard netušil,že to byla jeho poslední 
sezóna za Moeller, jelikož mu po letní dovolené 
bylo oznámeno, ať si hledá angažmá. „Netušil 
jsem vůbec nic. Najednou to přišlo a rychle se 
to semlelo. Vrátil jsem se z dovolené a 
dozvěděl se, že mě Pardubice nabízejí. V 
Pardubicích jsem doma. Sám od sebe bych 
určitě neměnil. Samozřejmě jsem neměl 
radost, že opouštím domov. Ale kariéra 
sportovce už je taková, nemůžu počítat s tím, 
že celou kariéru budu hrát doma Jsem 
profesionál a musím se s tím umět vypořádat.“  
      Na východočeský klub ale rozhodně 
nezanevřel. „Vzpomínám na Pardubice jenom v 
dobrém, jak v kabině, tak i na ledě. Mám 
spoustu zážitků, byl jsem tam spokojený.“  
Jako nového zaměstnavatele si nakonec šikovný 
útočník vybral Plzeň. „Měl jsem i další nabídky, 
ale rozhodl jsem se pro Plzeň. Určitou roli v 
rozhodování hrálo i to, že hokej v Plzni táhne.  

TPro hráče je lepší, když může hrát před 
skvělou kulisou okolo deseti tisíci diváků, než 
když přijde na zápas jen 1500 lidí.“ 
 

PLZEŇSKÉ TRÁPENÍ 
Na první sezónu v Plzni ale moc rád 

nevzpomíná. „Loni jsem se docela dlouho trápil 
se zraněním a nemocí, takže se mi ten ročník 
hodnotí těžko. Nehodnotím ji moc dobře.“  I na 
následující sezónu by nejradši zapomněl, 
jelikož se nedokázal probojovat do prvních 
dvou formací Indiánů a po deseti zápasech, 
v nichž hrál ve třetí či čtvrté lajně, si balil 
kufry o odjel pomoci Mladé Boleslavi, kterou 
rovněž jako Plzeň a Kladno postihla kontumace 
za chybnou registraci Jiřího Marušáka a 
Tomáše Divíška. Ztrátu po odečtu bodů se 
bruslařskému (barážovému) klubu už dohnat 
nepodařilo a ani dvanáct bodů, které stihl 
nasbírat Tvrdík v 39 utkáních, na vyhnutí se 
baráži nestačilo. V ní už se 32letý univerzál 
bodově prosadit nedokázal, ale i tak nakonec 
Středočeši dokázali extraligu v souboji 
s prvoligovým Ústím nad Labem uhájit. „Do 
Plzně jsem šel s tím, že bych se měl do prvních 
dvou formací zapojit. Trenér mi ale bohužel 
nedokázal najít pozici, hrál jsem na levém 
křídle, kde jsem nikdy před tím nenastupoval. 
Když mi trenér před každým střídáním  
 



 

zdůrazňoval, že musím hlavně dobře bránit a 
nedostat gól... Zkrátka to pro mě nebylo lehké se s 
touto situací poprat,“ řekl pro hradecky.denik.cz.  
       Po této rozpačité sezóně skončila Tvrdíkovi 
v Plzni smlouva. Žádná lukrativní nabídka z nejvyšší 
soutěže nepřišla a tak se Tvrdík rozhodl 
poohlédnout po angažmá v 1. lize. A vybral si 
Hradec Králové. „Z extraligy jsem letos neměl 
žádnou nabídku, která by mne oslovila. Do Hradce 
to mám blízko, proto jsem se rozhodl tak, jak jsem 
se rozhodl,“ sdělil pro hchk.cz. „Když jsem se 
rozhodoval mezi prvoligovými týmy, tak Hradec byl 
na prvním místě, hlavně také kvůli vzdálenosti. Byly 
tam ještě nějaké nabídky ze Slovenska, ale to už 
pro mě prostě není. Mám rodinu a nechtěl jsem ji 
vidět jen třikrát do roka,“ dodal po svém příchodu 
do ambiciózního týmu. Michal Tvrdík měl nahradit 
odcházející oporu týmu Jaroslava Roubíka, jenž 
odešel do Slovanu. Sám Tvrdík si ale velké osobní 
cíle nedal, ani ty týmové. „Klubové ambice bych 
nechal spíše na vedení, ale určitě budeme chtít 
hrát co nejvýše. A mé osobní – chci hrát dobrý 
hokej, který bude prospěšný týmu, a samozřejmě 
abych se sebou byl spokojený,“ prozradil skromný 
hokejista, který nakonec odehrál velmi dobrý 
ročník. „Jak už to tak bývá, každý vás hodnotí 
podle kanadských bodů. Ať už to  

bylo vlivem čehokoliv, nepodařilo se mi 
v posledním roce dosáhnout toho, na co 
bych měl mít. V Hradci chci navázat na 
předchozí roky,“ vytyčil si dále.  

 
POVEDENÁ SEZÓNA 

Rozjezd měla sice největší 
loňská posila pomalý, ale ve druhé 
polovině soutěže byl vůbec nejlepším 
hráčem Východočechů. Nakonec 
nasbíral 46 bodů (18+28) a zvítězil 
v klubovém bodování před druhým 
Patrikem Moskalem. „Michal Tvrdík 
odehrál parádní sezónu, i přestože měl 
pomalejší rozjezd. Předtím hrál 
extraligu, takže mu chvíli trvalo, než se 
seznámil se soutěží. Přece jenom jsou 
dvě nejvyšší soutěže poněkud rozdílné. 
Jakmile se ale adaptoval, patřil k 
nejlepším hráčům našeho kádru,“ chválil 
svého svěřence tehdejší kouč Jiří 
Mička. I Aleš Kmoníček, generální 
manažer klubu, neskrýval nadšení z 
výkonů zkušeného forvarda. „Michal 
bezezbytku splnil vše, na čem jsme se 
domluvili a s čím jsem ho sem přivedl. 
Byl velkým lídrem na hřišti. Prokázal, že 
je kvalitní hokejista. Je i produktivní, 
což jsem velmi rád, jelikož panovaly 
určité obavy. Ten naplnil všechna moje 
očekávaní a doufám, že i fanoušků.“  
 



 

 I sám Tvrdík se pustil do hodnocení 
soutěže. „TMoc velké rozdíly mezi extraligou a 1. 
ligou jsem nezaznamenal. I v první lize se hraje 
poměrně kvalitní hokej. Hraje tady spousta 

Vše se bude odvíjet od toho, jak si Východočeši 
povedou v tabulce. Zatím je to bída a pokud se 
Lvi do play-off nepodívají, Michal Tvrdík se 
zřejmě poohlédne po nabídkách z jiných týmů. 

mladých hráčů. Musím si zvykat na trochu jiná 
pravidla organizace hry. Ale to není zásadní 
problém. Otázka rozhodčích?  I v extralize se na 
ně nadává. To je všude stejné. (usměje se) I v 
první lize jsou zápasy, kdy rozhodčí píská špatně 
a naopak. My se o to nesmíme starat, vstřelit 
více gólů než soupeř a pak nám výkon rozhodčího 
může být jedno,“ řekl v interview s Radkem 
Špryňarem hokejista, jenž nastupoval v jedné 
lajně s Vladislavem Kubešem. Jaký kontrast mezi 
těmito dvěma hráči. Kdežto Tvrdík si hrál 
s pukem, ex-vrchlabský buldok hitoval jednoho 
soupeře za druhým. „Jsem rád, že můžu hrát s 
takovým hokejistou, jako je Michal. Hráli jsme 
spolu už na začátku sezony, ale ještě nám to 
neklapalo,“ vzpomínal Kubeš, kterému to později 
ovšem s velezkušeným forvardem začalo klapat. 
„Měl jsem svoji hlavu. Šlo o to, abych se 
Michalovi přizpůsobil. Od nového roku to bylo 
super,“ pochvaloval si v rozhovoru s Radkem 
Špryňarem Kubeš, momentálně hokejista Písku.  

