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UPŘEDMLUVA 
 
 "Už je to tady! Už je to 

UFOTO ČÍSLA 
Nádherné pietní choreo od havlíčkobrodských fanoušků, kteří si tímto 

způsebem zavzpomínali na nedávno zesnulého hlasatele klubu pana Václava 
Borovičku, jehož hlas provázel zápasy Rebelu dlouhých 35 let. tady! Ano, mám na mysli tak dlouho 

očekávané play-off naší druhé 
nejvyšší soutěže, kam už od 
začátku sezóny směřovaly cíle 
všech účastníků. Pole prvoligových 
týmů se rozdělilo na osm 
šťastných a šest zklamaných. Ale 
ani pro ty zklamané sezóna ještě 
nekončí, čeká na ně totiž play-out, 
případně ošidná baráž. Právě 
tématu play-off, respektive play-
out, se obšírně věnuje toto číslo 
magazínu o 1. lize. Najdete v něm 
analýzy všech týmů, ať už je to 
Mladá Boleslav nebo Beroun.   

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

 Jako tradičně ale v obsahu 
naleznete i několik profilů 
prvoligových hráčů. Tentokráte se 
budeme věnovat především 
hráčům, kteří patří k těm 
nejstarším v lize. Jejich 
zkušenosti by mohly být v play-off 
pro jejich týmy hodně důležité. 
Těšit se tedy můžete na články o 
jihlavském kanonýrovi Danielu 
Hodkovi, ústeckém „fotbalistovi“ 
Danielu Boháčovi, hradeckém 
(inline) hokejistovi Luďku Brožovi 
a litoměřickém veteránovi 
Ladislavu Slížkovi. 

Obsah

 Zároveň přineseme i článek 
o Borisu Žabkovi, který se vrátil 
z hokejového důchodu a vypomůže 
Mladé Boleslavi v závěrečných 
bojích play-off. 
 Doufejme, že se vám toto 
číslo bude líbit a obohatí vás o 
několik informací k závěru této 
povedené prvoligové sezóny. 

 
Přejeme příjemné čtení  

CITÁT ČÍSLA 
 

„Na to, abychom uspěli, 
potřebujeme, aby každý hráč 

odváděl výkon na hranici 100 %, 
možná ještě víc.“ 

 
Radim Vrbata, třetinový majitel 

BK Mladá Boleslav a hráč Phoenixu 
Coyotes, chce od svých 

zaměstnanců vidět 100% výkony.  

  PLUS 

   

 MINUS 

    

DAVID ROUPEC 
Mladý obránce Královských lvů veřejně (pro novináře) pojmenoval to, 
co všichni viděli. Své spoluhráče bez ostychu zkritizoval za to, že 
někteří z nich nepodávají stoprocentní výkony. Za svůj rozhovor sice 
sklidil aplaus od nespokojených fanoušků, ale v kabině a u vedení 
klubu se jeho kritika s moc pozitivním ohlasem nesetkala.  
 MLADOU BOLESLAV MOHLI POSÍLIT HRÁČI PHOENIXU COYOTES 

Kdyby výluka zhatila celou sezónu NHL, Mladá Boleslav by na tom hodně vydělala. 
Nejenže by za ní nastupoval jeden z majitelů klubu Radim Vrbata, ale i další hráči 
z této soutěže. Vrbata v rozhovoru přiznal, že o angažmá v 1. lize měli zájem 
někteří jeho spoluhráči- Lauri Korpikoski, Raffi Torres či Derek Morris. 

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Tým z Vysočiny v posledních devíti kolech vyhráli za tři body 
pouze jednou. A to na ledě Šumperka. Dva body získali i na ledě 
Třebíče, jinak si ale připisovali jednu porážku za druhou. Nebýt 
povedeného ledna, play-off by se v Havlíčkově Brodě nehrálo. 
 

NÁVŠTĚVNOST 
Trend klesání návštěv stále probíhá. Hned ve čtyřech městech (Benátky n/J, Kadaň, 
Most, Beroun) chodilo letos na domácí zápasy méně jak 400 diváků. V Mostě a 
Berouně dokonce pod 300. Ani v Písku to nebylo o moc lepší a i tamější návštěvnost 
se jen lehce přehoupla přes 400. Počet diváků v Olomouci a Hradci Králové je také 
zarážející. Co s tím? Jak diváky do ochozů přilákat? Toť otázka. Jedno je ale jisté, 
pokud tento trend neustoupí, 1. liga zamíří do záhuby. 
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STATISTIKY 

k 19. 2. 2013 

HRÁČSKÉ STATISTIKY PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
TOP 15 kan. bodování TOP 7 asistentů

 
1. Jaroslav Roubík (UNL) 61 bodů 
2. Tomáš Nouza (MB)  59 
3. David Výborný (MB)  54 
4. Matěj Pekr (OLO)  52 
5. Jiří Řípa (OLO)   48 
6. Robin Kovář (UNL)  43 
7. Ladislav Rytnauer (HB) 40 
8. Daniel Hodek (JIH)  39 
9. David Dolníček (TRE) 39 
10. Lukáš Poživil (UNL)  39 
11. Lukáš Pabiška (MB)  38 
12. Michal Jeslínek (JIH) 38 
13. Lukáš Endál (HB)  38 
14. Martin Koudelka (MB) 38 
15. Petr Polodna (HB)  38 
 

TOP  7 kan. bodování (obránci) 
 
1. Lukáš Poživil (UNL)  39 bodů 
2. Aleš Holík (ŠUM)  35 
3. Jakub Bartoň (OLO)  32 
4. Tomáš Sedlák (ŠUM) 28 
5. Tomáš Kolafa (MB)   28 
6. Milan Toman (MB)  26 
7. Kamil Charousek (MOS) 25  
 

TOP 7 střelců 
 
1. Matěj Pekr (OLO)  31 gólů 
2. Tomáš Nouza (MB)  31  
3. Jaroslav Roubík (UNL) 28 
4. Robin Kovář (UNL)  26 
5. Lukáš Pabiška (MB)  22 
6. Filip Seman (KAD)  21 
7. Daniel Hodek (JIH)  20 

TOP 3 střelců (obránci) 
 

1. Aleš Holík (ŠUM)  13 gólů 
2. Kamil Charousek (MOS) 12  
3. Lukáš Poživil (UNL)  11  
 

 TOP 5 juniorů (bodování) 
  
1, David Výborný (MB)  37 asistencí 1. Dominik Simon (LIT)  19 
2. Jaroslav Roubík (UNL) 33  2. Filip Vlček (PIS)  18 
3. Jiří Řípa (OLO)   31 3. Vojtěch Zadražil (JIH) 12 
4. Lukáš Král (BNJ)  30 4. Jiří Bárta (BER)  9 
5. Tomáš Nouza (MB)  28 5. Lukáš Králík (OLO)  7 
6. Lukáš Poživil (UNL)  28 
7. David Dolníček (TRE) 27 TOP 3 cizinci (bodování)
 

 
 

TOP 3 asistentů (obránci) 1. Adam Lapšanský (UNL) 29 
 2. František Gerhát (LIT) 23 

1. Lukáš Poživil (UNL)  28 asistencí 3. Dalibor Bortňák (BNJ) 13 
2. Jakub Bartoň (OLO)  24  

TOP 3 gólmani (počet výher)3. Tomáš Kolafa (MB)   23  
  
1. Roman Will (MB)  33 

TOP 10 hráčů s bilancí plus/minus 2. Marek Čiliak (TRE)  30 
 3. Miroslav Hanuljak (KAD) 25 
1. Jaroslav Roubík (UNL)      + 36  
2. Tomáš Demel (MB)  30 

TOP 3 gólmani (čistá konta)3. Lukáš Poživil (UNL)  29  
 4. Martin Koudelka (MB) 28 
1. Miroslav Hanuljak (KAD) 7 5. Tomáš Nouza (MB)  26 
2. Marek Čiliak (TRE),  6. Josef Jindra (MB)  26 
Libor Kašík (OLO),  7. Jiří Řípa (OLO)  25 
Roman Will (MB)  6 8. Jakub Bartoň (OLO)  24 
 9. Matěj Pekr (OLO)  23 
Úspěšnost zákroků (min. 26 záp.)10, Zbyněk Hampl (OLO) 21  

  
 1. Miroslav Hanuljak (KAD)      94,08% TOP 5 nejtrestanějších hráčů

zdroj statistik: hokej.cz 

 
2. Roman Will (MB)                  93,54%  
3. Marek Čiliak (TRE)         93,45% 1. Pavel Mrňa (LIT)     130 TM 
4. Libor Kašík (OLO)                 93,36% 2. Petr Přindiš (BER)     119  
5. Daniel Dolejš (HB)          92,59% 

3. Aleš Holík (ŠUM)     100  
4. Petr Štěpánek (HB)      99 Průměr gólů na zápas   
5. Marek Čurilla (MOS)    97 (min. 26 záp.)
 

 
1. Roman Will (MB)  1,87 

Nejhorší +/- 2. Miroslav Hanuljak (KAD) 2,01 
 3. Libor Kašík (OLO)  2,15 
520. Jiří Jebavý (BER) - 25 bodů  
519. Vítězslav Nedrda (MOS) - 24 Nejvíce odchytaných minut
518. Vladislav Kubeš (PIS) - 22 

 
1. Marek Čiliak (TRE)           2956 

517. Tomáš Sedlák (ŠUM)  - 20 2. Tomáš Štůrala (ŠUM)        2803 
516. Martin Ondráček (HB)  - 18 3. Roman Will (MB)              2536 
  

 



 

UTÝMOVÉ STATISTIKY PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
 

TABULKY 
1. liga  TABULKA PRŮMĚRNÉ NÁVŠTĚVNOSTI 

DOMÁCÍCH ZÁPASŮ  P Tým Z V VP PP P Skóre B 
 
1. Mladá Boleslav  2164 diváků BK Mladá Boleslav1.    52  33  7  4  8  191:104  117  

2. Ústí nad Labem  1716 
HC Olomouc2.    52  34  2  7  9  190:109  113  3. Třebíč   1550 

4. Jihlava   1414 
HC Slovan Ústečtí Lvi3.    52  31  8  2  11  192:125  111  

5. Havlíčkův Brod  1222 
6. Šumperk   1152 4.  SK Horácká Slavia Třebíč  52  25  6  8  13  151:119  95  
7.-8. Olomouc   1103 
7.-8. Litoměřice   1103 SK Kadaň5.    52  25  5  4  18  156:124  89  

9. Hradec Králové   898 
6.  HC Dukla Jihlava  52  23  5  3  21  163:124  82  10. Písek    424 

11. Benátky nad Jizerou  330 
Královští lvi Hradec Králové7.    52  21  3  8  20  161:163  77  12. Kadaň    324 

13. Most     292 8.  HC Rebel Havlíčkův Brod  52  20  6  4  22  153:164  76  
14. Beroun    208 

 HC Benátky nad Jizerou9.    52  19  4  9  20  144:149  74  
VYUŽITÍ PŘESILOVÝCH HER 

 10.  HC Stadion Litoměřice  52  19  3  7  23  139:151  70  

1. Jihlava   22,83 % 
Salith Šumperk11.    52  13  10  2  27  139:172  61  2. Olomouc   22,76 

3. Ústí nad Labem  22,27 
12.  HC Most  52  9  7  3  33  130:212  44  

4. Benátky nad Jizerou 20,92 
5. Mladá Boleslav  20,33 13.  HC Berounští Medvědi  52  10  4  6  32  118:208  44  
6. Havlíčkův Brod  20,21 
7. Třebíč   18,22 IHC Písek14.    52  9  3  6  34  106:209  39  

8. Hradec Králové  17,63  
9. Beroun   16,67 
10. Šumperk   15,86 
11. Most    14,84 
12. Kadaň   14,73 
13. Litoměřice    12,26 
14. Písek   9,70 

 

ÚSPĚŠNOST OSLABENÍ 
 
1. Mladá Boleslav  88,01 % 
2. Olomouc   86,31 
3. Třebíč   85,71 
4. Ústí nad Labem  84,76 
5. Kadaň   83,67 
6. Havlíčkův Brod  83,39 
7. Šumperk   82,28 
8. Litoměřice    81,12 
9. Benátky nad Jizerou 80,89 
10. Jihlava   80,10 
11. Písek   79,10 
12 Hradec Králové  78,99 
13. Most    78,01 
14. Beroun   77,94 

 

http://www.hokej.cz/tym/89/
http://www.hokej.cz/tym/24/
http://www.hokej.cz/tym/126/
http://www.hokej.cz/tym/17/
http://www.hokej.cz/tym/39/
http://www.hokej.cz/tym/16/
http://www.hokej.cz/tym/884/
http://www.hokej.cz/tym/124/
http://www.hokej.cz/tym/91/
http://www.hokej.cz/tym/500/
http://www.hokej.cz/tym/563/
http://www.hokej.cz/tym/122/
http://www.hokej.cz/tym/26/
http://www.hokej.cz/tym/40/


 TIPY NA ČLÁNKY 
1) Po vyhecovaném derby mezi Havlíčkovým Brodem a nakonec vítěznou Jihlavou vznikla na 
stránkách hcrebel.cz ironická, recesistická, leč jízlivá audio reportáž. Některým se líbí, ostatní ji 
odsuzují. Pokud jste toto delší komentované slovo ještě neslyšely, určitě tak udělejte. Zde je 
odkaz: http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Audio-Souboj-dvou-rivalu-body-mirily-do-Jihlavy-
Rebelove-vysli-naprazdno-1963 
 
2) Oficiální klubové stránky Mladé Boleslavi poskytly svým čtenářům rozhovor s třetinovým 
majitelem klubu Radimem Vrbatou. Ten se rozhovořil o tom, kdo by posílil středočeský celek 
v případě výluky, i o situaci v zákulisí klubu. http://www.bkboleslav.cz/clanek.asp?id=Radim-
Vrbata:-Kazdy-hrac-musi-jet-na-sto-procent.-Jedine-tak-muzeme-uspet-3252 
 
3) Na druhé stránce magazínu o 1. lize jsme dali palec nahoru Davidu Roupcovi za rozhovor pro 
iDnes.cz, v němž upřímně pojmenoval hlavní problém Královských lvů. Zde je odkaz na zmiňovaný 
článek: http://hokej.idnes.cz/david-roupec-hokej-hradec-kralove-prvni-liga-fm1-
/hok_1liga.aspx?c=A130131_151925_hok_1liga_ten 
A zde pak reakce asistenta kapitána Michala Tvrdíka a generálního manažera Aleše Kmoníčka: 
http://hokej.idnes.cz/david-roupec-rozpoutal-debatu-ve-svem-tymu-hradeck-kralove-hokej-phr-
/hok_1liga.aspx?c=A130202_1884604_hok_1liga_ten 
 
4) MF Dnes pořídila interview i s odcházející jedničkou Hradce Králové Jakubem Čechem. Jak 
vysvětlil svůj odchod do ciziny? Jaké má další plány do budoucna? 
http://hokej.idnes.cz/hokejovy-brankar-jakub-cech-odchazi-z-hradce-do-nemeckeho-
crimmitschau-1zc-/hok_1liga.aspx?c=A130129_1882645_hok_1liga_ald 
 

http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Audio-Souboj-dvou-rivalu-body-mirily-do-Jihlavy-Rebelove-vysli-naprazdno-1963
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Audio-Souboj-dvou-rivalu-body-mirily-do-Jihlavy-Rebelove-vysli-naprazdno-1963
http://www.bkboleslav.cz/clanek.asp?id=Radim-Vrbata:-Kazdy-hrac-musi-jet-na-sto-procent.-Jedine-tak-muzeme-uspet-3252
http://www.bkboleslav.cz/clanek.asp?id=Radim-Vrbata:-Kazdy-hrac-musi-jet-na-sto-procent.-Jedine-tak-muzeme-uspet-3252
http://hokej.idnes.cz/david-roupec-hokej-hradec-kralove-prvni-liga-fm1-/hok_1liga.aspx?c=A130131_151925_hok_1liga_ten
http://hokej.idnes.cz/david-roupec-hokej-hradec-kralove-prvni-liga-fm1-/hok_1liga.aspx?c=A130131_151925_hok_1liga_ten
http://hokej.idnes.cz/david-roupec-rozpoutal-debatu-ve-svem-tymu-hradeck-kralove-hokej-phr-/hok_1liga.aspx?c=A130202_1884604_hok_1liga_ten
http://hokej.idnes.cz/david-roupec-rozpoutal-debatu-ve-svem-tymu-hradeck-kralove-hokej-phr-/hok_1liga.aspx?c=A130202_1884604_hok_1liga_ten
http://hokej.idnes.cz/hokejovy-brankar-jakub-cech-odchazi-z-hradce-do-nemeckeho-crimmitschau-1zc-/hok_1liga.aspx?c=A130129_1882645_hok_1liga_ald
http://hokej.idnes.cz/hokejovy-brankar-jakub-cech-odchazi-z-hradce-do-nemeckeho-crimmitschau-1zc-/hok_1liga.aspx?c=A130129_1882645_hok_1liga_ald


 VIDEOTÉKA 
MATĚJ PEKR, NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ OLOMOUCE, BYL V ZÁPASE 

S HAVLÍČKOVÝM BRODEM PO ZÁKROKU RADIMA OSTRČILA NUCEN SE ZRANĚNÝM 
KOLENEM ODSTOUPIT ZE ZÁPASU. VYNECHAL I NÁSLEDUJÍCÍ DVĚ KLÁNÍ. JEHO 

ZDRAVOTNÍ STAV JE OTÁZKOU. PRO MORU BY JEHO ABSENCE V PLAY-OFF MOHLA 
BÝT OSUDNÁ. 

Video ze zákroku: http://www.oltv.cz/pekrovo-zraneni-po-zakroku-hrace-havlickova-brodu-
video-975.html 

 
 

SK KADAŇ CHYSTÁ PRO SVÉ FANOUŠKY NA VYŘAZOVACÍ BOJE SVĚTELNOU SHOW. A 
ROZHODNĚ SE NEJEDNÁ O ŽÁDNOU AMATÉŘINU. PODÍVEJTE SE NA ZKOUŠKU: 

 ZDE 

http://www.oltv.cz/pekrovo-zraneni-po-zakroku-hrace-havlickova-brodu-video-975.html
http://www.oltv.cz/pekrovo-zraneni-po-zakroku-hrace-havlickova-brodu-video-975.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=th3-0eh5vto


 
BK MLADÁ BOLESLAVU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Jihlava  0:2  Ml. Boleslav 
Ml. Boleslav  1:4  Třebíč 

Ústí n/L  3:4sn.  Ml. Boleslav 
Ml. Boleslav  4:7  Olomouc 

Hradec K.  3:4sn.  Ml. Boleslav 
Písek  2:3sn.  Ml. Boleslav 
Most  3:6  Ml. Boleslav 

Ml. Boleslav  3:2pr.  Beroun 
Havl. Brod  2:4  Ml. Boleslav 

Ml. Boleslav  8:0  Most 

TOMÁŠ NOUZA 
Šikovný útočník v tomto období zaznamenal tři vítězné 
góly v samostatných nájezdech. A v zápase s Berounem 
pak dokonce udeřil již v prodloužení. Sečteno 
podtrženo, díky Tomáš Nouzovi získala Mladá Boleslav 
čtyři bonusové body. A to v konečném součtu zajistilo 
Bruslařskému klubu vítězství v základní části. V play-
off může být jeho um v nájezdech klíčový. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Zajímavou posilu z extraligové Plzně získal tým okolo Davida 
Výborného či Tomáše Nouzi. Do konce sezóny totiž do středočeského 
města putuje nadějný Ondřej Havlíček (foto). Ten bude klíčovým mužem 
zejména při případných samostatných nájezdech. Jeho bekhendový 
blafák málokterý gólman dokáže vystihnout. Pochopitelně se ale jedná o 
obrovskou posilu i do normální hry. Naděje plzeňského hokeje má totiž 
vytříbenou techniku. 
 
* Další velkou posilou se stal defenzivně laděný forvard Zdeněk Ondřej. 
Ten do Mladé Boleslavi přichází na přestup z Chomutova, do jehož 
sestavy se ovšem hokejista s bohatými extraligovými zkušenostmi 
neprobojoval a letošní ročník tak trávil na farmě v Kadani.  
 
* Tým naopak opustil obránce Ondřej Šmach. Ten přišel do Mladé Boleslavi 
před startem letošního ročníku, ale nenaplnil očekávání do něj vkládaná a 
pro závěr sezóny posílil konkurenční Ústí nad Labem. 
 
* Talentovaný obránce Vojtěch Mozík dokončí sezónu v Plzni. Vedení klubu 
se rozhodlo nebránit mu v jeho úspěšném angažmá na západě Čech. 
 
* Do Berouna byli poslání Aleš Padělek a Marek Loskot. Odchody těchto 
kvalitních útočníků moc nadšení v řadách mladoboleslavských fanoušků 
nepřineslo, ani když se do Bruslařského klubu z Berouna vrátil důrazný, 
ale trápící se Zbyněk Hrdel.  



 
UHC OLOMOUC 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Třebíč  0:4  Olomouc 
Olomouc  1:4  Ústí n/L 

Hradec K.  2:6  Olomouc   
Ml. Boleslav  4:7  Olomouc   

Olomouc  6:1  Písek 
Beroun  1:2  Olomouc   

Olomouc  6:1  Havl. Brod 
Most  2:3  Olomouc   

Olomouc  2:3  Litoměřice 

MATĚJ PEKR 
Olomoucký snajpr odehrál v tomto období pouze čtyři 
utkání (v tom pátém totiž musel kvůli zranění 
předčasně do kabin a ve zbylých dvou duelech základní 
části ze stejného důvodu absentoval), ale byl by hřích, 
nevyhlásit ho hráčem období. V oněch čtyřech duelech 
totiž nasázel osm branek a přidal jednu asistenci. 
Získal i sedm plusových bodů do statistiky +/-.  

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Matěj Pekr je zraněný! V zápase 50. kola s Havlíčkovým Brodem ho 
totiž atakoval Radim Ostrčil, který přivodil nejlepšímu kanonýru soutěže 
zranění v oblasti kolena. „Myslíme, že si ještě letos určitě zahraje. Nic 
víc se k tomu nedá říct,“ uvedl před play-off tajemně trenér týmu Jan 
Tomajko. „Navíc nejsme mužstvo jednoho hráče,“ dodal pro iDnes.cz.  
 
* Marodkou sužovanou defenzivu přišel vyztužit Ondřej Kříž. Tento zkušený 
bek poslední roky trávil v Litoměřicích. V produktivitě patří tento veterán 
k nejlepším v soutěži, ale zároveň jeho defenzivní schopnosti jsou nepřímo 
úměrné věku. Každopádně v play-off bude tento zadák, jenž už v minulosti 
v Moře působil, užitečnější než nějaký nezkušený junior.  
 
* Další posilu, tentokráte ovšem do ofenzivy, přivedla Mora z extraligového 
Třince. Jedná se o talentovaného Adama Rufera (foto), který letos působil 
v nedalekém Šumperku. Za Draky odehrál 26 zápasů, v nichž vsítil dvě 
branky a na dalších šesti se podílel asistencí. Nadějný útočník přišel stejně 
jako Kříž rovněž kvůli marodce Mory, na kterou dlouhodobě přibyl i Radim 
Kucharczyk, který zřejmě vynechá čtvrtfinálovou sérii.  
 
* Za Olomouc v zápase proti Jihlavě nastoupily dva věkové extrémy. 
Zatímco legenda českého hokeje Jiří Dopita řádil v útoku, obránce Alex 
Rašner nastoupil v defenzivě. Tyto dva spoluhráče dělí propastných 28 let! 
Rašnerovi je šestnáct, Dopitovy 44. 
 



 
ÚSTÍ NAD LABEMU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

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

Ústí n/L  3:4sn.  Ml. Boleslav 
Písek  1:4  Ústí n/L   

Beroun  1:2pr.  Ústí n/L   
Havl. Brod  2:4  Ústí n/L   

Ústí n/L  6:2  Most 
Litoměřice  3:6  Ústí n/L   
Ústí n/L  5:1  Šumperk 

MAREK LAŠ 
Levý křídelník v tomto období, které mapuje šesté 
číslo magazínu o 1. lize, působil i v mateřské Třebíči. 
Tam stihl do přestupové uzávěrky odehrát ještě tři 
utkání, které se započítávají do tohoto období. V nich 
dal dvě branky a na jednu přihrával. Dobrou formu si 
s sebou přivezl i na sever Čech. Čtyřmi body zřídil 
Most, gól pak dával Havlíčkově Brodu i Litoměřicím. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Do Ústí nad Labem přišla z Mladé Boleslavi posila do defenzivy. Jedná 
se o obránce Ondřeje Šmacha (foto), který nebyl v Bruslařském klubu 
moc vytěžován. „Je to zkušený kluk, má dobrou rozehrávku, platný je i 
při přesilových hrách. Vím moc dobře, co je to za typ hráče. Měli jsme o 
něj zájem už loni, kdy vyhrál kanadské bodování ve slovenské extralize ve 
Skalici. Je to hokejista na to, aby dělal body, umí podržet puk a vnést 
klid do hry,“ uvedl generální manažer Ústeckých Jaromír Šindel. 
„Kdybych nevěřil, že Slovan nemá na baráž, tak bych sem nechodil. Ústí 
má kvalitní tým a minimálně do baráže by postoupit mělo. Navíc nyní se 
hraje široká prolínací soutěž, takže šance na postup máme vyšší. Co se 
týká základní části, i díky rozšířené baráži je jedno, zda skončíme první 
nebo třetí,“ netajila se v rozhovoru pro Martina Pešouta nová posila 
Slovanu. 
 
* Další posilou se stal Martin Frolík. Tento litvínovský hráč letos působil 
v Mostě, ve kterém se ve 14 zápasech blýskl skvělými sedmnácti body. 
 
* V týmu zůstává i Adam Lapšanský, kterému bylo prodlouženo hostování 
z Litoměřic. Z Třebíče pak byl zpět do řad Slovanu stažen defenzivní typ 
útočníka Marek Laš. 
 
* Naopak za Ústí nad Labem se již v dalších zápasech neobjeví Robin Hanzl, 
Jan Alinč (tyto dva hráče nebudou Lvi z extraligy stahovat) a Ondřej 
Havlíček (nově Mladá Boleslav). Do Kladna pak zamířil bek Petr Hořava. 



 
USK HS TŘEBÍČ 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Třebíč  0:4  Olomouc 
Ml. Boleslav  1:4  Třebíč   

Třebíč  6:1  Písek 
Beroun  1:4  Třebíč   

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

Třebíč  1:3  Litoměřice 
Šumperk  0:3  Třebíč   

Třebíč  3:2pr.  Benátky n/J 
 

MAREK ČILIAK 
Předsezónní posila z Komety Brno zářila v duelu 
s Mladou Boleslaví. kdy na horkém ledě favorita 
inkasovala pouze jednou, stejně jako v následujících 
střetnutích s Pískem a Mostem. V Šumperku pak 
slovenský gólman dokonce vychytal čisté konto. Již 
šesté v této sezóně, která je pro Čiliaka průlomová. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Marek Laš, odchovanec místního klubu, se vrátil do Ústí 
nad Labem. Nebylo mu totiž prodlouženo jeho hostování. 
Za Třebíč stihl odehrát patnáct utkání, v nichž dal tento 
defenzivně laděný forvard sedm branek a na stejný počet 
asistoval. “O služby Marka Laše projevilo zájem Ústí nad 
Labem, které vlastní jeho hráčská práva. I my jsme o něj 
pro další část sezóny stáli, ale Lvi chtějí mít co nejširší 
kádr, a proto Marka povolali zpět. Marek Laš je bojovník, 
který u nás odvedl velmi dobrou práci a já bych mu chtěl 
touto cestou poděkovat,“ uvedl pro hstrebic.cz sportovní 
manažer a zároveň i hlavní kouč HST Kamil Pokorný. 
 
* Konec přestupního termínu však pro Horáckou Slavii 
neznamenal pouze odchod Marka Laše, ale také příchod dvou 
talentovaných mladíčků z partnerské Komety Brno. Jedná se o 
hráče ročníku 1994- Adama Rašky (foto) a Petra Mrázka. “I 
my chceme být na závěrečnou část soutěže co nejlépe 
připraveni a protože se může stát cokoli, chceme mít co 
nejširší kádr. Proto jsme se domluvili s Kometou Brno na 
střídavých startech nadějných a v extralize juniorů 
produktivních útočníků Adama Rašky a Petra Mrázka. Oba by 
nám měli být v případě potřeby k dispozici," sdělil Jiřímu 
Mokrému Kamil Pokorný. 



 

 
USK KADAŇ 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Kadaň  4:2  Písek 
Beroun  2:1  Kadaň   

Kadaň  4:1  Havl. Brod 
Most  3:2  Kadaň   

Kadaň  1:3  Litoměřice 
Šumperk  3:2pr.  Kadaň   
Kadaň  2:3  Benátky n/J 
Kadaň  3:6  Hradec K. 
Jihlava  4:7  Kadaň   

 

JAROSLAV HAFENRICHTER 
Loni byl tento mladý útočník důležitou součástkou 
postupového Chomutova, a proto se čekalo, že v kádru 
A-týmu zůstane i pro extraligový ročník. Jenže 
neskutečný bojovník byl poslán na farmu, kde odvádí 
spoustu černé práce. V tomto období byl navíc hodně 
produktivní, skoro v každém zápase si připsal bod. 
Navíc přidal hned několik branek.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * To, čeho se mnozí fanoušci Kadaně obávali, se stalo 
skutečností. Úspěšného trenéra Jiřího Čelanského si stáhl do 
svého týmu Chomutov, který na konci ledna podruhé odvolal 
hlavního trenéra. K cestě Pirátů za záchraně má přispět již 
zmiňovaný Jiří Čelanský, který bude kandidovat i přes jeho 
odchod před klíčovou fází sezóny na cenu pro trenéra roku. 
S Kadaní totiž dokázal obdivuhodnou věc. Z posledního místa 
jí vytáhl až na 4. místo prvoligové tabulky.  

* Na jeho uvolněný post v Kadani zamířil Jiří Doležal (foto), 
který loni dovedl Chomutov do nejvyšší soutěže (každopádně 
na lavičce Pirátů moc dlouho nevydržel). Ještě předtím byl 
odvolán v Berouně. Asistentem hlavního trenéra se stal 
Mikuláš Antonik, bývalý hlavní trenér Kadaně. 

* Obránce Martin Lučka se v kadaňském dresu již neobjeví. 
Piráti jej vyměnili za vítkovického útočníka Tomáše Káňu. Bývalý 
zadák Zlína odehrál za Kadaň 18 zápasů, v nichž si defenzivně 
laděný bek připsal čtyři asistence.  

* Naopak se za Kadaň může objevovat Jakub Stehlík, nová posila 
Chomutova z jihomoravského Znojma. Důrazný 22letý zadák tak 
zacelí uvolněné místo po Martinu Lučkovi (viz. předchozí 
aktualita).  



 
HC DUKLA JIHLAVAU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Jihlava  0:2  Ml. Boleslav 
Písek  3:2sn.  Jihlava   
Jihlava  6:3  Beroun 

Havl. Brod  1:6  Jihlava   
Jihlava  5:1  Most 

Litoměřice  4:1  Jihlava   
Jihlava  4:3pr.  Šumperk 
Benátky n/J  2:0  Jihlava   

Jihlava  4:7  Kadaň 
 
 

 
MICHAL JESLÍNEK 

Bojovný Michal Jeslínek splňuje přesně to, co se od něj 
po jeho příchodu na Vysočinu očekávalo. Sbírá body, 
získává kotouče a pro mladé hráče je výborným 
příkladem. Jen je škoda, že se nechává dost často 
vylučovat. Má nejvíce dvouminutových trestů z celého 
týmu. Jenže to k jeho hře prostě patří. Jeslínkův 
přínos pro tým je totiž neoddiskutovatelný.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Obránce Marka Drtinu (foto) už v dresu Dukly letos neuvidíme. 
Spolehlivého zadáka si totiž do svých řad nejprve stáhly 
Pardubice, ty ho ale obratem poslaly do Hradce Králové, s kterým 
se ČSOB Pojišťovna rozhodla navázat užší spolupráci. Pro Duklu se 
jedná pochopitelně o velmi citelnou ztrátu. Místo posilování před 
vyřazovacími boji totiž přišla o velmi kvalitního borce. 
 
* Jihlava přišla na konci přestupového období i o dalšího kvalitního 
obránce. Dukla se totiž rozhodla ukončit hostování Tomáši 
Kolafovi, nejproduktivnějšímu obránci týmu, protože chce dávat 
přednost hráčům, na které vlastní práva. Po Kolafovi poté šáhla 
ambiciózní Mladá Boleslav. V Jihlavě tedy budou dostávat ještě 
více příležitostí místní mladíci. 
 
* Dalšího mladíka do sestavy jihlavské Dukly přivedl jednatel klubu 
Bedřich Ščerban. Novou posilou do ofenzivy stal navrátilec 
z Budapeště (MHL) Martin Kuřítko. 21letý útočník poslední dva roky 
strávil v nejprestižnější juniorské soutěži Evropy- v takzvané MHL. 
„Hlavní důvod návratu do Jihlavy byl ten, že jsem nebyl v Budapešti 
spokojený. Byly tam špatné podmínky, neplatili nám. Čtyři měsíce nám 
dluží výplaty! Nedostali jsme žádnou výstroj, nedostávali jsme 
hokejky. Vrchol byl, když už nezaplatili ani pojistky a nemohli jsme tak 
odcestovat na zápasy do Ruska,“ uvedl pro hcdukla.cz talentovaný 
forvard.  



 
UKRÁLOVŠTÍ LVI 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Hradec K.  1:4  Ústí n/L 
Litoměřice  2:4  Hradec K.   
Hradec K.  2:6  Olomouc 

Šumperk  2:1sn.  Hradec K.   
Hradec K.  3:4sn.  Ml. Boleslav 
Benátky n/J  2:5  Hradec K.   

Hradec K.  3:0  Písek 
Kadaň  3:6  Hradec K.   
Hradec K.  7:2  Beroun 

DAVID ROUPEC 
Nadějný obránce Třince nezaujal jen výbornými výkony 
v defenzivě i ofenzivě, ale možná právě jeho proslov 
pro média, kdy prohlásil, že ne všichni jeho spoluhráči 
dávají do hry své srdce, nakopl mužstvo k výkonům, 
které nakonec Královským lvům zajistily ušmudlaný 
postup do play-off. Sám pak šel svým kolegům z kabiny 
příkladem. Hrál skvěle.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Gólman Jakub Čech (foto) se rozhodl v Hradci Králové skončit. Obdržel totiž 
nabídku od Pirátů ze druhé nejvyšší německé soutěže. V tomto klubu letos během 
výluky působili nám dobře známí Wayne Simmonds a Chris Stewart. „Jedu tam s 
tím, že bych se tam rád uchytil a chtěl tam vydržet co nejdéle,“ uvedl pro 
hokej.idnes.cz. „Na Hradec budu vzpomínat určitě v dobrém, i když asi hlavně v 
této sezoně se nenaplnilo očekávání a nám to nešlo tak, jak se od nás čekalo a 
jak jsme od sebe asi čekali i my,“ dodal v rozhovoru pro Radomíra Machka.  
 
