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Předmluva
Ani jsme se nenadali a
prvoligový ročník 2011/2012 je
za dveřmi. V některých týmech
došlo k radikálním změnám, jde
třeba o favorita soutěže z
Chomutova a další dva
nadprůměrné celky 1. ligy:
Olomouc a Hradec Králové.
Změny pochopitelně potkaly i
nováčka soutěže Most. Dr uhý
postupující celek Šumperk však
vsadil na ty hráče, kteří se o
postup zasloužili, a kádr doplnil
jen kosmeticky. V Písku po
loňské blamáži taktéž obměnili
více jak polovinu sestavy.
Některé týmy ale svůj kádr
takřka nezměnily. Krom
zmíněného Šumperka jde třeba o
Benátky nad Jizerou.
Letošní ročník obohacený o
legendu českého hokeje Jiřího
Dopitu má dva velké favority
(Chomutov, Ústí n/L), pak čtyři
celky, které se budou prát o
účast v semifinále (Rebel,
Dukla, Mora, Hradec K.), a za
těmito týmy je pak hned osmička
klubů, která je dle jmen na
soupisce velmi vyrovnaná.
Uvidíme, komu zbude v rukávu
Černý Petr a bude muset hájit
prvoligovou licenci v baráži. I
kvůli této vyrovnanosti a
lepšímu hernímu systému bude
letošní ročník velmi napínavý…
příjemné čtení přeje HSfan

Citát čísla
„Já Arťuchina určitě
plexisklem neprohodím,
protože mám nějakých 73
kilo a on asi 116. Takže to by
nedopadlo dobře…“
Zdeněk Čáp o možném zopakování
dnes již legendárního kousku
tragicky zesnulého Karla Rachůnka.

Foto čísla
Hradečtí fanoušci takto pozdravili Jevgenije Arťuchina při přátelském zápase
s bohatým Petrohradem (0:2).
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PLUS

Jiří Dopita do 1. ligy
Příchod legendárního útočníka Dopity do Mory, kterou vlastní, se
stal událostí prvoligového léta. Jeho působnost ve druhé nejvyšší
soutěži určitě prospěje, jelikož o něj bude velký mediální zájem.

Lepší systém soutěže
Konečně se i v 1. lize zavedl systém, kdy se každý s každým utká čtyřikrát v jedné
sezóně. Do play-off se pak dostane oproti loňsku jen osm týmů, zbylých šest bude
mezi sebou hrát skupinu play-out, z níž poslední dva budou muset v baráži o 1. ligu
podstoupit lité boje s třemi vítězi druholigových skupin.

MINUS

Konec prvoligového hokeje ve Vrchlabí
Přesun Krakonošova z 1. ligy do krajského přeboru nemrzí jen
fanoušky Vrchlabí, ale i všechny ostatní prvoligové příznivce,
jelikož na hokej se v tomto malém městě chodilo pravidelně,
navíc mají bývalí Elektromontéři i pěkný zimní stadion.

Nedostatek financí = odchod hráčů
Snad jen v Chomutově nemusí mít o svoji ekonomickou situaci přehnanou starost.
Zato průměrné týmy musely výdaje na platy snižovat, a hned několik hráčů na toto
rozhodnutí nepřistoupila. Zejména v Třebíči, kde kádr Horácké Slavie opustili dva
odchovanci klubu Petr Zahradník a Pavel Bulička. Ale toto duo nadprůměrných
prvoligových hráčů nebylo jediné v 1. lize, v Berouně skončil třeba Jiří Novotný,
který dostal solidní nabídku v civilním zaměstnání či exbrodský Petr Vošmik.

RYCHLÉ ZPRÁVY

NOVINKY

PŘEHLED: Partnerské vztahy mezi kluby

Chomutov - Kadaň
Benátky n/J - Liberec
Beroun - Kladno, Slavia, Sparta
Most - Slavia
Olomouc - Zlín
Písek - Kladno, České Budějovice, Sparta
Havlíčkův Brod - Kometa
Litoměřice - Ústí n/L
Třebíč - České Budějovice, Třinec

Hokejisté se ženili
Během zasloužené dovolené někteří hokejisté vyrazili za teplem,
jiní trávili volné chvíle sportem, někteří prostě jen relaxovali, ale pár
prvoligových hokejistů také vstoupilo do svazku manželského.
Nejsledovanější svatba byla jistě ta, kdy si své ANO řekli
chomutovský bojovník Milan Procházka a Vicemiss roku 2007 Veronika
Chmelířová (foto dole). Tomuto nejsledovanějšímu páru Znojemska
přišel na svatbu třeba i plzeňský rebelant Radek Duda.
Milan Procházka ale nebyl jediným, kdo si musel v létě změnit
údaje v občanském průkazu, jelikož svatbu na letní měsíce naplánoval
třeba i forvard Horácké Slavie Martin Čech (foto nahoře), kterému
na veselku přišlo i několik jeho bývalých či současných spoluhráčů,
stejně jako v případě Petra Šinágla, litoměřické opory ofenzivních
řad. Utajenou svatbu pak uspořádal Pavel Bulička, který ovšem na jaře
neprodloužil svoji smlouvu s Horáckou Slavií, a tak si našel civilní
zaměstnání. Tito čtyři (ex)prvoligisté rozhodně nebyli jediní, ale ne
všichni tuto zprávu pustili na veřejnost.
Hokejová revoluce v Chomutově
Chomutov v letošní sezóně načne novou éru, nejenže přišel
mezinárodně uznávaný Václav Sýkora, který si do nového mužstva
přivedl další výrazné osobnosti a hokejisty s extraligovými kvalitami,
ale také se z pirátů stali Piráti, jelikož ambiciózní klub změnil svůj
název. Místo KLH Chomutov se tak Krušnohorci označují jako Piráti
Chomutov. Změna názvu pochopitelně zapříčinila i výměnu loga a
dresů. „Logo i dresy se mi hodně líbí. Myslím, že se to vedení povedlo.