Michal Tvrdík však kvůli zranění chyběl 
v sedmém rozhodujícím zápase čtvrfinálové 
série play-off proti Dukle, a možná i proto 
nakonec semifinále místo Hradce hostila Jihlava.  

Server hradecky.denik.cz pak Tvrdíka 
vyhlásil za nejlepšího hradeckého hráče loňské 
sezóny. „Hvězda týmu. Vyhrál bodování klubu v 
základní části, v celé lize byl sedmý. Celkem 
nasbíral 46 bodů. Sezonu zvládl bez výkyvů. 
Hrozná škoda zranění. Natřikrát zlomený 
ukazováček ho nepustil do sedmé bitvy a bylo to 
znát. Úkol pro vedení klubu: sežeňte mu šikovné 
křídlo. Nutně,“ zhodnotil výkony zkušeného 
křídelníka Radek Špryňar. „U Tvrdíka je ale 
nutno poznamenat že jsme čekali daleko víc a že 
Roubíka v žádném případě nenahradil,“ uvedl 
ovšem jeden z diskutujících. 

 

LETOŠNÍ ROČNÍK 
Před letošní sezónou spadla na bedra 

Tvrdíka ještě větší odpovědnost, jelikož z týmu 
odešli dva zkušení hráči. Bojovný Jiří Kadlec a 
tahoun týmu Martin Koudelka. Pardubický 
odchovanec už má ale za sebou 554 
extraligových zápasů (116+103), takže ho nic tak 
hrozného nevykolejí.  

I v sezóně 2012/2013 je tak momentálně 
oporou svého týmu. Uvidíme, zda hokejový 
cestovatel v Hradci vydrží i v nadcházejících 
ročnících, nebo se znovu vydá zkusit štěstí jinam. 

 



OBRÁNCE 

 

Pojďme si popsat velmi zajímavou 
kariéru tohoto zkušeného obránce, 
který se sám osobně považuje za 
čtvrtého útočníka. 
------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: sumpersky.denik.cz, hokej.cz, 
idnes.cz, David Taneček, Miroslav Pergl, Libor 
Kult 
foto: Pavel Svoboda (hokejsumperk2003.cz) 

ALEŠ HOLÍK 
NOVÁ PRVOLIGOVÁ HVĚZDA 



 

Statistiky 
Sezóna   Klub                               Z  G  A   B  TM 
1999-00  HC Košice (SVK1)                   9  1  1   2  10 
2000-01  Kroměříž (2.liga)                 33  7 10  17  70 
         Kroměříž (2.liga,p-o)              3  0  0   0  18 
2001-02  HC Uničov (2.liga)                40  8  8  16 103 
         HC Uničov (2.liga,p-o)             4  0  2   2   6 
2003-04  HC Uničov (2.liga)                33  9 13  22 105 
2004-05  HC Uničov (2.liga)                34 11  6  17 111 
         HC Uničov (2.liga,o udržení)       6  3  1   4  12 
2005-06  HC Havířov Panthers (1.liga)       1  0  0   0   2 
         Hokej Šumperk 2003 (2.liga)       32 17  7  24 131 
         Hokej Šumperk 2003 (2.liga,p-o)    5  2  2   4   6 
2006-07  Hokej Šumperk 2003 (2.liga)       40 13 17  30 173 
         Hokej Šumperk 2003 (2.liga, p-o)  11  4  5   9  24 
2007-08  Zaglebia Sosnowiec (POL1)         49  6 16  22   - 
2008-09  Salith Šumperk (2.liga)           44 19 22  41  94 
         Salith Šumperk (2.liga, p-o)      12  5  2   7  14 
2009-10  Salith Šumperk (1.liga)            9  4  2   6  12 
         HC Uničov (2.liga)                21  6 11  17  40 
         Salith Šumperk (1.liga, baráž)     4  3  0   3  10 
2010-11  Salith Šumperk (2.liga)           38 25 19  44  98 
         Salith Šumperk (2.liga, p-o)       8  1  3   4  12 
U         Salith Šumperk (1.liga, baráž)     8  1  7   8  10 
2011-12  Salith Šumperk (1.liga)           51  12 26  38 88 
  Salith Šumperk (1.liga- play-out)  8   2  5   7  6 
 

Aleš Holík, fenomenální ofenzivní 
obránce, začal s hokejem ve Zlíně, v němž 
v dorosteneckém věku slavil extraligový 
titul. Holík pak reprezentoval i v kategorii 

už něco znamená, ale já potřeboval změnu. 
Jsem v Šumperku dvě sezony a v mém věku 
už zajímavé nabídky nebudou chodit věčně. 
Nic víc v tom není, než chuť zkusit něco  
 

hráčů do 16 let. V jednom týmu se dokonce 
potkal s Tomášem Kaberlem či Janem 
Bulisem.  

Do A-mužstva Zlína se ale nyní již 
34letý bek nikdy nedokázal prosadit. Zato 
se ale v 21letech objevil ve slovenské 
nejvyšší soutěži, ve které hájil krátce (10 
utkání) barvy Košic. Jenže 
východoslovenský celek skončil těsně nad 
hranicí sestupu, tedy sedmý, a Holík se 
vrátil domů.  

 

DRUHOLIGOVÁ ETAPA 
HOLÍKOVY KARIÉRY 

V Kroměříži tehdy pomohl 
hanáckému celku do druholigového play-
off. Na Hané zůstal, ale už jinde, v 
nedalekém Uničově. Tam se usídlil na 
dlouhé čtyři roky a pro Uničov byl 
nesmírně platným hráčem. Právě odtud si 
Holík poprvé odskočil do Šumperku, aby se 
pokusil nově vzniklému seniorskému 
mužstvu pomoci v cestě za postupem do 2. 
ligy. Holík sice v žádném případě nezklamal, 
ale proti silnému Velkému Meziříčí Draci 
neuspěli. 

                        Hráčské info 
4.6.1978 Šumperk však licenci sehnal od 

Frýdku-Místku, Holík ale zůstal ještě jednu 
sezónu na soupisce Uničova. Až v létě 2005 
se útočně laděný kanonýr sbalil a zamířil do 
dračího doupěte. Výbornými výkony si řekl 
i o zájem Havířova, na jedno utkání také do 
první ligy v dresu Panterů naskočil, ale to 
bylo vše. V dalším roce nastala změna 
vedení šumperského hokeje, Holík však v 
týmu zůstal. A pomohl Drakům postoupit do 
1. ligy. 