* Generální manažer klubu Aleš Kmoníček se rozhodl, že s nedalekými Pardubicemi 
naváže mnohem užší spolupráci než tomu bylo doposud. Jeho krok se sice vzhledem 
k rivalitě mezi oběma kluby nesetkal s příliš pozitivním ohlasem, ale v rámci výměn 
mezi těmito dvěma kluby získali Královští lvi zajímavé posily.  
 
* Jednou posilou je z Jihlavy přichozivší Marek Drtina, jenž patří k nadprůměrným 
bekům této soutěže. Dalšími posilami z Pardubic se stali Tomáš Nosek a Lukáš Radil. 
Ti ale narozdíl od Drtiny, zadáka se slušnou střelou, posílili Královské lvi pouze formou 
střídavých startů.  
 
* Další střídavé starty si Hradec Králové zařídil ve Zlíně. Lvům tak můžou vypomoci 
Dalibor Řezníček, Zdeněk Okál a Oldřich Horák.  „Budeme ale využívat spíše 
hokejisty, kteří u nás mají platnou smlouvu. Jsem ale rád, že v případě komplikací 
(marodka, atd...) můžeme tyto hráče využít,“ uvedl GM Aleš Kmoníček. 
 
* Michal Mikeska už si letos nezahraje. Do play-off ho nepustí zranění. 



 
HAVU LÍČKŮV BROD 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Šumperk  2:4  Havl. Brod 
Havl. Brod  3:4pr.  Benátky n/J 

Kadaň  4:1  Havl. Brod   
Havl. Brod  1:6  Jihlava 

Třebíč  5:6pr.  Havl. Brod   
Havl. Brod  2:4  Ústí n/L 
Olomouc  6:1  Havl. Brod   

Havl. Brod  2:4  Ml. Boleslav 
Písek  3:1  Havl. Brod   

LUKÁŠ HAVEL 
Zkušená posila z Berouna se Havlíčkově Brodu náramně 
vyplácí. Třemi body řídil vítězství nad Šumperkem, své 
loňské spoluhráče z Třebíče pak rozesmutnil dvěma 
brankami. Bodoval i v duelech s Kadaní, Jihlavou a 
Benátkami nad Jizerou. V Rebelu si tedy tento 
technicky zručný forvard drží průměr více jak jednoho 
bodu na zápas. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Ve věku 76 let nadobro Kotlinu opustila jedna 
z legend místního hokeje. A to dlouholetý 
hlasatel klubu Václav Borovička. Tomuto svému 
koníčku se věnoval dlouhých 35 let a jeho hlas ke 
Kotlině patřil jako máloco. Ještě v prosinci 
s tímto mužem pořídila redakce oficiálních 
klubových stránek rozhovor. 
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Staraji-se-
o-Rebely-2-Hlasatelska-legenda-Vaclav-
Borovicka-Rad-bych-se-k-mikrofonu-vratil-1854   
„Byl to chlap se vším všudy. Nepamatuji si, že by 
někdy porušil dané slovo. Slíbil-li, že za vás 
vezme funkci na utkání, tak jste se mohl 
stoprocentně spolehnout, že to tak bude. Cenil 
jsem si na něm jeho přístup k mladým, 
začínajícím rozhodčím. V mnoha případech byl 
jejich, někdy až nekritickým, obhájcem. Jeho 
slova "nechte ho být, je mladý, on se to naučí" 
zněla kabinou za ta léta dost často. Samozřejmě, 
že jsme se občas i pohašteřili, ale vždy to bylo v 
zájmu společné lásky, brodského hokeje. 
Václave, budeš mně i ostatním rozhodčím a to 
nejen brodským, chybět,“ uvedl JUDr. Anton 
Lobo pro hcrebel.cz.  

http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Staraji-se-o-Rebely-2-Hlasatelska-legenda-Vaclav-Borovicka-Rad-bych-se-k-mikrofonu-vratil-1854%20
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Staraji-se-o-Rebely-2-Hlasatelska-legenda-Vaclav-Borovicka-Rad-bych-se-k-mikrofonu-vratil-1854%20
http://www.hcrebel.cz/clanek.asp?id=Staraji-se-o-Rebely-2-Hlasatelska-legenda-Vaclav-Borovicka-Rad-bych-se-k-mikrofonu-vratil-1854%20


 
UBENÁTKY N/J 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Benátky n/J  1:2  Beroun 
Havl. Brod  3:4sn.  Benátky n/J   

Benátky n/J  6:2  Most 
Litoměřice  7:3  Benátky n/J   
Benátky n/J  1:2pr.  Šumperk 
Benátky n/J  2:5  Hradec K. 

Kadaň  2:3  Benátky n/J   
Benátky n/J  2:0  Jihlava 

Třebíč  3:2pr.  Benátky n/J   
 

TOMÁŠ KLIMT 
Zkušený útočník se zkušenostmi z brněnské Komety 
zažívá povedený ročník. Podruhé v řadě vyhrál toto 
ocenění a stejně jako minulé období se mu dařilo i 
v ofenzivě, přestože Tomáš Klimt patřil vždy spíše 
k defenzivněji laděným forvardům. Po Josefu 
Skořepovi je tak tento 39letý útočník nejlepším 
střelcem mužstva z povodí řeky Jizery.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Za Benátky nad Jizerou už se v následujících 
zápasech nemůže objevit Tomáš Urban (foto). Tento 
vysoký útočník totiž vyčerpal počet startů v ELH a 
nadále už bude působit pouze v dresu Liberce. Stejným 
případem je i Lukáš Vantuch. Ten ale za farmářský 
celek stejně v tomto ročníku odehrál jen dvě klání. Za 
Benátky už nastupovat nebude ani útočník Petr Kica. 
 
* Odchovanec benáteckého hokeje Radim Šimek si 
odbyl v utkání proti Zlínu (1. února) svoji extraligovou 
premiéru v barvách libereckých tygrů. Jediný 
skutečný odchovanec na soupisce středočeského klubu 
tak byl za výborné výkony ve farmářském celku 
odměněn. Nadějný obránce tak ve své kariéře překonal 
další milník.  
 
* Dlouholetý bývalý útočník Pojizeřanů Petr Weiss pro 
závěr ročníku posílil celek z krajského přeboru- 
Vrchlabí. Bývalý úspěšný prvoligový celek pomýšlí na 
postup do 2. ligy, a tento zkušený forvard s bohatými 
prvoligovými zkušenostmi se jim jistě bude hodit. 
Hokej totiž nezapomněl ani v Jičíně, kde působil na 
začátku sezóny, a kde s přehledem vévodil klubovému 
bodování. 



 
ULITOMĚŘICE 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Litoměřice  1:2pr.  Most 
Litoměřice  2:4  Hradec K. 
Šumperk  3:5  Litoměřice   

Litoměřice  7:3  Benátky n/J 
Kadaň  1:3  Litoměřice   
Litoměřice  4:1  Jihlava 
Třebíč  1:3  Litoměřice   
Litoměřice  3:6  Ústí n/L 
Olomouc  2:3  Litoměřice   

 

PAVEL MRŇA 
Na začátku sezóny se nevídaně trápil. Jeho mizérie 
dokonce vyústila v jeho odchod do Berouna. Po návratu 
z medvědího brlohu se však hokejista se zkušenostmi 
z extraligové Plzně dostal do formy a byl jedním 
z důvodů (neúspěšné) stíhací jízdy Litoměřic za play-
off. Navíc byl i hodně nevybíravý k protihráčům. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Litoměřice získaly koncem ledna obrovsky cennou posilu do svého realizačního 
týmu. Trenérské duo Tvrzník-Vrzal totiž rozšířil Josef Řeháček (jeho role 
v týmu není oficiálně určena). Ano ten Řeháček (foto), který během své kariéry 
nebyl nikdy odvolán (nebereme-li tedy v potaz oboustranné ukončení smlouvy 
v Jablonci). Nejslavnější časy zažil ve Vrchlabí. S ním v play-off 2011 
neuvěřitelně trápil favorizované Ústí nad Labem. O rok později pak bojoval na 
opačném pólu tabulky. A rovněž úspěšně. Podceňovaný Písek dokázal vymanit ze 
sestupových příček a nebýt zpackaného posledního zápasu mohli Jihočeši na 
poslední chvíli proklouznout do play-off. Těsně před startem tohoto ročníku se 
rozhodl na pozici hlavního kouče rezignovat. Písek tedy bez klíčové persóny 
znovu bojuje o záchranu. Právě někoho takového jako Josefa Řeháčka 
v současnosti Litoměřice potřebují. Možná právě díky tomuto muži nastane 
mnohem úspěšnější období než doposud. 
 
* Když byla situace Litoměřic vcelku jasná, tedy že se play-off obejde bez 
Stadionu, rozhodlo se vedení klubu umožnit odchod svému nejzkušenějšímu zadákovi 
Ondřeji Křížovi. Ten vypomůže do konce roku jednomu z favoritů soutěže- 
Olomouci. 
 
* Dalším odcházejícím se stal populární Jan Kloz. Ten však letos působil hodně 
nevýrazným dojmem a Litoměřice jeho odchodem výrazně neoslabily. 
 
* V barvách Stadionu už se neobjeví ani sparťanský útočník Lukáš Luňák. Ten totiž 
odešel do Českých Budějovic. 



 
SALITH ŠUMPERKU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

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

Šumperk  3:5  Litoměřice 
Šumperk  2:1sn.  Hradec K. 

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

Ústí n/L  5:1  Šumperk   

TOMÁŠ ŠTŮRALA 
Tomáš Štůrala, jenž je už tři roky neotřesitelnou 
jedničkou Draků, se hlavní měrou podílel na těsných 
vítězstvích nad Hradcem Králové, Benátkami nad 
Jizerou a Kadaní. Svůj tým ale držel i v kláních, které 
Draci nezvládli. Když se Zlínu dlouhodobě zranil gólman 
Luboš Horčička, rozhodli se Valaši jako náhradu 
přivést právě Štůralu. Jeho starty za Draky v play-out 
jsou tedy nejisté.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Trenér týmu Zdeněk Moták se rozhodl na svůj post rezignovat. 
Vedení klubu jeho žádosti vyhovělo. Šumperk pod vedením tohoto 
muže z herní krize nevybředl a play-off se tak bude muset obejít 
bez Draků, kteří jsou poháněni neutuchající podporou od místních 
diváků. "Cíle pro zbytek soutěže jsou jasné - předvádět slušný 
hokej a zachránit pro Šumperk první ligu," uvedl Radek Kučera, 
který se znovu po několika týdnech vrací na post hlavního trenéra. 
 
* Ve stejný den, kdy se rozhodl skončit na lavičce Draků Zdeněk 
Moták, klub opustil i nejlepší defenzivní obránce týmu, Jiří Suchý. 
Tento důrazný zadák po vzájemné dohodě rozvázal se Šumperkem 
smlouvu. 
 
* Další hráči, kteří za Draky již nastupovat nebudou, jsou mladíci 
zapůjčení z extraligy. Talentovaný obránce Vítkovic Adam Sedlák, 
účastník mistrovství světa juniorů 2011, bude ve zbytku soutěže 
nastupovat za dánský tým Sonderjyske Vojens. Nadějný útočník Adam 
Rufer pro změnu zamířil do konkurenční Olomouce. Sedlák toho však 
za Draky stejně moc neodehrál (pouze dvě utkání). Rufer však 
rozhodně citelným oslabením bude. 
 
* Vzhledem k odchodem několika důležitých postav se do Šumperka 
vrací místní odchovanec Denis Kindl, bratr známého obránce Detroitu 
Jakuba.  



 
UHC MOST 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Litoměřice  1:2pr.  Most 
Most  3:4  Šumperk 

Benátky n/J  6:2  Most   
Most  3:2  Kadaň 
Jihlava  5:1  Most   
Most  1:4  Třebíč 

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

Ml. Boleslav  8:0  Most   
 

JAN BOJER 
V tomto období nikdo vysloveně nezářil. Dlouhodobě 
produktivní Martin Frolík odešel do Ústí nad Labem a 
nikdo jeho body nedokázal nahradit. Ze začátku 
tohoto období se dařilo tomuto litvínovskému muži, ale 
i Jan Bojer postupem času zvolnil a bodově se 
neprosazoval. Nicméně volba padla právě na něj, 
protože gólem v prodloužení rozhodl duel se 
Stadionem. Dvě branky pak vsítil v klání s Draky. 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Zkušený útočník a odchovanec místního hokejového klubu Jindřich 
Kotrla Mostu v dalších bojích nepomůže. Po odchodu Jana Hlaváče 
si totiž tohoto defenzivně laděného hokejisty s několika 
reprezentačními starty stáhlo Kladno. Jenže to ho obratem poslalo 
do Písku. Zajímavé zákulisní boje o udržení v 1. lize. 
 
* Dalším zkušeným útočníkem, který bude Mostu chybět 
v následující části sezóny, je Marek Čurilla. Ten si na konci 
přestupového období sbalil věci a zamířil do Zvolena. Jenže bez 
souhlasu mosteckého vedení. To chtělo za každou cenu vzhledem 
k podepsané smlouvě tohoto útočníka ve svém kádru udržet, ale 
nakonec se rozhodlo hráče, který za Baník hrát nechce, uvolnit.  
 
* Třetí citelnou ztrátou je odchod Martina Frolíka. Tento zkušený 
útočník Litvínova si v Mostě držel průměr více jak jednoho bodu na 
zápas (ve 14 kláních nasbíral 17 bodů!) a byl jedním z klíčových 
persón týmu. Jenže pro závěr ročníku posílil ambiciózní Ústecké 
Lvy.  
 
* Naopak novou tváří v mostecké sestavě je útočník Jan Kloz 
(foto). Ten se letos trápí, v Baníku se ale může vzchopit. 
Každopádně je to posila pouze do play-out. V případné baráži 
totiž vzhledem k málo odehraným zápasů za Most naskočit 
nemůže. Udělá však vše proto, aby Baník do baráže neputoval. 



 
MEDVĚDI BEROUNU  

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Benátky n/J  1:2  Beroun 
Beroun  2:1  Kadaň 
Jihlava  6:3  Beroun   
Beroun  1:4  Třebíč 

Beroun  1:2pr.  Ústí n/L 
Beroun  1:2  Olomouc 

Ml. Boleslav  3:2pr.  Beroun   
Beroun  2:0  Písek 

Hradec K.  7:2  Beroun   
 

VOJTĚCH SEDLÁČEK 
Litoměřice si tohoto sparťanského mladíka nestáhly, 
což pro Beroun znamená, že se v play-out může 
spoléhat na velmi kvalitního a perspektivního gólmana, 
jehož výkony právě v tomto období gradovaly. 
V Benátkách nad Jizerou inkasoval jednou, stejně jako 
v zápase s Kadaní. V důležitém klání s Pískem pak 
dokonce vychytal čisté konto. Parádní výkony! 

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Do týmu, který bude v následujících týdnech bojovat 
o udržení soutěže, se vrátil útočník Aleš Padělek 
(foto). Ten na začátku sezóny v medvědím brlohu 
zastával roli kapitána, jenže poté, co se jeho kmenové 
Mladé Boleslavi zaplnila marodka, ho vedení 
Bruslařského klubu stáhlo do svých řad. Překvapivě ale 
před koncem přestupového období tohoto muže znovu 
uvolnila a poslala do Berouna. Pro Medvědy je to však 
pochopitelně jedině dobře. Produktivní forvard totiž 
může být rozhodujícím faktorem berounské cesty za 
záchranou. 
 
* S Alešem Padělkem se do Berouna stěhuje i další 
útočník Mladé Boleslavi- Marek Loskot. Jeho odchod 
z týmu, který vyhrál základní část letošního ročníku, 
byl pro mnohé fanoušky Bruslařského klubu šokem. 
Talentovaný útočník, jenž loni působil v Litoměřicích, 
totiž podával velmi dobré výkony.  
 
* Naopak do Mladé Boleslavi se vrátil Zbyněk Hrdel. 
Ten po odchodu Aleše Padělka zdědil kapitánské céčko. 
Výkony tohoto důrazného defenzivně laděného forvarda 
ovšem byly trochu za očekáváním. Jeho ztráta tedy 
Medvědy závratně mrzet nemusí. 
 



 
UIHC PÍSEK 

HRÁČ OBDOBÍZÁPASY OBDOBÍ  
  

Kadaň  4:2  Písek 
Písek  3:2sn.  Jihlava 
Třebíč  6:1  Písek   

Písek  1:4  Ústí n/L 
Olomouc  6:1   Písek   

Písek  2:3sn.  Ml. Boleslav 
Hradec K.  3:0  Písek   
Beroun  2:0   Písek   

Písek  3:1  Havl. Brod 
 

DOMINIK HALMOŠI 
Při impotenci píseckých útočníků nezbývá vyhlásit za 
hráče období nikoho jiného než právě Halmošiho. Ten 
se výraznou měrou podílel na vítězstvích nad Jihlavou a 
Havlíčkovým Brodem. Parádní výkon předvedl i v duelu 
s Mladou Boleslaví. Zápas dovedl až do samostatných 
nájezdů. Porážky IHC v tomto období rozhodně na 
jeho vrub nejdou. Góly totiž Halmoši za své spoluhráče 
dávat nemůže.  

HLAVNÍ UDÁLOSTI OBDOBÍ 
 * Písecký tým v bojích o 
záchranu může využít služeb 
zkušeného ex-reprezentanta 
Jindřicha Kotrly (foto). Tento 
známý defenzivní útočník strávil 
převážnou část ročníku 
v Mostě, jenže pak si ho stáhlo 
kmenové Kladno, které ho 
obratem poslalo do svého 
partnerského Písku. Odchovanec 
Mostu tedy bude proti svému 
mateřskému klubu svádět 
nepříjemné záchranářské boje.  
 
* Další posilou jihočeského celku 
se stal brankář Adam Svoboda. 
Ten přišel do Písku na oplátku za 
obránce Dominika Boháče. 
Každopádně tento zkušený 
gólman, který v úvodu 1. ligy 
několikrát vypomohl i Medvědům 
z Berouna, asi moc často 
k dispozici trenérům IHC nebude 
Zatím za Písek nehrál ani jednou.  



 
HRÁČI KOLA PODLE 
VSEOHOKEJI.CZ 

44. KOLO 45. KOLO
LUKÁŠ HAVEL 

(1+2) 

 46. KOLO 
ADAM ČERVENKA MATĚJ PEKR 

(2+0) (4+0) 

47. KOLO 48. KOLO
DOMINIK SIMON (2+1)  

 49. KOLO 
MATĚJ PEKR JAROSLAV ROUBÍK 

(3+0) (2+0) 

  
50. KOLO 51. KOLO

MARTIN FROLÍK 
(2+1) 

 

 52. KOLO 
LUDĚK BROŽ MICHAL TVRDÍK 

(2+0) (3+2) 

 
NEJVÍCE NOMINACÍ NA HRÁČE KOLA ZA CELOU SEZÓNU PODLE WEBU VSEOHOKEJI.CZ 

JAROSLAV ROUBÍK 4x 

http://www.vseohokeji.cz/


 

UMilníky 44.-52.kolo 
 

SESTAVA OBDOBÍ HRÁČ OBDOBÍ 
TOMÁŠ ŠTŮRALA Pavel Mrňa, Litoměřice Strážce šumperské svatyně se konečně 

dostal do své staré dobré formy a byl 
pro svůj tým skutečnou oporou. 

 
 

 ALEŠ HOLÍK (3+7) 
Šumperský kapitán zažil stejně jako loni 
famózní závěr základní části. Sbíral 
jeden bod za druhým a stejně jako loni 
se stal 2. nejproduktivnějším bekem ligy. 

 DAVID ROUPEC (2+3) 
Hradecký obránce zažil průlomovou 
sezónu a zařadil se mezi ligovou elitu. 
Svůj tým navíc nakopl otevřenou kritikou. 
Nebál se pojmenovat věci pravými jmény. 
 TOMÁŠ NOUZA (6+6) 

Litoměřický bojovník byl jedním z hlavních důvodů stíhací 
jízdy Stadionu v posledních kolech základní části. 
Svěřenec trenéra Řeháčka v devíti kolech lednových a 
únorových prvoligových kláních nasázel sedm branek a na 
stejný počet asistoval. Útočník se zkušenostmi z Plzně či 
Sparty si skvěle sedl s Kryštofem Kafanem a Františkem 
Gerhátem. Ale ani skvělé výkony Mrni a jeho spoluhráčů 
nakonec na postup do vytouženého play-off nestačily.  

Mladoboleslavská ikona třikrát rozhodla 
samostatné nájezdy. V posledním kole 
dokonce útočil na triumf v tabulce 
střelců, branku však nedal. 

MAREK LAŠ (6+6) 
Tři body nastřádal ještě za Třebíč, 
zbylých devět pak v Ústí nad Labem. 
Čtyřmi body popravil tápající Most. 

PŘEKVAPENÍ TÝM OBDOBÍ
OBDOBÍ 

JAN MANDÁT (JIHLAVA) 

 

 ZKLAMÁNÍ OBDOBÍ 
HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI HC BENÁTKY NAD JIZEROU 

 Středočeský celek měl všechno ve 
svých rukou. Jenže to vypadalo, že 
snad do play-off ani nechce. Nebyla 
to prohra v přímém souboji o 
postup s Hradcem Králové, ale byla 
to domácí porážka s Berounem, 
která zlomila Benátkám nad 
Jizerou vaz. Byla to blamáž, která 
stála Pojizeřany postup mezi 
nejlepších osm. I domácí prohra se 
Šumperkem byla obrovským 
zklamáním. Takhle se o play-off 
nebojuje.  

Celek, který nakonec po základní části 
skončil na třetí příčce, zažil hodně povedené 
období. Slovan neodešel ze zápasu s prázdnou 
ani v jednom z devíti zápasů, které mapuje 
toto číslo magazínu o 1. lize. Jediná porážka 
(3:4 po samostatných nájezdech) přišla 
v domácím klání s vítězem základní části 
Mladou Boleslaví. Jinak Lvi sbírali jeden 
úspěch za druhým. Nejlepší výkon předvedli 
Severočeši v Olomouci, kterou vyloupili a za 
vítězství 4:1 si připsali tři body. Ústí nad 
Labem rovněž utnulo stíhací jízdu Litoměřic. 
V derby na ledě Stadionu totiž vyhrálo 6:3. 

nezvládla, ale Jan Mandát ukázal, 
že je právem označován za 
obrovského talenta (nejen) 
jihlavského hokeje.  

V posledním kole si tento 17letý 
mladíček (* 18. listopad 1995) 
odbyl premiéru mezi muži. Věkem 
ještě dorostenec se seniorského 
hokeje nezalekl a hned v prvním 
zápase se blýskl trefou. Drze si 
z rohu kluziště našel střeleckou 
pozici, z níž se mu podařilo 
prostřelit kadaňského brankáře 
Kaššáka. Jihlava sice zápas nakonec 



 

OBRÁNCE 

Už to vypadalo, že z hokejové scény nadobro 
zmizí, přestože sám Žabka tvrdil, že odchod do 
hokejového důchodu nechystá. Jenže nesehnal 
působiště a vrhl se na trénování. Před play-off 
se však vrací do mladoboleslavského A-týmu a 
bude chtít vrátit lvy tam, odkud před sezónou 
do druhé nejvyšší soutěže spadli- do extraligy. 
-------------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Jaroslav Martínek (iDnes.cz), Martin Borut 
(hokej.cz), hokejportal.net 
foto: Petr Kraus (fotokraus.cz), Jan Pavlíček 
(bkboleslav.cz), Jan Čech (hokejkv.cz) 

UBORIS ŽABKA 



 

ZAČÁTKY NA SLOVENSKU 
 Dnes již 35letý obránce se hokejovému 
řemeslu vyučil ve svém rodišti- hlavním městě 
Slovenska Bratislavě. Tam si odbyl v 17 letech 
debut mezi seniory. Ve dvaceti letech zamířil na 
vojnu a oblékl dres Senice. Poté se vrátil do 
Slovanu, jenž ho ale v sezóně 1998/1999 poslal na 
hostování do druholigové Trnavy. Zbytek tohoto 
ročníku a celý následující pak hokejový cestovatel 
strávil znovu v jiném městě, tentokráte v Košicích, 
kde si připsal i premiérovou trefu ve slovenské 
nejvyšší soutěži. V mládí se několikrát účastnil i 
reprezentačních akcí, kde posbíral spoustu 
cenných zkušeností. 
 

SESTUP S AIK STOCKHOLM 
 Před sezónou 2000/2001 se poprvé uchýlil 
k zahraničnímu angažmá. Upsal se totiž  

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                        Z  G  A  B  TM 
1995-96  HC Slovan Harvard Bratislava (SVK1)         2  0  0  0   0 
         HC Slovan Harvard Bratislava - jun. (SVK1) 27  2 13 15  52 
1996-97  HC Slovan Harvard Bratislava (SVK1)         1  0  0  0   0 
         HKM Zvolen B (SVK2)                         2  0  0  0   0 
         HC Slovan Harvard Bratislava - jun. (SVK1) 15  3  9 12  69 
1997-98  HC Dukla Senica (SVK2)                     32  3  7 10 113 
1998-99  HC Slovan Harvard Bratislava (SVK1)         1  0  0  0   4 
         HC Trnava (SVK2)                           28  3  6  9  56 
1999-00  HC Košice (SVK1)                           43  3  4  7  64 
2000-01  HC Continental Zlín (E)                    26  2  3  5  34 
2001-02  AIK Stockholm (SWE1)                       49  0  0  0 110 

HRÁČSKÉ INFO

         AIK Stockholm (baráž o SWE1)               10  1  0  1   8 
2002-03  HC Oceláři Třinec (E)                      47  0  6  6 106 
         HC Oceláři Třinec (E,p-o)                  11  0  2  2  16 
2003-04  HC Oceláři Třinec (E)                      44  1  7  8 118 
         HC Oceláři Třinec (E,p-o)                   7  0  1  1  28 
2004-05  HC Slavia Praha (E)                        49  3  7 11  56 
         HC Slavia Praha (E,p-o)                     5  0  1  1  20 
2005-06  HC Slavia Praha (E)                        47  1  3  4  88 
         HC Slavia Praha (E,p-o)                    15  0  0  0  14  
2006-07  Bílí Tygři Liberec (E)                     42  2  6  8  58 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)                 12  1  2  3  44 
2007-08  Bílí Tygři Liberec (TpCup)                  6  1  0  1  10 
         Bílí Tygři Liberec (E)                     46  1  4  5 133 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)                 11  2  3  5  37 
2008-09  Bílí Tygři Liberec (E)                     40  3  6  9  93 
         Bílí Tygři Liberec (E,p-o)                  3  0  0  0  14 
         HC Benátky nad Jizerou (1.liga)             2  1  0  1   4 
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)                      43  1  8  9  84 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)                11  0  4  4  10 
         BK Mladá Boleslav (E,baráž)                 5  1  1  2   4 
2010-11  BK Mladá Boleslav (E)                      49  3 16 19 121 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)                 3  0  1  1  16 
         BK Mladá Boleslav (E,bar.)                  7  0  7  7   4 
2011-12  BK Mladá Boleslav (E)                      45  1 13 14  90 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)                10  0  2  2  42 
U         BK Mladá Boleslav (baráž)                   7  1  1  2  24 
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moravskému Zlínu. Tam v 26 zápasech nasbíral pět 
kanadských bodů.  

V Baťově městě však znovu vydržel pouhý 
rok. Dostal totiž nabídku ze Švédska, kde Žabka 

uznal, že jsem se ničeho nedopustil. A mám 
aspoň klid. Nebyla to příjemná zkušenost,“ 
prozradil pro Jaroslava Martínka 185 
centimetrů vysoký zadák.  

nastupoval za slavný AIK Stockholm, kde se však 
důrazný zadák žádným bodem do statistik 
nezapsal. Už tehdy si však poprvé vyzkoušel, jaké 
je to hrát baráž o udržení. Švédskému týmu se 
nakonec nepodařilo Elitserien uhájit. Sám Žabka 
ale čtyři roky po tomto skandinávském angažmá 
mylně uvedl: „Tuším, že jsme v baráži tehdy 
uspěli.“ Paměť asi není Žabkova silná stránka. 
Každopádně v jiném rozhovoru, ve stejném roce, 
zase řekl něco jiného. Tentokráte už se správnou 
informací. „Ve Stockholmu jsem byl spokojený, rok 
tam byl super, ale klub bohužel sestoupil. Naštěstí 
jsem měl ve smlouvě zaneseno, že jsem mohl v 
tomto případě odejít,“ prozradil Žabka pro 
iDnes.cz.   

Statný obránce tehdy zaujal 110 trestnými  
 

minutami. „Ve Švédsku to bylo tak, že pokud 
je hráč vyloučen do konce utkání, počítá se 
mu do trestu dvacet plus ještě deset minut. 
Mně samému se to podařilo asi čtyřikrát, a 
proto mi hned naskočilo přes sto trestných 
minut,“ uvedl pro hokej.cz Boris Žabka, který 
mívá na starosti převážně defenzivní úkoly. 
„Nedělá mi problém tvrdá hra, snažím se 
dělat pořádek před vlastní brankou a to je 
můj hlavní úkol. Někdy se samozřejmě k té 
techničtější hře uchýlím a vydám se do 
útoku, ale to je jen sporadicky,“ popsal svůj 
herní styl pro Martina Boruta.   

 
TŘINECKÁ ZASTÁVKA, 
OBVINĚNÍ Z ÚPLATKU 

Ve Švédsku strávil slovenský zadák 
pouze jeden ročník. "Měl jsem tam sice 
podepsanou smlouvu na jeden rok s roční 
opcí, jenže jsem dostal zajímavou nabídku z 
Čech. Takže jsem se rozhodl ve Švédsku 
skončit a odejít do Čech, konkrétně do 
Třince." 
  V dresu Ocelářů se bratislavskému 
rodákovi dařilo a dokonce si vysloužil 
pozvánku i do seniorské reprezentace. Zato 
ale v soukromí si v únoru 2003 Žabka připsal 
jedno velké faux pas. Řídil totiž opilý a navíc 
byl obviněn z napadení a uplacení policisty. 
Musel před soud. „Jel jsem autem a měl jsem 
trochu vypito, to je pravda. Ale k soudu jsem 
se nedostal proto, že bych pil alkohol. 
Obvinili mě, že jsem se prý snažil policisty 
podplatit. Vleklo se to. Poslední soud ovšem 



 

V Třinci vydržel dvě sezóny, v nichž se Oceláři v obou případech probojovali až do play-off. Boris Žabka ale snil o 
titulu, a tak v 27 letech odešel do dalšího hokejového klubu. Již devátého ve své kariéře- do Slavie Praha. „Slavia je 
velkoklub, v posledních letech v Česku nejúspěšnější. Navíc v Třinci jsem měl místo v sestavě jisté. Ve Slavii se o něj budu 
muset poprat, v týmu je hodně kvalitních obránců. Věřím, že mě to požene hokejově dopředu,“ uvedl tehdy pro iDnes.cz 
slovenský zadák, který měl velkou šanci účastnit se MS 2004 (hrané v České republice), jenže týden před startem vrcholné 
akce byl z kádru vyřazen.  

Nicméně smutnit nemusel, v téže době se mu totiž narodil syn, taktéž Boris. Narození syna navíc pro Žabku 
znamenalo to, že už po zahraničním (nebereme-li tedy naší soutěž pro Slováka jako zahraniční) angažmá netoužil. „Můj syn je 
navíc celá moje regenerace. Během sezony trávím volné chvíle s manželkou a synem, buď někde venku nebo doma spolu, ale 
určitě s rodinou," uvedl pyšný otec pro hokej.cz. Později se narodila Žabkovi i dcera.  

 
ŽABKA SEŠÍVANÝM 

 Ve Slavii, kam šel kvůli ambicím, se málem vytouženého titulu dočkal. A to ve druhé sezóně v pražském celku. 
V ročníku 2005/2006 totiž došli sešívaní až do extraligového finále, kde je čekal soupeř z nedalekých Holešovic- Sparta 
Praha. Sérii však nakonec zvládl lépe Žabkův soupeř. Pro slovenského zadáka se pochopitelně jednalo o velké zklamání, 
protože tvrdil, že za titul by dal všechno.   
 Po této sezóně se pak bratislavský odchovanec odhodlal k odchodu. Přijal totiž výzvu z Liberce. „Měl jsem ve Slavii 
podepsat novou smlouvu, ale neprožil jsem tam žádné zvláštní sezony. Jsem rád, že jsem mohl jít do Liberce. Ve Slavii jsem 
totiž měl na ledě hrozně málo času a dospěl jsem k závěru, že lepší to nebude. Když v Liberci dostanu šanci, bude už jen na 
mně, jestli jí využiju,“ prozradil hlavní důvod svého dalšího stěhování.  
 Během svého pražského působení zažil i jednu hodně nepříjemnou chvilku. „Před jedním extraligovým zápasem jsem  



 

měl velký problém. V noci jsem skoro zkolaboval, cítil jsem obrovský tlak na hrudníku, tak jsem věděl, že něco není v pořádku. 
Radši jsem vzbudil manželku a nechal se odvézt do nemocnice. Krevní tlak se mi zvýšil na 150/105, tělo zřejmě řeklo stop,“ 
uvedl k této situaci, která nakonec skončila dobře a jednalo se pouze o momentální indispozici. Určitě to však byl pro Žabku 
velký šok.  
 

ŽABKA BÍLÝM TYGREM 
 Jak již bylo zmíněno, zkušený obránce zamířil před sezónou 2006/2007 do Liberce, s kterým svoji hokejovou 
budoucnost spojil na další tři roky. „V Liberci jsem cítil velkou perspektivu, přišel jsem na sever Čech především z 
hokejových důvodů,“ uvedl zadák toužící po úspěchu.  

Ve všech třech případech se s Bílými Tygry probojoval do play-off, ale vytouženou zlatou medaili nezískal. Žabkův 
sen o titulu tedy i nadále postrádá happy-end.  
 