Klobouk dolů. Před tím to byly dvě akce v play-off a u diváků se to
celkem chytlo a lidem se to bude líbit. Piráti jsou dobře zvolení,“ myslí
si obránce KLH Jakub Grof. A aby těch novinek nebylo málo, od této
sezóny se Severočeši nastěhovali do zbrusu nové moderní arény,
která by měla přinést komfort jak hráčům, tak zejména fanouškům,
kterých by po této změně mělo na domácí zápasy Pirátů chodit více,
než v předchozích sezónách.

+

Z 1. ligy do KHL
I to je reálné… Alespoň tedy v případě běloruského čahouna
Anatolije Protasenji, který zamířil do své vlasti, aby posílil řady
Dinama Minsk, kde koučuje český trenér Marek Sýkora a působí
v něm například Libor Pivko, Zbyněk Irgl a Lukáš Krajíček. „Mrzí

mne, že jsme o něj přišli, do budoucna jsme s ním počítali. Ale
přeji mu úspěšnou a bohatou kariéru. Jsem přesvědčen, že ho brzy
uvidíme v národním týmu Běloruska. Třeba se s ním v budoucnu v
Dukle setkáme. Zůstává naším hráčem. Dá se na to dívat dvěma
pohledy. První. Tým přichází o hráče, s kterým jsme do budoucna
hodně počítali. Druhý. Je to výborná šance pro Tolju a vizitka
práce v Dukle. Hráč Dukly Jihlava zvládl přímý přechod do týmu
KHL,“ komentoval odchod dvoumetrového útočníka, jehož si oblíbili
snad všichni fanoušci jihlavské Dukly, jednatel Bedřich Ščerban.
21letý hokejista, jenž poprvé stál na bruslích až v deseti letech
(jak vidno, tak tento deficit dohnal), nasbíral v loňské sezóně tři
body. Tolja zářil především v juniorce Jihlavy.

Situace v Táboře, Chrudimi a Vrchlabí
Jistě vás zajímá, jak jsou na tom kluby, které z finančních,
respektive sportovních, důvodů 1. ligu opustily. Kdežto v Táboře
panuje informační embargo a všechny zprávy se šíří pomocí drbů,
tak v Chrudimi a Vrchlabí se alespoň nástin budoucích let na jejich
webu objevil. Orlice letos nebudou hrát ani 2. ligu, jelikož licenci
na tuto soutěž prodaly Bílině. Fanoušci se tak můžou těšit jen na
krajský přebor, stejně jako tomu je u příznivců Krakonošova.
Vrchlabský celek nyní nese název HC Stadion a v jeho
managamentu jsou dokonce tři jednatelé! Na hokej do pěkné arény
se bude chodit za čtyřicet korun.
V Táboře je problém daleko větší. Mládežnické celky mají
velký dluh, senioři by měli načít sezónu v krajském přeboru, odkud
by rádi postoupili. Uvidíme, s jakým kádrem do těchto bojů vyrazí.
Spekulovalo se, že v Táboře zůstane několik hráčů, kteří za něj
hráli v uplynulé sezóně, ale v přípravě se zatím žádní hvězdní
hokejisté neobjevili.
Kam zmizeli?

Patrik Fořt (obr.): odešel do druholigového Trutnova, čeká na

nabídku z 1. ligy
Petr Šidlík: odešel do zámoří
Michal Černý: zamířil do Prostějova pomoci k postupu do 1. ligy
Richard Brančík: rád by hrál dál, čeká na nabídku z 1. či 2. ligy
Petr Zahradník: neprodloužil smlouvu s Třebíčí a odešel do
civilního zaměstnání
Pavel Bulička: neprodloužil smlouvu s Třebíčí a odešel do civilního
zaměstnání
Zdeněk Toužimský: po sestupu Chrudimi odešel do druholigového
Benešova
Petr Vošmik: ukončil aktivní činnost a věnuje se studiu
Jiří Novotný: ukončil aktivní činnost a věnuje se civilnímu
zaměstnání