180cm 
85kg 

hůl pravá 
obránce 

41Z, 10G, 15A, 76 TM, -1 +/- 

 

POLSKÉ ANGAŽMÁ 
Tu si však nezahrál. Zamířil totiž do 

Polska, kde strávil sezónu v polském 
Sosnovci. „Bývalý šumperský hráč Pavel 
Urban hraje za Sosnowiec a dostal od 
vedení úkol sehnat dva české hráče, 
útočníka a obránce. Byl se během play off 
podívat i v Šumperku a oslovil i mě. Asi dva 
týdny zpět mi z Polska volali a nakonec 
jsme se dohodli,“ poodhalil průběh jednání 
populární obránce v rozhovoru s Janem 
Kastnerem. „Jistě, hrát v Česku 1. ligu, to 



 

nového,“ pokračoval v interview pro čtenáře 
webu sumpersky.denik.cz. „ TV Sosnowci nabídli 
takové podmínky, které se těžko odmítají. Já měl 
při jednání s Draky v zádech nabídku z Polska, 

dresu i pro sezónu 2010/2011, navíc dostal 
důvěru a na dres kapitánské "C".  T„Popravdě 
jsem byl tímto rozhodnutím docela zaskočen, 
ale určitě je to pro mě velká čest, dělat  

takže jsem si mohl říct o lepší smlouvu. Tak to 
prostě chodí, pan Velčovský (prezident klubu, 
pozn. HSfana) to také tak vzal, rozloučil se se 
mnou velmi slušně,“ dodal upřímně obránce, který 
v nejvyšší polské soutěži zaznamenal šest branek 
a šestnáct asistencí.    
 A protože kádr opustil i zkušený Kališ, 
oslabení defenzivních řad se s Draky táhlo celou 
sezónu. Šumperk v lize neuspěl a po roční 
anabázi se opět vrátil do druhé ligy. Zpátky také 
zamířil Holík, a opět se ukázalo, jak je pro 
šumperský tým důležitý. Stal se znovu oporou 
zadních řad, svými kanadskými body pomohl 
znovu Drakům do 1. ligy. Tentokrát ale v kádru 
zůstal, jestli se to tak dá nazvat. 

       ŠUMPERSKÝ VYHAZOV 
 Šumperk totiž po postupu opět nezastihl 
začátek soutěže a tragické výsledky se 
podepsaly i na změnách v hráčském kádru. Holík 
dostal propustku do Uničova, což nelibě nesli 
hlavně fanoušci, kteří již tehdy měli obránce 
Draků za ikonu klubu (81 procent hlasujících se 
tehdy vyslovilo, že jeho odchod byl nesmyslný). 
„Jo, Alda, to mě straší dodnes. Já mám Holase 

strašně rád, ale tenkrát opravdu nestíhal, 
musel odejít. Ve druhé lize má třeba hráč 
přehled, hlavu nahoře, ale v první je to více 
svázané taktikou a některým hráčům tohle 
svazování způsobí, že jejich výkony jsou třeba 
o dvacet procent nižší, a proto nestíhají. Ve 
druhé lize vyčuhují, ale v první nestíhají,“ 
vzpomíná tehdejší trenér Šumperku Jiří 
Režnar, který krom Holíka uvolnil i 
velezkušeného Martina Ambruze. 

 
 
 
 
 

"Nebudu to 
komentovat. Možná mi trenéři měli dát víc 
šancí a ne mě hned po dvou chybách zazdít. To 
je všechno, co bych k tomu řekl," uvedl Holík 
v rozhovoru pro idnes.cz. 

NÁVRAT K DRAKŮM 
Tento krok (odchody Holíka a 

Ambruze) úspěch nepřinesl a Holík se v závěru 
sezóny do Šumperka zase vrátil (to už se ale 
trenérského kormidal chopil Svatopluk Číhal). 
S týmem podstoupil i marnou snahu o záchranu. 
Přesto bylo jasné, že Šumperk již bez Holíka, 
který po návratu do Šumperka při vstřelené 
brance klekl na led a zvedl ruce směrem 
k V.I.P. lóži (jaká to satisfakce), nebude. A tak 
se populární střelec oblékl do šumperského 



 

Tkapitána mezi takovými hráči jako je třeba 
Roman Meluzín. Snad je tohle určité ocenění 
práce, kterou jsem v Šumperku doposud odvedl,“ 
uvedl v interview s Miroslavem Perglem.  

chlap je tak trochu ješita a přeje si syna (úsměv), ale 
mě bylo celkem jedno, co to bude. Přesto jsem moc 
šťastný, že máme kluka. Nejdůležitější však je, že je 
zdravý a manželka všechno v pohodě zvládla,“ řekl  

Dělostřelec Holík nezklamal a patřil k největším 
postavám celé soutěže, což se podepsalo i na 
hlasování druholigových novinářů po jejím 
skončení. Holík byl zvolen jednoznačně hráčem 
ligy. Draci pod vedením svého kapitána znovu 
vyhráli celou soutěž, a potřetí tak Holík mohl se 
svým týmem slavit postup do 1. ligy. Na Holíka se 
tehdy snášela jedna pochvala za druhou. Pro 
Deník se na adresu nejproduktivnějšího beka 
soutěže vyjádřil i Aleš Flašar, trenér Orlové. 
„Holík je dobře střílející bek. To je hráč, který 
umí využít každou nadějnější situaci. Před 
Holíkem klobouk dolů, mít v týmu takového beka, 
to je nádhera.“ 

 
HOLÍK NA VRCHOLU 
Tentokráte však vedení Šumperku svého 

hráče nepustilo, i když o něj projevil zájem 
Třinec, kde dokonce nastoupil v jednom 
přátelském utkání. „Jsem vděčný, že jsem tam 
mohl být na ten jeden zápas.“ 

I díky přítomnosti kapitána, který 
nakonec v základní části nasbíral úctyhodných 38 
bodů (druhý mezi obránci), se konečně Draci v 1. 
lize udrželi. „Tak asi bych lhal, kdyby řekl, že se 
občas nepodívám na tabulky kanadského 
bodování. Určitě mě těší body i góly, ale tohle je 
práce celé naší lajny, tímto musím klukům moc 
poděkovat, že mi takto pomáhají. Třeba mít na 
centru Romana Meluzína, tak díky němu si já 
prodlužuji kariéru a dělám tolik bodů. On je pro 
mě, jak nedávno psal Martin Hamrlík ze Zlína to, 
co pro něj Petr Leška. Meloun mi nahraje na 
osmdesát procent mých gólů. Dostává mě do 
takových situací, že mám zakončení strašně 
jednoduché. Kdybych využíval jeho přihrávky  
 ještě víc, tak vedu tabulku střelců (smích). Je 

zkrátka hlavou celé naší formace,“ chválil dnes již 
bývalého spoluhráče, jenž se nyní věnuje mládeži 
v brněnské Kometě, hokejista s hokejkou napravo.  

Rok 2011 byl pro Holíka zkrátka fantastický. 
„Pro nás to byl nejlepší rok v Šumperku, možná i 
jeden z nejúspěšnějších v novodobé historii klubu. 
Postup byl úžasný, perfektní byla i naše domácí šňůra 
neporazitelnosti. Tady nám hodně pomáhají fanoušci, 
kteří fandí a chodí v hojném počtu. Z hokejového 
hlediska opravdu fantastický rok,“ zhodnotil 
v rozhovoru pro sumpersky.denik.cz. I z osobního 
hlediska si nemohl stěžovat, jelikož na podzim 2011 
oslavil přírustek do rodiny- syna Jakuba. „Každý 



 

Tjsem si nakonec vybral. V televizi se dokonce 
raději dívám na fotbal. A musím říct, že bych si 
možná vybral fotbal, kdybych začínal znovu,“ 
přiznal v rozhovoru s Liborem Kultem.  