ODCHOD DO MLADÉ BOLESLAVI 
 Přestože měl Žabka v Liberci smlouvu ještě na ročník 2009/2010, vedení klubu mu oznámilo, že si má hledat nové 
angažmá. Boris Žabka si nakonec vybral Mladou Boleslav. „Zvolil jsem hlavně s ohledem na rodinu, protože jsme chtěli zůstat 
bydlet v Liberci,“ řekl obránce, který chvíli uvažoval i o návratu na Slovensko.   

Dá se říci, že Žabka tehdy definitivně rezignoval na svůj velký sen- vyhrát extraligovou trofej. Zato měl ale před 
sebou jiné výzvy- baráže. Účastnil se tří, včetně té poslední- neúspěšné. „V baráži si stále opakujete, že musíte i za cenu 
života padnout na led do střely a uhájit náskok,“ řekl pro hokej.cz slovenský obránce.  

Boris Žabka byl i u kauzy odečtení bodů extraligovým mužstvům. „Nic takového jsem nikdy nezažil. Je to pro mě 
velké rozčarování. Je to věc, která by se neměla stávat. Z mého pohledu jde o znehodnocení celé české ligy,“ sdělil Žabka 
pro hokejportal.net.  

 



 

PŮLROČNÍ ODPOČINEK OD VRCHOLOVÉHO HOKEJE, NÁVRAT PŘED PLAY-OFF 
 Po sestupu Mladé Boleslavi měl Boris Žabka zájem o další pokračování v Bruslařském klubu. Jenže se nedohodl na 
smlouvě a zůstal bez angažmá. Jedinou jeho volbou byl vzhledem k rodině právě klub z Mladé Boleslavi, jiné nabídky smetl ze 
stolu. T„Bylo to hlavně kvůli rodině a dětem. Ti  už mají 8 a 5 let, oba sportují. Je potřeba je usměrnit a řekl jsem si, že jak 
budu někde hrát, tak jedině v Mladé Boleslavi. Chci co nejvíc času trávit s dětmi. Kluk hraje hokej, dcera tenis,“ netajil se 
pro hokejportal.net.  
 Zatímco na hráčské smlouvě se s vedením BK MB nedohodl, na trenérské ano. Obdržel totiž nabídku trénovat 
společně s Janem Křivohlávkem (otcem stejnojmenného třebíčského hokejisty) místní juniory. Boris Žabka neváhal a přijal. 
„Zůstal jsem u hokeje, jsem stále na stadioně. To je to, co mě baví. Myslím si, že je velká výhoda, že jsem ještě nedávno 
hokej aktivně hrál. Zažil jsem aktuální moderní hokej, takže hráčům mám co nabídnout. A tím, že jsem hrál právě v Boleslavi 
za A-mužstvo, mám u hráčů i potřebný respekt.“ 

Sen o návratu do kabiny A-týmu však z hlavy nevypustil a i jako trenér se připravoval velmi intenzivně. Naskakoval i 
za B-tým. Před play-off pak skutečně Žabku využili trenéři Mladé Boleslavi a dopsali ho na soupisku pro zbytek prvoligové 
soutěže. Půlroční pauza je pochopitelně na tomto zkušeném obránci znát, ale jeho bohaté zkušenosti se jistě budou hodit. 
Však ještě loni byl nejproduktivnější obráncem středočeského celku. A když nedosáhl na vysněný extraligový titul, třeba 
zažije oslavy alespoň v 1. lize. Zasloužil by si to. 
 



 

ROZHOVOR 

URICHARD DIVIŠ 
„EXTRALIGA JE NÁŠ SEN I CÍL.“ 



Richard Diviš, výrazná předsezónní posila z Chomutova, 
se stal obětí klávesnice a v silvestrovském duchu 
odpovídal na otázky všetečných tazatelů na webu hc-
olomouc.cz. Některé otázky bral zkušený útočník vážně, 

 
na některé odpověděl hodně vtipně. U tohoto off-linu se 
jistě pobavíte, ale i dozvíte něco o olomouckém hokeji a 
o soukromí tohoto hráče s extraligovými zkušenostmi. 
 
Proč jsi přestoupil právě do Olomouce? 
„Olomoucký hokejový tým mi přišel jako dobrá volba. 
Zájem byl oboustranný a jednání, která byla složitá, 
dokázala Mora dotáhnout. Tak jsem tu.“ 
 
Jaké to bylo dostat se s Chomutovem do extraligy a 
pak jít do týmu, který hraje 1. ligu? 
„Hlavně už jsem nechtěl být hráčem Kladna, které o mě 
nestálo. Olomouc měla zájem a jsem rád, že složitá 
jednání dotáhla do konce. Nemůžu říct špatné slovo proti 
Olomouci. Jsem tu rád, snad jsou se mnou spokojení i 
fanoušci.“  
 
Chcete si s Olomoucí zahrát extraligu? 
„Je to náš cíl i sen a motivace, která nás žene dopředu. A 
proto každý den trénujeme.“  
 
Jak se ti líbí v Olomouci? 
„Olomouc je pěkné město s veškerými službami. Na první 
ligu luxusní.“ 
 Jaký typ člověka si vybavíš, když se řekne ”hokejový fanda”? 
„Když se řekne hokejový fanda, tak si okamžitě vzpomenu na moje rodiče, kteří hltají každý zápas. I s babičkou.“ 
 
Neštvou tě někdy prvoligoví rozhodčí? 
„Snažím se rozhodčích moc nevšímat. Soustředím se na hru.“ 
 
Co říkáš na chování Bohunického z Mladé Boleslavi při posledním domácím vzájemném duelu? 
„Bohunický se rozhodně nechoval jako profesionální hokejista.“ 
 
Sleduješ Kladno? Loni ses potkal s Džegrem. Máš na něho číslo? :D 
„Na Kladně pořád bydlím a mám tam kamarády, takže sleduju. S Jágrem jsem se potkal, rok byl můj šéf. Jinak to číslo: 
775686868!“ 
 
Jaké věci si kupuješ ”jen tak pro radost”, i když je vlastně vůbec nepotřebuješ? 
„Rád si koupím něco na sebe. Pak ale v kabině zjistím, že to moc hezké není.“ 
 
Máš doma nějaké zvířátko? 
„Měl jsem psa. Teď mám Houdka a Halásze.“ 
 
Ve svém dotazníku jsi v otázce ”Další záliby kromě hokeje” uvedl sex s více ženami. Chtěl bych se zeptat, jak často 
tento koníček praktikuješ a jak ses k tomu dostal? 
„Je to poměrně náročný koníček. Provádím ho pravidelně v intervalu třiceti let.“ 
 
Hraje v 1. lize nějaký gay? :-) 
„Někteří obránci soupeřů k tomu mají sklony.“ 
 
Šel si někdy do sex shopu? =) 
„S Robinem Staňkem a Romanem Rácem každé úterý.“ 
 
Máš nějaký umělecký/hudební talent a jestli ano, snažíš se ho rozvíjet? 
„Zpívání ve sprše. Ale ani to mi moc nejde.“  
 



FORVARD 

 

Ladislav Slížek, zkušený křídelník, byl u 
velkých úspěchů Slavie, Berouna, Ústí nad 
Labem a nakonec i Litoměřic. S Medvědy 
vyhrál základní část 1. ligy, s kališníky pak do 
téže soutěže postoupil. Přibližme si nyní jeho 
bohatou kariéru ověnčenou týmovými úspěchy.  
------------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Michal Sabó (hclitomerice.cz), Libor Kult 
(hokej.cz), hcusti.cz, David Havlík (medvediberoun.cz) 
foto: Michaela Luňáčková (hclitomerice.cz) 

ULADISLAV SLÍŽEK 
SYMBOL BEROUNA I STADIONU 



 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY, POSTUP 
SE SLAVIÍ DO EXTRALIGY 

 Ladislav Slížek začínal svoji kariéru 
v pražské Slavii, kam ho přivedl jeho otec, který se 
v současnosti stará o nábor mladých hráčů. Už v 17 
letech absolvoval Slížek premiéru v dresu 
sešívaných. Bylo to v ročníku 1993/1994, ve 
kterém ještě Slavia hrála pouze druhou nejvyšší 
soutěž. Jenže právě tato sezóna byla postupová. A 
Ladislav Slížek byl u toho, stejně jako Vladimír 
Růžička, který se tehdy hodně nečekaně vrátil do 
dnes již jeho srdeční Slavie z NHL. 
 

VYHAZOV ZE SLAVIE, BEROUN 
POPRVÉ 

 Slížek, byť byl věkem ještě junior, 
v premiérové sezóně Slavie po návratu mezi elitu 
dokázal hned dvakrát skórovat.  
 Sezónu 1995/1996 však strávil 
v prvoligových Kralupech nad Vltavou. V  

HRÁČSKÉ INFO
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následujícím ročníku však už znovu hájil barvy 
mateřského klubu. Na svůj věk podával 
poměrně solidní výkony, ale i přesto musel 
slyšet od vedení Slavie, že se s ním do 

velmoc tohoto sportu- Švédsko. 
 Elitserien by byla pro Slížka 
pochopitelně až moc silným kouskem, ale 
Allsvenskan, tedy druhá nejvyšší švédská  

budoucna užn epočítá. Prý byl moc starý. 
 Ladislav Slížek, dnes již 36letý 
forvard, tedy odešel do Berouna. A od té doby 
se datuje jeho úspěšná berounská éra. Jeho 
první ročník v dresu Medvědů byl však možná 
vůbec jeho nejméně povedeným. Převážnou 
část sezóny totiž promarodil s ramenem. Vrátil 
se však ve velkém stylu. Hned v nadcházejícím 
ročníku (1998/1999) dokázal nasbírat 52 bodů! 
Tento výkon už v 1. lize nikdy nedokázal 
zopakovat.  
 Slížek, tedy vlastně nejen on, tehdy 
logicky očekával, že ho tyto výkony katapultují 
do nejvyšší soutěže. Jenže se mýlil. Karlovy 
Vary o něj sice projevily zájem, ale Medvědi si 
o něj řekli až moc, což nemohla Energie 
akceptovat.  

Ladislav Slížek tak znovu pokračoval v 
Berouně. 181 centimetrů vysoký útočník znovu 
patřil k oporám týmu a dokázal nasbírat 30 
bodů. Stačilo mu na to pouhých 39 klání. 

Jenže po této sezóně (1999/2000) se 
rozhodl odejít. „Říkal jsem si, co tady? Do 
extraligy to nevypadalo, tak jsem se rozhodl, 
že půjdu ven,“ řekl pro hclitomerice.cz. 
 DÁNSKÁ ŠTACE 
  Nakonec Slížek díky svým známostem 

zakotvil v Dánsku. V Esbjergu se dokonce 
slávistický odchovanec díky 32 trefám ve 44 
zápasech stal nejlepším střelcem celé 
soutěže! A to už něco znamená, protože 
Dánové rozhodně hokej hrát umí. Sám Slížek 
tuto soutěž na základě výsledků přípravných 
zápasů Esbjergu s českými týmy přirovnal 
k naší druhé nejvyšší soutěži.  
 V zemi, mezi jejíž největší hvězdy 
současnosti patří Frans Nielsen, Mikkel 
Boedker, Lars Eller nebo třeba Peter Regin, 
však vydržel pouhý rok. „Byly některé 
okolnosti, kvůli kterým jsem tam nezůstal. 
Chtěl jsem určité navýšení peněz, protože 
jsem se tam vlastně stal nejlepším střelcem 
dánské ligy. Bylo mi ale řečeno, že ty peníze 
pro mě nevyjednají,“ uvedl v rozhovoru 
s Michalem Sabó. 
 

ŠVÉDSKÉ ANGAŽMÁ 
 A tak šel Slížek zase o dům dál. 
Nebylo to sice pouze o dům, ale moc daleko 
to také nebylo. Zůstal ve Skandinávii, 
hokejově rozvíjející se zemi tak vyměnil za 



 

soutěž, patří také k nejlepším soutěžím v Evropě. A 
určitě je nejlepší druhou nejvyšší soutěží Evropy. 
Ladislavovi se však dařilo i tam. V Nyköpingu se 
zařadil mezi ozdoby ligy a ziskem 33 bodů 
příjemně překvapil. Hráči s takovýmito 
statistikami už dostávají nabídky z Elitserien. 
Jenže ne cizinci.  

I švédská anabáze však trvala pouhý rok. 
„Měl jsem tam smlouvu na dva roky a oni po sezóně 
řekli, že mě chtějí, ale že mi nemohou dát tolik 
peněz. Byl jsem už z toho špatný, tak jsem se 
vrátil do Čech,“ uvedl v rozhovoru pro oficiální 
stránky litoměřického hokeje. 

Na angažmá v zemi Tre Kronor však nemůže 
říct křivého slova. „Rád na to vzpomínám, byly to 
zkušenosti. Přičichl jsem tam k něčemu jinému, k 
jiné mentalitě. Švédové i Dánové i když pracovali, 
tak pokaždé, když přišli z práce, obětovali v 
tréninku maximum. Strašně se mi to líbilo. Líbilo se 
mi, jak hokeji věnovali všechno přestože chodili do  

práce. Bylo tam pár profesionálů, ale 
drtivá většina pracovala,“ řekl v interview 
s Michalem Sabó v rámci letního seriálu 
článků pod názvem Kališníci v zahraničí. 
„Samozřejmě to skončilo tak, jak to 
skončilo. Když o tom přemýšlím, tak 
možná kdybych byl o něco starší, jednal 
bych jinak. Možná bych přistoupil na na 
určité snížení platu, protože přeci jen ty 
peníze byly samozřejmě úplně jiné, než 
tady. Ale já jsem tam za ty roky odvedl 
slušnou práci a chtěl jsem pouze 
adekvátní plat jako ostatní. Kdybych ale 
třeba jednal jinak, kdybych ustoupil, hrál 
bych tam třeba dalších deset nebo 
dvanáct let... Na druhou stranu bych ale 
třeba neměl tak skvělou manželku a tak 
skvělého syna, jako mám teď. Líbilo se mi 
tam, ale doma je doma,“ dodal 
v rozhovoru pro hclitomerice.cz.  
 

BEROUN PODRUHÉ 
 Azyl po dvouletém angažmá ve 
Skandinávii našel opět v Berouně. První 
sezónu v medvědím brlohu po svém 
návratu si ovšem za rámeček nedá. 
Beroun, ovlivněný záplavami, totiž musel 
1. ligu zachránit až v bojích o udržení. 
Úspěšně. I proto je stále tento 
středočeský klub nejdéle působícím 
celkem v 1. lize.  
 Hned v následující sezóně 
(2003/2004) byl ale Ladislav Slížek 
svědkem fantastické sezóny Medvědů. Ti 
nejprve vyhráli základní část 1. ligy a 
v play-off došli až do finále, kde sice 
ztroskotali na jihlavské Dukle, ale i tak 
se jedná o nejpovedenější sezónu 
novodobé berounské historie.  
  
 
 



Ještě v ročníku 2004/2005 Beroun patřil 
ke špičce soutěže (skončil pátý), ale pak už se 
Středočeši starali spíše o záchranu, než o boje o 
play-off. Velký podíl na tom měl právě odchod 

 
Ladislava Slížka, který po sezóně 2004/2005 
vyslyšel nabídku Ústeckých Lvů. "Na Beroun budu 
vzpomínat určitě v dobrém. Když jsem tam 
přišel, bylo mi dvacet. První rok jsem promarodil 
se zraněným ramenem. Pak jsme hráli nahoře, byl 
to pěkný hokej. Poté jsem odešel na dva roky 
pryč. Na tři roky jsem se opět vrátil, bohužel se 
nepovedla jedna sezona, ve které hrály roli 
hodně povodně, to bylo špatné. Mé poslední dva 
roky byly super, sešla se tu dobrá parta, a byly 
velmi dobré výsledky. Byl jsem velice spokojen," 
zhodnotil své angažmá u řeky Berounky pro 
hokej.cz. 

 
VZESTUP A PÁD V ÚSTÍ NAD 

LABEM 
 V roce 2005 tedy Slížek přesedlal 
z Berouna do Ústí nad Labem. „Rozhodlo, že se 
jedná o ambiciózní klub, se kterým mám 
obrovskou chuť něco velkého dokázat!“ tvrdil 
zkušený útočník.   
 Pražský rodák se v novém angažmá uvedl 
impozantně. V útoku s Kyselou a Kuchlerem dával 
jeden gól za druhým. Fanoušci ho pravidelně volili 
nejlepším hráčem jednotlivých období. Jenže ve  

DOTAZNÍK LADISLAVA SLÍŽKA 
zdroj: hclitomerice.cz (Michaela Luňáčková) 

 
Přezdívka: Slíža, Slich, Bican  
Oblíbený typ ženy (blond, bruneta, černovláska)? 
Bruneta 
Oblíbené jídlo nebo národní kuchyně? Hlavně česká 
kuchyně 
Oblíbený nápoj (alko – nealko)? Jameson - Cola 
Oblíbená hudba nebo zpěvák, zpěvačka? Tracy 
Chapman 
Oblíbený herec? Sovák, Kemr, Menšík 
Oblíbená barva? Bílá, červená 
Oblíbené roční období? Léto 
Líbí se mi auto – vlastním značku vozidla?  
Vlastním Škodu Octavia 
Oblíbené zvíře? Pes, ale jenom můj 
Kterého sportovce obdivuješ? Roger Federer, Kaká 
Oblíbený sport mimo hokeje – aktivně, pasivně? 
Fotbal, tenis 
Jiné zájmy: Spánek 
Ve které zemi (mimo Čech) bych mohl ještě žít?  
Španělsko, je tam teplo a chodil bych na fotbal 
Jsem optimista, pesimista, realista? Optimista 
Jsem klidný typ, výbušný, náladový, srandista?  
Jsem klidný, dokud nevybuchnu a jsem srandista, 
dokud mám náladu  



 

zbytku premiérového ročníku v barvách Lvů 
už zapadl spíše do průměru. I tak ale Slížek 
patřil v této sezóně k nejlepším hráčům 
mužstva. 
 V nadcházejícím ročníku začal sezónu 
jako první centr. Dařilo se mu, akorát branky 
nedával. Po návratu Davida Pazourka 
z marodky tedy putoval sestavou a trenéři 
mu nakonec našli místo až ve čtvrté lajně. I 
tak ale dokázal technicky zdatný hráč 
nastřádat 33 bodů. A díky vítězství Slovanu 
v play-off 1. ligy se ústecký sen o extralize 
stal skutečností. Baráž se totiž tehdy kvůli 
vyloučení Vsetína z ELH nehrála.  „V Ústí 
jsme se snažili o extraligu obě dvě sezony, co 
jsem tam působil. Určitě to nebylo nic 
jednoduchého. Měli jsme nůž na krku a 
postoupit bylo jasným cílem.“ 

Jenže v přípravě na premiérový 
ročník v nejvyšší soutěži Slížek trenéry nijak 
neoslnil a byl poslán na hostování do 
Prostějova. „Už bych se k tomu asi moc 
nevracel, přece jen už je to docela dlouho za 
mnou. Člověk viděl ostatní nákupy a tušil, že 
trenéři a manažer nakonec vsadí na někoho 
jiného. Vzal jsem to sportovně. Přece jen už 
jsem zaškatulkovaný jako hráč první ligy. 
Přestože jsem na extraligu trochu myslel, 
teď už je asi trochu pozdě, je to uzavřené,“  

uvedl pro hcusti.cz. 
 

BEROUN POTŘETÍ 
„Že se mnou nepočítají, jsem tak trošku 

čekal. Ale že půjdu zrovna do Prostějova? To byl 
pro mě velký šok. Tam jsem samozřejmě jít 
nechtěl. Také jsem to oznámil vedení klubu, čímž 
jsem je zrovna dvakrát nepotěšil. Naštěstí 
netrvalo dlouho a byl jsem zpět v Berouně, což mi 
naopak udělalo velkou radost,“ poodhalil pro 
medvedi.cz. „Beroun pochopitelně není tak 
ambiciózní jako Ústí, ale je to stejná liga, kterou 
jsem hrál prakticky celý svůj hokejový život. Dál 
to nijak neřeším,“ dodal v rozhovoru s Davidem 
Havlíkem. 

Jenže s Medvědy se nevyhnul tlaku, jaký 
byl na Slížka kladen i v barvách Ústí nad Labem. 
Tentokráte měl ale opačné starosti. „V Berouně se 
nám ta sezona bohužel vůbec nepovedla a nůž na 
krku jsem měl podruhé. Snažil jsem se udělat vše 
pro udržení první ligy v Berouně,“ uvedl v interview 
pro medvedi.cz. Povedlo se. I díky tomuto muži. 
 V nadcházejícím ročníku (2008/2009) 
oblékl dres dvou týmů. Pochopitelně ten berounský, 
ale také olomoucký. Na Moravu byl totiž poslán 
v rámci výměny za Petra Sakrajdu na měsíční 
hostování. „Byl jsem tam spokojený. Zvláště pak, 
když mi po skončení hostování trenéři oznámili, že 
se mnou byli spokojení, což mě potěšilo,“ uvedl 
v rozhovoru  



 
Olomouce to sice není kousek, ale naše 
republika zase není tak velká. Jsme hokejisté, 
a tak s tím musíme počítat kdykoliv,“ dodal 
v interview s Davidem Havlíkem. 

Tpro oficiální klubové stránky Medvědů. „Mně se 
nic podobného v životě nestalo. Ta výměna mi 
dala jedno. A to, že si člověk nikdy nemůže být 
s ničím jistý. Vyzkoušel jsem si něco nového, do 

 
KONEC JEDNÉ VELKÉ 
HOKEJOVÉ ETAPY A 
INSTRUKTOREM V 

AUTOŠKOLE 
 Po tomto ročníku, který se Slížkovi 
nepovedl jako ty předešlé, se zkušený centr 
rozhodl odejít. Legenda berounského hokeje se 
upsala tehdy ještě druholigovým Litoměřicím. 
"Ti kluci ve 2. lize hrají po práci, protože je 
hokej baví. Nasazením se to tedy vyrovná. Ve 
třetí nejvyšší soutěži je možná menší herní 
vyspělost, z níž pramení větší chyby. Ale to 
nasazení ty rozdíly trochu smazává," uvedl 
v rozhovoru s Liborem Kultem.  

Sám Slížek si našel práci, u které 
zůstal i po postupu do 1. ligy. „Kamarád z 
fotbalu, který jsem taky hrál, mi nabídl pozici 
instruktora v autoškole. Časově se to dá  

skloubit, i když dělám od rána do večera včetně 
hokeje. Je to náročné. Volno mám jen v neděli, 
kdy se věnuji našemu synkovi. Všechno mi 
usnadňuje fakt, že hokej i autoškola mě baví. Mě 
se ta práce líbí, protože potkáváte stále nové 
lidi. Někdo si může říct, že zejména v Praze to 
musí být o nervy, ale zatím je to v pohodě. 
Občas dojde i na humorné situace, nicméně 
doposud probíhalo vše bez problémů,“ prozradil 
pro čtenáře hokej.cz. „Ráno trénujeme v 
Litoměřicích, pak si zajdu na oběd a většinou do 
večera jezdím. Trochu mě mrzí, že nemůžu víc 
času věnovat rodině a že manželka je na péči o 
malého de facto sama. Bohužel jinak to už v 
dnešní době nejde, protože hokej samotný by mě 
neuživil. Dan Tvrzník mi vyšel vstříc, navíc to 
zatím docela zvládám,“ popsal svůj pracovní den. 
 

SLÍŽEK OPĚT PRVOLIGOVÝ 
 Druholigová anabáze Ladislava Slížka 
trvala pouhý rok. Sám hokejista určitě 
s návratem do 1. ligy nepočítal. Ale Kališníky do 
vytoužené soutěže následoval. Vždyť právě on 
měl na senzačním postupu velký podíl. 
 Slížek posléze vyjel zpět na prvoligový 
led s kapitánským céčkem. „Já jsem emotivní typ 
hráče, takže když se hraje, tak mám rád, když 
vidím od všech zapálení do hry. Je možné, že 
jsem někdy zvyšoval hlas, když se mi zápas úplně 
nezdál, ale to ani ne kvůli tomu, že jsem kapitán.  



 
počet vyloučených, pískají alibisticky. Nevím, proč to dělají. Jestli schválně nebo to neumí. Málo trestají držení a hákování. 
Nevím, proč není počet vyloučených třeba 2:8 a když pak dostane mužstvo tři góly v přesilovce a v dalším zápase znova, tak se 
musí sami nad sebou zamyslet, že není něco v 

Já bych to asi dělal, i kdybych kapitán nebyl,“ řekl pro hclitomerice.cz. „Já to dělám proto, že chci vyhrát za každou cenu, že 
to mám rád. V danou chvíli se mi to zdá jako nejlepší nápad, tak ten hlas prostě zvýším. Že bych tam na kluky přehnaně křičel 
jenom proto, že jsem kapitán, to určitě ne,“ dodal v interview s Michaelou a Janem Luňáčkovými.  
Ladislava Slížka tak často uvidíte i v diskuzi s rozhodčím. „TTak ti škodí hokeji ze všeho nejvíc! Hlídají si, aby byl rovnoměrný 

pořádku. Rozhodčí vůbec nemají přirozenou autoritu, a tak musejí asi tohle dělat. 
Se mnou osobně to mají dost těžké, pořád za nimi jezdím a diskutuji, ale nesnáším bezmoc a nespravedlnost,“ zhodnotil 
prvoligové sudí v rozhovoru s Viktorem Burkertem mladším. 
 Za Litoměřice letos hraje již třetí prvoligový ročník v řadě. V předcházejících dvou sezónách se i přes dobré výkony 
samotného Slížka Stadion do play-off nepodíval (byť to bylo v obou případech opravdu těsné). Ani letos se do vyřazovacích 
bojů Stadion neprobojoval. I když závěrečná stíhací jízda byla strhující. Leč neúspěšná. 

Role Ladislava se ale za ten rok hodně změnila. Už není klíčovou osobností týmu, ale spíše mentorem pro mladé 
Sparťany. Jeho menší herní vytíženost se projevila i na jeho statistikách. Kapitán kališníků totiž v základní části skóroval 
pouze třikrát, což je jeho nejmenší počet v branek v jeho prvoligové kariéře. Pro svůj tým je však stále přínosný. Otázkou však 
je, jak dlouho ještě tento 36letý forvard bude brázdit prvoligová kolbiště. Přece jen rodinu v poslední době vzhledem 
k pracovní vytíženosti dosti zanedbával. Hokej však stále miluje, takže bude mít těžké rozhodování, co s hokejovou kariérou 
dál. Každopádně statut jedné z prvoligových ikon už tomuto úspěšnému hokejistovi nikdo odpárat nemůže. Svými výkony se 
totiž zařadil mezi legendy této soutěže. Nezapomeňme ale, že je to legenda (pochopitelně v prvoligovém měřítku, ať nás nikdo 
nechytá za slovo) stále hrající.  
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10. LUKÁŠ BOHUNICKÝ 
O, 25 LET, ML. BOLESLAV 

Obránce, který poslední roky hrával 
stabilně za slavný Slovan Bratislava, 
si v 1. lize dělá hodně kontroverzní 
jméno. Patří k největším 
provokatérům soutěže a jeho úkolem 
je zejména rozhození soupeře. 
Mnohdy své chování ale přehání, 
například v Olomouci útokem 
hokejkou na fanoušky domácích 
rozhněval všechny přítomné. Ale i 
takoví hráči jsou potřeba. 

U8. LUKÁŠ CINGEĽ

 

 

 
Ú, 20 LET, LITOMĚŘICE 

Otázkou je, zda tento mladík, jenž 
poslední dva roky působil 
v zámořských juniorských soutěžích, 
za Litoměřice ještě vůbec bude hrát. 
Je totiž hráčem Lva a v 1. lize má 
vyřízeny pouze střídavé starty. 
Každopádně když naskočí, tak je 
vidět, že tento hokejista má velký 
potenciál. Ale na KHL zatím ještě 
nemá. 

9. BORIS ŽABKA 
O, 35 LET, ML. BOLESLAV 

Slovenský obránce převážnou část 
letošní sezóny strávil odpočinkem od 
hokeje. Před letošní sezónou se i přes 
zájem nadále oblékat barvy 
Bruslařského klubu nedohodl na 
smlouvě a jelikož za žádný jiný klub 
než za Mladou Boleslav hrát nechtěl, 
uchýlil se k trenéřině a nastupoval za 
béčko středočeského klubu. Pro play-
off si ho však trenéři A-týmu vytáhli. 

 

7. LUKÁŠ HANDLOVSKÝ 
Ú, 25 LET, ÚSTÍ NAD LABEM 

Od útočníka slovenského původu se 
před sezónou očekávalo více. Po 
čistce v sestavě se předpokládalo, že 
právě on by se měl zařadit mezi 
tahouny týmu a být na čele 
individuálních statistik. Jenže on se 
mezi ostatními spoluhráči tak trochu 
ztrácel. Překonal sice deseti gólovou 
hranici, jeho potenciál je ale 
rozhodně výš. Každopádně v play-off 
může ožít. 

 

6. ADAM LAPŠANSKÝ 
Ú, 22 LET, ÚSTÍ NAD LABEM 

V Ústí sice tento mladý Sparťan 
v jednom zápase jeden gól dal a na 
další čtyři přihrál, ale to bylo snad 
jediné, co tento útočník na severu 
Čech předvedl. V jiných zápasech 
totiž vycházel až na výjimky bodově 
naprázdno. To v Litoměřicích, odkud 
poté mezi Lvy v rámci hostování 
přišel, a v předcházejícím angažmá v 
nedalekém Chomutově, hrál skvěle.  

  5. MICHAL VALENT 
G, 26 LET, MLADÁ BOLESLAV 

Na bronzovém stupínku mezi brankáři 
se umístil Michal Valent. Ten má sice 
ze třech slovenských brankářů 
největší jméno, ale moc prostoru 
v konkurenci Romana Willa v této 
sezóně nedostal. Dokonce byl 
v průběhu ročníku poslán k nelibosti 
fanoušků na hostování do slovenské 
extraligy. Po návratu zpět si však 
pozici v brankovišti vybojoval a 
pakovat se musel naopak Lakosil.  
 



 

 

4. MILAN HRUŠKA 
O, 27 LET 
TŘEBÍČ 

 

 

3. TOMÁŠ HALÁSZ 
G, 22 LET 
OLOMOUC 

 

V Olomouci mají letos velmi 
příjemné starosti. Ve velké 
formě totiž chytá nejen 
mladý Libor Kašík, ale také 
jeho kolega Tomáš Halász. 
Ten loni dělal dvojku 
v jednom z nejlepších 
slovenských klubů- v Košicích. 
Když se v zápase se 
Šumperkem Halászův mladší 
kolega zranil, dokázal ho 
skvěle zastoupit. Už to 
vypadalo, že to bude mít 
zlínský gólman s návratem do 
sestavy hodně složité. Ale 
trenéři mu důvěru dali a Kašík 
jí využil. Z Halásze 
v podstatě udělal dvojku.  

 Zadák brněnské Komety, 
v jejichž zápasech na dresu 
nosí číslo 68, které proslavil 
zejména Jaromír Jágr, sice 
v extralize zastává roli 
defenzivně laděného beka, 
ale v Třebíči, kde se 
rozehrává po dlouhé 
rekonvalescenci, má za úkol i 
zakládání akcí a řízení 
přesilových her. Zkušenému 
obránci se i v roli ofenzivního 
beka daří na výbornou a 
rozvahou vymyslel několik 
skvělých akcí. Většinu situací 
se snaží řešit konstruktivně, 
žádné zbytečné vyhození od 
něj jen tak neuvidíte. 

1. MARCEL MELICHERČÍK 
G, 26 LET 

LITOMĚŘICE 
Brankář pražského Lva, který vypomáhá Spartě a 

zároveň i prvoligovým Litoměřicím, je rodákem ze 
slovenského Popradu. V tomto městě strávil drtivou většinu 
své kariéry, než před letošní sezónou vyslyšel vábení KHL. 
Přestože si Melicherčík vybudoval ve slovenské nejvyšší 
soutěži svými báječnými výkony skvělou pověst, místo 
v brankovišti nováčka nejprestižnější evropské soutěže si 
vzhledem ke konkurenci Jakuba Štěpánka či Tomáš 
Pöpperleho nezískal.  

 22letý mladík loni chvíli 
působil ve Znojmě. Tuto 
destinaci nemají fanoušci 
Třebíče moc v oblibě. Marek 
Čiliak, gólman slovenského 
původu, jenž už ale drahný 
čas působí v naší republice, 
však nezavdal některým 
posmíváčkům ani jeden důvod 
k tomu, aby na něho volali 
„Táhni do Znojma“ atd. Dařilo 
se mu už v přípravě a 
spolehlivé výkony předváděl i 
po celý tento ročník. Právě 
díky němu zažila Horácká 

Nejprve tedy putoval do partnerských Litoměřic, 
odkud si ho v lednu vytáhla pražská Sparta, která musela 
oželet služby Michala Neuvirtha, jenž se vrátil zpět do 
Washinghtonu. V holešovickém celku začal fantasticky. 
Jenže v posledních duelech už jeho kouzla tolik 
nefungovala...  

Přesto i nadále zůstává jedničkou týmu. Za Stadion 
už tedy moc naskakovat nebude, což je samozřejmě škoda, U2. MAREK ČILIAK 

G, 22 LET 
TŘEBÍČ 

Slavia velmi povedenou 
sezónu a další postup do play-
off.  

ale na druhou stranu už v play-out o nic nepůjde. Šanci by 
tedy mohl dostat talentovaný Petr Hruška, jenž má velmi 
slušný potenciál.  



FORVARD 

  

Před dvěma lety byl ústeckými fanoušky 
proklínán. Byl to totiž právě on, kdo dvěma góly 
nohou zhatil cestu Slovanu do extraligy. 
Nakonec si však Daniel Boháč přece jen přízeň 
většiny fanoušků Lvů získal. A to díky jeho 
střelecké potenci. 
-------------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Lukáš Bajgar, Vladimír Vronka (hcporuba.cz), 
Libor Kult (hokej.cz), Petr Procházka (idnes.cz) 
foto: Lukáš Bajgar (hcporuba.cz), Marek Šnajdr, 
Miroslav Rosendorf (hcusti.cz), Jiří Mokrý (hstrebic.cz)  

DANIEL BOHÁČ
 

 
PSANEC VZATÝ NA MILOST 



 

POČÁTKY KARIÉRY 
 Daniel Boháč se narodil 
v únoru roku 1980 v Opavě. 
Nejprve pěstoval dva sporty- 

musel jsem se postarat sám. 
Zpočátku to bylo těžké, než jsem 
si zvykl, ale šlo to a zvykl jsem si,“ 
dodal 33letý kanonýr.  

fotbal a hokej. Nakonec se však 
musel rozhodnout pro jeden z nich. 
Naštěstí si vybral hokej, kterým 
má tu možnost se živit. „Asi jsem 
se rozhodl dobře, ale nejde to 
porovnávat, kdybych hrál fotbal, 
možná bych byl někde jinde, a řekl 
bych, že jsem spokojený naopak 
tam. Hokej mě ovšem asi více bavil 
než fotbal,“ přiznal v rozhovoru pro 
hcporuba.cz. 