Zahynul Josef Vašíček, odchovanec Havlíčkova Brodu
O katastrofě, která se stala 7. září 2011 u Jaroslavle, ví
snad celý svět. Určitě nikomu neuniklo ani to, že mezi 43
zesnulými pasažéři byli i tři Mistři světa z České republiky: Jan
Marek, Karel Rachůnek a právě Josef Vašíček, odchovanec
Havlíčkova Brodu, který v dorosteneckém věku odešel do pražské
Slavie, odkud v 18 letech zamířil do Severní Ameriky, kde se
probojoval i do slavné NHL. Tragicky zesnulý hokejista vyhrál
v roce 2006 s Carolinou Stanley Cup, o rok předtím pak
s národním mužstvem Mistrovství světa 2005, kde se gólovou
pojistkou do prázdné branky navždy zapsal do pamětí hokejových
příznivců. „Byl vždycky výborně připravený a byl typem hráče,

který uměl pracovat pro mužstvo. Nezáleželo mu na tom, jak o
něm budou noviny psát, ale všechno dal pro to, aby mužstvo bylo
nahoře. A takových hráčů je strašně málo,“ vzpomíná na Vašíčka
další slavný odchovanec Rebelu Jaroslav Holík. „Myslím, že moc
doceněný nebyl. Když jsem četl zprávy i u vás ve Sportu z Ruska,
nebylo o něm tolik psáno, i když vyhrál bodování. Nebyl
doceněný,“ dodal pro deník Sport.

Zemřel Milan Kartůsek, dlouholetý lékař Dukly Jihlava
Aby těch smutných zpráv nebylo málo, tak i rival Havlíčkova
Brodu, jihlavská Dukla, přišel před sezónou 2011/2012 o výraznou
osobnost nejúspěšnějšího klubu československé historie. Ve věku
87 let totiž zemřel „Primář“ Milan Kartůsek, který v Dukle působil
téměř od vzniku jihlavského celku (1957) až po sezónu 2009/2010,
kdy ze zdravotních důvodů u mužstva skončil. „Duklu Jihlava bez

Milana Kartůska ani neznám. A je to nepředstavitelné. Kam moje
paměť sahá, vždy tady byl,“ smutní Bedřich Ščerban. Kartůsek

hrával závodně hokej (1. liga), pak se vydal na dráhu doktora a
dokonce mu byla nabídnuta funkce primáře, ale tu dnes již zesnulý
dlouholetý lékař Dukly odmítl a setrval u mužstva, kde po
zdravotní stránce pomáhal třeba bratrům Holíkům, v poslední době
pak například Oldřichovi Bakusovi či Petru Kaňkovskému.
Regionální pohár vyhrála Třebíč
Druhý ročník trofeje týmů v blízkém okolí Vysočiny tentokrát vyhrála
Horácká Slavia. Jen pro připomenutí, ten minulý vyhrál Tábor. Letos
se ale oproti předešlému pořádání turnaje zúčastnily jen tři týmy
(Jihlava, Třebíč, Znojmo), jelikož z finančních důvodů účast odřekl
Tábor a Havlíčkův Brod se nepřihlásil, a napsal tak další kapitulu
žabomyší války mezi Duklou a Rebelem. "Myšlenkou Regionálního

poháru je, aby utkání v přípravném období dostala určitý náboj, aby
to nebyly "obyčejné" přípravné zápasy. Je tu trochu větší motivace
hráčů i trenérů. Stávají se tak atraktivnějšími pro hráče i pro média.
Za nás mohu říct, že budeme rádi, když pohár bude pokračovat," řekl
jednatel Dukly Bedřich Ščerban. "Je to dobrá myšlenka. Z
ekonomického i diváckého hladiska je to přínos, protože na tyto
zápasy přijde více lidí. Máme to všude blízko, fanoušci z obou táborů
přijdou na stadion doma i venku,“ prozradil zase kouč Třebíče Kamil

Pokorný na speciální tiskové konferenci věnované Regionálnímu poháru.