Fanoušci Šumperku jsou jistě rádi, že si 
zvolil nejrychlejší kolektivní hru, protože i letos 
předvádí solidní výkony. A to ukončil kariéru jeho 
dvorní nahrávač Roman Meluzín. 
 Oproti loňskému ročníku se však 
nepochybně zhoršil. A to nejen v produktivitě. 
Stále ale patří mezi nejlepší prvoligové beky.  
 Ve velké formě nehrají ani samotní Draci. 
Ti už živí pouze teoretické šance na účast v play-
off. „My jako obránci to častokrát špatně dáváme 
na útočníky, ale hlavně je všechno o důrazu. 
Musíme častěji střílet, my si pořád nahráváme, 
chceme dávat góly až do prázdné branky, to je 
špatně, takto se současný hokej nehraje. Musíme 
mít obrovský důraz a tlak do brány a střílet. Ne to 
hrát do prázdné jako profesoři a mistři světa, to 
rozhodně nejsme,“ uvedl Aleš Holík pro Deník.  
 Letos už to v účastí v play-off zřejmě 
nevyjde, ale Holík ještě tři sezóny na vrcholové 
úrovni klidně může odkroužit, takže ještě bude mít 
šanci na reparát a s milovaným týmem zažít parádní 
atmosféru vyřazovacích bojů. 

v interview s Davidem Tanečkem hráč, 
jenž má i vlastní pokřik. Při přesilových 
hrách kotelníci skandují dnes již 
zdomácnělý pokřik: „Aleši, dej tam gól, 
Aleši dej tam gól!.“ 

 
ZÁCHRANA SOUTĚŽE 
Následující rok už byl z pohledu 

Šumperku horší. Díky prachbídnému lednu 
vyhasly naděje na play-off a Draci museli 
do play-out, kde se ovšem s přehledem i 
díky skvělým výkonům Aleše Holíka vyhnuli 
ošidné baráži. Šumperk tedy splnil hlavní 
předsezónní cíl- nesestoupit. „Jsem v 
Šumperku šťastný a velkou radost mi 
udělalo, že jsme se po dvou sestupech v 
první lize konečně udrželi,“ řekl 
v rozhovoru s Liborem Kultem. „Od začátku 
jsme vše podřizovali tomu, abychom se 
zachránili. Nakonec málem přišla třešnička 
v podobě účasti v play off, které nám 
uteklo o dva body. Nicméně nás opravdu 
těší, jak jsme to zvládli v podstatě jen s 
odchovanci, zatímco řada ostatních týmů 
měla v sestavě hráče se zkušenostmi z 
extraligy,“ dodal pro čtenáře serveru 
hokej.cz vášnivý fotbalista, který si 
zpestřil letní přípravu mistrovskými utkání 
za Nový Malín (Holíkovi to dobře pálí i ve 
fotbale, kde rovněž patří mezi nejlepší 
kanonýry). T„Ve Zlíně jsem ho do patnácti 
hrával souběžně s hokejem, který  
 



HTUFANOUŠCIUT 

 

HTUPRVNÍ LIGA -FANS 



HTUTabulka výjezdových 
 

koeficientů fanoušků 1. ligy 
 

Pravidla: Každé kolo mohou bodovat pouze fanoušci těch týmů, které hrají venkovní utkání, jednotlivé body za každé 

kolo se počítají následovně:  

 

www.mapy.czPočet fanoušků hostujícího týmu x Počet Kilometrů (udávají se údaje ze serveru  a to sice nejkratší  

vzdálenost) x Výjezdový koeficient (zápasy hrané o víkendu= koeficient 1, zápasy hrané ve všední den= koeficient 

1,5) 

 

Jak se zapojit: Tvůrci této tabulky jsou všichni fanoušci první ligy, kteří udávají údaje ze stadionů na FB profilu 

http://www.facebook.com/pages/Prvn%C3%AD-liga-fans/123173084412005 . Kromě aktualizovaných 

tabulek zde fanoušci naleznou fotky a videa z jednotlivých zápasů. 

 

Dosavadní průběh: V úvodu sezony se na čele usídlili fanoušci Hradce Králové, po desátém kole je vystřídali fanoušci 

havlíčkobrodských Rebelů, ti na vrcholu žebříčku vydrželi takřka celou půl sezonu, ve 40. kole je ale díky výjezdu do 

Třebíče předstihli fanoušci Dukly, kteří v současnosti tabulku vedou. Zajímavostí je, že na prvních třech místech 

jsou fanouškovské tábory z Vysočiny, čemuž jistě napomáhají i velmi atraktivní derby mezi těmito týmy. Mírným 

zklamáním jsou fanoušci Mladé Boleslavi, kteří se mohou pochlubit suverénně nejvyšší domácí návštěvou, výjezdové 

počty ovšem kromě nedalekých Benátek nemají nijak vysoké a pohybují se ve středu tabulky. Doposud největší výjezd 

si na své konto připsali fanoušci Třebíče, kterých ve vánočních svátcích vyrazilo do Havlíčkova Brodu téměř tři sta. 

Na opačném pólu tabulky se od prvních kol usadily týmy, které nemají silnou fanouškovskou základnu a na venkovní 

zápasy jezdí jen velmi sporadicky. 

Tabulka: (po 41. kole) 

 

http://www.mapy.cz/
http://www.facebook.com/pages/Prvn%C3%AD-liga-fans/123173084412005


 
 

UTABULKA POSLEDNÍCH KOL  

(DO UZÁVĚRKY, KTERÁ PROBĚHLA PO 41. KOLE- 42. A 43. KOLO TEDY NALEZNETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE) 

 

 37. Kolo Počet kilometrů Počet fans Koeficient Počet bodů
HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Olomouc 148 0 1,5 0
Stadion Litoměřice - SK HS Třebíč 217 4 1,5 1302
Salith Šumperk - HC Dukla Jihlava 149 27 1,5 6034,5
HC Benátky nad Jizerou - HC Kadaň 128 0 1,5 0
IHC Písek - Královští Lvi Hradec Králové 187 15 1,5 4207,5
HC Berounští Medvědi - BK Mladá Boleslav 89 15 1,5 2002,5
HC Most - HC Slovan Ústečtí Lvi 43 30 1,5 1935

38. Kolo Počet kilometrů Počet fans Koeficient Počet bodů
HC Slovan Ústečtí Lvi - Stadion Litoměřice 20 85 1 1700
HC Dukla Jihlava - Benátky nad Jizerou 128 0 1 0
SK HS Třebíč - Salith Šumperk 150 20 1 3000
BK Mladá Boleslav - HC Rebel Havlíčkův Brod 112 40 1 4480
Královští Lvi HK - SK Kadaň 208 0 1 0
HC Olomouc - HC Most 316 0 1 0
IHC Písek - HC Berounší Medvědi 90 0 1 0