Už v 15 letech patřil mezi 
ozdoby dorostenecké nejvyšší 
soutěže a byla mu předpovídána 
velká budoucnost. Nebylo divu, že 
Daniel Boháč snil o věhlasné NHL.  
 

ZÁMOŘSKÁ ANABÁZE 
A svému cíli šel naproti. 

V roce 1998 totiž odešel do zámoří, 
kde se upsal Spokane Chiefs, klubu 
z WHL. „Hokej tam byl super. Jsou 
tam profesionální podmínky, hrálo 
se 72 zápasů za rok a byl tam 
frmol, všechno jsme měli, na co si 
člověk vzpomněl, ale musel zase 
odvádět výkony. Chtěl jsem tehdy 
zůstat, ale nepodařilo se mi 
prosadit se na draft, takže jsem se 
vrátil zpátky.“ 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM  +/- 
1995-96  HC Slezan Opava - dor. (E)           41 14 21 35   -   - 
1996-97  HC Bohemex Trade Opava - dor. (E)    35 40 24 64   -   - 
1997-98  HC Bohemex Trade "B" Přerov (1.liga)  1  0  0  0   -   - 
         HC Bohemex Trade - jun.               -  -  -  -   -   - 
1998-99  Spokane Chiefs (WHL)                 70 26 21 47  58   - 
1999-00  Spokane Chiefs (WHL)                 70 39 33 72  40   -  
         Spokane Chiefs (WHL,p-o)             15  5  7 12   6   - 
2000-01  HC Havířov Panthers (E)              51  5  4  9  26  -9 Je opravdu zajímavé, že se 

mu nepodařilo oslovit zámoršké 
skauty, protože co se týče 
statistik, patřil k nejlepším v týmu. 
Ale tenkrát ještě nebyl český 
hokej brán zas tak vážně. Zlaté 
hody na draftu teprve přišly. 

         HC Senators Rosice (1.liga)           3  0  1  1   0  -5 
         HC Havířov Panthers - jun. (E)        2  3  0  3   0  +5 
2001-02  HC Havířov Panthers (E)              50  9  4 13  30 -17 
         HC Přerov (2.liga)                    4  1  1  2   2   - 
2002-03  HC Havířov Panthers (E)              15  2  1  3   8 -11 
         HC Slezan Opava (1.liga)             25 12  6 18  37  -2  
2003-04  Colorado Eagles (CHL)                62 10 21 31  46  -6 
         Fresno Falcons (ECHL)                 9  3  2  5   4  -2 

Každopádně Daniel Boháč 
kanadské angažmá kvituje. Dařilo 
se jak jemu osobně, tak i týmu. „Ve 
druhé sezóně se sešel fakt výborný 
mančaft a hráli jsme opravdu super 
hokej. Trénoval nás Mike Babcock a 
dotáhli jsme to až do finále ligy,“ 
poodhalil v rozhovoru s Lukášem 
Bajgarem a Vladimírem Vronkou. 
„Toto dvouleté působení mi dalo 
hodně do života, to můžu říct. 
Najednou jsem byl v situaci, kdy tu 
nebyla maminka, která by mi vařila 
a prala, která by se o mě starala, 

2004-05  HC Slezan Opava (1.liga)             52 11 23 34 101 -10  
         HC Slezan Opava (baráž o 1.ligu)      6  2  1  3  42  -4 
2005-06  HC Sareza Ostrava (1.liga)           37  4  4  8  10  -7 
2006-07  HC Sareza Ostrava (1.liga)           52 14 19 33  42  -7 
         HC Sareza Ostrava (1.liga,p-o)        6  3  4  7  10  +5 
         HC Vítkovice Steel (E)                2  0  0  0   2   0 
2007-08  HC Vítkovice Steel (E)                6  1  0  1   2  -1 
         HC Sareza Ostrava (1.liga)           32 18 14 32  62  11 
         BK Mladá Boleslav (1.liga)           10  4  4  8   4   7  
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)       15  3  4  7  14   2 
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)         5  1  1  2   4   4 
2008-09  BK Mladá Boleslav (E)                50  9  8 17  22   1 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)          11  3  3  6   4   4 
         BK Mladá Boleslav (baráž o E)         4  0  5  5   4   2 
         HC VOKD Poruba (1.liga)               2  0  1  1   0   1 
2009-10  BK Mladá Boleslav (E)                52 11 11 22  48  -1 
         BK Mladá Boleslav (E,p-out)          11  1  1  2   8  -4 
         BK Mladá Boleslav (E,baráž)           5  3  1  4   0   2 
2011-12  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)       51 23 16 39  26  22 
U         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)   16  6  2  8   2   6 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  253 44 33 77 148 -36 

 



 

                      HRÁČSKÉ INFO 
 

13.2.1980 
184 cm 
89 kg 

hůl levá 
51 Z, 11G, 21A,  
26 TM, +14 +/- 

NÁVRAT DOMŮ 
 Po dvou letech za velkou louží se 
Daniel Boháč ihned prosadil do extraligy. 
Devíti body tehdy v ročníku s datováním 

souseda, nelíbily se mi mezilidské vztahy,“ 
dodal o společnosti v USA hokejista, mezi 
jehož největší vzory patří Wayne Gretzky a 
Žigmund Pálffy. 

2000/2001 pomohl Havířovu k záchraně 
soutěže. Následující sezónu dokonce 
okořenil devíti vstřelenými brankami v naší 
nejvyšší soutěži. I to mu ale nezaručilo 
stabilní místo v kádru Havířova pro 
nadcházející sezónu.  

Tu strávil převážně v rodné Opavě, 
kde si držel bilanci půl gólu na zápas. 
„Raději bych se k tomu vůbec nevracel a 
nevyjadřoval," řekl pro hokej.cz 184 
centimetrů vysoký forvard. "V Havířově 
jsem téměř vůbec nedostal šanci, byl jsem 
na ledě třikrát za třetinu a to se těžko 
něco ukazuje," dodal na adresu klubu, který 
byl tehdy jasně nejhorším týmem ligy a za 
tři body vyhrál pouze čtyřikrát z 52 
možných pokusů. V baráži pak Panteři 
podlehli v šestizápasové sérii Kladnu a 
sestoupili. Tehdy začal pozvolný pád 
havířovského hokejového klubu. U toho už 
ale Daniel Boháč nebyl. „V Havířově 
extraliga dopadla tak, jak dopadla. Nebyly 
tam peníze, pořád dokola rotovali hráči.“ 
 

ZPĚT ZA OCEÁN 
 Boháč se totiž, s nejistou extraligovou 
budoucností, rozhodl před sezónou 2003/2004 
znovu odejít do zámoří. Tentokráte však do 
Spojených států amerických, nikoli do sousední 
země s javorovým listem na státní vlajce. „Já 
jsem zpočátku šel do Idaho, hráli jsme East 
Cost Hockey League, ale trenér měl trošku jiné 
představy, potřeboval hráče do čtvrté lajny, 
kteří budou jezdit a všechno bourat. Tak mě 
poslal pryč a dostal jsem se do Colorada, kde 
jsem pak odehrál jeden rok,“ zavzpomínal 
v rozhovoru pro oficiální stránky HC RT 
TORAX PORUBA. „Bylo to tam super, v 
Americe se mi líbí, ale žít bych tam určitě 
nechtěl. Vyloženě důvody nemám, ale řekl bych, 
že lidé jsou tady více kolektivnější, upřímnější. 
V Americe třeba většinou soused nezná 



 

OPAVSKÁ NOČNÍ MŮRA 
 I proto se nakonec Daniel Boháč rozhodl po 
roce zemi hvězd a pruhů opustit a vrátit se do 
Slezska. Konkrétně do mateřské Opavy, která tehdy 
hrála 1. ligu. No hrála, spíše přežívala. Opava spadla 
do baráže, v níž v sedmi zápasech nedokázala urvat 
ani jeden bod a společně s Pískem přenechala 
prvoligové místenky pro Prostějov a Jindřichův 
Hradec. „Tenkrát nebylo v Opavě moc peněz, když 
jsem tam šel. Ale nějak se to zalepilo, já nevím jak, 
ale nakonec se sehnaly peníze. Sezóna nebyla do 
Vánoc špatně rozjetá, od Vánoc už nebyly výplaty 
vůbec, hrálo tam hodně starých hráčů, kteří toto 
hodně nevrle nesli a pak se vše odrazilo a začalo se 
prohrávat. Vládla tam nevraživost vůči vedení, hádalo 
se a nedělalo to dobrotu. A dopadlo to nakonec, jak 
to dopadlo,“ vrací se k události, která Boháče hodně 
mrzela, v rozhovoru pro hcporuba.cz. 

 

NECELÉ TŘI SEZÓNY V PORUBĚ 
 Tehdy poměrně slušný kádr Opavy se po  

sestupu rozutekl do všech různých koutů 
republiky. Daniel Boháč se však daleko stěhovat 
nemusel, protože se dohodl na smlouvě s tehdejší 
Sarezou Ostrava, která se později nejprve 
přejmenovala na VOKD Poruba a později pak 
ještě na HC RT TORAX PORUBA.  
 V premiérovém ročníku (2005/2006) 
mezi Ostravany se Boháč trápil. I vinou zranění 
dal pouhé čtyři branky. V následujících dvou 
sezónách pak ale vždy pokořil třicetibodovou 
hranici a nasázel 14, respektive osmnáct branek. 
Formou střídavých startů pak Boháč vypomáhal 
extraligovým Vítkovicím.   

 
POSTUP S MLADOU 

BOLESLAVÍ= 1. KAPITOLA 
NESVÁRŮ MEZI BOHÁČEM A 

FANOUŠKY LVŮ 
 Ambice Daniele Boháče však byly vyšší 
než jen ty prvoligové. Když se tedy před play-off 
2008 ozvala Mladá Boleslav, která zbrojila na 
postup do nejvyšší soutěže, Boháč nemohl 
lákavou nabídku odmítnout. Zvláště pak, když 
jeho kroky následoval i Pavel Šebesta, hokejový 
mentor Daniela Boháče. „Jsem rád, že si mě 
Mladá Boleslav vybrala jako výborný prvoligový 
klub a povedl se nám postup,“ řekl v rozhovoru 
pro hokej.cz. 
 Opavský rodák svůj úkol splnil na 
výbornou a stal se spolehlivým sběratelem bodů. 
I s jeho přispěním (největší zásluhu na tom měl 
ale pochopitelně hvězdný Richard Král) se tedy 
Bruslařský klub probojoval do baráže, i když ta 
cesta byla hodně trnitá. V semifinále 
s brněnskou Kometou totiž napínavá série 
dospěla až do rozhodujícího sedmého duelu.  
 



 

Zaplněný stadion viděl strhující podívanou. Brno 
muselo čelit několika oslabením, a v jednom z nich 
(5 na 3) na konci první třetiny udeřil Daniel Boháč. 
Kometa ale zásluhou Tomáše Houdka (dnes 

Stejně jako o dva roky později. Tentokráte 
však měl Boháč mnohem důležitější roli, možná i 
klíčovou. Dvěma góly bruslí totiž rozhodl třetí duel, 
který se posléze ukázal jako rozhodující, protože se  

Olomouc) vyrovnala a zápas dospěl až do 
prodloužení. V něm tečoval střelu Schnabela 
legendární Richard Král, jenž dnes hájí barvy 
Jastrzebie v polské nejvyšší soutěži.  
 I ve finálové sérii měla Mladá Boleslav se 
svým sokem (Chomutovem) problémy, ale nakonec 
po třech vítězstvích o jednu branku slavila postup 
do prolínací soutěže, kde na ni už čekal celek z... 
Ústí nad Labem!  
 Boháč sice ve vítězné baráži vsítil pouze 
jednu branku (na kterou mu asistoval Tomáš 
Sýkora), ale i to stačilo na to, aby si ho fanoušci 
Lvů zapamatovali a přidali si ho do složek svých 
nejméně oblíbených hráčů, kam společně 
s Boháčem putovali mimo jiných i Václav Drábek a 
Tomáš Sýkora (dnes Ústí nad Labem). Od té doby 
se na toto trio dívají někteří příznivci Slovanu skrz 
prsty, přestože dva z nich v současnosti v tomto 
klubu, kterému „pomohli“ k sestupu. působí a třetí, 
Václav Drábek, za Lvy dlouhá léta bojoval. 
 

SMOLAŘ BOHÁČ 
Daniel Boháč nakonec v kádru Mladé 

Boleslavi setrval i po postupu, ačkoli to dle jeho 
vlastních slov nečekal. A nakonec v nejvyšší soutěži 

dostával nečekaně dost prostoru, a vypracoval se  
tak mezi opory klubu (v základní části ELH získal 17-
22-19 bodů), kterému se ale nedařilo odlepit ze dna 
tabulky a musel rok co rok do baráže.  

Mezitím, co Boháč hájil barvy středočeského 
klubu, Poruba, které ještě v témže ročníku dvakrát 
vypomohl, řešila velké ekonomické problémy, které 
nakonec vyústily v odstoupení z rozehraného 
prvoligového ročníku. 

 Daniel Boháč je tak trochu smolař. Havířov, 
Opava i Poruba se totiž potýkaly s vážnými 
finančními problémy. Nakonec to tak trochu potkalo i 
Ústí nad Labem a ani Mladá Boleslav neměla svědomí 
čisté. Ale to bychom až moc předbíhali. 
 

DALŠÍ DVĚ VÍTĚZNÉ BARÁŽE 
PROTI SLOVANU= 2. KAPITOLA 
NESVÁRŮ MEZI BOHÁČEM A 

FANOUŠKY LVŮ 
Hned v prvním extraligovém ročníku 

(2008/2009) pro Mladou Boleslav se bruslařský 
celek v baráži střetnul s Ústím nad Labem, které 
toužilo po urychleném návratu mezi elitu. Jenže 
Daniel Boháč (0+5) i zbytek týmu byl proti. 



 

Mladá Boleslav dostala do vedení a měla klid na 
hokejkách. Daniel Boháč se tehdy stal asi 
nejnenáviděnějším mužem v Ústí nad Labem. Není 
divu... Vždyť v 59. minutě vyrovnával na 4:4 a 
sedm sekund před koncem prodloužení nakonec 
celé utkání rozhodl.  Obě branky vsítil po zásahu 
nohou. „Trenér mě dal na led, ať jdu před bránu. 
Já nedávám góly od modré, já z takové dálky na 
gólmana skoro nedostřelím. Já dávám většinou 
góly jenom z brankoviště, takhle jsem platnej, 
tak se snažím toho maximálně využívat,“ popsal 
pro Petra Procházku své důležité trefy. "Je to 
část náhody, na druhou stranu, pokaždé jsem do 
té brány šel. Puk jsem ale do brány nekopl, 
trefilo mě to. Žádný úmysl," pokračoval Daniel 
Boháč, který v baráži 2011 zavzpomínal na své 
dětství, které krom hokeje vyplňoval i hraním 
fotbalu. „To, že jsem ty góly nedal hokejkou, mě 
opravdu netrápí. Je to sice divnej pocit, ale i tak 
krásnej,“ dodal v rozhovoru pro idnes.cz.  

Mladá Boleslav nakonec vedení 2:1 na 
zápasy využila a záchranila se. Nicméně Daniel 
Boháč středočeský celek opustil. A zamířil... 

 

ŠOKUJÍCÍ PŘESTUP 
... do Ústí nad Labem! V Mladé Boleslavi 

mu totiž vypršela smlouva a vedení klubu nejevilo 
moc velký zájem o prodloužení jeho kontraktu.  

„V Boleslavi bylo fajn. Vzpomínám na ni v 
dobrém. zažil jsem tam čtyři baráže a všechny 
vítězné. Ale už to chtělo změnu. Byl jsem tam 
už přece jen dost dlouho,“ uvedl důvod svého 
odchodu z nejvyšší soutěže v rozhovoru pro 
oficiální klubové stránky Ústí nad Labem. „V 1. 
lize mě sice čekají slabší soupeři, ale o 
motivaci strach nemám. Já bych chtěl 
vyhrávat, i kdybych nastupoval v okresním 
přeboru,“ dodal tentokráte pro hokej.cz. 
 

PSANEC, NEBO HRDINA? 
Publikum se od té doby rozdělilo na ty, 

kteří Boháče vzali na milost a na ty, kteří by 
ho raději viděli v jiném dresu. Zprvu byly tyto 
skupiny početně vyrovnané, ale výbornými 
výkony a střeleckými hody (celkem 29 tref) si 
postupně opavský odchovanec přikláněl na svou 
stranu čím dál více fanoušků. Radikálnější část 
však stále zastává názor, že dokud Boháč 
NEVYKOPE Ústí nad Labem extraligu, nevidí 
důvod, proč by po jeho vstřelené brance měli 
vyvolávat Boháčovo jméno.  

Nicméně v kabině nikdo na Boháče skrz 
prsty nehleděl. Naopak si z něj utahovali. Však 
hokej je taky jenom sport a Boháč je navíc 
výborným typem do party. „Masér mi na prvním 
tréninku hned připravil fotbalový míč na 
značku,“ prozradil emotivní útočník 
v rozhovoru pro čtenáře serveru hokej.cz.  



 
s cílem zopakovat si pátou baráž v řadě. Jenže 
tentokráte byl Slovan ve finále 1. ligy krátký a 
postup do nejvyšší soutěže nakonec slavil na 
úkor Mladé Boleslavi celek Chomutova. Ale 
Daniel Boháč rozhodně nezklamal, byť v play-
off se od něj přece jen čekal výraznější 
příspěvek (v základní části 51 zápasů - 23+16; v 
play-off 16 zápasů - 6+2)- 

T„Srandičky spojené s mými kopajícími góly 
jsem samozřejmě očekával, takže všechno 
proběhlo v pohodě,“ dodal pro Libora Kulta.  

Boháč do Ústí nad Labem přicházel 

 

LETOŠNÍ SEZÓNA 
Po této nevydařené sezóně nastaly 

v kádru Slovanu velké změny, jelikož se vedení 
klubu následkem úbytku partnerů rozhodlo 
zkrátit klubový rozpočet na polovinu. Daniel 
Boháč však v kádru setrval, jelikož měl 
podepsanou smlouvu ještě na rok (plus opce na 
další sezónu). I díky jeho jménu tedy Slovan 
letos slabou soupisku rozhodně nemá a nebylo 
by velké překvapení, kdyby se Lvi dostali do 
baráže, byť z nevýhodného třetího místa.  

Je možné, že Daniel Boháč v případné 
baráži svůj dluh z předchozích let vůči Slovanu 
splatí. A že Severočechům vytoužený postup 
vykope. A to třeba i na úkor svého bývalého 
klubu Mladé Boleslavi.  
 

DANIEL BOHÁČ 
CO SE MU LÍBÍ NA FACEBOOKU? 
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FORVARD 

Na Daniela Hodka se bude jednou 
vzpomínat jako na jednu z největších 
legend této soutěže. Vždyť tento 
jihlavský kanonýr má na svém kontě 
v současnosti nejvíce zápasů, nejvíce 
bodů, gólů i asistencí v historických (z 
dostupných údajů) statistikách 1. ligy. 
---------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: hcdukla.cz, iDnes.cz (Michal Jindra), 
Libor Kult (hokej.cz) 
foto: Zbyněk Zápotočný (hcdukla.cz) 

DANIEL HODEK 
HRAJÍCÍ LEGENDA 



 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY, 
SESTUP S DUKLOU 

Daniel Hodek začínal s hokejem 

střílet branky (nasázel 17, respektive 18 
gólů), byl oporou týmu a navíc i jeho 
kapitánem. Nakonec se ale i tak po dvou 
letech rozhodl Ústí nad Labem opustit.  

v jihlavské Dukle. Už od 21 let ale hájil 
barvy konkurečního Havlíčkova Brodu, 
tehdy prvoligového. Už v sezóně 
1996/1997 dal o sobě vědět 35 získanými 
body. 

Statistiky 
Sezóna   Klub                                   Z  G  A  B  TM 
1995-96  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      41  9 14 23  28 
1996-97  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      48 15 20 35   - 
1997-98  HC Dukla Jihlava (E)                  45  5 15 20   8 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)       7  1  3  4   - 
1998-99  HC Dukla Jihlava (E)                  45  8  4 12  16 
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           3  0  3  3   4 
1999-00  HC Dukla Jihlava (1.liga)             40 17 13 30  24 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         11  4  5  9  14 
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)           4  1  1  2   4 
2000-01  HC Dukla Jihlava (1.liga)             40 12 23 35  62 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)          7  2  3  5   2 
2001-02  HC Dukla Jihlava (1.liga)             39  9 15 24  42 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         13  5  2  7  20 
2002-03  HC JME Znojemští Orli (E)              7  0  1  1   2 
         HC Havířov Panthers (E)                3  0  0  0   0 
         HC Havířov Panthers (baráž o E)        6  0  1  1   2 
         HC Senators Žďár nad Sázavou (1.liga) 39 17 21 38  48 
2003-04  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)        40 17 13 30  62 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)     8  4  3  7  56 
2004-05  HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)        52 18 17 35  64 
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)    10  2  4  6   7 
2005-06  HC Dukla Jihlava (1.liga)             43 14 32 46  30 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)          6  2  5  7   8 
2006-07  HC Kometa Brno (1.liga)               47 18 25 43  28 
         HC Kometa Brno (1.liga,p-o)            4  0  0  0   6 
2007-08  HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga)      42 19 17 36  66 
         HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga,p-o)   8  1  6  7  12 
2008-09  HC Dukla Jihlava (1.liga)             46 23 34 57  53 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)          8  4  4  8  20 
2009-10  HC Dukla Jihlava (1.liga)             46 25 30 55  72 
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         10  2  5  7  20 
2010-11  HC Dukla Jihlava (1.liga)             40 16 27 43  18 
U         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         10  1  1  2  10 
 
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                   100 13 20 33  26 

 

„Na začátky se nedá zapomenout. 
Tenkrát tam chodilo hodně lidí a pro mě 
to byly pěkné roky,“ sdělil pro Deník. 

Jeho výkony oslovily i mateřskou 
Jihlavu, která ho pro nadcházející 
extraligový ročník zařadila do své 
sestavy. V kádru vydržel i pro sezónu 
1998/1999. Jenže ani solidní výkony 
tehdy ještě mladého křídelníka 
neodvrátily barážové boje, které Dukla 
v přímém souboji se Znojmem nezvládla a 
sestoupila do druhé nejvyšší soutěže. Do 
1. ligy svůj klub Hodek následoval. Tehdy 
Hodek navíc chodil i do civilního 
zaměstnání. 

                            HRÁČSKÉ INFO 
4.1.1974 

V Dukle vydržel ryzí kanonýr další 
tři prvoligové ročníky. Patřil k oporám 
svého týmu, ale žádnou velkou hvězdou se 
nestal. 

183cm 
90kg 

hůl levá 
útočník 

 49Z, 20G, 19A, 2 6TM, -3 +/- 
JEDNA SEZÓNA, TŘI 

TÝMY 
V létě roku 2002 se tak Hodek 

rozhodl z Jihlavy odejít. Nejvíce zápasů 
odehrál v nedalekém Žďáru nad Sázavou, 
kde v 39 zápasech nastřádal do svých 
statistik osmatřicet kanadských bodů. 
184 centimetrů vysoký Hodek ovšem 
nastupoval i v extralize, kde nejprve hájil 
barvy Znojma, posléze i Havířova. 
S tímto klubem zažil dnes již 38letý 
útočník další sestup. V baráži totiž 
Slezané nestačili na Kladno.  

 
ÚSTECKÁ KAPITOLA 

Po této sezóně, ve které se 
Hodkovi nepovedlo udržet se v nejvyšší 
soutěži, se rozhodl odejít do Ústí nad 
Labem. Hodek chtěl se Lvy postoupit do 
extraligy. Každopádně se ale měl raději 
vrátit do Jihlavy, protože ta v ročníku 
2003/2004 slavila postup do nejvyšší 
soutěže. Ale to nemohl při podpisu 
smlouvy se Slovanem vědět. 

Daniel Hodek strávil v severních 
Čechách celkem dvě sezóny. Dařilo se mu 



 

Tse prosadit, když se na led dostanu dvakrát 
nebo třikrát za třetinu,“ uvedl pro hokej.cz. 
Právě méně času stráveného na ledě přivedlo 
jihlavského rodáka k razantnímu kroku. Zašel 
za vedením Komety a požádal o rozvázání 
smlouvy. Představitelé celku z jihomoravské 
metropole mu nakonec vyhověli. 

Nejrychleji jednalo vedení 
Havlíčkova Brodu, jehož nabídku i kvůli 
blízké vzdálenosti od rodné Jihlavy Hodek 
vyslyšel. V Rebelu, kam se vrátil po deseti 
letech, nakonec v  sezóně 2007/2008 
skóroval hned devatenáctkrát, čímž si 
vytvořil osobní rekord.  

Ten ale překonal hned v následujícím 
ročníku. To už ale Hodek oblékal dres jiného 
týmu...  

ZPĚT V DUKLE 
... ano, toho jihlavského. „V Brodě se 

mi dařilo a vlastně celému týmu. Dostal jsem 
od vedení nabídku na prodloužení smlouvy, ale 
Jihlava je Jihlava, nemusím nikam dojíždět,“ 
poodhalil hlavní důvod další změny působiště 
v rozhovoru pro oficiální klubové stránky 
nejúspěšnějšího klubu československé 
historie. „Jihlava navíc nabídla o něco lepší 
podmínky,“ dodal. 

V Dukle poté vytvořil údernou trojici 
společně s Tomášem Čachotským a 
Oldřichem Bakusem na centru první útočné 
formace. „Já osobně jsem s lepším středním 
útočníkem v 1. lize nikdy nehrál. Klapalo nám 
to, kdykoli jsme spolu hráli. Rozuměli jsme si 
nejen na ledě, ale i v osobním životě,“ 
kvitoval Hodek. 

I díky souhře s prvoligovou legendou 
Oldřichem Bakusem se podařilo Hodkovi hned 
ve své premiérové sezóně (2008/2009) po 
návratu do Jihlavy vyhrát s 57 body  

  
NÁVRAT DO DUKLY- POUHÁ 

EPIZODKA, SEZÓNA V KOMETĚ, 
ROK V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 

Před sezónou 2005/2006 se Hodek rozhodl 
vrátit domů- do Jihlavy. Pochopitelně ho zpět na 
Vysočinu táhla rodina.  

Rychlonohý útočník zažil velmi povedený 
ročník, v němž si stanovil jeho tehdejší osobní 
maximum- 46 bodů.  

I proto neměl po tomto ročníku o nabídky 
nouzi. Nakonec se Hodek přece jen rozhodl pro 
odchod a upsal se brněnské Kometě, která startovala 
novou éru. Pravý křídelník jí pomohl ziskem 43 bodů 
v rozletu, ale to bylo tak vše, co pro brněnský hokej 
udělal.  

Hned po sezóně 2006/2007 totiž znovu 
měnil působiště. Brno mohutně posílilo a na Hodka 
zkrátka nezbylo místo. T„Trenér Čada si přivedl 
hráče, kteří dostávali více prostoru než já. Neumím  



 

kanadské bodování druhé nejvyšší soutěže.  
Hned v následujícím ročníku se pak zkušený 

křídelník blýskl znovu. Tentokráte díky 25 
vstřeleným brankám získal korunu pro krále 
střelců. A to i přesto, že jeho parťák Bakus dlouho 
laboroval se zraněním. Už tehdy se ukázalo, že 
obecně známá rovnice HC Dukla Jihlava= Oldřich 
Bakus má trhliny.  

A to sezóna 2011/2012 teprve měla přijít.  

 
PODRUHÉ KRÁLEM STŘELCŮ 

Do loňského ročníku vstupovala Dukla již 
bez své největší opory. Jenže Dukla se znovu 
dostala do semifinále a Hodkovi to loni střílelo 
ještě lépe než kdy předtím. Nejenže v 50 zápasech 
nasbíral 51 bodů, ale hlavně nasázel úctyhodných 
31 branek! Stal se tak v 38 letech nejlepším 
střelcem soutěže. "Za první místo mezi 
prvoligovými střelci jsem samozřejmě moc rád. 
Vážím si ale i páté příčky v tabulce 
nejproduktivnějších hráčů, protože jsem to před 
sezonou vůbec nečekal," sdělil serveru idnes.cz. 
"Tohle je ovšem kolektivní sport a mnohem 
důležitější je nejen pro mě, ale i celý tým 
postavení v tabulce. Bodování vždy nějak přijde, za  

což jsme samozřejmě rádi, protože pomůžeme týmu. 
Jinak to ale bereme jako něco navíc," dodal pro MF 
DNES. „TMusím přiznat, že po odchodu Oldy Bakuse jsem 
to čekal horší, nicméněT Tjsem ve věku, že jsem rád, když 
se ve zdraví dočkám závěrečného hvizdu každého 
zápasu,“ uvedl v rozhovoru pro čtenáře hokej.cz. „Svou 
hru jsem po odchodu Oldy trochu upravil. Radek 
Hubáček dost bojuje, jde o jiný typ centra než Olda 
Bakus, který dokázal dát gól skoro ze všeho a kolem 
branky byl hodně silný,“ řekl v rozhovoru s Liborem 
Kultem. „Teď víc čekám na puky, které se ke mně odrazí. 
Radek Hubáček není takový střelec, takže to vychází víc 
na mě a zatím se mi daří šance proměňovat,“ dodal. 

V celkovém souhrnu všech prvoligových střelců 
tak Hodek přeskočil i hvězdného Piráta Davida Hrušku. 
„Porazit Davida Hrušku, který vyhrál nejlepšího střelce i 
v extralize, byl pěkný bonus,“ přiznal.  

Daniel Hodek určitě nejvíce potěšil týmového 
pokladníka, jehož byl Hodek velmi častým „zákazníkem“. 
„Já jsem vstřelil dvakrát hattrick a pak také čtyři góly, 
takže jsem měl loňských dvaapadesát kol dražších,“ 
zažertoval v interview s Michalem Jindrou. 
 

LETOŠNÍ SEZÓNA 
I v letošním ročníku se Danielu Hodkovi bodově 

daří (herně to ale ideální není). Možná, že se třeba i jeho 
tajný sen stane skutečností. „Ambice mám vždy ty 
nejvyšší. Extraligu, tu už si asi nezahraju, už jsem na to 
starej. Ale Jihlavě bych samozřejmě přál, aby do 
extraligy do budoucna postoupila a udržela se tam 
napořád. Kdybych byl u postupu, tak by to byl nejlepší 
konec mé kariéry,“ přeje si jedna z největších 
prvoligových legend. 



 

UHISTORICKÉ BODOVÁNÍ 1. 
LIGY 

k 7. 2. 2013 
zdroj: eliteprospects.com 

 
1. DANIEL HODEK   632 
3. JAROSLAV ROUBÍK  583 
2. OLDŘICH BAKUS   558 
9. KAMIL KOLÁČEK   508 
7. PETR JÍRA    494 
10. STANISLAV MIKŠOVIC  462 
5. MICHAL ČERNÝ   456 
4. RADEK ŠÍP    419 
6. IVAN HRTUS   411 
8. LADISLAV BOUŠEK  410 
-------------------------------- 
11. Martin Koudelka   401 
12. Richard Brančík   397 
13. Michal Jeslínek   393 
14. Pavel Šebesta   387 
15. David Pazourek   381 
16. Vítězslav Jankových   373 
17. Milan Ministr   372 
18. Ladislav Slížek   363 
19. Václav Pitel    351 
20. Milan Kostourek   339 
 
21. Dalibor Sochorek   326 
22. Petr Kaňkovský   325 
23. Tomáš Čachotský   317 
24. Petr Lipina    291 
25. Ladislav Rytnauer   290 
26. Jiří Kadlec    288 
27. Jiří Charousek   287 
28. David Mikšan   285 
29. Tomáš Klimt   282 

 
 

PEPRNÝ VZKAZ PRO „FANOUŠKY“ 
 
Před třemi lety se Daniel Hodek, jinak pro 

média nijak výřečný chlapík, obul do několika osob 
mezi diváky. „Ještě než se začnete ptát,“ zahájil 
pozápasový rozhovor rozladěný forvard, „tak bych 
chtěl poděkovat fanouškům, že fandí, i když nám 
odskakují puky. Ale jsou tam někteří lidé, nevím, 
jestli to jsou taky fanoušci, kteří sedí za naší 
střídačkou a ti na nás řvali, že jsme idioti. Tak těm 
bych chtěl vzkázat – Co oni dokázali? Ať nám to 
přijdou říct do kabiny. To je všechno, děkuju.“  

Jihlava byla těmito „fanoušky“ pověstná, 
Hodek rozhodně nebyl jediným, kdo se do několika 
osob pustil. „Oni si zařvou v davu a pak zalezou 
doma. Když se ale daří, tak těch pár křiklounů fakt 
moc nevnímáte. Ale když vám třikrát odskočí puk, 
necítíte se dobře a ještě na vás takhle pořvávají...“ 
sdělil Hodek v rozhovoru pro hcdukla.cz na adresu 
několika individuí.  

UDŮLEŽITÁ POZNÁMKA 
STATISTIKY NEJSOU POCHOPITELNĚ OFICIÁLNÍ. TY ANI 
NEEXISTUJÍ. JE TO TEDY JEN NEOFICIÁLNÍ.  
PRO VAŠI PŘEDSTAVU TO VŠAK JISTĚ POSTAČÍ. 