SLOVO DO PRANICE
HSfan: „1. liga je kvalitní soutěž, ale
postrádá zájem médií.“
„V posledních letech některé servery píší, že kvalita 1. ligy rok od roku
upadá. Já osobně jsem proti tomuto mínění, jelikož dříve se nestávalo, že by
přímo z druhé nejvyšší soutěže někdo zamířil do nejlepší evropské soutěže, jako
tomu je v případě dnes již exjihlavského Anatolije Protasenji. V minulosti také
nebývalo zvykem, aby do 1. ligy přicházeli hráči z předních světových lig. Ano,
většinu těchto špičkových hráčů shrábne do svých pařátů bohatý Chomutov, který,
o tom není sporu, prostě do druhé nejvyšší soutěže nepatří, ať už po stránce
kvality kádru, zázemí i financí. Ale i tak nikdo severočeskému celku nevezme,
že každoročně obohatí prvoligové vody o velké osobnosti a velmi kvalitní hráče.
V honu na hokejisty se zkušenostmi z extraligy či zahraničí ovšem Chomutov není
sám, vždyť i Ústí nad Labem do svých řad občas zláká hráče na úkor některého
extraligového celku, a také Slovan má výborné zázemí a rovněž po finanční
stránce by mohl působit v nejvyšší soutěži. Po vstupu Petra Dědka do Hradce
Králové také tento klub získal extraligou protřelého Michala Tvrdíka. A o
Olomouci ani nemluvě, vždyť se tam po dlouhých letech vrátila legenda českého
hokeje Jiří Dopita. Také Havlíčkův Brod s nedalekou Jihlavou každoročně
posiluje svůj kádr. Jedno je tedy jisté, v hráčské kvalitě 1. liga problém
nemá. Ale někde musí být, když tato soutěž postrádá zájem médií, je často
podceňovaná a „experti“ ve studiu Buly často ani netuší, kdo to vlastně v té 1.
lize hraje.
Na tuto otázku už jsem si vlastně sám odpověděl, největší slabina v 1.
lize totiž dle mého názoru tkví v zájmu hokejové veřejnosti, která je v naší
zemi vzhledem k úspěchům naší reprezentace velmi početná. Ale copak by byl
problém zařadit do vysílání ČT4 pořad věnující se této bezesporu kvalitní
soutěži? Jistě by takový týdeník přilákal k obrazovkám více diváků, než
sáhodlouhý magazín věnující se šachům (nic proti nim). Námitky sportovní
redakce v tom smyslu, že by výjezd na jedno kolo 1. ligy byl příliš drahý,
neuznávám, vždyť na zápasech druhé nejvyšší soutěže bývá pravidelně přítomná
regionální televize, která reportáže do svého vysílání zařazuje. Byl by tedy
velký problém, aby si vzájemně provázané televize předem upravené video jen
poslaly mezi sebou a zařadily jej do jednoho navazujícího programu? Pokud by to
problém nebyl, jakože asi je, tak by se o 1. ligu začalo zajímat daleko více
hokejových fanoušků, než je tomu doposud, a tím pádem by bylo pro prvoligové
kluby alespoň trochu snadnější hledání nových partnerů, kteří by svými
finančními příspěvky ještě o stupeň zvedli kvalitu hráčského ansáblu.
Dalším nesmyslem ohledně 1. ligy je baráž, týkající se prvního celku
druhé nejvyšší soutěže a posledního týmu extraligy. Kdyby se zavedl přímý
postup, nebo alespoň širší baráž o dvou či třech prvoligových týmech, jak je to
v případě play-out u 1. a 2. ligy, jistě by se zvýšila prestiž 1. ligy, jelikož
by mužstva z této soutěže cítila šanci, že pokud investují do hráčského kádru,
může se jim tato investice vrátit v podobě účasti v extralize. Místo dvou
kandidátů na postup by se tak o boj o extraligu navíc soustředilo i více týmů a
soutěž by tak v čelních patrech tabulky byla jistě vyrovnanější. Jenže přímý
postup se asi nikdy nezavede, tedy určitě ne, dokud bude mít APK větší moc než
ČSLH. Ale jak jsou tyto starosti malicherné, oproti letecké katastrofě
hokejového týmu Lokomotivu Jaroslavl se 45 lidmi na palubě.“

PREVIEW

Nový systém=více emocí
Nový hrací systém
Po několika měsících se konečně všichni fanoušci a
hráči dočkali, ročník 2011/2012 brzy odstartuje. A
bude zajímavější než kdy dříve. Důvodů je hned
několik, třeba nový hrací systém, kdy se každý utká
s každým oproti minulým sezónám hned čtyřikrát,
nabídne více zážitků a především se nestane, aby jako
v uplynulém ročníku některé týmy v horní polovině
poslali své hráče na hostování do jiného klubu, aby
ušetřili, zatímco druhá osmička musela bojovat o
play-off, případně vyhnutí se baráži, až do posledních
kol. Navíc v sezóně bude víc derby zápasů a tím
pádem i vyšší návštěvy.
Návštěvnost
Když už jsme u té návštěvnosti, je velká škoda, že
v 1. lize skončila hokejová města Tábor a zejména
Vrchlabí. Oba kluby se mohly spolehnout na
pravidelnou podporu od fanoušků, kdežto nováček
soutěže Most se o diváky musí přetahovat
s nedalekým Litvínovem, což je pochopitelně vidět na
počtu návštěvníků zimního stadionu. Někdy klesne
návštěvnost na kláních Baníků i pod 300. Na druhou
stranu dalším postupujícím se stal Šumperk, jehož
utkání pravidelně sleduje více jak 1400 diváků a kotel
vytváří velmi slušnou kulisu.
Pořadí dle kvality týmů
1. Chomutov
2. Ústí nad Labem
3. Hradec Králové
4. Havlíčkův Brod
5. Jihlava
6. Olomouc
7. Kadaň
8. Třebíč
9. Litoměřice
10. Písek
11. Beroun
12. Benátky nad Jizerou
13. Šumperk
14. Most