39. Kolo Počet kilometrů Počet fans Koeficient Počet bodů
HC Rebel HB - IHC Písek 124 0 1,5 0
HC Most - BK Mladá Boleslav 113 0 1,5 0
HC Benátky nad Jizerou - SK HS Třebíč 160 12 1,5 2880
Berounští Medvědi - Královští Lvi HK 139 20 1,5 4170
Stadion Litoměřice - HC Olomouc 281 0 1,5 0
Salith Šumperk - Slovan Ústečtí Lvi 265 0 1,5 0
SK Kadaň - HC Dukla Jihlava 228 5 1,5 1710

40.Kolo Počet kilometrů Počet fans Koeficient Počet bodů
HC Královští Lvi-HC Dukla Jihlava 113 120 1 13560
SK Kadaň- SK HS Třebíč 272 12 1 3264
Benátky nad Jizerou-Ústečtí Lvi 115 60 1 6900
Stadion Litoměřice-BK Mladá Boleslav 74 40 1 2960
Salith Šumperk-HC Olomouc 60 250 1 15000
 HC Most- IHC Písek 188 0 1 0
HC Rebel Havlíčkův Brod- HC Berounští Medvěd 149 0 1 0

41.kolo Počet kilometrů Počet fans Koeficient Počet bodů
IHC Písek - Stadion Litoměřice 175 0 1,5 0
BK Mladá Boleslav-Salith Šumperk 216 4 1,5 1296
HC Olomouc- HC Benátky nad Jizerou  232 0 1,5 0
HC Ústečtí Lvi-SK Kadaň 80 5 1,5 600
Královští Lvi HK-HC Rebel Havlíčkův Brod  88 17 1,5 2244
HC Berounští Medvědi-HC Most 100 0 1,5 0
HS Třebíč-HC Dukla Jihlava 36 250 1,5 13500  

 

 

 



HTU10 nejlepších fans táborů první ligy podle 
 výjezdových koeficientů (po 41. kole) 

10. Benátky nad Jizerou 
Fanoušci nejmenšího města hrající první ligu se na desáté místo dostali především díky výjezdům do Mladé Boleslavi, která 

je vzdálena pouhých 22 km. Na tyto dvě venkovní derby vyrazilo 60 a 30 fanoušků. Kromě výjezdů na derby ovšem 

benátečtí fanoušci několikrát zavítali i na další prvoligové stadiony, jako například do Hradce Králové nebo Ústí nad Labem.  

 

Plusy:   rozrůstající se kotel na domácích zápasech 

 fandění do půl těla na domácích zápasech 

výjezdy do HK a Ústí nad Labem 

 

Minusy:  Druhý derby výjezd do Mladé Boleslavi 

Na domácích zápasech dřevěná prkénka a přílišné využívání bubnů 

 

3 TOP výjezdy: 3. Kolo Mladá Boleslav – Benátky nad Jizerou 60 hostů (22 km, 1980 bodů) 

10. kolo Královští Lvi Hradec Králové - HC Benátky nad Jizerou 13 hostů (84 km, 1638 bodů) 

11. Ústečtí Lvi - Benátky nad Jizerou 15 hostů (115 km, 1725 bodů) 

 

 

 

 
 



9. Stadion Litoměřice 

 

Fanoušci Litoměřic patří od postupu do první ligy mezi nejpříjemnější fanouškovská překvapení. Na domácí zápasy chodí 

pravidelně návštěva přes tisíc diváků a kromě domácí atmosféry, kterou si pochvalují i místní hráči, velmi často vyráží i na 

stadiony soupeřů. Nejvíce fanoušků pravidelně vyráží na derby do nedalekého Ústí nad Labem, ovšem i na stadiony do Mladé 

Boleslavi, Benátek nad Jizerou, Mostu nebo Kadaně, jich vyráží vždy několik desítek. Za pozornost stojí i začínající tvorba 

transparentů na některých utkání, kartoniádo pro navrátilce Martina Škouly, nebo používání pyrotechniky po vítězných 

zápasech. 

 

Plusy: 

tvorba transparentů na domácích zápasech 

pyrotechnika po vítězných zápasech 

počty na stadionech v severních a středních Čechách 

 

Minusy:  

domácí návštěvy v posledních kolech (560 diváků ve 42. kole) 

 

3 top výjezdy:  

1 kolo BK Mladá Boleslav - Stadion Litoměřice 60 hostů (74 km, 6660 bodů) 

5 kolo HC Most - HC Stadion Litoměřice 80 hostů (44 km, 5280 bodů) 

8 kolo- Benátky nad Jizerou - HC Stadion Litoměřice 32 hostů (65 km, 3120 bodů) 

 



 



 



 

K TÉTO FOTCE JSME MINULE V MAGAZÍNU O 1. LIZE PŘIDALI KOMENTÁŘ, ŽE TÍMTO TRANSPARENTEM 
KRITIZOVALI FANOUŠCI STADIONU LITOMĚŘICKÉ VEDENÍ PROTO, ŽE UZAVŘELO SPOLUPRÁCI SE SPARTOU. TOTO 

PARTNERSTVÍ ZATÍM SEVEROČECHŮM MOC ÚŽITKU NEPŘINESLO, ALE TENTO NÁPIS MÁ ÚPLNĚ JINOU 
SPOJITOST, JAK UPOZORNIL SÁM ŠÉF FANCLUBU STADIONU. „Rozhodně to nebyla kritika, byť to tak vypadá. Zcela 
úmyslně byl použit tento text, protože je to dvojsmysl. Jedním z důvodů byl i fakt, že se objevil při našich utkáních 
obvyklý pokřik "Sparta, Sparta, buzerantů parta". Základní myšlenka však měla být taková, že jsme všichni fanoušci 

Stadion Litoměřice.“  
 



 
8. HC Olomouc 

 

Fanoušci Olomouce těží hlavně ze svých výjezdů k nenáviděnému soupeři do Šumperka. Tyto derby místní fanoušci 

rozebírají ještě několik dnů po skončení utkání a tyto utkání provází výborná atmosféra. Na posledním derby v Šumperku 

bylo kolem dvou set hostujících fanoušků, kromě hlasité podpory si olomoučtí fanoušci připravily i dvě choreografie 

popichující svého soupeře. Kromě derby mají olomoučtí fanoušci ještě oblíbenou destinaci v Jihlavě, kam začátkem sezony 

vypravili autobus. I díky velkým vzdálenostem k většině ostatních táborů vyráží fanoušci Olomouce na ostatní stadiony 

spíše sporadicky.  

 

Plusy:  

choreografie při derby v Šumperku 

Výjezdové počty na derby v Šumperku 

výjezdy do Jihlavy 

 

Minusy:  

absence fanoušků na většině hostujících stadionech 

na velikost města slabé domácí návštěvy 

 

3 top výjezdy:  

40. kolo Salith Šumperk-HC Olomouc 250 hostů (60 km, 15 000 bodů) 

14. kolo Salith Šumperk-HC Olomouc 130 hostů (60 km, 7800 bodů) 

4. kolo HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 31 hostů (168, 5208 bodů) 

 



 



 



7. BK Mladá Boleslav 

 

Fanoušci Mladé Boleslavi se mohou pyšnit suverénně nejvyššími domácími návštěvami a také jedním z nejpočetnějších kotlů 

na domácím stadioně v první lize. Výjezdy jsou však slabší. Průběžná sedmá příčka je tak spíše zklamáním. Velké výjezdy 

absolvují fanoušci Boleslavi prakticky jen ve středočeském derby do Benátek nad Jizerou. Do Ústí nad Labem nebo 

Litoměřic ještě vyráží několik desítek fandů, na další stadiony už pak vyráží pouze v počtu několika fanoušků. 