 

 

UHISTORICKÁ TABULKA STŘELCŮ 
1. LIGY 

k 7. 2. 2013 
zdroj: eliteprospects.com 

 
1. DANIEL HODEK   288 
2. OLDŘICH BAKUS   277 
3. JAROSLAV ROUBÍK  259 
4. JIŘÍ JANÁK   246 
5. MICHAL ČERNÝ   218 
6. IVAN HRTUS   214 
7. PETR JÍRA    212 
8. MICHAL JESLÍNEK  199 
9. KAMIL KOLÁČEK   194 
10. STANISLAV MIKŠOVIC  193 
-------------------------------- 
11. Ladislav Boušek   191 
12. Vítězslav Jankových   181 
13. Milan Ministr   174 
14. Radek Šíp    171 
15. Richard Brančík   171 
16. Václav Pitel    167 
17. Pavel Šebesta   160 
18. Ladislav Rytnauer   150 
19. David Pazourek   148 
20. Milan Kostourek   145 
 
21. Martin Koudelka   144 
22. Mojmír Musil   143 
23. Dalibor Sochorek   141 
24. Miroslav Tejral   139 
25. Tomáš Nouza   139 
26. Tomáš Klimt   139 
27. Ladislav Slížek   137 
28. Josef Duchoslav   134 

 
HRÁČI S NEJVÍCE 

ODEHRANÝMI ZÁPASY V 1. 
LIZE 

k 7. 2. 2013 
zdroj: eliteprospects.com 

 
1. DANIEL HODEK     746 
2. ALEŠ VÁLA     686 
3. JAROSLAV ROUBÍK    634 
4. VÁCLAV DRÁBEK     625 
5. STANISLAV MIKŠOVIC     612 
6. RICHARD BRANČÍK    609 
7. PETR JÍRA      599 
8. MARCEL HRBÁČEK     598 
9. DAVID MIKŠAN      590 
10. ONDŘEJ KŘÍŽ              589 
----------------------------- 
11. Jiří Kudrna       589 
12. Alexandr Elsner        589 
13. Ladislav Slížek      587 



 PLAY-OFF  
. . . BOLÍ 

ANALÝZA 

U

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 

PŘÍLOHA K PLAY-OFF 
U minisouboje je maximální známka 10 



 BRANKÁŘI 
MAX. 20B 

BK MLADÁ BOLESLAV

 

 

17 
Roman Will oplýval parádními statistikami a překvapil snad všechny 
mladoboleslavské fanoušky. Z pozice trojky se postupem času vypracoval mezi 
klíčové muže a z brankoviště vystrnadil zkušeného Vlastimila Lakosila. Není 
však jisté, zda 20letý mladík bude pro Františka Výborného mužem číslo 
jedna. Michal Valent, další gólman Bruslařského klubu, je neméně kvalitní.  

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

15 
Vladislav Koutský oslnivou formu rozhodně nemá, veterán Zdeněk Orct už je 
pochopitelně za zenitem. Zdálo se, že by otěže mohl přebrat mladý Michael 
Petrásek. Jenže tomu postupem času odlétla forma do teplých krajin a po 
skvělém začátku přišel o možnost být jedničkou v play-off. Jaromír Šindel 
tedy nakonec zřejmě vsadí na Vladislava Koutského.   

HC OLOMOUC 

18 Libor Kašík a Tomáš Halász vytváří asi nejlepší brankářský tandem soutěže. 
Druhý jmenovaný, gólman slovenského původu, letos hodně překvapil a nebýt 
výrazné konkurence v podobě mladičkého Kašíka, který loni oplýval nejlepšími 
statistikami ze všech prvoligových gólmanů, rozhodně by se zařadil mezi 
hvězdy soutěže. Jeho čas ale možná přijde v play-off.   

HC DUKLA JIHLAVA 

12 
Filip Novotný a David Rittich jsou pochopitelně prvoligovým nadstandardem. 
Jenže bude to Dukle stačit? Dokáží tito dva mladíci sami vyhrávat zápasy? To 
se uvidí teprve v následujících týdnech. Nicméně Filip Novotný loni v play-off 
rozhodně nezklamal, ba naopak, mnohdy svůj tým podržel a byl nejlepším 
mužem Jihlavy. David Rittich zase podával uspokojivé výkony v základní části.  

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

16 
Marek Čiliak je nejdůležitějším článkem sestavy Kamila Pokorného. Právě on 
tým dokázal podržet v zápasech, v nichž se Třebíči střelecky nedařilo. 
Slovenský mladíček je tak dalším příkladem, kdy se z relativně neznámého 
brankáře působením na Horácku stane prvoligová gólmanská extratřída.  

 HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Daniel Dolejš, nejlepší junior letošního ročníku, je obrovským talentem. A 
rozhodně není typem, který by se měl v play-off rozklepat. Kdo ví, jestli 
nebude obrovská naděje havlíčkobrodského hokeje chytat ve vyřazovacích 
bojích ještě lépe. Rebel bude každopádně na Dolejše rozhodně spoléhat. Bez 
jeho špičkových výkonů bude mít postup do čtvrtfinále opravdu hodně těžký. 

13 
 SK KADAŇ 

10 
Severočeský celek má ve svém kádru momentálně nejlepšího prvoligového 
brankáře. Miroslav Hanuljak zažil individuálně nejpovedenější ročník kariéry a 
ukázal, že se jedná o skutečně skvělého gólmana. Od kadaňských fanoušků si 
vysloužil přezdívku Bůh. Mnohem lichotivější než „Sněhuljak“, že? Jenže 
Hanuljak Kadani pravděpodobně v play-off nevypomůže. Do Chomutova si ho 
totiž vytáhl trenér Čelanský. Příležitost tedy dostane Kaššák či Strmeň.  

 
KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 

11 Po odchodu Jakuba Čecha do Německa zbyl v brankovišti Královských lvů 
miláček místních tribun a zřejmě největší prvoligový sympaťák Filip Luňák. 
Ten sice rozhodně patří ke kvalitním gólmanům, v porovnání s ostatními 
brankáři v play-off však působí jako chudší bratříček.  

BRANKÁŘI 



MAX. 20B 

OBRÁNCI  
BK MLADÁ BOLESLAV

 

 

16 
Zkušený zadák Milan Toman patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže a 
v přesilových hrách bude jistě hodně platný. Bývalá opora Vrchlabí Petr 
Chaloupka a protřelý mazák Josef Jindra patří k nejlepším hráčům 
v hodnocení +-. Lukáš Bohunický bude soupeře provokovat. I to bude důležité. 
Před play-off se navíc do Mladé Boleslavi vrátil zkušený Boris Žabka.  

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

14 
Lukáš Poživil jasně ovládl kanadské bodování obránců. Dá se tak označit, i 
v zhledem k solidním výkonům v defenzivě, za nejlepšího prvoligového obránce 
letošního ročníku. Zbyněk Sklenička zase přinese do hry velký důraz. Obránce 
se zkušenostmi z KHL Filip Pavlík je nadstandardním bekem. Jenže další 
kvalitní zadáky ve Slovanu postrádají. Byla by potřeba posila. Ale ta nepřišla.  

HC OLOMOUC 

14 Tomáš Houdek, velká předsezónní posila ze slovenské nejvyšší soutěže, se 
bohužel zranil a jeho absence v play-off může Olomouc hodně mrzet. Patřil 
totiž k prvoligové elitě. Další ztráta, tentokráte Maria Cartelliho, je ještě 
citelnější. Každopádně i tak má Mora solidní defenzivu, která se spoléhá 
zejména na produktivního Jakuba Bartoně a defenzivní jistotu Jiřího Ondruška.  

HC DUKLA JIHLAVA 

11 
Odchod Tomáše Kolafy sice není žádná tragédie, ale v přesilových hrách byl 
hodně platný. Dukla bude postrádat i Marka Drtinu. Václav Jaroš se vyšvihl 
mezi nejlepší zadáky soutěže. Vzhledem ke svému věku (22 let) však občas 
předvede individuální chybu. Každopádně bude pro svůj tým oporou. Zkušeného 
Tomáše Ficence a Jiřího Dobrovolného by tlak v play-off neměl rozhodit.   

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

10 
Rostislav Malena splnil to, co od něj na Horácku očekávali. Jeho bohaté 
zkušenosti jsou na ledě vidět. Zejména přesilové hry jsou díky němu o něco 
nebezpečnější. Posila z Komety Brno Milan Hruška sice v Třebíči netrénuje, 
ale v důležitých zápasech může být svému novému týmu hodně užitečný.  

 HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Kde hledat slabinu Rebelu je při pohledu na soupisku zjevné. Však špatná 
defenziva trápí Havlíčkův Brod už několik let. V obranných řadách týmu 
z Vysočiny nenajdete žádné výraznější jméno. Jakmile je nějaký zadák 
produktivní, má zase průměrné defenzivní vlastnosti (takovým nejkřiklavějším 
příkladem je rozhodně bývalý kapitán Marian Morava). 

10 
 SK KADAŇ 

10 
Obránci to měli v severočeském celku díky parádnímu brankáři, úspěšné 
taktice a výborné defenzivní činnosti útočníků trochu zjednodušené. 
Defenziva Kadaně byla za trenéra Čelanského chloubou. Jenže po jeho 
odchodu se vše vrátilo do starých kolejí. I když podle jmen rozhodně o žádné 
nazdárky nejde- Tomáš Schmidt a Martin Szakal jsou stálice týmu, Martin 
Mazanec přinese důraz, Tomáš Bartejs mladický elán. 

 
KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 

11 
Co se týče jmen, tak by Hradec Králové neměl mít nějaký velký problém. 
Jenže ne všichni hrají to, co se od nich očekává. I proto byl ze smlouvy 
vypovězen Milan Karlíček. Největší kvalitu rozhodně představuje mladík David 
Roupec. Tvrdost přidá Zdeněk Čáp, do něhož byste schopnost bodyčeků 
vzhledem k jeho postavě (77 kg) rozhodně neřekli. Ale je to tvrďák. 

OBRÁNCI 



 ÚTOČNÍCI 
MAX. 20B 

BK MLADÁ BOLESLAV

 

 

18 
Tomáš Nouza oprávněně patří ve všech statistikách k nejlepším v soutěži. 
David Výborný je přesně oním hráčem, jakým má být. Tedy rozvážným 
tahounem týmu, který může rozhodovat zápasy. To, že v defenzivě svoje úkoly 
trochu šidí, nevadí, pokud má Mladá Boleslav ve svém týmu defenzivního 
buldoka Tomáše Demela či všestranného Lukáše Pabišku.  

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

15 
Jaroslav Roubík je nejspolehlivějším hráčem druhé nejvyšší soutěže. Už 
několik let pravidelně překonává čtyřicetibodovou hranici. Letos stejně jako 
loni ovládl i ligové bodování. A to i přes to, že vynechal pár zápasů kvůli 
různým zdravotním potížím. Není ale sám, kdo patří k elitě 1. ligy. David 
Ludvík, Daniel Boháč či Robin Kovář jsou ozdobami celé soutěže.  

HC OLOMOUC 

16 Matěj Pekr je prototyp ideálního hráče. Je šikovný, ale zvládne i defenzivní 
práci. Jeho rychlé nohy dokáže zastavit málokterý obránce. Dvorním 
nahrávačem nejlepšího olomouckého hráče je Jiří Řípa. Richard Diviš loni 
v play-off válel. Letos může na loňské výkony v Chomutově navázat. Matěj 
Pekr, Radim Kucharczyk a Milan Ministr jsou v současnosti na marodce.   

HC DUKLA JIHLAVA 

12 
Tomáš Čachotský sice po odchodu Oldřicha Bakuse bodově zvolnil, ale jeho 
přínos pro tým je stále ohromný. To se sice nedá říci o Danielu Hodkovi, ale 
tento veterán může hrát v play-off klidně klíčovou roli, i když v základní části 
působil špatným dojmem. Michal Jeslínek a Radek Hubáček jsou bojovníci par 
excellence. Mladík Adam Zeman konečně zažil hokejový průlom.  

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

13 
Ofenziva Horácké Slavie se spoléhá na může z nejvyšší soutěže. Je však 
otázkou, zda nastoupí. Pokud ale ano, bude Třebíč hodně nebezpečná. Jakmile 
ovšem Lukáš Nahodil, Martin Dočekal, Vilém Burian či Vojtěch Němec 
nastupovat nebudou, může se vyskytnout problém se střílením gólů. 

 HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Kapitán týmu Lukáš Endál je konečně tím správným mužem, který se může honosit 
céčkem na prsou. Tým totiž dokáže svými heroickými výkony strhnout. Střílení 
gólů obstarávají zejména Milan Kostourek, Ladislav Rytnaeur a Lukáš Havel. 
Dalšími zručnými forvardy jsou Petr Polodna a Martin Ondráček, jenž zažil 
fantastický vstup do soutěže. Pak ale zvolnil. Copak asi předvede v play-off? 

14 
 SK KADAŇ 

12 
Dlouhodobá absence Jiřího Charouska, stabilně bodujícího forvarda, který si 
v poslední čtvrtině soutěže přivodil ošklivé zlomeniny, bude znát. Navíc je 
otázkou, kolik hráčů z Chomutova bude mít Jiří Doležal pro vyřazovací boje 
k dispozici. Minimálně s Nikola Gajovským by však počítat mohl. A tento 
šikovný útočník je opravdu skvělým hokejistou. Filip Seman zase může 
rozhodovat vstřelenými brankami těsná utkání. Petr Jíra je prvoligová hvězda. 

 
KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 

14 
Kdyby Královští lvi hráli na hranici svých možností, tak by to byl tým, který by 
se pral s Ústím n/L, Mladou Boleslaví a Olomoucí o účast v baráži. Jenže 
zkušení útočníci jako Michal Mikeska (ten do hry ale nezasáhne, je zraněný) či 
Petr Haluza zůstávají za očekáváním. Michal Tvrdík byl zase dlouhou dobu 
zraněný. Každopádně už je fit a hraje v dobré formě.  

ÚTOČNÍCI 



MAX. 15B 

TRENÉŘI  
BK MLADÁ BOLESLAV

 

 

15 
František Výborný by patřil k nejlepším trenérům i v naší nejvyšší soutěži, 
Není divu, však tento bývalý hokejista jihlavské Dukly, s níž pětkrát slavil 
mistrovský titul, opanoval s jeho srdeční Spartou třikrát naší nejvyšší soutěž. 
Angažmá v 1. lize je však opravdu skutečnou výzvou. Natrénováno mají hráči 
určitě dobře, teď je jen na nich, zda dokážou poznatky přenést i do hry.  

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

10 
Trenérské schopnosti Jaromíra Šindela možná trochu snižují jeho některé 
omyly v sestavování týmu. Bývalý reprezentační brankář totiž zastává i pozici 
sportovního manažera, za kterou není od fanoušků Slovanu zrovna dvakrát 
chválen. Jako kouč však každopádně patří k těm nejlepším v celé soutěži. Až 
v play-off se ale naplno ukáže, zda má jako trenér týmu vůbec co dát.  

HC OLOMOUC 

9 Petr Fiala je nejdéle působícím trenérem v prvoligovém klubu. V Olomouci už 
působí drahný čas. Navíc si buduje i svého nástupce v případě jeho odchodu. 
Jan Tomajko je totiž učenlivý muž, který má bohaté zkušenosti i z hráčské 
kariéry. Však je to také mistr světa. Toto duo rozhodně patří 
k nadprůměrným, ale chybí jim úspěch. Přijde letos?  

HC DUKLA JIHLAVA 

8 
U Petra Fialy jsme uvedli, že si v Olomouci pěstuje svého nástupce. Z jednoho 
asistenta už přitom budoucího hlavního kouče udělal. Jedná se pochopitelně o 
Petra Vlka, který koučuje nejúspěšnější klub československé historie. Zrovna 
lichotivé poznámky z úst jihlavských fanoušků ale na tuto osobu neuslyšíte. 
Pracuje však s mladým kádrem. Rozhodně to nemá lehké.   

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

10 
Kamil Pokorný udělal z týmu, který hospodaří s průměrným prvoligovým 
rozpočtem, opravdu kvalitní a kompaktní celek. Pokud tým dodržuje systém 
hry založený na bojovnosti a precizní defenzivě, může Horácká Slavia ve 
čtvrtfinále uspět. Kamil Pokorný by si to za svou práci zasloužil jako málokdo.  

 HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Z bláta do louže. Tak by se dala charakterizovat změna na trenérském postu 
během této sezóny. Neúspěšného trenéra Dvořáka nahradil nepříliš známý Jiří 
Rech, jenž začátek sezóny strávil v druholigovém Hodoníně. Výsledky se sice 
pod tímto mužem zlepšily, ale tým stále postrádá pevný řád. Jenže nakonec se 
stejně bude rozhodovat na ledě a ne na střídačce. 

7 
 SK KADAŇ 

5 
Jiří Čelanský, který tým převzal na posledním místě tabulky a dokázal ho 
skvělou taktikou dostat až mezi čtyři nejlepší celky soutěže, odešel do 
Chomutova. Otázkou je, zda jeho duch a trenérský systém v severočeském 
klubu ještě žije. I jeho asistent Zdeněk Skořepa totiž zamířil mezi Piráty. Tým 
Kadaně tak převzala zcela nová (v případě Mikuláše Antonika staronová) dvojice 
Jiří Doležal- Mikuláš Antonik. Největší přednost Severočechů se stala rázem 
slabinou. 

 

8 KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 
Jiří Kučera je nezkušený kouč, nelze tedy moc posuzovat, o jak kvalitního 
trenéra jde. Zatím žádných trenérských úspěchů nedosáhl. Ani v Hradci 
Králové žádné zázraky nepředvedl. Ale za špatné výkony Královských lvů 
rozhodně kouči nemohli. Propadli hráči. 

TRENÉŘI 



 PŘESILOVKY 
MAX. 5B 

BK MLADÁ BOLESLAV

 

 
Procentuálně jsou v 1. lize úspěšnější týmy než Bruslařský klub. Středočeši 
ovšem mají velký potenciál proměnit takřka každou početní výhodu. Na modré 
čáře mají Milana Tomana, který v přesilových hrách dominoval i v nejvyšší 
soutěži. O schopnostech Davida Výborného při tvoření hry netřeba hovořiti. 
Tomáš Nouza také dokáže vymyslet krásné kombinace. Lukáš Pabiška dokáže 
šance proměňovat. 

4 
 

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

5 
Ústí nad Labem využívá každou čtvrtou přesilovou hru. V téměř každé si pak 
vytvoří souvislý tlak, z něhož může těžit gólem od modré čáry ostrostřelec 
Lukáš Poživil. Z útočníků pravidelně v početních výhodách zlobí Jaroslav 
Roubík. Daniel Boháč je také vyhlášeným kanonýrem. I Robin Kovář se letos 
prosazuje. Nebezpečí tedy hrozí od více hráčů.  

HC OLOMOUC 

5 S Mariem Cartellim měla Olomouc asi nejlepší přesilovky v lize. Tento 
dělostřelec má totiž přehled a razantní střelu. Jenže tyto vlastnosti už 
předvádí v hokejově exotické Itálii. Zranění Tomáše Houdka určitě také 
nepřinese Moře žádná pozitiva. Každopádně Jakub Bartoň dokáže od modré 
skórovat. Z útočníků se bude spoléhat na Matěje Pekra či Jiřího Řípu.  

HC DUKLA JIHLAVA 

4 
Fanouškům týmu z Vysočiny se sice přesilové hry v podání Jihlavy moc nelíbí, 
ale co se týče úspěšnosti, tak Dukla patří k nejlepším v 1. lize. Daniel Hodek 
zase patří v počtu branek z početních výhod k nejlepším v lize. Tomáš 
Čachotský pak puky dokáže rozdělovat a řídí kombinace. Odchod Tomáše 
Kolafy, klíčového beka pro přesilové hry, ale možná bude Duklu hodně mrzet.  

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

2 
Mnohdy přesilové hry působí dost křečovitě. A to i v zápasech, kdy se za 
rodnou Třebíč proháníl Lukáš Nahodil či Martin Dočekal. Ani zručný Vojtěch 
Němec nedokázal tuto část hry povznést. Každopádně využití přesilových her 
vůbec špatné není. Jenže jsou zápasy, v nichž se Horácké Slavii nedaří 
v početních výhodách takřka nic.  

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

4 
Příchod Lukáše Havla slibuje zlepšení v této činnosti. I když i bez tohoto 
šikovného útočníka měl Rebel jednu z nejlepších přesilovek v lize. Lukáš Havel 
dokáže puk zavést přes celé hřiště až do útočné třetiny, čímž se jeho tým 
dostane do pásma, odkud pak může zahrozit. A to bývává velký problém. 
S Havlovou přítomností už však problémy s usazením v pásmu tolik nehrozí.   

SK KADAŇ 

2 Ještě za trenéra Čelanského byly přesilové hry velkým problémem týmu. A co 
teprve za dua neoblíbených koučů Doležal-Antonik... Navíc zranění Jiřího 
Charouska, do té doby nejlepšího střelce týmu v přesilových hrách rozhodně 
týmu neprospěje. Přitom v kádru jsou šikovní hráči v čele s Nikola Gajovským 
či Petrem Jírou a Filipem Semanem.  

KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 

3 
Horší úspěšnost přesilových her má z první osmičky pouze Kadaň. Klíčovým 
obráncem pro početní výhody měl být Milan Karlíček, jenže ten zklamal a byl 
odejit. David Roupec je však od modré čáry neméně nebezpečný. Početní 
výhody ale mají rozhodně velký potenciál. Hradec Králové má totiž hodně 
kvalitní složení ofenzivních řad. 

PŘESILOVKY 



MAX. 5B 

NÁJEZDY  
BK MLADÁ BOLESLAV

 

 

5 
Mladá Boleslav absolvovala osm zápasů, ve kterých o bonusovém bodu musely 
rozhodovat samostatné nájezdy. Bruslařský klub byl úspěšný pětkrát. Není 
divu, však Tomáše Nouzu náš magazín loni vyhlásil za nejlepšího exekutora 
samostatných nájezdů v 1. lize. Ondřej Havlíček skončil těsně za ním. David 
Vrbata zase bekhendovým blafákem málokdy mine.   

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

4 
Slovan absolvoval testy zručnosti celkem šestkrát. Jejich bilance je lichotivá. 
Z oněch šesti dovednostních soutěží odešli Severočeši pouze dvakrát jako 
poražený celek. Asi vás nepřekvapí, že v samostatných nájezdech se Ústí nad 
Labem spoléhá stejně jako v dalších činnostech na Jaroslava Roubíka. Ale 
rozhodně není sám, kdo dokáže proměňovat nájezdy.  

HC OLOMOUC 

2 Olomouc si tuto speciální činnost vyzkoušela pětkrát. Kolikrát vyhrála? Ani 
jednou! To je hodně tristní bilance. Zvláště když Mora disponuje asi nejlepší 
brankářskou dvojicí soutěže. Třeba ale v play-off bude za Hanáky nastupovat 
Petr Kolouch, který se v této disciplíně naprosto vyžívá. Však loni 
neskutečným způsobem rozhodl o vítězství v play-off nad Chomutovem.  

HC DUKLA JIHLAVA 

5 
Jihlava má pozitivní bilanci v této činnosti. Není divu, však Tomáš Čachotský 
patří k pěti nejlepším exekutorům penalt v soutěži. Dukla vyhrála tuto 
dovednostní soutěž celkem třikrát (z pěti pokusů). Všechny vítězné góly 
přitom vstřelil jediný hráč. A to již výše jmenovaný hračička Čachotský. Ale i 
Jeslínek dokáže v nájezdech velké věci.   

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

3 
Horácká Slavia má rovněž jako Dukla pozitivní bilanci. Vyhrála čtyřikrát, padla 
jen dvakrát. „Vinu“ za tímto úspěchem nese gólman Marek Čiliak. Ten se 
málokdy nechá rozhodit a většinu situací vyřeší s přehledem. Žádného 
spolehlivého exekutora sice Třebíč nemá, ale v téměř každém klání se najde 
někdo, kdo se dokáže prosadit.   

HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 

3 
To Rebel by byl radši, kdyby se zápas rozhodnul již před touto minisoutěží. Ze 
čtyř pokusů totiž Havlíčkův Brod vyšel pouze jednou jako vítězný celek. 
S příchodem Lukáše Havla by se ale tato situace mohla zlepšit. Však právě 
tento zkušený útočník má na svědomí jediný dvoubodový zápas Rebelu v této 
sezóně.  SK KADAŇ 

4 
To Kadaň, to je jiná... Severočeši nezvládli nájezdy pouze jednou, ve zbylých 
čtyřech kláních brali bonusový bod. Tři z těchto čtyř dovednostních soutěží 
ovládl Filip Seman. Vítěznou branku si pak připsala i chomutovská ikona Petr 
Jíra. Nejdůležitějším mužem však byl gólman Miroslav Hanuljak. Ten vyhrál 
všechny zápasy s nájezdovým vyústěním. V tom jediném prohraném totiž za 
Kadaň chytal Jan Kaššák.  

 
KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 

3 
Bilance Hradce Králové je poměrně vyrovnaná (3 výhry, 4 porážky). V play-off 
navíc bude jako jednička chytat Filip Luňák, který si samostatné nájezdy 
hodně užívá a je v nich velmi dobrý. Vyjíždí si téměř až ke kruhům a pak 
soupeře vycouvává. Ze střelců může uspět třeba Michal Tvrdík. 

NÁJEZDY 



 

UKLÍČOVÉ MOMENTY 
MAX. 10B 

BK MLADÁ BOLESLAV

 

 

9 
Rozdílovým mužem Mladé Boleslavi by mohl být legendární David Výborný. Je 
sice pochopitelně znát, že už je tento muž za hokejovým zenitem, ale v play-
off by mohl svoji rozvahou a velkým přehledem převyšovat všechny ostatní 
hráče. Právě na něm pak bude ležet největší zodpovědnost za výsledky týmu 
v případné baráži.  

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 

8 
Když máte v týmu takového hráče jako Jaroslava Roubíka, tak skoro 
nemůžete prohrát. Nejlépe to řekl Marek Laš, spoluhráč této prvoligové 
ikony: „I když je zelený, nemocný či po zranění, vždy je schopný dávat góly a 
rozhodovat zápasy.“ Otázkou ale je, zda dokáží klíčové momenty utkání 
zvládnout ústečtí brankáři.   

HC OLOMOUC 

9 Mladá Boleslav má Davida Výborného, Olomouc má Jiřího Dopitu. Tomu je sice 
už 44 let, ale stále je nejdominantnějším hráčem na buly v celé lize. Všichni 
jistě pamatují, jak kdysi v extralize chodil jen na buly, protože kvůli zranění 
nemohl naskočit do normálního průběhu utkání. Nastoupí ale ještě? Libor Kašík 
loni v play-off ukázal, že dokáže vyhrávat zápasy. Chomutov kvůli němu málem 
čtvrtfinálovou sérii nezvládl.  

 
HC DUKLA JIHLAVA 

6 Jihlava má hodně mladý tým, což se možná ve vyřazovacích bojích negativně 
projeví. Navíc Tomáš Čachotský v předcházejících dvou play-off zrovna 
nezářil. Kdo ví, jestli tomu tak letos nebude také. Každopádně právě na něm 
bude stát alfa a omega úspěchu celého týmu. V současnosti je ale na marodce.  

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 

6 
Vloni Třebíč v play-off prohrála 0:4, přestože se mohla pyšnit nejlepším 
brankářem soutěže- Šimonem Hrubcem. Ale třeba letos Marek Čiliak v play-off 
bránu zabetonuje a napodobí tehdejšího vrchlabského Vladislava Koutského, 
který řádil v play-off 2011. Pokud zachytá Čiliak, tak má Třebíč šanci na postup. 

 HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 
Daniel Dolejš je nejmladším brankářem celé soutěže, jenže také jedním 
z nejlepších. Každopádně s play-off na seniorské úrovni se ještě nesetkal. 
Jenže každý někdy musel začít. Ovšem jestli není premiéra v 18 letech ještě 
moc brzo. Uvidíme... Jinak má ale Rebel zkušené mužstvo s protřelými 
forvardy v čele s Havlem, Kostourkem či Endálem.  

6 
 SK KADAŇ 

5 
S odchodem trenéra Jiřího Čelanského se celá hra Kadaně sesypala jak 
domeček z karet. Navíc fenomenální Miroslav Hanuljak povýšil do Chomutova. 
Těžko tedy hledat důvod, proč by měla Kadaň ve čtvrtfinále uspět. Ano, má ve 
svém kádru zkušené a produktivní útočníky v čele s Jírou, Gajovským a 
Semanem, ale když jim za zády nebude udílet pokyny úspěšný kouč Čelanský, 
Kadaň těžko uspěje. 

 
KRÁLOVŠTÍ LVI HRADEC KRÁLOVÉ 

7 
Hradecká soupiska disponuje třinácti hráči, kterým už je osmadvacet nebo 
více. To je na 1. ligu opravdu obdivuhodný úkaz. Jen Mladá Boleslav má v této 
věkové skupině více hokejistů- 15. Olomouc se spoléhá na 11 hokejistů nad 28 
let. Zkušenosti by mohly hrát v play-off velmi důležitou roli. 

KLÍČOVÉ MOMENTY 



MAX. 95B 

CELKEM  
84 ML. BOLESLAV 
 

OLOMOUC

ÚSTÍ N/L 

 73 
 

71 
 

TŘEBÍČ

JIHLAVA 

 60 
 

58 
 

HAVL. BROD 57 
 

UKADAŇ 

HRADEC KRÁLOVÉ 
 

CELKEM 

57 
 

48 



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2013 1. LIGA 

ML. BOLESLAV vs. HAVL. BROD

NÁŠ TIP 

4:1 
 

 
OSOBNOSTI SÉRIE 

TOMÁŠ NOUZA LUKÁŠ ENDÁL DAVID VÝBORNÝ 

 
 Lukáš Endál umí s pukem skvělé věci, 

nicméně v defenzivě je také k nezaplacení. 
Kapitán týmu jde svým spoluhráčům 
příkladem. Do hry dává celé své srdce, za 
což dostal odměnu v podobě startů za 
extraligové Pardubice.  

Tomáš Nouza, jenž v 1. lize působil 
již loni, kdy oblékal barvy 
mateřského Písku, se ve 
statistikách znovu držel na čelních 
příčkách. Jeho přínos přitom není 
jen v kanadských bodech, ale hodně 
platný je i v ostatních herních 
činnostech.  

Pětinásobný Mistr světa a 
reprezentační kapitán na vítězném 
MS 2005 skončil druhý v klubovém 
bodování a jeho výkony rozhodně 
splnily očekávání. David Výborný 
stále umí. Ale je vidět, že stárne... 

TVÁŘÍ V TVÁŘ 
 Nejproduktivnější útočníci 

Nejproduktivnější obránci 

Tomáš Nouza, fantom samostatných nájezdů, je v Mladé Boleslavi 
právem miláčkem fanoušků. V týmu totiž působí již dlouhá léta a klub 
nezradil ani v dobách, které rozhodně moc šťastné nebyly. Ladislav 
Rytnauer, jehož podoba je takřka shodná s Levákem Bobem (záporná 
postava ze seriálu Simpsonovi), zažil oproti loňsku úplně jinou sezónu. 
Zatímco loni se neuvěřitelně trápil, tak letos se konečně probral a sbíral 
body. 

 

Brankáři 
 Roman Will loni působil v zámoří, ale udělal dobře, že se před touto 

sezónou vrátil zpět do Čech. Možná trochu překvapivě totiž v Mladé 
Boleslavi získal statut brankářské jedničky. I Rebel se může na svého 
brankáře spolehnout. Daniel Dolejš, byť je teprve ročník 1994, totiž 
zažívá neskutečný ročník. Doufejme, že neodejde do zámoří. 

Tomáš Kolafa, který v letošní sezóně zaznamenal 28 kanadských 
bodů, posílil Mladou Boleslav během přestupové uzávěrky z jihlavské 
Dukly. Ta raději vsadila na vlastní hráče a s tímto zkušeným bekem 
rozvázala smlouvu. Kolafa nešel do neznámého prostředí, 
v Bruslařském klubu již působil (byl u postupu do extraligy) 
Havlíčkobrodský Radim Ostrčil, kterého kdysi draftoval Boston 
Bruins, před letošní sezónou přišel do Rebelu na přestup. Trenéři 
s ním tedy mohou počítat i na další sezóny. To je velká výhoda. 

  

 

 



 

UMLADÁ BOLESLAV 
BARÁŽOVÝ KLUB CHCE ZPĚT DO BARÁŽE 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Tomáš Nouza 59b 
2. David Výborný 54b 
3. Lukáš Pabiška  38b 
 
Nejlepší střelec 
Tomáš Nouza  31G 
 
Nejlepší +/- 
Tomáš Demel   +30 
 
Nejproduktivnější bek 
Tomáš Kolafa  28b 

Zápasy s Havl. Brodem v této sezóně 
 

Ml. Boleslav  6:1  Havl. Brod   
Havl. Brod  1:3  Ml. Boleslav   

Ml. Boleslav  1:2pr.  Havl. Brod   
Havl. Brod  2:4  Ml. Boleslav   

Klíč k úspěchu 
Zkušený tým 

 
Mladá Boleslav má pochopitelně vzhledem ke svým 
finančním možnostem skutečně kvalitní tým, který 
se opírá o spoustu zkušených útočníků. Na 1. ligu to 
jistě bude stačit, ale dostaví se úspěch v baráži? 

 UMB UHB 

BRANKÁŘI 10 7 

OBRANA 9 6 

ÚTOK 10 8 

TRENÉŘI 10 5 

PŘESIL. 8 7 

NÁJEZDY 10 6 

FANOUŠCI 8 9 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 10 8 

CELKEM 75 55 

 



 

UOČIMA HSFANA UKOSTRA TÝMU 
 

 
 
 Mladá Boleslav má tým, s kterým nelze pomýšlet na nic jiného, než na ROMAN WILL 

postup do baráže. Jenže aby se tam Bruslařský klub vůbec dostal, bude muset 
překonat čtvrtfinálové a případné semifinálové nástrahy. Neměl by to být sice  
nějaký velký problém, ale v základní části pár zaváhání ze strany Středočechů 
přišlo. 
 Každopádně aby takto kvalitní tým prohrál čtyři utkání v tak krátkém 
sledu je nepravděpodobné. Jenže hokej je sport, ve kterém se může stát cokoliv. 
Magazín o 1. lize má však o vítězi 1. ligy jasno. Mladá Boleslav by si v poklidu měla 
zajistit účast v boji o nejvyšší soutěž. Tentokráte by Středočeši své nelichotivé 
přezdívky „barážový klub“ chtěli dostát a pošesté v řadě se této minisoutěže 
zúčastnit. 

Mladičký Roman Will nebo o něco 
zkušenější Michal Valent? To je 
zásadní otázka pro trenéra 
Františka Výborného. Podle 
statistik by měl šanci dostat Will, 
ale jeho slovenský gólman tým 
v základní části rovněž hodně 
držel. Každopádně oba dva budou 
oporami svého týmu. 

 Jenže jak by to probíhalo v tolik toužebně očekávané baráži? Dokáží se 
mladoboleslavští hokejisté zmobilizovat a urvat pro středočeské město urychlený 
návrat do extraligy?  
 No co se týče porovnání soupisek Mladé Boleslavi a potenciálních 
účastníků baráže z nejvyšší soutěže, tak vychází extraligové mančafty z tohoto 
srovnání přece jen lépe. Jenže loni tomu bylo naopak, Bruslařský klub měl na své 
straně spoustu zajímavých hráčů, ale na méně známé bojovníky z Chomutova to 
nestačilo. Takže v baráži nebude kvalita kádru prioritní.  

Důležitější bude momentální forma a zejména štěstí, které bude 
v čtyřčlenné baráži snad ještě důležitější než v těch předešlých, které 
středočeský celek až na jednu výjimku zvládl. 