Hráči
Z 1. ligy sice odešli Oldřich Bakus, Radek
Duda či Pavel Janků, ale zato do druhé nejvyšší
soutěže zamířil legendární Jiří Dopita,
dlouholetý hráč Litvínova Jan Hranáč a do
Chomutova přišlo hned několik hokejistů se
zkušenostmi z nejslavnější ligy světa NHL a
především Václav Sýkora, loni trenér
nejbohatšího klubu Evropy SKA Petrohrad.
Vyrovnanost soutěže
1. liga se dá rozdělit do tří kategorií. V té
první, v které se bude bojovat o vítězství, jsou
jen dva zástupci, a to Ústí s Chomutovem. V té
druhé, v níž se bude bojovat o dvě volná místa do
semifinále PO, jsou Havlíčkův Brod, Olomouc,
Jihlava a Hradec. Zbývajících 8 týmů tvoří třetí
skupinu, jež je nesmírně vyrovnaná. Každý tým
má šanci dostat se mezi osmičku nejlepších, ale
také se klidně může ocitnout i v baráži.
Baráž
Nejvýraznějším problémem je baráž o postup
do ELH, kde je extraligový tým oproti těm
prvoligovým značně zvýhodněn. Snad se ale
vedení ČSLH probudí a zavede přímý postup, ale
ta šance je takřka nulová.

Tip HSfana
39
38
30
30
29
27
25
24
24
23
23
22
22
20

1. Chomutov
2. Ústí nad Labem
3. Hradec Králové
4. Jihlava
5. Havlíčkův Brod
6. Olomouc
7. Kadaň
8. Třebíč
9. Písek
10. Beroun
11. Benátky nad Jizerou
12. Šumperk
13. Litoměřice
14. Most

Tip Adyho
1. Ústí n/L
2. Chomutov
3. Havlíčkův Brod
4. Jihlava
5. Olomouc
6. Hradec Králové
7. Kadaň
8. Písek
9. Třebíč
10. Benátky
11. Most
12. Beroun
13. Litoměřice
14. Šumperk

Tři nejlepší posily
Miroslav Třetina

ANALÝZA

31letého forvarda neulovila
z Havlíčkova Brodu Slavie či
Kometa Brno, ale prvoligový
Slovan. Angažmá v Praze
padlo díky čím dál
chladnějším vztahům mezi
Slavií a Rebelem, do Brna se
Třetinovi příliš nechtělo.
Vybral si tak Lvy, s nimiž
chce vybojovat postup.

Jaroslav Roubík

Sportovní manažer klubu
Jaromír Šindel se zaměřil na
zisk elitních prvoligových
hokejistů. Na sever Čech tak
krom Třetiny natrvalo
přilákal i Jaroslava Roubíka či
Kamila Černého. Prvně
jmenovaný by rád nasbíral po
sedmé během osmi ročníků
alespoň 40 bodů.

Daniel Boháč

Málokdy se stává, aby do 1.
ligy chodil hráč v nejlepším
věku s extraligovou formou.
Ale Chomutov a Ústí si mohou
takové hokejisty dovolit.
Jedním z příkladů je právě i
Daniel Boháč, který přitom
v loňské baráži dvěma zásahy
bruslí Slovan potupil a poslal
je znovu do 1. ligy.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Ústí n/L 4:4 Benátky n/J
K. Vary 3:4 Ústí n/L
Kladno 3:2 Ústí n/L
Benátky n/J 1:4 Ústí n/L
Ústí n/L 5:6 Wolfsburg
Ústí n/L 2:4 Litvínov
Most 4:1 Ústí n/L
Litvínov 6:3 Ústí n/L
Ústí n/L 2:4 Kladno
Ústí n/L 9:1 Most
Ústí n/L 7:4 Kadaň

ÚSTÍ N/L
Pavel Francouz zazářil především v loňském play-off a v baráži. Letos
by měl být už neotřesitelnou jedničkou Slovanu.

PREVIEW
Po úspěšné sezóně se rozloučilo vedení
klubu s Petrem Kankem, který v Ústí vyhořel
(i zásluhou zranění) a upozornil na sebe snad
jen zbabělou bitkou, a Markem Hovorkou,
který už vloni vesměs nastupoval jinde,
konkrétně na Kladně. S aktivní kariérou pak
skončil legendární Pavel Janků. Z obrany
zase zmizel Roman Němeček, jenž odešel do
rodného Písku, a David Pojkar, který zamířil
na hostování do extraligového Litvínova.
Nejcitelnější ztrátou je ale pak odchod
klíčového muže loňské sezóny Robina Hanzla,
jenže ten by se měl z hostování z Vervy
vrátit ještě před vrcholem sezóny, tedy před
prvoligovým play-off.
Na uvolněná místa odcházejících Lvů
sehnal manažer klubu Jaromír Šindel Kamila
Černého s Jaroslavem Roubíkem, kteří ve
Slovanu už v závěru minulého ročníku
působili, a Daniela Boháče, jenž vloni výrazně
pomohl Mladé Boleslavi k tomu, aby se jeho
nynější zaměstnavatel do ELH nedostal.
K týmu se dále připojil ještě další extraligou
protřelý borec, a to exvsetínský Robin Kovář,
jenž v loňské sezóně působil ve slovenské
nejvyšší soutěži. A právě on si prostředí
v severočeském Ústí nad Labem nemůže
vynachválit. "Jsem neuvěřitelně dojatý,

extraligy,“ říká o týmových cílech

slovinský reprezentant Rok Pajič, jenž
hájí barvy Ústeckých Lvů, kterým se
příprava na sezónu 2011/2012 moc
nevyvedla (jen čtyři výhry). „Prostě to

tak je. Některé zápasy byly lepší, např.
doma s Kladnem. To myslím, že bylo
celkem vyrovnané utkání. Měli jsme tam
spoustu šancí a nedali jsme to. Ale je
to stále jen příprava. Na konci
rozhoduje také ta psychika, takže to
není o té kvalitě,“ prozradil drobný
kanonýr Rok Pajič pro server hcusti.cz.