 

Plusy:  

domácí návštěvy 

velikost kotle při domácích zápasech 

výjezdy na derby do Benátek 

 

Minusy: 

absence jakékoliv optické prezentace 

slabé výjezdy do vzdálenějších destinací 

 

3 top výjezdy:  

16. kolo Benátky nad Jizerou - BK Mladá Boleslav  500 hostů (22 km, 11 000 bodů) 
20. kolo  Slovan Ústečtí Lvi- BK Mladá Boleslav 55 hostů (82 km, 4510 bodů) 
2. kolo Salith Šumperk - BK Mladá Boleslav 16 fans(216 km, 3456 bodů) 
 



 



6. HC Slovan Ústečtí Lvi 

 

Fanoušci Ústí nad Labem překvapivě figurují až na šestém místě, i když v minulých sezonách patřily jejich výjezdy k 

nejlepším v celé lize. Letos jim ovšem ubyl hlavní soupeř v podobě Chomutova, fanouškům Ústí tudíž odpadly dva z 

největších výjezdů. Zavděk tak musí vzít především derby proti nedalekým Litoměřicím. Tyto derby, ač v minulosti byly 

velmi přátelské, začínají být na ostří nože. I přes šesté místo mají fanoušci Ústí několik výborných výjezdů, například do 

Mladé Boleslavi. Jejich fanoušci podnikli i několik vlakových výjezdů, třeba  až do dvou set kilometrů vzdálené Třebíče 

 

Plusy:  

interiérová pyrotechnika používaná zdejšími fanoušky již několik sezon 

výjezd do Mladé Boleslavi 

choreografie s přáním k Vánocům a novému roku 

 

Minusy:  

oproti minulým sezonám méně početné výjezdy 

klesající tendence v návštěvách domácího stadionu 

 

3 top výjezdy  

11 kolo HC Most - HC Slovan Ústečtí Lvi 200 hostů (43 km, 8600 bodů) 

7 kolo BK Mladá Boleslav - Slovan Ústečtí Lvi 100 hostů (82 km, 8200 bodů) 

40 kolo Benátky nad Jizerou-Ústečtí Lvi 60 hostů (115 km, 6900 bodů) 

 



 



5. Salith Šumperk 

 

Fanoušci Šumperka patří dlouhodobě k těm nejvěrnějším fanouškům, svůj tým vyprovázejí prakticky na každém venkovním 

zápase (na některé stadiony to mají Draci i 300 km daleko) a jen málokdy u výjezdové tabulky tohoto týmu svítí nula. 

Kromě výjezdů se mohou pochlubit i výbornou domácí atmosférou, kterou si nemůžou vynachválit jak vlastní hráči, tak i 

trenéři soupeřů, které na zdejší atmosféru nejednou pěli slova chvály. Kromě dalekých výjezdů, kde se pravidelně schází 

jen pár fanoušků, hromadně vyjíždějí na derby do Olomouce, kde se v letošní sezoně, prezentovaly balonky, choreografií, 

pyrotechnikou i výbornou atmosféru.  

 

Plusy:  

účast na téměř každém venkovním zápase 

pyrotechnika, choreografie a support při derby zápasech 

domácí atmosféra 

 

Minusy : 

stížnosti na místní pořadatelskou službu, hlavně po posledním domácím derby (objevili se i obvinění, že v místní 

pořadatelské službě pracují zdejší příznivci fotbalového Baníku) 

kromě derby a výjezdu do Hradce žádná účast na venkovním zápase nad dvacet fanoušků. 

 

3 top výjezdy:  

27. kolo HC Olomouc - Salith Šumperk 200 hostů (60 km, 12 000 bodů) 

1. kolo HC Olomouc - Salith Šumperk 100 hostů (60 km, 9000 bodů) 

17. kolo Berounští Medvědi- Salith Šumperk 20 hostů (7860 bodů) 

 



 



 



4. Královští Lvi Hradec Králové 

 

Fanoušci Královských lvů se od začátku soutěže usadili na čele celé tabulky, na kterém vydrželi až do dvanáctého kola. 

Proti fanouškům Hradce hraje fakt, že v současnosti nemají žádné derby, jejich hlavní rival z Vrchlabí hraje pouze krajský 

přebor. Fanoušci Hradce Králové jsou unikátní v tom, že na jejich výjezdové počty prakticky nemá vliv umístění jejich 

hokejistů v tabulce a jezdí nezávisle na tom, zda se daří nebo ne. S fanoušky Šumperka patří, co se týče výjezdů k těm 

nejvěrnějším. Jejich domácí podpora je ale kapitolou sama pro sebe a těžko říci, proč tamní fanoušci dokáží vytvářet lepší 

atmosféru na venkovních zápasech, než na vlastním stadioně. V této sezoně proběhl i pokus nalákání fotbalových fanoušků, 

ti se na jednom zápase objevili, ale zůstalo pouze u tohoto zápasu.  

 

Plusy:  

věrní fanoušci jezdící na venkovní zápasy nezávisle na postavení v tabulce 

první výjezd do Havlíčkova Brodu 

 

Minusy:  

atmosféra na domácích zápasech 

klesající návštěvy na domácím stadioně 

 

3 top výjezdy  

35 kolo Mladá Boleslav - Královští Lvi Hradec Králové 75 hostů (85 km, 9337 bodů) 

2 kolo HC Rebel Havlíčkův Brod - Královští Lvi HK 90 hostů (88 km, 7920 bodů) 

31 kolo Ústečtí Lvi - Královští Lvi 18 hostů (187 km, 5049 bodů) 

 



 



3. SK HS Třebíč 

 

Fanoušci Třebíče patří vzhledem k jejich minulým sezonám v letošní sezoně k největším překvapením a zatím drží velmi 

lichotivou třetí příčku. Svoji roli v tom určitě hrají i výkony jejich mužstva, kdy po hubených letech zažívá jednu z 

nejlepších sezon a bojuje o čtvrté místo tabulky. Třebíčským fanouškům v letošní sezoně patří také největší výjezd, kdy ve 

všední den dorazilo do Havlíčkova Brodu téměř tři sta fanoušků, za což získali 22 600 bodů. Kromě Havlíčkova Brodu 

dorazili v počtech několika set fanoušků k dalšímu rivalovi do Jihlavy. Škoda jen, že do ostatních destinací zatím ve větším 

počtu nevyrazili. Za zmínku stojí i domácí prezentace v derby s Duklou, na oba zápasy si třebíčští fanoušci připravili 

choreografie. V některých utkání se i v Třebíči po vítězných zápasech objevuje pyrotechnika. 