MILAN TOMAN 
 

Každopádně by měl úspěch, respektive neúspěch, Mladé Boleslavi 
v následujících týdnech rozhodnout o kariéře legendárního Davida Výborného. 
Pokud se tento bývalý reprezentační účastník s týmem probojuje do nejvyšší 
soutěže, měl by do svých statistik přidat další extraligové starty. Pokud ale mise 
za návratem mezi elitu nevyjde, pravděpodobně se s hokejem definitivně rozloučí. 

TIP: VÍTĚZ 1. LIGY 
 Zkušený obránce přišel do Mladé 

Boleslavi v průběhu sezóny 
z mateřských Litoměřic. Bývalý 
elitní extraligový zadák už se 
pomale loučil se svojí profesionální 
kariérou, ale nová výzva ho 
dokonale restartovala. Platný je 
zejména při přesilových hrách. 

TOMÁŠ DEMEL 

TOMÁŠ NOUZA 
 

David Výborný je sice stále skvělý 
hokejista, ale Tomáš Nouza je 
přece jenom mladší a hraje v lepší 
formě. Jeho šikovné ruce budou 
potřeba zejména při případných 
samostatných nájezdech. Když 
máte v týmu takového exekutora, 
prohrát v nájezdech je hřích. 



 

UHC REBEL 
ENDÁL POVEDE TÝM DO TĚŽKÉHO BOJE 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Ladislav Rytnauer  40b 
2. Lukáš Endál  38b 
3. Petr Polodna  38b 
 
Nejlepší střelec 
Lukáš Havel   18G 
 
Nejlepší +/- 
Jan Pavlík   +5 
 
Nejproduktivnější bek 
Radim Ostrčil   19b 

Klíč k úspěchu 
Všichni musí předvést životní výkony 

 
Havlíčkův Brod má kvalitní kádr, ale ne všichni 
hrají na hranici svých možností. Aby mohl Rebel 
pomýšlet na play-off, musí všichni předvést výkony, 
které budou odpovídající jejich kvalitám. 

 UMB UHB 

BRANKÁŘI 10 7 

OBRANA 9 6 

ÚTOK 10 8 

TRENÉŘI 10 5 

PŘESIL. 8 7 

NÁJEZDY 10 6 

FANOUŠCI 8 9 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 10 8 

CELKEM 75 55 

 

Zápasy s Ml. Boleslaví v této sezóně 
 

Ml. Boleslav  6:1  Havl. Brod   
Havl. Brod  1:3  Ml. Boleslav   

Ml. Boleslav  1:2pr.  Havl. Brod   
Havl. Brod  2:4  Ml. Boleslav   



 

UOČIMA HSFANA 
  
 Nebýt rozpačité základní části, mohl se Rebel dostat do první pětky a ve 

UKOSTRA TÝMU 
DANIEL DOLEJŠ 

 
čtvrtfinále vyzvat papírově slabšího soupeře než Mladou Boleslav.  
 Jejich šance na postup do dalšího kola se díky sedmému místu po 52 
kolech hodně snížila. Přece jen Mladá Boleslav ne nadarmo získala v základní části 
nejvíce bodů. 
 Každopádně zhruba 10 procentní naděje na úspěch Havlíčkova Brodu je. 
V jakých faktorech jsou tato procenta obsaženy? 
 Pokud se Danielu Dolejšovi v play-off nesvážou ruce a vrátí se do své 
bývalé formy (v posledních kolech totiž jeho výkony nebyly nijak extra) může být 
alespoň rovnocenným soupeřem pro mladoboleslavského Romana Willa.  
 Ofenziva Rebelu navíc také není vůbec špatná.  Jenže je tu jeden problém, 
ne všichni a vždy svůj potenciál naplno dokáží využít. Například Roman Vondráček 
má rozhodně kvality a schopnosti na to, aby se stal jednou z hvězd soutěže, jenže 
jeho angažmá v Havlíčkově Brodě zatím zůstává za očekáváním. Třeba ale právě 
v play-off přijde Vondráčkův čas. A měl by, aby mohl tým z Vysočiny pomýšlet na 
úspěch ve čtvrtfinálové sérii. Rozhodně ale není sám, kdo by mohl a měl podávat 
lepší výkony. Nicméně většina z nich už jsou pryč- Václav Meidl, Miroslav Třetina 
či Marian Morava. Jenže za ně nepřišla žádná adekvátní náhrada.  

Daniel Dolejš zažil hokejový průlom 
a opravdu hodně překvapivě se 
nedostal do výběru pro letošní 
juniorské MS. Bohužel mládežničtí 
trenéři prvoligové hráče 
nedoceňují. Dolejš se jistě na tento 
turnaj podívá v příští sezóně. Nyní 
však myslí pouze na výkony v 1. lize. 

 Alfa a omega neúspěchu Rebelu pravděpodobně bude v obraně. Ta 
havlíčkobrodská rozhodně není žádná sláva. Patří k průměrným v soutěži, a to by 
na postup do dalšího kola stačit nemělo.  

RADIM OSTRČIL 
 

 Naději pro Rebel představují nevýrazné výkony Bruslařského klubu 
v letošní sezóně. Rozhodně tým okolo Davida Výborného nebyl oním dominantním 
celkem, jak se před sezónou předpokládalo. I tak jsou ale šance opravdu malé. 
 Každopádně pokud vedení klubu udrží tento tým i pro příští sezónu a 
přijdou dva až tři kvalitní zadáci, může Rebel pomýšlet na úspěchy. V současné 
situaci by se semifinálová účast rovnala opravdové senzaci.  

TIP: ČTVRTFINÁLE 
 V létě se stal kmenovým hráčem 
Rebelu a lze na něm tedy 
dlouhodobě stavět. V letošním 
ročníku se stal nejproduktivnějším 
obráncem týmu, k ideálu však měly 
jeho výkony stále daleko. Je v něm 
však určitý potenciál. Ne nadarmo 
si ho na draftu před lety zamluvil 
Boston Bruins. 

LUKÁŠ ENDÁL 
 

Na začátku se hledal, ale pak se 
rozjel. Od klubu dostal jasnou roli- 
ty budeš kapitánem, ty budeš 
táhnout tým. A on to dokázal. Jako 
kapitán vyvedl tým z krize, dával 
důležité branky, odvedl spoustu 
práce v defenzivě. Klobouk dolů. 



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2013 1. LIGA 

OLOMOUC vs. HRADEC K.  

NÁŠ TIP 

4:2 

OSOBNOSTI SÉRIE 
JIŘÍ DOPITA 

PETR HALUZA MATĚJ PEKR 

 
 Před sezónou se od něj čekaly velké věci. 

Nebylo divu, loni byl totiž nejlepším 
hráčem Olomouce a vysloužil si pozvánku 
do extraligové Komety. Jenže Haluzovi 
se v Hradci Králové zatím moc nedaří. 

V 1. lize není staršího, ani 
slavnějšího hokejisty. Jiří Dopita 
má zlato z olympijských her 
v Naganu a je jedním ze symbolů 
zlaté éry českého hokeje. Nyní 
svým uměním potěšuje fanoušky 
Mory, kterou vlastní. 

Olomoucký snajpr má za sebou 
průlomovou sezónu, která mu možná 
vynese extraligové angažmá. David 
Roupec, obránce Hradce Králové, sice 
médiím řekl, že to žádný extra hráč 
není, nicméně v tomto se asi plete. 

TVÁŘÍ V TVÁŘ 
 Nejproduktivnější útočníci 

Matěj Pekr díky báječnému finiši zvítězil ve střelecké statistice a 
získal tak první Korunu pro krále střelců v kariéře. Před sezónou od 
něj však nikdo takové výkony nečekal, i když v minulém ročníku 
patřil k oporám Olomouce. Michal Tvrdík byl sice kratší čas ze 
zdravotních důvodů mimo hru, ale i tak nakonec v trápícím se Hradci 
Králové vyhrál klubové bodování. Tvrdíka jistě znáte z extraligových 
kolbišť, válčil totiž mimo jiné za Pardubice či Plzeň.  

Nejproduktivnější obránci 
 

 

Brankáři 

Jakub Bartoň v posledních dvou sezónách řádil. I letos se stal 
nejproduktivnějším zadákem týmu. Ve dvojici s Jiřím Ondruškem a 
ve formaci s údernou Pekrovou pětkou se mu daří sbírat body jako 
na běžícím páse. David Roupec je zástupcem nové generace. Pikantní 
určitě bude jeho souboj s Matějem Pekrem, o kterém tvrdil, že není 
těžké ho ubránit.  

 Olomouc disponuje asi nejlepší a nejvyrovnanější brankářskou dvojicí 
soutěže. Stejně jako tomu bylo i loni. A stejně jako loni by měl 
dostat více prostoru Libor Kašík, který loni v play-off zářil a 
chomutovští hokejisté z něj skoro zešíleli. I Tomáš Halász ale může 
přebrat žezlo brankářské jedničky. Filipu Luňákovi spadla pozice 
jedničky do klína tím, že Jakub Čech zamířil do Německa. Luňák sice 
nepatří k brankářské špičce, ale má pravé hokejové srdce.   



 

UHC OLOMOUC 
MARODKOU SUŽOVANÍ KOHOUTI ÚTOČÍ NA BARÁŽ 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Matěj Pekr  52b 
2. Jiří Řípa   48b 
3. Jakub Herman  35b 
 
Nejlepší střelec 
Matěj Pekr   31G 
 
Nejlepší +/- 
Jiří Řípa  +25 
 
Nejproduktivnější bek 
Jakub Bartoň   32b 

Zápasy s Hradcem K. v této sezóně 
 

Olomouc  4:2  Hradec K.   
Hradec K.  3:4pr.  Olomouc 
Olomouc  6:0  Hradec K.   
Hradec K.  2:6  Olomouc 

 
 

Klíč k úspěchu 
Vyrovnanost 

 
Mora disponuje asi nejlepší brankářskou dvojicí 
soutěže, kvalitní defenzivou a zkušeným útokem 
v čele se Selingrem, Divišem, Dopitem, Pekrem či 
Kucharczykem (poslední dva jsou ale na marodce). 

 UOLO UHK 

BRANKÁŘI 10 7 

OBRANA 8 7 

ÚTOK 9 8 

TRENÉŘI 7 6 

PŘESIL. 8 6 

NÁJEZDY 4 7 

FANOUŠCI 7 7 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 9 8 

CELKEM 62 56 

 



 

UOČIMA HSFANA UHVĚZDA TÝMU 
 
 

 
 

 Návrat do nejvyšší soutěži, kterou olomoucký klub v ročníku LIBOR KAŠÍK 

1993/1994 opanoval, nebyl nikdy blíže. Zároveň je ale stále strašně moc 
daleko. I kdyby Olomouc potvrdila svoji druhou příčku, kterou si vydobyla 
povedenou základní částí, a postoupila do čtyřčlenné baráž, čekají Moru 
opravdu náročně souboje s extraligovými mančafty. 
 Bylo by ale vůbec reálné, aby tam Kohouti uspěli a nečekaně 
překročili extraligový práh? Ta šance by popravdě byla opravdu hodně malá. 
Ale byla by. A pokud by Libor Kašík chytal ve své nejlepší formě a marodka 
se vyprázdnila, ona minimální šance by se zvýšila a nemuselo by zůstat jen u 
přání. Jenže kdo ví, jestli by i po úspěchu v baráži hanácký celek opravdu 
extraligovou soutěž okusil. Olomoucký stadion si totiž označení stadion 
nezaslouží. To olomoucká lednička už zní přece jen věrohodněji. Každopádně 
pro ledničky (nebo snad ještě lépe mrazničky) není v extralize místo. A 
otázkou je, zda i v případě udělení výjimky by Olomouc stihla nový stánek 
opravdu vybudovat.  

Loni bojoval o post jedničky 
s dlouholetou oporou Štefanem 
Žigárdym. Skvělými výkony ho nakonec 
z brankoviště vytlačil. Letos měl úlohu 
možná ještě složitější. Tomáš Halász, 
předsezónní posila, totiž předváděl 
excelentní výkony... Jenže Libor Kašík se 
i po zranění vrátil jako týmová jednička. 

 Každopádně řeči o baráži jsou v tuto chvíli opravdu hodně nemístné. 
Mora ještě nepřekročila ani práh čtvrtfinále. I to však bude pro Moru 
hodně obtížné, do osmičky se totiž nevměstnal žádný slabý celek. Však loni 
se Olomouc v prvním kole play-off hodně trápila a série s Benátkami nad 
Jizerou došla až do sedmého rozhodujícího duelu.  

JIŘÍ ONDRUŠEK  No a případné semifinále s Ústeckými Lvy by bylo neuvěřitelně 
vyrovnané. Oba celky jsou na tom hodně podobně a pravděpodobně by se 
hrál maximální počet utkání. A v sedmém duelu by mohly rozhodnout 
opravdu malé chybičky.  

 

Každopádně magazín o 1. lize je toho názoru, že olomoucký sen o 
účasti v baráži bude muset být odložen na příští ročník. Elektronický 
občasník totiž favorizuje spíše Ústecké Lvy, kteří disponují o něco 
zkušenějším kádrem a v semifinále by mělo dojít k vzájemnému souboji. 

 

TIP: SEMIFINÁLE 
V defenzivě je opravdu skvělý, čehož si 
všimly už i extraligové celky. Zejména 
Vítkovice, kterým vypomáhá i v letošním 
ročníku. Od fanoušků si vysloužil 
přezdívku robot, protože v jednom týdnu 
dokáže zvládnout ve velkém tempu i pět 
zápasů. Každopádně někdy všeho moc 
škodí. Olomouc ale doufá, že tentokráte 
tomu tak nebude. 

MATĚJ PEKR 
 

Konečně prorazil. Ostatně ve 24 letech 
už měl načase. V tomto věku a při jeho 
renomé, které si letos vybojoval, určitě 
několik zástupců z nejvyšší soutěže 
oslovil. Jeho mise v Olomouci ale 
rozhodně ještě neskončila. Jenže 
momentálně je na marodce. Kdy se vrátí? 



 

UKRÁLOVŠTÍ LVI 
POSTUP BY BYL PŘEKVAPIVÝ, ALE NE NEREÁLNÝ  

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Michal Tvrdík  38b 
2. David Švagrovský  33b 
3. Petr Haluza   32b 
 
Nejlepší střelec 
David Švagrovský 16G 
 
Nejlepší +/- 
David Roupec  +20 
 
Nejproduktivnější bek 
David Roupec  22b 

Klíč k úspěchu 
Ofenziva 

 
Hradec Králové má velmi zajímavý tým, který má 
skutečně obrovský potenciál. Královští lvi klidně 
mohou být i černým koněm soutěže. Sedmá výchozí 
pozice do play-off ale moc nadějí nedává. 

 UOLO UHK 

BRANKÁŘI 10 7 

OBRANA 8 7 

ÚTOK 9 8 

TRENÉŘI 7 6 

PŘESIL. 8 6 

NÁJEZDY 4 7 

FANOUŠCI 7 7 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 9 8 

CELKEM 62 56 

 

Zápasy s Olomoucí v této sezóně 
 

Olomouc  4:2  Hradec K.   
Hradec K.  3:4pr.  Olomouc 
Olomouc  6:0  Hradec K.   
Hradec K.  2:6  Olomouc 

 
 



 

UOČIMA HSFANA UKOSTRA TÝMU 
 
 FILIP LUŇÁK

 
 

 Královští lvi mohou v play-off překvapit. Vyřazovací boje totiž zcela  

smazávají výkony týmu v základní části, jede se totiž nanovo. A pokud bychom 
zapomněli, jakou tragédii Východočeši v prvních 52 kolech sezóny předváděli, tak 
musíme konstatovat, že se rozhodně jedná o kvalitní celek, jenž může dělat nemalé 
problémy i druhému týmu základní části- Olomouci.  

 

 Na soupisce Hradce Králové jsou totiž známá jména, která mohou být 
konkurenceschopná s prvoligovou konkurencí. Ale upřímně, má tým vedený Jiřím 
Kučerou na to, aby vyřadil ambiciózní Olomouc? Ta šance je malá, podle mého 
osobního názoru zhruba kolem pětadvaceti procent. Ale rozhodně je. A Královští lvi 
určitě udělají vše pro to, aby onu šanci co nejvíce znásobili. A třeba ukážou i 
bojovné srdce, které v základní části do hry všichni rozhodně nedávali. Jenže ono 
už je pro Hradec Králové nejspíše pozdě, play-off se sice v tomto lidnatém městě 
hrát bude, jenže sedmá, tedy druhá nejhorší výchozí pozice, žádné velké naděje 
nedává. V základní části si to Východočeši hodně slušně řečeno zkazili. A nebýt 
výpomoci mladíků z Pardubic (Tomáš Nosek, Lukáš Radil), respektive Zlína (Zdeněk 
Okál), kteří zásadní měrou přispěli k vítězství nad Benátkami nad Jizerou, což byl 
největší soupeř Hradce Králové v boji o play-off, vyřazovací boje by se na východě 
Čech vůbec nemusely hrát.  

Velký showman konečně zůstal 
zdravý a před play-off mu 
nečekaně spadl do klína post 
brankářské jedničky. Filip Luňák 
patří ke zkušeným brankářům, 
takže by ho tlak rozhodně neměl 
vykolejit. Otázkou je, zda je to 
brankář, který dokáže svými 
výkony dotáhnout tým do dalšího 
kola přes Olomouc.  

 Nyní se nabízí otázka, co bude dál? Pokud tým vyhoří i v play-off, měly by 
se v kádru Královských lvů dít výrazné změny. Protože když to nešlo celou sezónu, 
tak se na tom asi v příštím roce těžko něco změní. Hráčská povaha hradeckých 
hokejistů, která za 52 kol až na výjimky neměla s buldočím hokejovým stylem 
takřka nic společného, se přes letní přípravu asi těžko změní a udělá ze současných 
hráčů, kteří sice disponují zajímavými hokejovými schopnosti, platné členy sestavy, 
a ne jen alibisticky hrající hokejisty. Ale co když Hradec Králové v play-off 
Olomouc zaskočí a bude s ní hrát vyrovnanou partii či dokonce svého silného 
protivníka z cesty za extraligou vyřadí? V tom případě by asi byla chyba sestavu 
nějak výrazně obměnit, přestože v základní části z hry místního celku bolely oči. 
Jednu šanci by si tedy ještě zasloužili. Jenže to je hodně utopistický scénář. Moru 
bude opravdu hodně těžké zaskočit.  

DAVID ROUPEC 

TIP: ČTVRTFINÁLE Čekal se od něj hokejový průlom, 
ale ten nastal opravdu 
bleskurychle. Z Davida Roupce, 
jehož kmenovým klubem je 
extraligový Třinec, se totiž stal 
klíčový zadák týmu. Pro Královské 
lvy je obrovská škoda, že 
nevlastní na tohoto hráče práva. 

MICHAL TVRDÍK 
 

Loni se sice tomuto muži dařilo 
více, ale i letos, přestože 
vynechal poměrně dost utkání 
kvůli zranění, patří k oporám 
východočeského týmu. Navíc 
zastává i post kapitána, jelikož 
Michal Mikeska je do konce 
sezóny mimo hru. 



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2013 1. LIGA 

ÚSTÍ N/L VS. JIHLAVA 

NÁŠ TIP 

4:2 
 

OSOBNOSTI SÉRIE 
JAROSLAV ROUBÍK TOMÁŠ ČACHOTSKÝ LUKÁŠ POŽIVIL 

 
Jihlavský hračička by si zasloužil 
extraligové angažmá, ale rozhodl se, že 
raději bude hvězdou v Dukle.  

  Lukáš Poživil vyhrál kanadské bodování 
obránců. Jeho bodový příspěvek do 
ofenzivy Slovanu je opravdu 
obdivuhodný. Navíc je to oproti Janu 
Kloboučkovi, který vyhrál bodování 
beků loni, spolehlivější obránce, jenž 
moc často nechybuje.  

Jaroslav Roubík je asi nejlepším 
útočníkem soutěže. Už několik let si 
drží stabilní výkonnost a podruhé 
v řadě vyhrál i kanadské bodování. 
Boduje v takřka každém utkání, na jeho 
příspěvek do statistik se tedy dá 
spolehnout.  

Rodák z Jihlavy se ale 
v předcházejících dvou play-off trochu 
trápil. V současnosti je na marodce. 
Kdy se vrátí na led? 

TVÁŘÍ V TVÁŘ 
 Nejproduktivnější útočníci 

Nejproduktivnější obránci 

Jaroslav Roubík v posledních devíti sezónách až na jednu výjimku 
(ročník, kdy byl zraněný) vždy překonal čtyřicetibodovou hranici. 
Šestkrát pak vstřelil dvacet a více branek. No upřímně, kdo takovouto 
bilanci má? Pouze on. Jihlavský Daniel Hodek stárne, už nepodává 
takové výkony jako kdysi, ale bodů sbírá opravdu hodně i v 38 letech. 
Loni vyhrál Korunu pro krále střelců, letos pak znovu překonal hranici 
20 branek. 

 

Brankáři 
 Po odchodu Pavla Francouze chybí v brankovišti Slovanu pravá 

brankářská jistota. Vladislav Koutský totiž v základní části nijak 
nezářil, Michael Petrásek zase nemá žádné zkušenosti se seniorským 
play-off. No, uvidíme, jak si povedou. I gólmani Dukly, Filip Novotný a 
David Rittich, nemají moc zkušeností, ale první jmenovaný loni 
vyřazovací boje zvládl na jedničku. Třeba svůj výkon zopakuje. 

Lukáš Poživil málem překonal i prvoligový rekord, který loni se 
čtyřiceti body stanovil Jan Klobouček, v současnosti manažer a 
Poživilův nadřízený. Tato meta ale nakonec zůstala nepokořena. 
Obránce s bohatými extraligovými zkušenostmi totiž nasbíral o bod 
méně. Jiří Dobrovolný, ex-extraligový obránce, získal 13 bodů a po 
odchodu Tomáše Kolafy do Mladé Boleslavi se tak stal 
nejproduktivnějším bekem týmu.  



 

UÚSTÍ N/L 
DOKÁŽOU LVI DOJÍT AŽ DO BARÁŽE? 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Jaroslav Roubík  61b 
2. Robin Kovář   43b 
3. Lukáš Poživil  39b 
 
Nejlepší střelec 
Jaroslav Roubík  28G 
 
Nejlepší +/- 
Jaroslav Roubík +36 
 
Nejproduktivnější bek 
Lukáš Poživil   39b 
 

Klíč k úspěchu 
Jaroslav Roubík 

 
Když máte ve svém kádru nejlepšího prvoligové 
hráče, úspěch by se teoreticky měl dostavit. A 
zvláště když má kapitán týmu okolo sebe spoustu 
dalších zajímavých jmen. 

foto: Miroslav Rosendorf 

 UUNL UJIH 

BRANKÁŘI 7 7 

OBRANA 8 7 

ÚTOK 9 8 

TRENÉŘI 7 7 

PŘESIL. 9 8 

NÁJEZDY 8 9 

FANOUŠCI 7 8 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 8 7 

CELKEM 63 61 

 

Zápasy s Jihlavou v této sezóně 
 

Ústí n/L  3:1  Jihlava 
Jihlava  3:1  Ústí n/L   
Ústí n/L  2:1  Jihlava 
Jihlava  5:3  Ústí n/L   

 



 

UOČIMA HSFANA UKostra týmu 
 

VLADISLAV KOUTSK

 
 

 Ústecká sestava už sice není tak kvalitní jako v minulých letech, ale Ý 

z Ústí nad Labem jde stále strach. A je to tak právem. 
 V útoku totiž řádí nejlepší prvoligový hokejista Jaroslav Roubík. S ním 
v sestavě snad ani nejde odehrát zápas, ve kterém by Slovan nedal ani gól. 
Jaroslav Roubík je asi nejstabilněji bodujícím hráčem ligy. Zatímco někteří 
hokejisté v jednom období vylétnou a sázejí jeden gól za druhým, jenže pak 
se odmlčí a uchýlí se do ligového průměru či nadprůměru, tak Jaroslav Roubík 
si drží formu snad po celý rok. Nejinak by tomu mělo být v play-off. Od 
kapitána týmu tedy lze očekávat zhruba 1,5 bodu na zápas. A to už je bilance, 
která musí v dalších bojích něco znamenat. 
 Aby ale tým zopakoval minimálně loňské druhé místo, bude potřeba 
podpora i od jiných útočníků. Daniel Boháč má dost zkušeností na to, aby 
v rozhodujících chvílích zápasu mohl překlonit misky vah na stranu svého 
týmu. Robin Kovář a Tomáš Sýkora jsou další forvardi, kteří toho mají opravdu 
hodně odehráno.  

Nechytá v bůhvíjaké formě, ale stále 
má potenciál být tím brankářem, jakým 
byl ve Vrchlabí či v loňském ročníku. 
Však před dvěma lety jsme tohoto 
muže vyhlásili za nejlepšího hráče play-
off. Tehdy chytal za Vrchlabí a hodně 
dlouho trápil ústecké střelce ve 
čtvrtfinále vyřazovacích bojů.  

 V kvalitě kádru by problém být neměl, i když obrana Slovanu není 
vzhledem k věkovému složení zrovna špičková a výkony gólmanů jsou velkým 
otazníkem. Vladislav Koutský totiž moc dobrou formou v základní části 
neoplýval, jeho kolega Zdeněk Orct už je za zenitem a plní spíše roli 
hokejového mentora než brankářské jedničky. Několik příležitostí tak 
v uplynulé základní části dostal Michael Petrásek. Ten v bráně doslova čaroval 
a začalo se s ním počítat jako s jedničkou týmu. Jenže i ten v posledních 
zápasech působil hodně nejistě a do brankoviště se tak vrátil Vladislav 
Koutský. Právě otázka gólmanů bude naprosto klíčová. Bez kvalitních výkonů 
brankářů Ústečtí Lvi na nějaké zázraky moc pomýšlet nemohou. Jaroslav 
Roubík je totiž i přes nesporné kvality pouhý člověk. 

LUKÁŠ POŽIVIL 
 

 S Jihlavou se Ústí nad Labem střetlo i loni, to už ale bylo o kolo dále, 
v semifinále. Svého soupeře nakonec s přehledem vyřadilo. Letos má Slovan 
s Duklou bilanci vyrovnanou. Každý celek si přispal dvě vítězství, pokaždé na 
vlastním ledě. Očekává se tedy tuhý boj, každopádně vypadnutí Severočechů 
by bylo překvapením. 

Konečně nastal jeho čas. Trenéři na 
něj vsadili a udělali z něj prvního 
obránce Lvů. Bývalý hokejista Litvínova 
či Českých Budějovic se jim za toto 
rozhodnutí oplatil vítězstvím 
v kanadském bodování mezi obránci a 
velmi spolehlivými výkony po celý 
ročník.  

TIP: BARÁŽ O ELH 

JAROSLAV ROUBÍK 
 

Vždy, když je tento matador na ledě, 
hrozí soupeřovi přímé nebezpečí. 
Každé jeho střídání je provázeno 
obavami fanoušků soupeře. Drží si 
průměr více jak jednoho bodu na zápas. 
Tuto statistiku pravděpodobně přenese 
i do play-off. Teď vám musí být jasné, 
kdo je největší ofenzivní zbraň 
loňského finalisty 1. ligy.  



 

UHC DUKLA JIHLAVA 
ZVLÁDNE MLADÝ TÝM TĚŽKÝ ÚKOL? 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Daniel Hodek  39b 
2. Michal Jeslínek  38b 
3. Martin Filip   37b 
 
Nejlepší střelec 
Daniel Hodek    20G 
 
Nejlepší +/- 
Ondřej Malec    +15 
 
Nejproduktivnější bek 
Jiří Dobrovolný 13b 

Zápasy s Ústím n/L v této sezóně 
 

Ústí n/L  3:1  Jihlava 
Jihlava  3:1  Ústí n/L   
Ústí n/L  2:1  Jihlava 
Jihlava  5:3  Ústí n/L   

 

Klíč k úspěchu 
Opory musí být oporami 

 
Tomáš Čachotský po dvou rozpačitých play-off jistě 
bude chtít dokázat, že zvládá i tlak ve vypjatých fázích 
sezóny. Daniel Hodek v základní části nic extra 
nepředváděl, v play-off ale může hrát zajímavou roli. 

 UUNL UJIH 

BRANKÁŘI 7 7 

OBRANA 8 7 

ÚTOK 9 8 

TRENÉŘI 7 7 

PŘESIL. 9 8 

NÁJEZDY 8 9 

FANOUŠCI 7 8 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 8 7 

CELKEM 63 61 

 



 

UOČIMA HSFANA UKOSTRA TÝMU 
 

FILIP NOVOTN

 
 

 Před sezónou vyhlašoval jednatel klubu Bedřich Ščerban za cíl postup do Ý 
baráže. Jenže mladý tým ještě nedorostl a tento úkol se asi v nejbližších 
sezónách splní jen při velké porci štěstí. Budoucnost tento tým ale rozhodně má. 
Otázkou je, zda všichni mladí hráči v čele s Adamem Zemanem, Václavem 
Jarošem či Markem Prokšem vydrží v Dukle delší dobu a nezláká je vidina 
extraligové soutěže. Pokud se tým rozuteče, všechno co zarputilý manažer 
Ščerban buduje, bude rázem v troskách. Na další úspěšnou generaci hráčů už 
nebude mít čas čekat. 
 V současnosti má sice tým vedený Petrem Vlkem velký potenciál, ale bez 
zkušeností se těžko může Jihlava probojovat do semifinále přes tak náročného 
soupeře, jakým bezesporu Ústí nad Labem je. Nicméně tým z Vysočiny by mohl 
kousat, ale do sedmého zápasu sérii asi těžko dovede. Každopádně stát se může 
cokoliv a Jihlava klidně může šokovat.  

V Jihlavě mají trenéři k dispozici 
dva mladé gólmany. Je otázkou, kdo 
z nich dostane příležitost v play-
off. Zkušenější Filip Novotný, který 
loni ve vyřazovacích bojích ukázal, 
že na to má, nebo David Rittich, 
jenž letos podával možná o něco 
lepší výkony než jeho kolega? 

Jenže v základní části podával nejúspěšnější klub československé 
hokejové historie hodně nevyrovnané výkony, na což by mohl doplatit i v play-off. 
Největší zodpovědnost tak bude ležet zejména na spoustě zkušených hráčů 
v týmu. Jmenovitě se jedná o protřelého zadáka Tomáše Ficence, bojovného 
matadora Jiřího Dobrovolného, stárnoucího kanonýra Daniela Hodka, 
rychlonohého Michala Jeslínka a zejména neuvěřitelného technika Tomáše 
Čachotského (ten je ale v současnosti kvůli zranění mimo hru). Klíčovým faktorem 
však může být právě mladá krev. Pokud jim tréma nesváže ruce a budou 
pokračovat ve výborných výkonech ze základní části, mohou se ve čtvrtfinále 
ještě dít věci. Nicméně v postup přes Ústí nad Labem věří málokdo. Tým, jehož 
věkový průměr je okolo 24 let, ještě nedozrál. 

VÁCLAV JAROŠ 
 

Čas Dukly ovšem určitě přijde, ale mnozí fanoušci už nad tímto týmem 
lámou hůl, o čemž svědčí i místy hodně slabé návštěvy domácích klání bývalého 
armádního klubu. Není divu, přestavba trvá už hodně let a Dukla se stále drží 
okolo 5. místa, což není zrovna lichotivé s ohledem na úspěchy ověnčenou historii.  

TIP: ČTVRTFINÁLE Václav Jaroš konečně dostal 
pořádnou šanci, které se chytil za 
pačesy a vypracoval se v možná 
nejlepšího zadáka týmu. Má skvělou 
bilanci +/-, nenechává se zbytečně 
vylučovat a navíc dokáže občas 
nějakým tím bodem přispět i do 
produktivity. V play-off se ukáže, 
zda dokáže odvádět výborné 
výkony i pod velkým tlakem. 

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ 
 

V posledních dvou play-off to nebyl 
ten Čachotský jako v základní 
části. Za posledních dvacet duelů 
vyřazovacích bojů totiž vsítil pouze 
tři branky! To je na takovéhoto 
borce, na jehož výkony spoléhá celý 
tým, opravdu málo. Nyní může 
ukázat, že zvládá táhnout tým i pod 
tlakem. Jenže zatím je na marodce. 



 

ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF 2013 1. LIGA 

NÁŠ TIP 

4:2 
TŘEBÍČ vs. KADAŇ 

OSOBNOSTI SÉRIE 
VOJTĚCH NĚMEC (TRE) PETR JÍRA (KAD) LUKÁŠ NAHODIL (TRE) 

   Petr Jíra je v 1. lize oprávněně 
legendou. Až do letošní sezóny nikdy 
neoblékl jiný dres než chomutovský. Do 
extraligy se však neprobojoval. 
V Kadani však nezahořkl a bojuje dál. 

Kvůli podobným hráčům se chodí na 
hokej. Starty třebíčského štírka 
jsou sice poměrně nejisté, ale pokud 
bude trenérům HST k dispozici, 
určitě bude pro soupeřovy obránce 
velkým postrachem.  

Také jako u Vojtěcha Němce rozhodne o 
nasazení tohoto hráče do soubojů s Kadaní 
jeho kmenový klub. V Pardubicích ale není 
tento produktivní útočník moc vytěžován, 
takže by byla škoda, aby mateřské Třebíči 

oti Kadani nepomohl. 
 

TVÁŘÍ V TVÁŘ pr
  

 Nejproduktivnější útočníci  

Nejproduktivnější obránci 
 

Brankáři 
 Marek Čiliak je největší oporou Horácké Slavie. I statisticky patří 

k nejlepším gólmanům soutěže. Slovenský brankář málokdy svůj 
tým zklame, naopak téměř vždy ho podrží. Otázkou je, který 
brankář bude stát na opačné straně kluziště. Miroslav Hanuljak 
má totiž povinnosti v Chomutově, za Kadaň tedy může naskočit 
například Milan Řehoř či mladíci Strmeň a Kaššák. 

David Rangl, obránce Třince hostující v Horácké Slavii, vyhrál 
stejně jako loni bodování mezi zadáky. Jen je škoda, že častěji 
nevyužívá svoji dělovou střelu. Rozhodně má větší potenciál než tři 
vstřelené branky za sezónu. Nicméně i tak je v produktivitě hodně 
potentní. Kdyby nehrál Martin Szakal za Kadaň, dostalo by se mu 
asi větší uznání. Však pravidelně sbírá více jak 10 bodů za sezónu.   