TIP: 2. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Robin Hanzl 39b
2. Jan Kloz 26b
3. Marek Čurilla 26b
Nejlepší střelec 10/11
Rok Pajič 17g

okouzlený z prostředí, zázemí, z tohoto
města, z cílů, jaké tento klub má atd. Když
jsem přišel na uvítání, které se konalo v
hotelu Clarion, kde se vše řeklo, například o
pokusu návratu do extraligy, že město pro to
udělá maximum, byl jsem nadšený," sdělil

Kovář. Útočné řady pak přišel posílit i
plzeňský mladík Jakub Lev. "Je tu super

spolupráce, jsou tu jen skvělí hráči a nezáleží
na tom, s kým hraji. Jsem mladý hráč, proto
musím bojovat a dohrávat hráče. Snažím se
to plnit a navíc hraji za Ústecké Lvy a sám se
jmenuji Lev, tak to musím,“ vtipkoval

v rozhovoru se Zdeňkem Kamínkem. V
neposlední řadě je novou akvizicí
Severočechů i Miroslav Třetina, jenž vloni
patřil k oporám prvoligového Havlíčkova
Brodu či extraligové Slavie.
Oproti loňskému ročníku tedy Slovan
spíše posílil, jenže jeho největší rival Piráti
Chomutov v okurkové sezóně rovněž
nezaháleli a do bývalého KLH přivedli také
zvučná jména. „Týmové cíle jsou stejné jako

každý rok. Chceme co nejlépe odehrát
základní část, aby bylo co nejlepší umístění a
potom zvládnout play-off a vyhrát první ligu.
Postoupit do baráže, vyhrát ji a dostat se do

Hvězda týmu
Pavel Francouz

Tento mladíček vloni zářil.
Nejprve se v brankovišti točil
spolu se zkušeným Orctem,
poté se rozchytal v Třebíči,
aby v play-off a v baráži
patřil k nejlepším hráčům
Slovanu. Letos by mohl
dostat více příležitostí,
jelikož je to, co se týče
kvality, extraligový gólman.

Citelný odchod

Milan Mikulík
Pomineme-li odchod Hanzla, který
se do Ústí pro play-off vrátí, tak
asi nejvíce bude chybět právě
Milan Mikulík, jeden z nejlepších
defenzivních forvardů loňské
sezóny. Milan Mikulík odešel do
extraligové Mladé Boleslavi.

Chronologické umístění
2005/2006: 1.
2006/2007: 2.
2007/2008: ELH
2008/2009: 1.
2009/2010: 1.
2010/2011: 1.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hcusti.cz
Rozhovor s novou posilou Robinem Kovářem
autor: Zdeněk Kamínek ml.

Co Vás přivedlo do Ústí nad Labem?
"Na Slovensku jsem skončil a chtěl jsem se
vrátit znovu do Čech a dostat do povědomí lidí.
Mám agenta, který se už od mládežnických
výběrů zná s panem Šindelem. Domluvili se, že za
Slovan mohu nastoupit ve třech zápasech a
nakonec to dopadlo tak, že tu zůstanu minimálně
měsíc."
Celek HC Slovan Ústečtí Lvi má velké ambice
a je jedním z aspirantů na postup do nejvyšší
soutěže. Jak to na Vás působí?
"Jsem neuvěřitelně dojatý, okouzlený z
prostředí, zázemí, z tohoto města, z cílů, jaké
tento klub má atd. Když jsem přišel na uvítání,
které se konalo v hotelu Clarion, kde se vše
řeklo, například o pokusu návratu do extraligy, že
město pro to udělá maximum, byl jsem nadšený."
Sledoval jste českou Tipsport extraligu během
angažmá na Slovensku?
"I když jsem byl v zahraničí, pozornost jsem
tomu věnoval a věděl jsem o tom, že Ústečtí Lvi i
Chomutov mají odhodlání postoupit. Mužstvo z
krajské metropole do extraligy bez pochyby
patří a jsem rád, že mám možnost nahlédnout do
tohoto kádru. Pro vybojování české nejvyšší
soutěže uděláme maximum a i já se budu, stejně
jako celý tým, snažit, abychom to zvládli a tu
extraligu do Zlatopramen Areny opět přitáhli."
Jaká je slovenská extraliga?
"Je to kvalitní soutěž, myslím, že celky Slovan
Bratislava a Košice by klidně mohly hrát v České
republice. Neměl jsem strach, co se týká kvalit
nebo působení tam, v tom žádný problém nebyl,
jen jsem od toho čekal možná víc. V Čechách se
hraje kvalitní hokej, šlo to úrovní hodně nahoru,
jsou všude nové stadiony a zázemí je trochu
jinde než právě na Slovensku. Jak jsem již
zmínil, výborně jsou na tom pouze Bratislava a
Košice. Podmínky pro hokej tam nejsou jako v
naší zemi."
Vaše statistiky byly velmi pozitivní, žádné
nabídky z tuzemské extraligy jste neobdržel?
"Nic nepřišlo, ale byla možnost jít ke Lvům, což
beru jako nejlepší možnou variantu, která se mi
nyní v kariéře mohla přihodit a doufám, že to
bude fungovat. Na jednu stranu bych si chtěl
ještě něco zahrát, ale navíc stále patřím Zlínu a
je to tak, jak to je. Na stranu druhou jsem rád,