 

Plusy:  

Výjezdy na derby Vysočiny 

žádná výjezdová nula 

choreografie v derby 

 

Minusy:  

absence větších výjezdů mimo Vysočinu 

 

3 top výjezdy  

35 kolo HC Rebel Havlíčkův Brod - HS Třebíč 270 hostů (56 km, 22 600 bodů) 

28 kolo HC Dukla Jihlava - HS Třebíč 200 hostů (36 km, 10 800 bodů) 

2 kolo HC Dukla Jihlava - HS Třebíč 285 hostů  (36 km, 10 260) 

 



 



 



2. HC Rebel Havlíčkův Brod 

 

Fanoušci Havlíčkova Brodu se od dvanáctého kola usadili na čele tabulky, na kterém vydrželi téměř půl sezony. Až díky 

výjezdům Dukly v posledních kolech zaujali fanoušci Rebelů v tabulce druhé místo, které jim patří i nadále. Rebelové mají 

na svém kontě ze všech táborů nejvíce autobusových zájezdů a to i do vzdálenějších destinací, jako je Šumperk nebo 

Benátky nad Jizerou. Kromě toho pravidelně vyráží několik set fanoušků na blízké derby do Jihlavy. Výjezd do Třebíče byl 

v této sezoně spíše zklamáním. Havlíčkobrodští se v této sezoně prezentují množstvím pyrotechniky na svém stadionu i 

stadionech soupeřů. Kromě toho má na svém kontě již několik choreografií, jednu dokonce celotribunovou.  

 

Plusy:  

autobusové výjezdy do vzdálených měst 

množství choreografií a pyrotechniky 

suvenýry sdružení Rebel Hearts (čepice, trička) 

 

Minusy:   

výjezd do Třebíče 

konflikty s pořadatelskou službou v Šumperku 

 

3 top výjezdy  

8 kolo HC Dukla Jihlava - HC Rebel Havlíčkův Brod 400 hostů (26 km, 15 600 bodů) 

34 kolo HC Dukla Jihlava - HC Rebel Havlíčkův Brod 500 hostů (26 km, 13 000 bodů) 

18 kolo Salith Šumperk- HC Rebel Havlíčkův Brod 60 hostů (137 km, 8220 bodů) 

 



 



 



1. HC Dukla Jihlava 

 

Na čelo tabulky se ve čtyřicátém kole tabulky dostali fanoušci Jihlavy, kteří měli nejpočetnější výjezdy i v minulých 

sezonách. V počtu několik set fanoušků pravidelně vyráží na obě derby, jak do Havlíčkova Brodu, tak do Třebíče, v počtu 

přes 100 fanoušků pak nedávno vyrazili i do Hradce Králové. Jihlavští fanoušci mají na svém kontě již několik 

zrealizovaných choreografií, a to především v derby utkáních. Ve zbytku sezony čeká jihlavské fanoušky ještě jeden 

výjezd na derby do Havlíčkova Brodu, je tak velmi pravděpodobné, že se na čele udrží až do konce sezony. Oproti minulým 

sezonám ovšem došlo k mírnému poklesu na domácím stadioně, kam chodí méně diváků jak na obyčejná utkání, tak na derby 

zápasy. 

 

Plusy:  

výjezdy na derby 

choreografie 

druhý výjezd do Hradce Králové 

 

Minusy:  

méně početné výjezdy na začátku sezony 

klesající návštěvy na domácím stadionu 

 

3 top výjezdy  

40. kolo HC Královští Lvi-HC Dukla Jihlava 120 hostů (113 km, 13 560 bodů) 

41. kolo HS Třebíč-HC Dukla Jihlava 250 hostů (36 km, 13 500 bodů) 

21. kolo HC Rebel Havlíčkův Brod- HC Dukla Jihlava 500 (26 km, 13 000) 

 



 



 



 



 

UFOTKY Z VÁNOČNÍ BESÍDKY 
HRÁČŮ BENÁTEK NAD JIZEROU  

 
 Vánoční besídky patří téměř u každého týmu k tradičním záležitostem. Je to možnost pobavit se a popít se 
svými spoluhráči. Jen výjimečně však na tyto besídky mohou i redaktoři či fotografové. Benátečtí hokejisté jsou 
však výjimkou. Jejich sešlost totiž navštívila fotografka Petra Skopcová (http://hakunamatata.rajce.idnes.cz). 
Smysl jednotlivých dárků sice často pochopí jen sami hráči, v některých případech je ale jasné, proč dotyčný 
dostal od svého vylosovaného spoluhráče právě tuto pozornost. Magazín o 1. lize vám některé z fotek 
prostřednictvím PETRY SKOPCOVÉ a webu hokejbenatky.cz zprostředkovává. 

 Lukáš Král dostal hůl. Pochopitelně však ne 
hokejovou. Dostal tu do (hokejového) důchodu. 
Však jí také brzy bude potřebovat. Je mu již 
37 let. Aleš Vála a Tomáš Klimt (oba 39 let) 
jistě Královi tiše závidí, že dostal tak 
praktický dárek. 

http://hakunamatata.rajce.idnes.cz/


 

Gólman Benátek nad Jizerou 
Jiří Stejskal dostal masku. Ne 
však brankářskou. S touhle do 
brankoviště nemůže.  



 

Vít Jonák dostal boxovací pytel s podobiznou 
Milana Tomana, s nímž se popral 
v extraligovém zápase mezi Libercem a 
Českými Budějovicemi. Může tak trénovat na 
případnou odvetu. „Dárek jsem dostal 
úžasný. Je to boxerský pytlík s fotkou 
Milana Tomana, se kterým jsem se "popral" 
v Budějovicích. Díky tomu jsem v kabině 
častým terčem vtípků,“ uvedl Jonák 
v rozhovoru pro hokej-benatky.cz. 

 



 

Tady už mohou pomoci jen Tři 
veteráni... A tentokrát jimi není myšleno 
trio Král, Vála, Klimt. 



 

Ctibor Jech dostal nové 
zuby. I nadále tak může 
skákat do střel po hlavě. 
Má totiž v zásobě několik 
náhradních chrupů. A jak 
slušivých! 



 

Partnerka jistě musí mít radost. 
Takové sexy spodní prádlo roztouží 
každou ženu...  
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LEGENDA 

Legenda Chomutova, 
alespoň tedy v té 
prvoligové éře klubu. 
V 1. lize nastřádal za 
516 zápasů 508 bodů. 
V historické tabulce jsou 
lepší jen Daniel Hodek, 
Jaroslav Roubík a 
Oldřich Bakus. 
-------------------- 

foto: Martin Ritter 

UKAMIL KOLÁČEK 



 Do Chomutova v posledních letech 
přicházely hvězdy typu Radka Dudy, Davida 
Hrušky nebo Milana Krafta, ale žádný z nich 
nebyl tak produktivní jako Kamil Koláček.  

  Tento litvínovský odchovanec sbíral rok 
co rok kolem padesáti bodů, v sezóně 
1997/1998 pak dokonce se 73 body opanoval 
ligové bodování (po Václavu Prospalovi druhý 
nejlepší výkon od roku 1992). Stejnou cenu 
obdržel i o tři roky později, tentokráte mu na 
to stačilo vzhledem k nízkému počtu kol „jen“ 
50 bodů. V ročníku 1997/1998 se stal 
zároveň i nejlepším kanonýrem soutěže. Jeho 
počin (37 branek) je dodnes druhým 
nejlepším výsledkem od rozpadu 
Československa (o jednu branku více dal už 
jen tehdejší znojemský forvard Patrik Fink).   
 V roce 2006 po devíti letech v KLH 
svůj dlouholetý klub na vlastní žádost opustil 
a posílil na extraligu zbrojící Mladou Boleslav. 
„Změnu už jsem skutečně potřeboval. To 
angažmá bylo fakt dlouhé,“ řekl v rozhovoru 
pro idnes.cz. „Na Chomutov každopádně 
vzpomínám moc rád. Úvodní dvě sezony v 
Chomutově byly parádní. Týmu se mimořádně 
dařilo, navíc já osobně vyhrál kanadské  

 bodování. A k tomu ta baráž o extraligu,“ 
dodal dnes již 39letý trenér chomutovské 
mládeže.  