David Dolníček v první polovině soutěže patřil k nejlepším hráčům 
soutěže, poté jeho výkonnost trochu klesla. Každopádně si tento 
první centr HST na ledě vždy odvedl své a v únoru si dokonce za 
odměnu vyzkoušel extraligové tempo. Třebíčský kapitán totiž 
posílil brněnskou Kometu. Kadaňský Petr Jíra je společně 
s Filipem Semanem největší útočnou zbraní Sportovního klubu. 
Jeho šikovné ruce dokážou velké věci.  



 

USK HS TŘEBÍČ 
DO ČTVRTFINÁLE MÍŘÍ JAKO FAVORITÉ 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. David Dolníček  39b 
2. Vilém Burian  35b 
3. David Ostřížek 33b 
 
Nejlepší střelec 
Tomáš Vondráček 18G 
 
Nejlepší +/- 
David Ostřížek  +15 
 
Nejproduktivnější bek 
David Rangl  22b 

Klíč k úspěchu 
Marek Čiliak 

 
Pokud tento slovenský gólman bude mít formu na 
jakou je  od něj Třebíč zvyklá, tak Horácká Slavia 
bude hodně kousat. A to i klidně v případném 
semifinále. 

 UTRE UKAD 

BRANKÁŘI 9 7 

OBRANA 6 6 

ÚTOK 8 7 

TRENÉŘI 8 4 

PŘESIL. 5 4 

NÁJEZDY 7 7 

FANOUŠCI 8 4 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 7 6 

CELKEM 58 45 

 

Zápasy s Kadaní v této sezóně 
 

Třebíč  2:1 Kadaň 
Kadaň  2:1pr. Třebíč 

Třebíč 3:4 Kadaň 
Kadaň  1:0 Třebíč 

 



 

UOČIMA HSFANA UKOSTRA TÝMU 
 MAREK ČILIAK

 
 

 Třebíč zažila velmi povedenou sezóna, která znamenala pro Třebíč skvělé 
 

čtvrté místo po základní části. Co toto umístění znamená? 
 Že v semifinále letošních vyřazovacích bojů vyzvou Horáci další 
překvapení letošního ročníku- Kadaň. Jak se na tohoto soupeře dívat?  
 Je hratelný. A šance na postup mezi nejlepší čtyři celky je tak 60 ku 40 
pro Třebíč. Horáci sice na tohoto soupeře dlouhodobě moc neumí, nevyhovuje jim 
kadaňský defenzivní a agresivní styl hokeje, ale při pohledu na soupisky obou 
mužstev vypadá ta třebíčská o něco kvalitnější. A je také o něco zkušenější, byť 
oba celky mají ve svých řadách spoustu mladých hráčů.  
 Je dost možné, že série se zlomila ještě dávno před startem v play-off. 
Řeč je pochopitelně o odchodu Jiřího Čelanského do Chomutova, kam si s sebou 
vzal i Miroslava Hanuljaka. Kadaň zažila skvělou sezónu hlavně kvůli těmto dvěma 
mužům. Ale teď nebude mít Sportovní klub k dispozici ani jednoho z této dvojice. 
Favoritem tedy bude právě Třebíč.  

Svůj tým v základní části opravdu 
držel. Málokdy si vybral slabší 
chvilku a pustil laciný gól. Na 
Čiliaka byl zkrátka spoleh. Co byl, 
stále je. I v play-off totiž bude 
tento mladíček bezesporu největší 
zbraní Horácké Slavie. Protože 
pokud tento muž kotouč vidí, tak 
ho posléze i lapí. Opravdu skvělá 
náhrada za odcházejícího Šimona 
Hrubce.  

 Obrana není pýchou ani jednoho klubu. Jenže podobný problém má i 
většina kvalitnějších týmů. Obrana ale není to stejné jako defenziva. Defenzivně 
je na tom totiž Třebíč dobře. Nejenže je Marek Čiliak obrovskou oporou pro svůj 
tým, ale i útočníci Třebíče umí skvěle pomoci ve vlastním obranném pásmu 
(jmenovitě Kaut, Čech, Čuřík, Křivohlávek). Sečteno podtrženo, Horáci se 
vyznačují precizně zvládnutou defenzivou, kterou jim ordinuje pečlivý kouč Kamil 
Pokorný. V této sérii tedy moc branek nepadne. Rozhodovat tak budou individuální 
chyby a ono pověstné štěstí. MILAN HRUŠKA 
 Dalším klíčovým faktorem bude sestava Třebíče. Ta sice dokáže vyhrávat 
i bez posil z extraligy, ale pokud přijedou na Horácko vypomoci hráči týmu 
Vojtěcha Němce, Martina Dočekala, Viléma Buriana a Milana Hrušky, rozhodně to 
nebude na škodu.  

Třebíč sice s Kadaní letos vyhrála pouze jednou, ale pokaždé když 
prohrála, tak na lavičce Severočechů stál Jiří Čelanský. S Jiřím Doležalem a 
Mikulášem Antonikem není Kadaň tak nebezpečná jako dříve.  

TIP: SEMIFINÁLE 
Obránce brněnské Komety zvládá 
defenzivní i ofenzivní úkoly. V Brně 
předvádí tvrdou hru, zatímco 
v Třebíči vzhledem ke svým 
schopnostem dokáže skvěle 
rozehrávat i akce HST. V přesilové 
hře je jeho přehled k nezaplacení. 
Otázkou ale je, zda vůbec nastoupí. 

VOJTĚCH NĚMEC 
 

Pokud tento šikula v rozhodující 
fázi sezóny Třebíči vypomůže, 
stoupnou šance na postup do 
semifinále o několik procent. Pokud 
k sobě do lajny dostane další 
tvořivé hračičky (Lukáš Nahodil), 
může zažít skvělé play-off. 



 

USK KADAŇ 
ZVLÁDNOU USPĚT I BEZ JIŘÍHO ČELANSKÉHO? 

UMINISOUBOJ 

UASPEKT

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Petr Jíra   35b 
2. Filip Seman   30b 
3. Jiří Charousek 30b 
 
Nejlepší střelec 
Filip Seman  20G 
 
Nejlepší +/- 
Petr Jíra   +19 
 
Nejproduktivnější bek 
Martin Szakal  19b 
 

Klíč k úspěchu 
Odkaz Jiřího Čelanského 

 
Populární trenér sice nyní působí na lavičce 
Chomutova, ale práce, kterou v Kadani započal, 
se možná zúročí i v play-off, byť pod vedením 
nového trenérského dua Doležal-Antonik. 

 UTRE UKAD 

BRANKÁŘI 9 7 

OBRANA 6 6 

ÚTOK 8 7 

TRENÉŘI 8 4 

PŘESIL. 5 4 

NÁJEZDY 7 7 

FANOUŠCI 8 4 

KLÍČOVÉ 
MOMENTY 7 6 

CELKEM 58 45 

 

Zápasy s Třebíčí v této sezóně 
 

Třebíč  2:1 Kadaň 
Kadaň  2:1pr. Třebíč 

Třebíč 3:4 Kadaň 
Kadaň  1:0 Třebíč 

 



 

UOČIMA HSFANA UKOSTRA TÝMU 
 
 

JAN STRMEŇ
 

 
 Kadaň zažila nejúspěšnější sezónu historie, ale další milník může přidat 

 

postupem do semifinále play-off. 
 Před sezónou jsme se na Kadaň dívali ze dvou pohledů. Ten optimističtější 
zněl, že mladí hráči v Kadani, kterou před sezónou opustila spousta veteránů, budou 
vzhledem k motivaci možného startu v nejvyšší soutěži předvádět bojovný a živelný 
hokej. Druhá verze možného scénáře letošního ročníku zněla úplně naopak. Tedy 
stručně by to znamenalo, že mladí Piráti se budou díky svým malým zkušenostem 
držet ve spodních patrech tabulky. A po devíti kolech se zdálo, že to bude asi ta 
pravděpodobnější cesta, kterou by se mohla Kadaň v tomto pro ni přelomovém 
(Chomutov totiž posunul tzv. spolupráci 3K svým postupem do extraligy o kus dál) 
ročníku ubírat.  Kdo bude chytat za Kadaň ve 

čtvrtfinále s Třebíčí je klíčovou 
otázkou. Miroslav Hanuljak to asi 
nebude, pravděpodobnější jsou 
starty Milana Řehoře. Ale ten 
nějakou skvostnou formou 
rozhodně neoplývá. Šanci tak 
možná dostane mladíček Jan 
Strmeň. 

 Jenže s příchodem trenéra Jiřího Čelanského Sportovní klub nastolil zcela 
jinou cestu. Severočeši totiž posílili o několik zkušených hráčů z Chomutova 
(Gajovský, Jíra, Macháček, Lučka, Ondřej...), kteří v mladém týmu a v systému 
nastoleném kvalitním koučem skvěle zapadli a stali se skutečnými oporami. Kadaň 
tedy díky poctivé defenzivě a tvrdé důrazné hře vyhrávala jedno klání za druhým.  
 Důvody úspěchu už jsme částečně vyjmenovali. Tedy kvalitní hráčský kádr, 
úspěšná taktika trenéra Jiřího Čelanského, která byla bezezbytku dodržována,  a 
motivace bojovat o místo v sestavě Pirátů. Hlavní příčinů skvělých výsledků Kadaně 
jsme ale v tomto výčtu trestuhodně opomenuli. Nebýt Miroslava Hanuljaka, asi 
nejlepšího gólmana letošní sezóny, nebyla by defenzivně laděná hra pochopitelně tak 
účinná a výsledky by bezpochyby byly o třídu horší.  

MARTIN SZAKAL 
 

 Když se všechny faktory sečtou, pátí místo po základní části rozhodně není 
nějakým obrovským překvapením. Není náhoda, že Severočeši dokázali vyhrávat i 
s Mladou Boleslaví a dalšími favority.  
 Pak ale přišel osudný den, kdy Jiří Čelanský přijal nabídku od Chomutova, 
kam si vytáhl i Miroslava Hanuljaka. Úspěch Kadaně stál na dvou pilířích, a oba dva 
se rázem zřítily. A když spadly pilíře, nastaly krušné časy. Kadaň připomíná celek 
z prvních devíti kol. Znovu prohrává a nepředvádí hokej jako pod Jiřím Čelanským. 

32letý kapitán týmu si letos 
připsal již svoji pátou sezónu 
v řadě v barvách tohoto 
farmářského klubu. Předtím 
tento statný zadák hájil barvy 
Chomutova či Mostu. Jeho 
osobním maximem v 1. lize je 20 
získaných bodů. 

TIP: ČTVRTFINÁLE 

FILIP SEMAN 
 

V ofenzivě Kadaně naleznete sice 
i zvučnější jména, ale Filip Seman 
oplývá nevídanou střeleckou 
fazónou. Tento ex-havířovský 
hokejista má opravdu skvělý čich 
na góly a když si vytvoří šanci, 
málo kdy ji nevyužije. Prostě je 
to kanonýr, což ostatně 
prokazoval i dříve. 



 PLAY-OUT  
ANALÝZA 

. . . TAKY BOLÍ 
 

 



 

PLAY-OUT 2013 1. LIGA 
TABULKA 

 

OSOBNOSTI PLAY-OUT 
KAREL PLÁŠEK (ŠUM) 

 
Legenda znojemského hokeje už 
oslavila 39. narozeniny, ale po 
ledě létá jako junior. Když navíc 
ke svému skvělému pohybu a 
obdivuhodné bojovnosti přidá 
hokejové myšlení a techniku hole, 
rázem se může měřit s nejlepšími 
prvoligovými hráči. 

JINDŘICH KOTRLA (PIS) 

 
Jindřich Kotrla, odchovanec 
mosteckého hokeje, už sice stárne, 
ale defenzivně laděný útočník má 
stále jméno a fanoušci jej vzhledem 
k jeho zkušenostem 
z reprezentačního dresu sledují 
mnohem bedlivěji než ostatní. Navíc 
je to stále velmi platný hokejista. 
 

JAN PLODEK (BNJ) 

 
Ani přítomnost tohoto zkušeného 
harcovníka nedotlačila Benátky nad 
Jizerou do play-off. Jan Plodek je 
bojovník a vyhlášený specialista na 
oslabení. V pojizerském celku nemá však 
jen defenzivní úkoly, vzhledem k jeho 
schopnostem se od něj očekávají i góly. 

9.  Benátky   52  144:149  74  
10. Litoměřice 52 139:151  70 

Při pohledu na tabulku je zřejmé, že play-out už se 
bude týkat pouze trojice Písek- Beroun- Most. Zbylé 
tři celky již budou tuto sezónu v podstatě pouze 
dohrávat, mají totiž dostatečný náskok a nemusí se 
stresovat bojem o záchranu. Nicméně pro IHC, 
Medvědy a Baník budou následující týdny klíčové. 
Hrají o svou budoucnost. Pro Most a Beroun by se 
jednalo o druhou účast v baráži o 1. ligu v řadě, 
každopádně to spíše vypadá, že tentokráte jednoho 
z této dvojice doplní momentálně poslední Písek.  

11. Šumperk  52  139:172  61  
12. Most   52  130:212  44  
13. Beroun   52  118:208  44 
14. Písek   52  106:209  39  

 

MARCEL MELICHERČÍK (LIT) ALEŠ HOLÍK (ŠUM) 

 
Kapitán Draků patří k nejobávanějším 
ranařům od modré čáry. Ofenzivní obránce 
je nejlepším střelcem Šumperka 
v přesilových hrách, ale své si odvede i 
v defenzivě. 

ALEŠ PADĚLEK (BER) 

 
Teprve se uvidí, zda tento brankář Lva Praha do hry vůbec zasáhne. Přece jen 
na play-out by ho Sparta, která si tohoto skvěle chytajícího gólmana z 1. ligy  

Medvědi přesně takovéhoto hráče potřebují. 
V případné baráži by byl největší hvězdou 
této minisoutěže a jistě by sbíral jeden bod 
za druhým. Padělek však udělá vše pro to, aby 
Beroun do ošidné baráže vůbec nemusel. 

vytáhla, nemusela tak často uvolňovat. Jakmile ale tento muž Stadion posílí, 
Severočeši většinou neinkasují nějaký závratný počet branek. Když máte 
Melicherčíka v bráně, tak „pouze“ stačí vstřelit pár gólů. Jenže ani to se 
Litoměřicím moc nevedlo, a proto ani letos do play-off nepostoupily.  



 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Lukáš Král   35b 
2. Josef Skořepa  34b 
3. Tomáš Klimt  32b 
 
Nejlepší střelec 
Josef Skořepa  19G Klíč k úspěchu

UBENÁTKY N/J 
BOJ O ČEST  

 
 Domácí prostředí 
Nejlepší +/-   
Tomáš Klimt   +11 Nikdo nejezdí do Benátek nad Jizerou rád. Tamní 

stadion a atmosféra jako z krajského přeboru 
vyvolávají v hlavách hráčů nezvyklé pocity. 
Ponurost zápasů play-out tento faktor umocní. 

 
Nejproduktivnější bek 
Jan Jaroměřský 18b 
 



 

UOČIMA HSFANA 
  
 Benátky nad Jizerou se v 1. lize skvěle adaptovaly. Za poslední léta to snad 

UKOSTRA TÝMU 
 JIŘÍ STEJSKAL 

 
zvládly nejlépe ze všech mužstev. Je tedy vidět, že krok stát se libereckou farmou 
byl správný. Jinak by se asi prvoligový hokej v tomto malém středočeském městě 
moc dlouho nehrál. „Myslím si, že otázka spokojenosti by měla být spíše mířena na 
vedení Bílých Tygrů, do jaké míry je spokojenost s farmou. Z pohledu benáteckým 
funkcionářů můžu říci asi toto: vše má svůj systém, celá řada hráčů se dokázala 
prosadit do extraligového kádru. Na druhou stranu se trošku obávám toho, jakou 
kvalitu budou mít současní liberečtí junioři a dorostenci, kteří by se automaticky 
měli posunout do první ligy. Samozřejmě bude po skončení páté sezóny nutnost si 
společně sednout, zvážit všechna pro a proti, a my bychom byli určitě rádi, 
kdybychom v tomto nastaveném trendu mohli pokračovat,“ uvedl ke spolupráci 
prezident benáteckého hokeje pan Bohumil Bartoň. 

Je otázkou, zda bude chytat 
právě tento muž, nebo Benátkám 
nad Jizerou vypomůže z Liberce 
Tomáš Vošvrda, který sezónu 
v pojizerském celku zahájil, ale 
posléze vzhledem k ukončení 
výluky ohlásil návrat do prvního 
týmu. Každopádně i Jiří Stejskal 
je spolehlivým brankářem, který 
ale stále není jasnou jedničkou. 

 Letos to sice s postupem do play-off nevyšlo, načemž měla podíl jistě i 
výsledková krize v partnerském Liberci, ale k účasti ve vyřazovacích bojích 
nechybělo mnoho. Jenže tým v posledních kolech hodně zklamal a místy to vypadalo, 
že do play-off snad vůbec ani nechce. Nepomohl ani konsolidovaný tým, který hraje 
v podobném složení snad již od postupové sezóny.  

Pro Pojizeřany se určitě jedná o velké zklamání, že jim uniklo čtvrtfinále, ve 
kterém by se utkaly s Mladou Boleslaví, svým největším rivalem. Tato série by jistě 
přilákala do ochozů spoustu diváků, a to nejen z nedaleké Mladé Boleslavi. Diváci 
tedy budou ochuzeni o zajímavé souboje, nicméně o žádnou katastrofu se 
pochopitelně nejedná, tento klub má totiž za úkol vychovávat hráče pro liberecké 
A-mužstvo. V play-off by sice mohli získat mladí hráči spoustu zkušeností, ale 
v play-out, ve kterém pro Benátky nad Jizerou už o nic nepůjde, mohou aspoň 
dostat šanci hráči, kteří v základní části moc prostoru nedostávali a liberečtí 
junioři se tak seznámí se seniorským hokejem. To je ale jen malá náplast a útěcha. 
Ve vypjatých derby zápasech v play-off by jistě mladíci získali zkušenosti 
k nezaplacení.  

JAN JAROMĚŘSKÝ 
 

TIP: 10. MÍSTO Loni zažil tento 24letý zadák 
průlomovou sezónu, na kterou 
dokázal letos výborně navázat. 
Je z něj první obránce týmu, 
jehož trenéři rádi využívají 
především při přesilových hrách, 
což je patrné i při pohledu na 
jeho nadprůměrné statistiky. 
Trvalejší šance za Liberec ho 
však stále míjí. 

JOSEF SKOŘEPA 

Lukáš Král letos nijak neoslňuje, 
jen párkrát se mu podařilo 
vstřelil branku. Zato jedna 
z legend místního hokeje Josef 
Skořepa pálí o sto šest. Navázal 
tak na loňské výkony, které ho 
katapultovaly mezi respektované 
prvoligové hráče. V 31 letech už 
je ale na extraligové angažmá asi 
příliš pozdě. 



 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Pavel Mrňa   32b 
2. Martin Novák  24b 
3. František Gerhát  23b 
 
Nejlepší střelec 
Jan Rudovský  14G Klíč k úspěchu

ULITOMĚŘICE 
STADION PROŽIJE POKLIDNÝ ZÁVĚR SEZÓNY 

 
 

Ofenziva 
Nejlepší +/-  
Jan Rudovský  +11 Litoměřice už snad žádný úspěch ani nehledají. 

Stadion už bude sezónu prakticky jen dohrávat. 
Každopádně dobré výsledky týmu by měly zařídit 
zejména zkušení a schopní útočníci. 

 
Nejproduktivnější bek 
Patrik Husák  18b 



 

UOČIMA HSFANA UKOSTRA TÝMU 
 

PETR PŘIKRY

 
  
 Litoměřice mají za sebou nevydařený ročník. Tentokráte měly L 

skutečně kádr, který měl s přehledem postoupit do play-off. Už magazín o 1. 
lize ale v předsezónním čísle předpovídal, že Stadion potká zádrhel a 
vyřazovací boje se budou muset obejít bez něj. Co bylo tím zádrhelem? Těžko 
říct.  
 Každopádně teď bude čas na podrobné analýzy, z nichž bude vedení 
klubu chtít vyvodit patřičné důsledky. V kvalitě kádru by problém být neměl. 
Otázkou je, zda všichni hráči v Litoměřicích skutečně odvádějí vše, co je 
v jejich silách. Spousta fanoušků a diskutujících o této skutečnosti vážně 
pochybovala. Trenérské duo tým z krize nevyvedlo, jejich budoucnost tedy 
může být ohrožena, přestože Dan Tvrzník je v Litoměřicích skutečně 
populární osobou, což si vysloužil jako trenér druholigového Stadionu, s nímž 
se probojoval do 1. ligy. Jenže Petr Novák v Rebelu také před lety skončil a 
nezachránila ho ani obrovská popularita. Spolupráce se Spartou, kterou mnozí 
odsoudili, je domluvena na další roky, takže pokud chce vedení klubu nastolit 
jinou strategii, musí v ní počítat s tím, že musí uvolnit místo pro mladé 
Sparťany. No každopádně bude zajímavé sledovat dění v tomto klubu během 
okurkové sezóny, zda dojde ke změnám ve složení týmu včetně toho 
realizačního. I když příchodem Josefa Řeháčka se zdá tento problém 
vyřešen. Další změny na trenérských postech už nebudou potřeba. 

Nebýt konce výluky, mohl za 
Litoměřice chytat fenomenální Marcel 
Melicherčík. Ale ten po odchodu 
Michala Neuvirtha povýšil do Sparty a 
ve Stadionu tak větší odpovědnost 
přebral zkušený Petr Přikryl. Ten zatím 
nechytá zrovna ideálně, ale stále je to 
prvoligový standart. 

ONDŘEJ MARTINKA 
  Proč na těchto řádcích ale mluvíme o nadcházející sezóně, když ta 

letošní ještě ani neskončila a tyto řádky by se měly věnovat následujícím 
týdnům? Protože přítomnost Kališníků už je celkem jasně daná. Sezónu už 
budou jen dohrávat. Ale zajímavé bude složení sestavy v těchto zápasech jen 
pro formalitu. Zda Sparta do Litoměřic pošle své juniory, kteří by mohli 
nasbírat cenné zkušenosti v kláních se zkušenějšími vrstevníky, nebo zůstane 
sestava stejná jako v minulých kolech.  
 Ale tak to už může být vcelku jedno. Nejhorší sezóna Litoměřic v 1. 
lize bude muset vyvodit důsledky pro následující ročník. Protože někde 
zakopaný pes zkrátka musí být. Úkolem je najít ho a vykopat. Třeba ale 
všechny problémy vyřeší nově příchozí Josef Řeháček. 

Hraje tvrdě, čímž si získal oblibu u 
fanoušků. I když letos předváděl o něco 
horší výkony než loni a předloni. Měl 
však tu čest, hrát v jedné obranné 
dvojici s legendou místního hokeje 
Martinem Škoulou. To se nepoštěstí 
každému.  

TIP: 9. MÍSTO 

JAROSLAV HAŠEK 
 

Než se tento útočník se zkušenostmi 
z Chomutova zranil, dařilo se 
Litoměřicím i jemu. Jakmile ale 
v sestavě chyběl, Stadion se trápil. 
Tento fakt svědčí o tom, že Jaroslav 
Hašek je opravdu důležitým mužem. 
Pravidelně sbírá okolo 30 bodů za 
sezónu, což už je velmi solidní 
příspěvek do klubové produktivity. 



 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Aleš Holík   35b 
2. Adam Červenka  30b 
3. Karel Plášek   30b 
 
Nejlepší střelec 
Adam Červenka 15G Klíč k úspěchu

USALITH ŠUMPERK 
DRACI BUDOU CHTÍT POTĚŠIT SVOJE FANOUŠKY 

 
 

Tomáš Štůrala 
Nejlepší +/-  
Lukáš Kovář  +2 Letos to sice nebyl ten „Štůry“ jako v uplynulých 

ročnících, ale stále má potenciál sám vyhrávat zápasy. 
A pokud se tomuto zkušeného gólmanovi daří, tak 
Šumperk může vyhrát s kýmkoliv. 

 
Nejproduktivnější bek 
Aleš Holík   35b 
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TOMÁŠ ŠTŮRALA

 
 

 Loni Šumperk konečně prolomil prokletí nováčkovské sezóny a  

zachránil se. Ani letos nebudou mít Draci problémy s udržením. Zbytek 
sezóny už v podstatě dohrají. Jenže určitě tyto zápasy nevypustí. Na hokej 
totiž bude i v zápasech takřka o nic chodit spousta šumperských fanoušků, 
které nebudou chtít bojovní Draci zklamat.  
 Možná, že bude trenér týmu Radek Kučera, který se ke kormidlu 
hlavního trenéra vrátil po rezignaci Zdeňka Motáka, chtít vyzkoušet nové 
taktické prvky, a nebo naopak naordinuje týmu ještě ofenzivnější styl než 
doposud, ať se diváci nenudí. No, uvidíme, jak Šumperk tyto boje pojme. 
V posledních zápasech se Drakům poměrně dařilo, byla by rozhodně škoda, 
aby si v play-out Severomoravané svoji pověst pošramotili.  

Tomáš Štůrala se konečně usadil a je 
to jen ku prospěchu věci. V Šumperku 
si ho váží a nemusí se stresovat 
konkurenčním bojem se svým kolegou. 
Je zkrátka neotřesitelnou jedničkou. 
Šumperský celek bez tohoto 28letého 
odchovance Nového Jičína? To si snad 
ani nelze představit. Nicméně v play-
out asi „Štůry“ mockrát k dispozici 
nebude. Povýšil totiž do Zlína. 

 Otázkou ale je, zda má současný celek vůbec na to, aby se v příštích 
letech v podobném složení a rozpoložení do play-off probojoval. Odpověď zní, 
že asi ne. Kádr totiž od postupu do 1. ligy opouští známá jména, ale žádné 
velké posily do dračího doupěte na oplátku nepřichází. A mladí hráči 
nedokážou zastoupit tak zručné hokejisty jako Michala Veleckého, Romana 
Meluzína, Martina Ambruze, Jiřího Suchého či Daniela Vrdlovce, který se 
prosadil do sestavy pražské Slavie. Navíc kariéra Karla Pláška se pomale ale 
jistě chýlí ke konci. Aleš Holík už také nebude od modré čáry vypouštět svoje 
dělové rány věčně. Měly by přijít změny, revoluce v kádru. Jenže když změny 
v minulosti proběhly, sezóna poté skončila průšvihem a následným sestupem. 
Byl by to tedy riskantní krok, na který by navíc byla potřeba dostatečná 
podpora od sponzorů. Nicméně pokud se nic zásadního nestane, nevypadá 
budoucnost Draků moc růžově a spíše se Šumperk bude držet mimo příčky 
zaručující play-off.  

ALEŠ HOLÍK 

Kapitán týmu je klíčovou persónou 
zadních řad Draků. Jeho dělová rána 
děsí všechny prvoligové brankáře. Když 
stojí na modré a jeho tým hraje 
v početní výhodě, ozývá se tribunami 
chatrného šumperského stadionu 
pokřik: „Aleši, dej tam gól.“  

 Každopádně šumperští fanoušci nepatří k těm, kteří by raději druhou 
ligu, jen aby jejich mužstvo vyhrávalo. Jsou hrdí na to, že tento tým hraje 
druhou nejvyšší soutěž a budou nadále doufat v to, že se Draci zvednou a 
zařadí se mezi kandidáty na play-off. A pokud by se vyřazovací boje 
v Šumperku opravdu v blízké budoucnosti hrály, kotelníci by jistě připravily 
pro soupeře pravé peklo. 

TIP: 11. MÍSTO 

KAREL PLÁŠEK 
 

Věk je pro něj jen číslo. Karel Plášek 
stále hraje jako za znojemských časů. 
To znamená bruslivý bojovný hokej. 
Není divu, že bývalý Orel je jedním 
z největších oblíbenců u hlučných 
příznivců Draků. Dříve ho milovali ve 
Znojmě, nyní i v Šumperku. 



 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Ladislav Gengel  31b 
2. Kamil Charousek  25b 
3. Jan Divíšek   20b 
 
Nejlepší střelec 
Ladislav Gengel 17G Klíč k úspěchu

UHC MOST 
TO BUDOU NERVY... 

 
 

Kvalitní útok 
Nejlepší +/-  
Zdeněk Tauš  +10 Baník disponuje zkušenou, ale rovněž talentovanou 

ofenzivou. Ladislav Gengel, Jan Heřman, Jan Kloz, 
Jan Bojer a mnozí další už toho mají hodně za 
sebou a jdou příkladem mladším. 

 
Nejproduktivnější bek 
Kamil Charousek 25b 
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MARTIN VOLKE

 
  
  Mostecký klub patří k nejinteresantnějším klubům první ligy. Je totiž  

vedený zajímavou osobností- všem známým Ing. Valerijem Korolem. Tento 
impulzivní muž je pro novináře vzhledem ke svým výrokům a bezprostřednímu 
chování velmi zajímavým objektem pro sledování. Pro hráče klubu a fanoušky 
už však tento v emocích jednající muž moc dobrého nevěstí. Neváhá totiž 
vyhazovat (nejen) hráče ihned po skončení zápasu a rád se popichuje 
v pozápasových tiskových konferencích s fanoušky, tedy zejména těmi 
šumperskými. Každopádně i takovéto osobnosti jsou potřeba, byť Baník by se 
spíše konečně potřeboval stabilizovat. 
 To se zatím nedaří. Stejně jako loni se v Mostě měnili trenéři a 
protočilo se tam velké množství hráčů. Každopádně klíčoví útočníci v čele 
s Gengelem, Divíškem či Bojerem v týmu zůstávají i do bojů v play-out.  Před sezónou existovaly dvě teorie. 

Jedna zastávala názor, že Martin Volke 
v Mostě nějak výjimečně chytat 
nebude. Druhá však predikovala, že se 
stane oporou týmu. Pravdivější nakonec 
byla ta pozitivnější. Bývalý gólman 
Litoměřic a Litvínova chytal spolehlivě. 

 Zatímco loni se Most už takřka od prosince soustředil na barážové 
boje, letos se jim může vyhnout. V základní části totiž Baník na Písek nahnal 
určitý náskok a s Berounem je na stejné startovní čáře. Baník tedy čekají 
obrovské nervy a každý bod bude mít pro Severočechy cenu zlata. Každé 
vítězství se pak může přirovnat k blyštivému diamantu. Otázkou je, kolik těch 
diamantů tým pod taktovkou trenéra Kašťáka do svého trezoru uloží. 
 Každopádně klíčové budou duely s Pískem a Berounem, proti nimž má 
Baník výhodu kvalitnější soupisky a zkušeností protřelých útočníků. Ale jak 
lze při pohledu na tabulku usoudit, budou to vyrovnané mače, ve kterých 
půjde o všechno. V utkáních s týmy, které budou sezónu pouze dohrávat, by 
ovšem Most měl body také získávat. Soupeři, kteří si již záchranu prakticky 
zajistili, totiž nebudou mít moc motivace a je dost možné, že ani nebudou 
hrát v plné sestavě a šanci budou dostávat spíše hráči širšího kádru.  

KAMIL CHAROUSEK 
 

Rozhodující ale rozhodně budou duely mezi trojicí týmů, kterým 
hrozba baráže hrozí nejreálněji- tedy mezi Pískem, Mostem a Berounem. 
Uvidíme, zda Most využije kvalitnější a širší soupisky, nebo se bude podruhé 
v řadě muset lopotit o záchranu v baráži.  

 

TIP: 12. MÍSTO  
Nejlepší obránce Mostu se konečně 
vrátil z marodky. A to v ten nejlepší 
možný čas. Před klíčovými boji v play-
out. Bratr kadaňského útočníka Jiřího 
Charouska letos zažil skvělý ročník. Nic 
na tom nezměnilo ani poměrně dlouhé 
zranění. Ve 37 zápasech dal 
neuvěřitelných 12 branek! 

LADISLAV GENGEL 
 

Hokejový bouřlivák zažil fantastický 
start do soutěže. Řádil a držel se na 
čelních příčkách kanadského bodování. 
Poté ale holohlavý provokatér trochu 
zvolnil, zejména kvůli absenci jeho 
parťáka Zdeňka Tauše. V play-out může 
Gengel svůj tým doslova pobláznit. Však 
je to také jeho nejdůležitější úkol. 



 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Tomáš Doležal  32b 
2. Aleš Padělek  22b 
3. Pavel Klhůfek  20b 
 
Nejlepší střelec 
Tomáš Doležal   16G Klíč k úspěchu

UMEDVĚDI BEROUN 
BOJ NA ŽIVOT A NA SMRT 

 
 

Motivátor Novák 
Nejlepší +/-  
Marek Loskot  +10 Na lavičce Berouna vládne kontroverzní trenér Petr 

Novák. Ten může sehrát v boji o záchranu klíčovou roli. 
Tým totiž dokáže skvěle nabudit a vymáčknout ze všech 
hráčů vše, co je v jejich silách. 

 
Nejproduktivnější bek 
Jakub Šulc  16b 
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 Příchod trenéra Petra Nováka sice okamžitý úspěch nepřinesl, ale 

VOJTĚCH SEDLÁČEK 

v následujících týdnech může být naprosto klíčový. Bývalý havlíčkobrodský 
kouč je totiž skvělý motivátor, kterých není v bojích o udržení nikdy dost. 
 Každopádně loni svoji misi pomoci týmu k záchraně nezvládl. Byť to bylo 
o level výše s Mladou Boleslaví. Zatímco loni už bylo hodně pravděpodobné, že se 
jeho celek baráži nevyhne, s Berounem se této nepříjemné prolínací soutěži 
ještě může vyhnout. Play-out sice bude hrát šest týmů, ale pro ty celky z 9. až 
11. místa takřka o nic nejde. Zbylé tři týmy, tedy Most, Písek a právě Medvědi, 
si to mezi sebou rozdají o 12. místo, které by znamenalo vytouženou dovolenou.  V Litoměřicích na něj i přes 

spolehlivé výkony nezbylo místo a tak 
putoval na hostování do Berouna, kde 
zůstane až do konce sezóny. Právě on 
bude klíčovým mužem svého týmu. Je 
totiž jedním z mála Medvědů, který 
patří k nadprůměrným prvoligovým 
hokejistům. A jak je známo, brankáři 
dokážou sami vyhrávat zápasy. 
Sedláček je alfou a omegou týmu. 

 Jaké mají Berounští šance? Menší než Mostečtí. A to i přes to, že 
Středočeši svého soka bodově dohnali. Při srovnání soupisek však ta 
severočeská vychází o poznání lépe. 

 Na brankářském postu viditelný rozdíl ovšem není. Jak berounský 
Vojtěch Sedláček, tak jeho oponent Martin Volke, patří k solidním prvoligovým 
brankářům. Na druhou stranu Martin Volke již jednu úspěšnou baráž 
s Litoměřicemi zažil, takže na jeho straně budou zkušenosti. Narozdíl od 
Sedláčka je však Volke proslulý fatálními minelami. 