že mi Zlín umožní případné hostování v Ústí nad Labem, protože je to
extraligový klub, minimálně co se týká kvality. I já mám proto obrovskou
motivaci, kariéru zde mohu znovu nastartovat a vrcholovou soutěž této
republiky si případně zde i zahrát. To samozřejmě v případě, že zde dostanu
šanci, chytnu se tady a budu pro Slovan přínosem. Zahrát si extraligu je můj
jediný cíl, podmínky k tomu tady také jsou.
Určitě znáte hokejová jména Jan Kovář, Jakub Kovář. Jsou to Vaši
blízcí či vzdálení příbuzní nebo se jedná jen o shodu jmen?
"Je to pouze náhoda, shoda jmen. Vím o nich, oba jsou mladší než já a
útočník Jan zde na závěr minulé sezóny působil. Chtěl bych na něj navázat,
ale bude to hodně těžké."

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 38/40

brankáři: 10

útočníci: 10

Stačí jen vypsat jména gólmanů
Slovanu a hned je vám jasné, jak
moc kvalitně je tento post v Ústí
obsazen. Dušan Salfický, dlouholetý
reprezentant, Zdeněk Orct, ikona
kladenského a litvínovského hokeje,
a konečně Pavel Francouz,
brankářská jednička Lvů, která
zazářila v uplynulém ročníku v playoff a baráži.

Všichni fanoušci doufají, aby se
Marek Čurilla oproti loňskému
ročníku výrazně zlepšil. Odchod
Robina Hanzla na hostování do
Litvínova částečně vykompenzoval
přestup Jaroslava Roubíka, Daniela
Boháče a Miroslava Třetiny. V týmu
nadále zůstává i slovinský kanonýr
Rok Pajić. O defenzivní práci se
postará David Ludvík.

V defenzivě Lvů naleznete hned
několik zkušených zadáků. Přestup
Kamila Černého, jednoho
z nejlepších beků na přesilovky v 1.
lize, se podařilo dotáhnout do
zdárného konce. Spolu se
Zemanem, Gureněm, Hořavou a
Poživilem vytváří stabilní obranu.

Po finanční stránce je na tom
Slovan sice o něco hůře než
největší rival z Chomutova, ale zato
po stránce fanouškovské základny
se nemůže KLH se Lvy moc rovnat.
Dobrou práci odvádí zkušený
funkcionář Šindel, stejně tak i
hlavní trenér Petr Rosol.

obránci: 9

Přestupy
příchody:
Miroslav Třetina (Rebel)
Daniel Boháč (Ml. Boleslav)
Jiří Suchý (Jihlava)
Jaroslav Roubík (Hradec K.)
Jiří Kučný (Sparta)
Jakub Lev (Plzeň)
Robin Kovář (Zlín)
odchody:
Roman Němeček (Písek)
Petr Kanko (Znojmo)
Pavel Janků (skončil)
Marek Hovorka (Kladno)
Milan Mikulík (Ml. Boleslav)
Robin Hanzl (Litvínov)
David Pojkar (Litvínov)
Dušan Salfický (Litoměřice)

Klíč k úspěchu
Jaroslav Roubík

Pokud bude dostávat legenda
hradeckého hokeje dostatek
prostoru, může znovu nasbírat až
45 bodů. Tak produktivní nebyl za
posledních 7 let v Ústí nikdo.

klub: 9

Soupiska k 10. září
# post jméno
3 B Pavel FRANCOUZ
7 B Zdeněk ORCT
B
Michal PETRÁSEK
13 O Dominik BOHÁČ
17 O Kamil ČERNÝ
27 O Miloslav GUREŇ
82 O Ondřej HOLOMEK
44 O Petr HOŘAVA
23 O Jan KLOBOUČEK
O Jiří KUČNÝ
12 O Lukáš POŽIVIL
O Jiří SUCHÝ
59 O Milan VOBOŘIL
2 O Jiří ZEMAN
38 U Jan ALINČ
U Daniel BOHÁČ
14 U Marek ČURILLA
52 U Lukáš HANDLOVSKÝ
24 U Ondřej HAVLÍČEK
35 U Jan KLOZ
U Jindřich KOTRLA
87 U David LUDVÍK
76 U Rok PAJIČ
25 U David PAZOUREK
24 U Tomáš ROD
41 U Jaroslav ROUBÍK
26 U Zbyněk SKLENIČKA
45 U Martin ŠAGÁT
U Miroslav TŘETINA
průměr: 28 let 183 cm 86 kg