 Na Mladou Boleslav ale asi moc v 
lásce vzpomínat nebude, jelikož velkou letní 
posilu po příchodu Richarda Krále vedení 
Bruslařského klubu šouplo na hostování do 
druholigového Mostu. „Otrávený jsem byl 
akorát chvíli -z boleslavského trenéra. Vzal 
jsem to ale jako skutečnost, tak to chodí,“ 
nedělal si těžkou hlavu 180cm vysoký centr. 
 Kamil Koláček byl posledním 
kamínkem do vítězné mozaiky Baníku a i 
s jeho vydatným přispěním postoupil Most 
do 1. ligy. Druhou nejvyšší soutěž si za 
Severočechy i rok zahrál a pomohl 
nováčkovi soutěže k záchraně. Po této 
sezóně, s datováním 2007/2008, se rozhodl 
hokejista s 81 extraligovými starty ukončit 
svoji bohatou kariéru, kterou krom 
Chomutova, Mostu a Mladé Boleslavi strávil 
v Litvínově, Vítkovicích, Porubě, Prostějově 
či v Jindřichově Hradci.  
  



 ZÁBAVA 
Hlášky z ledního hokeje za rok ZÁKEŘNÝ SMÍCH JIŘÍKŮ HUDLERŮ 

2012-12-30 
zdroj: deník Sport 

 
Miroslav Vaněk na adresu deníku Sport: 
„Do vašeho deníku nemám co říct, jo? Co 
vy tam píšete za hovna, už tři měsíce, vy 

odborníci na hokej, tak s váma já nemám o 
čem komunikovat, jo? Jste naprostý 

zoufalci. Nazdar!“ 
 

Jaroslav Veverka po vítězné baráži: 
„Spousta lidí doteď plivala na jméno 

Veverka. Psalo se, že jsme úplní diletanti, 
kteří absolutně nic nevědí o hokeji. A já 

teď můžu říct do republiky: Pánové, 
Veverka to dokázal, Veverka to zvládnul.“ 

 ARNOLD SCHWARZENEGER vs. ČESKÝ 
DABING V NHL 

ZHLÉDNOUT MŮŽETE ZDE
Komentář Sportu: Čistá pravda, baráž se 

vyhrává především ve VIP. 

 

 
Jaroslav Veverka po propuštění Radka 
Dudy: „Když člověk dostane rakovinu, 

první co musí udělat, je vyříznout zhoubný 
nádor.“ 

 
Tomáš Pospíšil na adresu brněnských 
fanoušků: „To byla tragédie! Ať radši 
zůstanou doma a někde se zavřou do 

klece.“ 
 

Petr Nedvěd: „Ti, co se mnou hráli 
v Lillehammeru, už jsou všichni trenéři 

nebo manažeři. A nebo už nežijí...“ 
 

Radek Duda: „Trvaj je asi pan Božskej. 
Vychytá dvě nuly a nejspíš si myslí, že 

kolem něj budeme našlapovat po špičkách.“ 
 

Jaromír Jágr poté, co na něj bučeli 
v Chomutově: „Nedá se nic dělat, bral 

jsem to jako povzbuzování. Barák si tady 
asi nepostavím, bydlet v Chomutově 

nebudu. To by mi sousedi rozmlátili okna.“ 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=rLrXzSgXAN0&list=PL73730355D2D05BB2&index=6&feature=plpp_video


KA 

UKVIZ TEST 

VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ! 

KDO JE TO? 

 Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš klub? 
Poznáš hráče?1. indicie: rok založení 1956  

1. indicie: obránce, dlouhé vlasy  2. indicie: Tomáš Chlubna, Michal Důras, Lukáš 
Pech 

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

2. indicie: Vicemistr ELH 2011 
3. indicie: Lukáš Sláma 3. indicie: asistentem trenéra je Patrik Augusta  
4. indicie: Kohout 4. indicie: Horácký zimní stadion  5. indicie: kř. jméno Jakub 5. indicie: Čachotský, Hodek, Ficenc, Jeslínek 
 10 otázek Danko Deveri je odchovancem 

jakého klubu? 
6) Který hráč letos neobléká dres Kadaně? 
a) Tomáš Schmidt 1) Kdo je kapitánem Jihlavy? 
b) Martin Szakal a) Tomáš Čachotský 
c) Zdeněk Skořepa b) Jiří Dobrovolný 
d) Jaroslav Hafenrichter c) Tomáš Ficenc 
7) V jakém klubu hraje Václav Čejka?d) Daniel Hodek  
a) Kadaň 2) Kdo je hl. trenérem Kadaně? 
b) Most a) Michal Jäger 
c) Šumperk b) Stanislav Mikšovic 
d) Třebíč c) Mikuláš Antonik 
8) Kolik let je Jiřímu Hendrichovi?d) Jiří Čelanský  

Kolik let je Jiřímu Hendrichovi? a) 28 3) Kde hrál loni Cody Hess? 
a) v Anglii 
b) v USA 
c) v Kanadě 
d) ve Francii 
4) Za koho nikdy nehrál Lukáš Havel? 
a) Znojmo 
b)  Třebíč 
c)  Havl. Brod 
d)  Jihlava 
U5) Danko Deveri je odchovancem… 
a) Kadaně 
b) Chomutova 
c) Třebíče 
d) Jihlavy 
 

b) 31 
c) 34 
d) 37 
9) Kolik mistrovských titulů získala Jihlava? 
a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 Pokud jste dosáhl/a… jste…
10) Odkud přišel do Jihlavy Miha Štebih? 

 
20-26 bodů Prezident klubu 

a) Jesenice 16-19 bodů Generální manažer 
b) Salcburg 
c) Lublaň 
d) Znojmo 
 

12-15 bodů Hlavní trenér 
7-11   bodů Asistent trenéra 
3-6     bodů Trenér mládeže 
0-2     bodů Nosič vodZa každou správnou odpověď 1 bod y 



 

UPŘÍŠTÍ ČÍSLO:  
SPECIÁL PŘED PLAY-OFF/OUT 

VYCHÁZÍME PŘED VYŘAZOVACÍMI BOJI 

 - MARTIN KOUDELKA 
- DANIEL BOHÁČ 
- DANIEL HODEK 
- KAREL PLÁŠEK 
- TOMÁŠ NOUZA 

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

10 otázekVýsledky kvizu  
1) c   5) c  9) c Kdo je to? 
2) d   6) c  10) b 1. MAREK LOSKOT 

2. ZDENĚK ČÁP 
3. TOMÁŠ KOLAFA 
UPoznáš…? 
klub: HC DUKLA JIHLAVA 
hráč: JAKUB BARTOŇ 

3) b   7) d 
4) a   8) c 
 

UKontakty 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
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