V obraně ale mají jasně navrch mostečtí zadáci. Na jejich straně jsou 
zkušenosti i větší kvalita. Beroun nemá žádnou výraznější osobnost, zato Most 
má produktivního Kamila Charouska a 43letého odchovance klubu Jana Hranáče. 
A další zadáci Michal Pavlů s Martinem Parýzkem jsou přece jen kvalitnější beci 
než Tomáš Kaláb či Jakub Šulc, kteří hájí barvy Medvědů Beroun.  

TOMÁŠ KALÁB 
 

I v porovnání útoků těchto dvou týmů, kteří si to pravděpodobně mezi 
sebou rozdají o 12. místo, vyjde vítězně Most, který má na své straně Ladislava 
Gengela, Zdeňka Tauše, Pavla Kuběnu či Tomáše Rohana s Janem Bojerem. 
Středočeši se po odchodu Hrdela, Vostřáka, Karpova, Klhůfka a Havla spoléhají 
už jen na Tomáše Doležala a staronově i na Marka Loskota s Alešem Padělkem, 
který se vrátil do Berouna výměnou za Zbyňka Hrdela. 

Jenže kvalita týmu nemusí nutně znamenat lepší výsledky. Ovšem 
přiznejme si, zda to není jen pouhé klišé? Nevyhne se baráži nakonec celek 
s kvalitnějším a širším kádrem? Uvidíme, ale jen bojovností se úspěch 
nedostaví... 

Odchovanec Třebíče, jehož 
kmenovým klubem je jihlavská Dukla, 
patří k nejzkušenějším hráčům 
mužstva pod vedením Petra Nováka. 
A to i přesto, že je mu stále jen 25 
let. Není to sice žádný skvělý 
obránce, ale v medvědím brlohu stále 
patří k tomu lepšímu. V Jihlavě byl  
ale pod palbou kritiky. 

TIP: 13. MÍSTO  

TOMÁŠ DOLEŽAL 
 

Syn slavného otce a bratr známého 
útočníka se stal letos klíčovým 
mužem ofenzivy Berouna. V základní 
části byl produktivní, dával góly, ale 
po odchodech Vostřáka, Havla či 
Padělka byl tento mladík na 
obstarávání gólů takřka sám. A proto 
je Beroun tam, kde je. 



 

Statistiky po ZČ 
 

Nejproduktivnější hráči 
1. Zdeněk Šperger 22b 
2. Filip Vlček  18b 
3. Martin Heřman  17b 
 
Nejlepší střelec

UIHC PÍSEK 
SESTUP BY MOHL BÝT I UŽITEČNÝ 

 Klíč k úspěchu 
Frank Kučera   8G Kvalita 
  
Nejlepší +/- Při slově kvalita mnozí obracejí oči sloup. Ale v porovnání 

s druholigovými týmy na tom bude přece jen jihočeský celek 
minimálně o třídu lépe. Jenže to byl i v ročníku 2010/2011 a 
nakonec se ukázalo, že kvalita kádru automaticky nezaručí 
výsledky. Ale ne vždy to platí. 

Antonín Melka   +4 
 
Nejproduktivnější bek 
Vladimír Kameš   10b 



 

UOČIMA HSFANA UKOSTRA TÝMU 
 

DOMINIK HALMOŠI

 
  
 Už to vypadalo, že by se Písek mohl vyhnout barážovým pozicím a  

přeskočit tápající Most. Jenže pak zase přišly horší časy a Písek se ocitnul na 
chvostu tabulky. Z této nelichotivé pozice už se pak nedokázal vyprostit a 
v play-out bude mít co dělat, aby se dostal na 12., tedy první nebarážovou 
pozici.  
 Jenže otázkou je, zda toho může tento trápící se celek vůbec docílit? 
Konec výluky sice paradoxně Jihočechům v lecčems prospěl, jelikož hráči 
z extraligy hrávali v 1. lize na půl plynu, ale ani konsolidovaný kádr na 
zkušenější soupeře nestačí. 
 Návrat Písku do 1. ligy tedy moc slavný není. V sezóně 2010/2011 
skončili Jihočeši jasně poslední, nezvládli ani baráž. Dlouho to vypadalo, že se 
IHC vrátí do třetí nejvyšší soutěže. Jenže odkup licence od Vrchlabí vlil 
fanouškům Písku do žil novou naději. Každopádně i druhý ročník po návratu 
Písku do 1. ligy moc slavný nebyl. Nebýt trenéra Josefa Řeháčka, mohl se 
hrůzyplný ročník 2010/2011 opakovat. Jenže díky tomuto muži mohli Jihočeši 
pomýšlet až do posledního kola na postup do play-off. Právem pak bývalý kouč 
Vrchlabí od našeho magazínu obdržel cenu pro nejlepšího trenéra roku. 

Loni se mu dařilo v Dukle Jihlava, ale 
jeho plány nalomil jeho brankářský 
kolega Filip Novotný, který plzeňského 
mladíka vystrnadil z brankoviště. 
Podobná situace na začátku sezóny 
nastala i v novém působišti, ale Marek 
Mazanec se nakonec vrátil do extraligy 
a z Halmošiho se stala jednička IHC. 

 Právě faktor Řeháček měl být největším předsezónním důvodem toho, 
aby IHC zopakovalo úspěšný záchranářský boj. Jenže těšně před startem 
ročníku se rozhodl Josef Řeháček rezignovat. Naděje na úspěšnou sezónu 
takřka vyhasla. Nic nezachránila ani výluka NHL, díky níž Písek posílilo několik 
kladenských hráčů, na které nezbylo v sestavě místo. Jenže jejich nasazení 
bylo tragické. 

DOMINIK BOHÁČ 

 Otázkou je, zda se dokáže písecký celek, byť už bojovnější, vyhnout 
spárám baráže. Magazín o 1. lize moc nadějí jihočeskému celku nedává. Proč? 
Protože když to nešlo celou sezónu, tak to těžko půjde v samotném závěru. 
Týmu chybí systém a rukopis trenéra Jindřicha Setikovského vůbec není znát. 
Ke změně obsazení koučů se vedení neodhodlalo, čímž možná pohřbilo poslední 
šanci, jak tuto sezónu zachránit. V současné chvíli se totiž Písek řítí do 
záhuby zvané baráž. Jenže sestup by možná nastartoval v píseckém hokeji 
revoluci. A revoluce je v současné situaci potřebná. Tento mladík, který loni působil 

v Litoměřicích a v Ústí nad Labem, už si 
letos párkrát zahrál i v extraligové 
Škodovce. Nejde tady o žádného 
nazdárka. V Písku to ostatně moc dobře 
vědí. Po odchodech Kameše či Drtiny se 
z něj stal klíčový člen jihočeské 
defenzivy. 

TIP: 14. MÍSTO 

VLADISLAV KUBEŠ 
 

V Hradci Králové se mu zpočátku 
nedařilo, tak ho Královští lvi poslali do 
Berouna. Jenže ani tam velký bojovník 
štěstí nenašel. Až v Písku, kde začínal 
se seniorským hokejem, se konečně 
dostal do svého živlu. Stala se z něj 
důležitá a respektovaná postava týmu. 



 

FORVARD 

LUDĚK BROŽ JE SVĚTEM PROTŘELÝ 
FORVARD, KTERÝ STRÁVIL 
PŘEVÁŽNOU ČÁST SVÉ KARIÉRY 
V CIZINĚ. MIMOCHODEM SE JEDNÁ 
I O SKVĚLÉHO INLINE HOKEJISTU. 
-------------------------------- 
autor: HSfan 
zdroj: Michal Trávníček (hokej.cz), Luděk 
Votava (iDnes.cz), Bohuslav Stehno (iDnes.cz) 
foto: Stanislav Souček (hchk.cz), Lenka 
Rybaříková, Petr Kraus (fotokraus.cz) 

LUDĚK BROŽ 
KARIÉRA PLNÁ ZVRATŮ 



 

HOKEJOVÉ ZAČÁTKY 
 Luděk Brož (ročník 1975) se hokejovému 
řemeslu naučil v Pardubicích. Svůj talent 
prokazoval ve všech věkových kategoriích. 
V dorostu dokonce v jednom ročníku ve 40 
zápasech dokázal nastřádat famózních sedmdesát 
bodů. Pardubice už hlídkovaly a chtěly talent 
ukořistit pro svůj A-tým, jenže Luděk Brož zvolil 
velmi nestandartní cestu. Již v 18 letech se 
rozhodl odejít do ciziny.    
 Dnes již 37letý útočník Hradce Králové 
zamířil do nižší kanadské juniorské soutěže- 
BCJHL. Tam exceloval (v prvních dvou sezónách 
svého tříletého působení v zemi javorového listu 
nasbíral dohromady neuvěřitelných 191 bodů), ale 
vzhledem k tomu, že tato soutěž není v Kanadě 
nijak zvlášť respektována, přestože v této lize 
působil například Scott Gomez, Chuck Kobasew 
nebo třeba Travis Zajac, nedokázal zaujmout 
skauty z NHL a místenku do slavné NHL 
nevybojoval. 
 

DVA PROSLUNĚNÉ ROKY V 
ITÁLII 

 O NHL stejně ale Brožovi vůbec nešlo, on 
chtěl hlavně poznávat nová místa, byť hokejově 
exotická. Poté, co ukončil angažmá v Kanadě, se 
rozhodl pro odchod do druhé nejvyšší italské  
 

STATISTIKY 
Sezóna   Klub                                        Z   G   A   B  +/-   TM 
1996-97  SG MAK Brunico (ITA1)                      10  10   6  16    -    6 
         SG Cortina (ITA2)                          38  43  26  69    -   46 
1997-98  SG MAK Brunico (ITA1)                      47  37  39  76    -   53 
1998-99  HC IPB Pojišťovna Pardubice (E)             8   1   1   2   +2    - 
         SG MAK Brunico (ITA1)                      19   7  13  20    -   16 
         SG MAK Brunico (Alpenliga)                  8   3   4   7    -    2 
1999-00  HC 99 TL Mělník (1.liga)                   40  13  19  32   -5   62  
         HC 99 TL Mělník (1.liga, p-o)               8   1   3   4   -5    8 
2000-01  MHC Martin (SVK1)                           -   -   -   -    -    - 
         HC Eppan (ITA2)                            44  54  66 120    -   56 
2001-02  HC Eppan (ITA2)                            32  44  37  81    -   44 
         HC Eppan (ITA2, p-o)                        7   8  14  22    -   14 
2002-03  HC Eppan (ITA2)                            40  42  45  87    -    - 
         HC Eppan (ITA2, p-o)                        7   4   9  13    -    - 
2003-04  HC Brest Albatros (FRA1)                   16  14  21  35    -   20  
         HC Brest Albatros (FRA1, p-o)               8   0  10  10    -   22 
2004-05  Rouen HE Les Dragons (FRA1)                26  11  31  42    -   30 
         Rouen HE Les Dragons (FRA1, p-o)            5   0   3   3    -    0 
2006-07  Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1)          24   7  29  36  +12   40 
         Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1, p-o)     12   5  14  19   +4   16 
         Grenoble Brûleurs de Loups (fr. poháry)     8   3  12  15    -   20 
2007-08  Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1)          23  11  33  44   +5   16 
         Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1, p-o)      4   2   4   6   +4    6 
         Grenoble Brûleurs de Loups (fr. poháry)     8   3   8  11    -   10 
2008-09  Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1)          26   7  24  31    -   48 
         Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1, p-o)     11   5  11  16    -   14 
         Grenoble Brûleurs de Loups (fr. poháry)    16   2  19  21    -   42 
2009-10  Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1)          14   3   4   7    -   10 
         Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1, p-o)      9   1  12  13    -    8 
         Grenoble Brûleurs de Loups (fr. poháry)     6   3  10  13    -    8 
2010-11  Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1)          23   3  21  24    -   34 
         Grenoble Brûleurs de Loups (FRA1, p-o)      2   0   1   1    -    0 
         Grenoble Brûleurs de Loups (fr. poháry)    10   1  14  15    -   14 
2011-12  HC VCES Hradec Králové (1.liga)            30  10  16  26   +1   18 

 



 

soutěže. Upsal se totiž Cortině (rok 1996). 
T„Po dvou letech jsem se mohl vrátit do 
Pardubic, ale agenti mně říkali, ať jdu ještě 
na rok do Kanady a pak se uvidí. Po návratu 

Mělník po této sezóně prodal licenci, 
kterou o rok předtím odkoupil od Kralup 
nad Vltavou. Takže si Luděk Brož musel 
znovu hledat angažmá. 

domů jsem dostal nabídku z Itálie. Nevěděl 
jsem, co očekávat, ale nakonec jsem šel,“ 
uvedl pro hokej.cz velký cestovatel. 
 Po 38 zápasech v Cortině opět 
přesedlal do jiného týmu- tentokráte do 
celku z Brunica. Tento klub tehdy hrál elitní 
italskou ligu. V tomto týmu nakonec sehrál 
zbytek ročníku 1996/1997 a celou 
následující sezónu.  
 

SEZÓNA 1998/1999 
Tento ročník byl pro Brože opravdu 

pestrý a možná i zlomový v jeho kariéře. „Ta 
sezona byla celá divná. Já jsem v jejím 
průběhu vystřídal tři kluby. Začal jsem v 
Americe na farmě, ale v říjnu jsem se vrátil 
domů a domluvil se s Pardubicemi na dva 
roky. Zpočátku šlo všechno výborně, ale pak 
jsem řešil věci hrozně zbrkle a určitě i 
špatně. S odstupem času vím, že chyba byla 
na mé straně. Prostě jsem si nevážil toho, že 
můžu být součástí takového klubu a hrát ligu 
doma. Měl jsem ale ve smlouvě, že pokud 
přijde nabídka ze zahraničí, tak mě pustí a já 
jsem po měsíci šel opět ven směr Brunico, 
kde se hrála Alpská liga,“ popsal v rozhovoru 
s Michalem Trávníčkem. 

 

POKLIDNÁ SEZÓNA 
S MĚLNÍKEM 

 Každopádně jeho odchod z Čech 
zpět do Itálie byl jen krátkodobý. 
V Brunicu odehrál jen zbytek ročníku 
1998/1999 a poté se vrátil zpět do své 
rodné vlasti.  
 V tehdy ještě prvoligovém Mělníku 
zažil po letech konečně sezónu, v níž se 
nemusel nikam stěhovat. Se středočeským 
klubem se dokázal probojovat do play-off a 
sám Brož na tom měl velký podíl. Jenže 

 HRÁČSKÉ INFO 
19.3.1975 

178cm, 86kg 
hůl pravá 
útočník 

47 Z, 10G, 14A, 
 +1 +/-, 30TM 



 

NEVYDAŘENÉ ANGAŽMÁ NA 
SLOVENSKU, ITALSKÝ AZYL 

 O Brože projevil zájem Martin, se kterým 
se nakonec Brož dohodl na smlouvě. „Moje cesta do 
Martina vedla hlavně kvůli trenéru Nelibovi, který 
tam tenkrát působil, ale začátkem sezony se klub 
dostal do určitých finančních problémů a já jsem 
to vyřešil odchodem do Itálie,“ uvedl pro čtenáře 
serveru hokej.cz.  
 Z nejistoty o své budoucnosti ho 
vysvobodila nabídka Eppanu. A tu, byť se jednalo o 
klub z 2. italské soutěže, Luděk Brož neodmítl. „My 
jsme v tu dobu čekali rodinu a já jsem věděl, kam 
jdu. Krásné prostředí a zabezpečený klub, navíc 
jsem znal trenéra. Určitě ta soutěž neměla úroveň 
slovenské extraligy, ale já se v tu dobu více těšil na 
dítě, než na to, jestli má soutěž úroveň,“ poodhalil 
důvody netradičního kroku v interview s Michalem 
Trávníčkem.  
T V Eppanu nakonec sehrál tři opravdu plodné 
sezóny. Itálii v roce 2003 opouštěl s nevídanou 
bilancí. Ve 244 zápasech, ať už v nejvyšší či druhé 
nejvyšší italské soutěži, se mu podařilo nasázet 
249 branek a přidat 255 asistencí. Opravdu čísla  

Tz říše snů. 
 

TAHANICE S BRESTEM 
 Po ročníku 2002/2003 opustil Luděk 
Brož italský hokej podruhé, tentokráte již 
definitivně. Luděk Brož se však vydal na další 
exotické angažmá- do Francie.  

O Brožovy služby totiž projevil 
zájem Brest. Jenže nebyl by to Brož, kdyby i 
toto angažmá mělo háček. V průběhu sezóny 
totiž z podprůměrného francouzského klubu, 
kde dával za pomoci dvou Kanaďanů na 
křídlech jeden gól za druhým, odešel. „Po 
hokejové stránce jsem byl v Brestu 
spokojený, ale byl jsem tam bez rodiny a 
každý den byl hrozně dlouhý. Dcera měla tři 
roky a já ji vůbec neviděl. Jednoho dne jsem 
se omluvil majitelům a řekl, že letím domů, že 
už dál nemůžu. V tu dobu mně hrozně pomohl 
Míra Fryčer, můj agent. Podpořil mě, vůbec 
mě nepřemlouval, ať zůstanu a dokonce i 
schvaloval můj návrat domů. Jen on věděl, jak 
se v tu dobu cítím. Po dvou týdnech mně ale 
bylo po hokeji smutno. Míra Fryčer mně tak 
vyřídil Vsetín, byl tam totiž trenér Neliba 
(pozn. HSfan: seznámil se s ním ve Finsku, 
kde byl Brož hlavní ozdobou tamější inline 
soutěže). Toho jsem vždycky obdivoval jako 
člověka i trenéra. Brest to ale pochopil tak, 
že jsem to měl předem domluvené a udělal 
jsem na ně podraz. Takže když jsem měl 
nastoupit za Vsetín, nepotvrdili mně 
hostování a já jsem měl zůstat do konce 
sezony bez hokeje,“ prozradil v rozhovoru  



pro oficiální stránky českého hokeje. „Nedalo se s nimi 
vůbec na ničem domluvit, nechtěli nic slyšet a chtěli, 
ať se vrátím. Takže na poslední dva měsíce jsem se 
vrátil společně s dcerou do Brestu a dohrál sezonu 

 
tam,“ dodal v rozhovoru s Michalem Trávníčkem. 
 

HVĚZDA FRANCOUZSKÉ SOUTĚŽE 
 Po ne zrovna vyvedeném ročníku však Brož na 
Francii nezanevřel. Dres Brestu však vyměnil za ten 
Rouenu, což je špičkový celek tamní nejvyšší soutěže. 
„Rok v Rouenu byl výborný; krásné město, skvělí 
fanoušci,“ shrnul Brož. 
 Jenže i v tomto klubu moc dlouho nepobyl. 
Hned na následující sezónu (2005/2006) se dohodl na 
smlouvě s Grenoblem. „Jenže - poslední týden před 
začátkem ligy jsme byli na soustředění v Bělorusku a 
já si tam utrhl křížový i postranní vaz a sezona pro mě 
skončila. Jezdil jsem po rehabilitacích a celý rok 
nehrál. Ten rok mě mrzí,“ netajil se v rozhovoru pro 
hokej.cz. 
 Jenže Luděk Brož dostal od vedení šanci na 
reparát. A hned v následujícím ročníku pomohl 
fantastickými výkony k titulu francouzských šampionů. 
„Ta sezona byla výborná. Dařilo se nám jako mužstvu, 
navíc nám to šlo celé pětce, měl jsem dva skvělé 
spoluhráče, Martina Mášu a Patrika Valčáka. Každý, 
kdo něco vyhrál ví, jaké jsou ty chvíle potom. To musí 
člověk zažít. Na takove chvíle nejde zapomenout.“ 
  

A oslavy si s Grenoblem zopakoval i o dva 
roky později. A navíc jeho tým opanoval i další dvě 
klubové soutěže. „Jako mužstvo jsme tehdy vyhráli 
ve Francii vše, co se dalo, jak francouzský pohár, tak 
ligový pohár a nakonec i celou ligu. Ve Francii se to 
ještě nikdy žádnému mužstvu nepodařilo,“ řekl 
v rozhovoru s Michalem Trávníčkem útočník, který 
vyhrál kanadské bodování play-off. 

Ve Francii vydržel až do roku 2011, přestože 
se o něj vážně zajímal Litvínov, kluby z německé 
nejvyšší soutěže nebo třeba Norové. Luděk Brož byl 
však ve Francii celkem spokojený, přestože vždy den 
po skončení soutěže pelášil co nejrychleji do rodných 
Pardubic. „Já jsem taková nátura, že se vždycky 
hrozně těším domů. Kdykoli bylo volno, jezdil jsem 
sem. Jsem hrdý na to, že jsem Čech. Hrát venku je 
hezké, ale můj domov je tady,“ řekl v rozhovoru 
s Luďkem Votavou. 

Zpět k jeho poslednímu ročníku ve 
francouzském hokeji. Brož se rozloučil ve velkém 
stylu, protože jeho Grenoble, jehož zápasy 
navštěvují jak sám řekl mraky lidí, získal ligový 
pohár. Celkově tedy během osmi sezón v zemi 
galského kohouta získal 7 trofejí. A to je slušná 
sbírka, nemyslíte? 
T

úspěchy. Fanoušci na něj pěly ódy i za jeho 
individuální výkony. Brož sice nikdy nevyhrál 
kanadské bodování a nestřílel bůhvíkolik branek, 
každopádně patřil k nejrespektovanějším hráčům  

 Luděk Brož však nesbíral pouze týmové 



 

soutěže. Hrál sice na pozici bránícího centra, ale díky 
svým dovednostem (skvělý přehled ve hře, 
předvídavost a schopnost nahrát ve správný okamžik) 
sbíral přes bod na zápas. Za odměnu byl třikrát zvolen 
do All-stars týmu Magnus League.  
 

NA SLOVÍČKO O FRANCOUZSKÉM 
HOKEJI 

Pro iDnes.cz se Luděk Brož rozpovídal o 
kvalitách francouzské nejvyšší soutěže. „Ve Francii 
hraje čtrtnáct mužstev, prvních šest je velmi dobrých, 
ty další mančafty už jsou horší. Kvalitu to ale určitě 
má právě díky cizincům, v některých mužstvech 
nehrajou vůbec žádní Francouzi, počet zahraničních 
hokejistů není omezený. Je jich tam klidně patnáct 
šestnáct.“ 

Zajímavostí francouzského hokeje je jistě 
nižší počet zápasů v základní části. „Je to specifické v 
tom, že hrajete sice šestadvacet zápasů v základní 
části, ale k tomu se hraje nějakých čtrnáct v ligovém 
poháru a k tomu se hraje ještě francouzský pohár. 
Takže zápasů je k padesáti zrovna tak, jako tady v 
extralize. Trochu to zkresluje, těch utkání není zase 
tak málo,“ dodal v rozhovoru s Luďkem Votavou. 
 

MISTR SVĚTA V INLINE HOKEJI 
 Luděk Brož je možná u širší sportovní 
veřejnosti znám spíše jako inline hokejista. Není divu,  

převážnou část své hokejové kariéry strávil v cizině, 
kdežto na kolečkách reprezentoval Českou republiku 
na několika světových šampionátech.  
 Na mistrovství světa v roce 2011 dokonce 
parádními výkony přispěl k zlaté medaili. „V každém 
sportu je hezké, když něco vyhrajete. Nejde ani tak 
o to, na jaké to je úrovni, vždycky se radujete 
stejně. Myslím ale, že v in-line hokeji je to pro 
Českou republiku obrovský úspěch. Zaostávali jsme 
za Kanadou, Amerikou, Finskem a Švédskem. Možná 
už se to nikdy nebude opakovat, protože všichni jsou 
oproti nám daleko napřed,“ uvedl v rozhovoru pro 
iDnes.cz. 
 

PO JEDENÁCTI LETECH OPĚT 
DOMA 

 Po dlouhých jedenácti sezónách v cizině 
(Itálie, Francie) v řadě se ve 36 letech rozhodl 
Luděk Brož vrátit do Čech. Extraligová scéna mu sice 
zůstala zavřená, ale z prvoligového Hradce Králové 
mu přišla zajímavá nabídka. V barvách 
východočeského klubu zářil a patřil k nejlepším 
hráčům týmu (30 zápasů: 10+16).  

Jenže zhruba v polovině soutěže přišel šok. 
„Luděk Brož z osobních důvodů přerušil svoje 
působení v Hradci Králové,“ stálo na titulní stránce 
oficiálních stránek Královských lvů. „Mrzí mě to, 
protože parta byla skvělá a měl jsem z ní radost. 
Klub mi dal možnost hrát kousek od domova a za to  



 

jsem vděčen. Na Hradec nemůžu říct křivé slovo. Vedení týmu i 
klukům děkuju za parádní měsíce hokejové kariéry,“ uvedl 
v rozhovoru pro MF Dnes. „V životě jsou věci, které se dějou. 
Nejsem ani první, ani poslední hokejista, který končí. Aby si 
někdo nemyslel, že se jedná o něco opravdu zlého, nehroutím se 
a vnitřně netrápím,“ dodal v interview s Bohuslavem Stehnem. 
 Hradecké plány tehdy dostaly velkou trhlinu. I díky 
absenci elitního centra nedokázali Východočeši ve čtvrtfinálové 
sérii přehrát jihlavskou Duklu.  
 

NÁVRAT DO HRADCE KRÁLOVÉ 
 Po konci sezóny se však Luděk Brož dal do pořádku a 
vrátil se k hokeji. A začal tam, kde skončil. Tedy v Hradci 
Králové. Pardubický odchovanec si přál jediné, aby ho hokej 
bavil. „Po sportovní stránce chci jít tak nějak den po dni a zápas 
po zápase. Snažit se mít radost a ta se dostaví po dobrém 
tréninku, vyhraném zápase, proto to asi hraju. Takže chci 
vyhrávat a přeju si, ať se nám všem vyhýbají zranění. 
Nejdůležitější je pak ta radost z hokeje,“ uvedl pro hchk.cz.  
 Těžko říct, zda ho hokej v současnosti baví. Královským 
lvům se totiž letošní sezóna vůbec nevyvedla. A nedaří se ani 
samotnému Brožovi. V play-off si však může spravit chuť. 
Pravděpodobnější je však, že i čtvrtfinále bude chutnat hořce. 



LEGENDA 

 

UALEXANDR ELSNER 

Dlouholetý prvoligový obránce vydržel v Kometě v časech 
dobrých i zlých. V Brně si zahrál jak nejvyšší soutěž, tak 
2. ligu. Síň slávy Komety i 1. ligy by bez něj neměla ten 
správný punc. On je LEGENDA! Jenže, kdo ho ze 
současných příznivců Komety vlastně zná? Opravdu jen ti 
nejvěrnější. 
 

PRAVÝ KOMEŤÁK 



 Alexandr Elsner, rodák z 

 

Brna, začínal 
s hokejem v místním Ingstavu. za který si zahrál 
v ročníku 1988/1989 druhou nejvyšší soutěž. Pak už 
ale přestoupil do tehdejšího Zetoru, kterému zůstal 
věrný (až na několik výjimek- vojna v Táboře, rok a 
půl strávený v Prostějově kvůli neshodám 
s trenérem Sršněm) až do sezóny 2004/2005. Poté 
zamířil do Techniky, kde se v ročníku 2006/2007 
rozhodl ukončit kariéru. Nutno dodat, že byla 
bohatá. Miláček brněnského publika odehrál v 1. lize 
neuvěřitelných 599 zápasů (61+93). Jen 11 hráčů 
odehrálo ve druhé nejvyšší soutěži více (alespoň 
podle dostupných záznamů): a to například Daniel 
Hodek, Aleš Vála, Stanislav Mikšovic, Richard 
Brančík či Jaroslav Roubík. který jednou tuto 
statistiku asi ovládne.  

a to je výborný výsledek, zvláště když vezmete 
v úvahu, že brněnský hokej slavil hned jedenáct 
mistrovských titulů (lepší už je pouze Dukla 
Jihlava s 12 triumfy). 
 Čím si tak dobrou pověst u příznivců 
jednoho z nejslavnějších klubů v Evropě vysloužil? 
Byl srdcařem! Dobře poziční hrající bek hrál za 
Kometu už v ročníku 1989/1990, tehdy bylo Brno 
ještě extraligové. Pak už ale nastal pomalý ústup 
ze slávy, Kometa se ještě jednou zmohla k návratu 
do nejvyšší soutěže (1995/1996), ale to bylo na 
dlouhou dobu poslední, co udělalo Brňanům radost. 
Z hrdého klubu se stal postupem času 
podprůměrný prvoligový klub, který dostával 
debakly skoro zápas co zápas. Krize brněnského 
hokeje dokonce vyústila v pád Komety do 2. ligy 
(2002/2003). Návštěvnost domácích zápasů 
v některých případech klesla i pod 200 diváků. 
Nastal velký odliv hráčů, ale Elsner stejně jako 
třeba Jiří Sedláček v týmu zůstal. Už to vypadalo, 
že Kometa zůstane v zapadlišti dějin. Pak ale přišly 
lepší časy. U toho už ovšem bek s výbornou 
rozehrávkou, který se kvůli své uzavřené povaze 
nikdy nestal kapitánem, nebyl...  

 Hokejista, jemuž nikdo neřekl jinak než Saša, 
mohl ale dokázat mnohem více. V devadesátých 
letech totiž patřil k velkým talentům české 
hokejové školy a predikovala se mu kariéra v NHL a 
reprezentaci. Jenže veškerá očekávání, která se do 
něj vkládala, nedokázal naplnit. Své místo v historii 
brněnské Komety ale bude mít navždy. Fanoušky byl 
zvolen za 30. nejlepšího hráče historie celého klubu, 
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 ZÁBAVA 
Hlášky a přeřeky komentátorů ROZHODČÍ- SESTŘIH HLÁŠEK Z 

MIKROPORTŮ 
 

„Slávistický útočník Sup se nečekaně uvolnil, 
ale trefil jen Břízu uprostřed branky!” křičí 

hokejový komentátor v televizi. 
   Jarda se v hospodě zlobí: „Tak proč už ten 

pitomý strom nepokáceli?!” 

zhlédnout můžete zde 

 
„Po nebezpečné střele na konci prvního 

poločasu jsem se vrhl kočičím skokem...“ 
„Proč zrovna kočičím?” vyptává se brankáře 

televizní reportér. 
   Gólman vtipkuje: „Protože jsem u toho 

udělal MŇAU!” 
 

Díky nedávno narozeným trojčatům se stal 
nejproduktivnějším hráčem v týmu. 

  Ale no tak, pánové... Hokejisty přivítal rozbouřený stadion. Jeden z 
hráčů zemřel po zásahu bleskem. 

 
„Hrdinou zápasu byl hráč se čtyřicítkou,” 

oznamují ve sportovních novinách. 
   „To mají pravdu,” komentuje to děda 
Klouček. „To je fakt frajer, lézt tam s 

takovouhle horečkou!” 
 

Zkušenost ze světových šampionátů v hokeji: 
„Nejlepší kotel dokáží vytvořit novozélandští 

lidojedi.” 
 

  Ptají se reportéři na tiskové konferenci 
vedoucího jedné hokejové reprezentace: „Proč 

vaše mužstvo neustále mění trenéry?” 
   „Protože jim to nejde.” 
   „A proč jim to nejde?” 

   „Protože je neustále měníme!” 
 

„Trénuj sám,” řekli šéfové Třince útočníkovi 
Královi. 

   Král: „Je to smutné vyvrcholení.” 
 

Proč nepijí hráči Toronta Maple Leafs čaj? 
Protože Canadiens mají všechny poháry. 

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


KA 

UKVIZ TEST 

VÝSLEDKY NA DALŠÍ STRANĚ! 

KDO JE TO? 

 
Za každou správnou odpověď dva body. 

Poznáš klub? Poznáš hráče? 
1. indicie: rok založení 1933 1. indicie: číslo 71, 26 let 

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

2. indicie: ukončil zde kariéru Jiří Veber 2. indicie: jmenovec Radek 
3. indicie: vítěz základní části 2003/2004  3. indicie: statný útočník 
4. indicie: Radko Gudas, Martin Růžička  4. indicie: Ústí nad Labem 

 5. indicie: Medvědi 5. indicie: kř. jméno Václav 
 10 otázek Stanislav Neckář je 

odchovancem jakého klubu? 6) Který hráč letos neobléká dres Písku?1) Kdo je kapitánem Hradce Králové?  
a) Marek Vaniš a) Jiří Hendrich 
b) Stanislav Polodna b) Michal Mikeska 
c) Roman Němeček c) Martin Vágner 
d) Patrik Petruška d) Michal Tvrdík 
7) V jakém klubu hraje Radek Novotný?2) Kdo je hl. trenérem Písku?  
a) Jihlava a) Radek Bělohlav 
b) Havlíčkův Brod b) Jindřich Setikovský Kolik let je legendě Mory Milanu 

Ministrovi? 
c) Třebíč c) Josef Řeháček 
d) Olomouc d) Václav Baďouček 

3) Kde hrál loni Vlastimil Lakosil? 
a) na Ukrajině 
b) v Polsku 
c) v Rakousku 
d) na Slovensku 
4) Za koho nikdy nehrál David Výborný? 
a) MODO 
b)  Färjestad 
c)  Cape Breton 
d)  Columbus 
U5) Stanislav Neckář je odchovancem… 
a) Písku 
b) Litoměřic 
c) Jihlavy 
d) Hradce Králové 
 

8) Kolik let je Milanu Ministrovi? 
a) 32 
b) 34 
c) 36 
d) 38 
9) Kdy postoupila Třebíč do 1. ligy? 
a) 1994 
b) 1997 
c) 1999 

Pokud jste dosáhl/a… jste…d) 2001  
20-26 bodů Prezident klubu 

U10) Odkud přišel do Mostu Jan Hranáč? 
16-19 bodů Generální manažer a) Litvínov 

b) Znojmo 
c) Prešov 
d) Kadaň 

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 
OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2012/2013 

DATUM VYDÁNÍ BĚHEM MS 
 

- TOP 100 hokejistů 
- Play-off 2013 

- Momenty sezóny 
- Představení Vítěze 1. ligy 
- Rozbory jednotlivých týmů 

- Udílení trofejí 

? 

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

Výsledky kvizu 10 otázek
Kdo je to? 

 
1) b   5) a  9) b 

1. Zdeněk Šperger 2) b   6) c  10) b 
2. Tomáš Protivný 
3. Jiří Suchý 
UPoznáš…? 
klub: Medvědi Beroun 1933 
hráč: Václav Meidl 

3) d   7) b 
4) b   8) d 
 

UKontakty 
 
HSfan: HTUMarek.Hedbavny@seznam.cz UT 
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