narozen
3.6.1990
28.4.1970
19.12.1991
18.2.1990
20.11.1985
24.9.1976
9.8.1990
22.7.1985
24.2.1973
17.11.1983
12.9.1982
3.1.1988
6.7.1977
12.2.1982
27.5.1972
13.2.1980
21.6.1986
3.8.1986
18.6.1991
7.3.1987
7.3.1975
26.7.1981
26.9.1985
1.12.1973
26.4.1988
16.9.1977
15.12.1981
11.11.1984
27.1.1980

věk výška váha hůl
21 let 182 cm 70 kg
L
41 let 185 cm 85 kg
L
19 let 182 cm 83 kg
L
21 let 185 cm 90 kg
L
25 let 182 cm 81 kg
L
34 let 188 cm 95 kg L
21 let 185 cm 83 kg
L
26 let 182 cm 83 kg L
38 let 191 cm 95 kg
L
27 let 185 cm 84 kg L
28 let 182 cm 91 kg
P
23 let 180 cm 96 kg L
34 let 185 cm 90 kg L
29 let 177 cm 80 kg L
39 let 188 cm 84 kg L
31 let 184 cm 89 kg
L
25 let 179 cm 79 kg L
25 let 182 cm 84 kg P
20 let 180 cm 77 kg L
24 let 174 cm 69 kg L
36 let 185 cm 94 kg L
30 let 180 cm 84 kg P
25 let 176 cm 83 kg P
37 let 176 cm 80 kg L
23 let 182 cm 90 kg L
33 let 181 cm 91 kg
L
29 let 196 cm 106 kg L
26 let 194 cm 95 kg P
31 let 183 cm 81 kg
L

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Jeff Jillson

Pro chomutovskou defenzivu je
americký bek vítanou posilou.
Vždyť tento 31letý zadák, jenž
v posledních dvou sezónách
hájil barvy extraligových
Pardubic, s nimiž slavil v roce
2010 titul Mistra ČR, odehrál
bezmála 150 klání v NHL.
Nastupoval i v dresu San Jose,
Buffala či Bostonu.

Dwight Helminen

Nenechte se zmást příjmením a
klubem odkud do Chomutova
šikovný forvard přichází. 28letý
útočník totiž není z Finska, ale
z amerického Hancocku. Ovšem
rodinné kořeny Helminenů do
Finska opravdu sahají. Dwight
si zahrál i v NHL, vloni ale
působil v zemi tisíce jezer
(60Z, 12G,16A).

Jaroslav Jabrocký

Nejproduktivnější hráč
slovenského extraligového
klubu z Martina prostředí 1.
ligy dobře zná, před sedmi lety
totiž hrál za Kadaň, a i když byl
tehdy mladičký, už patřil
k oporám Severočechů.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Chomutov 3:2 K. Vary
Chomutov 4:2 Sparta
Zvolen 2:3 Chomutov
Žilina 2:5 Chomutov
Lublaň 0:4 Chomutov
Chomutov 3:6 Litvínov
Chomutov 7:0 Beroun
K. Vary 8:1 Chomutov
Beroun 5:7 Chomutov
Chomutov 4:2 Kadaň
Kadaň 2:1sn. Chomutov
Litvínov 1:2 Chomutov

CHOMUTOV
Milan Procházka by letos rád zůstal zdravý a pomohl týmu k vytouženému
postupu do ELH. Předpoklady na to má, vždyť s K. Vary ji dokonce vyhrál.

PREVIEW
Chomutov byl nejaktivnějším týmem
během „okurkové“ sezóny. Piráti se ovšem
tentokrát vyvarovali jedné velké chyby,
která byla asi největším důvodem toho, že
v loňském finále ambiciózní tým naprosto
vyhořel. Managament klubu totiž zlákal do
svých řad hvězdného kouče Václava
Sýkoru, jenž v minulé sezóně působil na
střídačce bohatého Petrohradu z KHL.
Nový lodivod Chomutova dostal hodně
pravomocí ke tvorbě kádru, takže ihned
začal s přestavbou soupisky celku ze
severu Čech. Nejprve se Sýkora rozloučil
s hvězdným, ale kontroverzním útočníkem
Radkem Dudou, a poté k velké nelibě
fanoušků poslal do partnerské Kadaně
bývalého kapitána Zdeňka Skořepu.
Kapitánské céčko po „Skořápkovi“ zdědil
zkušený Milan Kraft. „Jsem rád, že mi kluci

Helminen, který si pochvaluje novou
arénu Chomutova. „Nový stadion je

opravdu krásný. Prošel jsem i NHL a
musím říct, že tenhle patří k těm
hezčím, jaké jsem doposud poznal,“

sdělil pro hokej.cz.
Co se týče brankářského postu,
tak tam visí největší otazník. Zvládne
exjihlavský Řehoř dotáhnout Piráty do
ELH? Před ním se to nepovedlo daleko
větším osobnostem.

TIP: 1. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Petr Jíra 40b
2. Milan Kraft 37b
3. Zdeněk Skořepa 31b
Nejlepší střelec 10/11
Petr Jíra 18g

dali důvěru, ale není to jen o mně. V týmu
je nás spousta zkušených a všichni víme své
role, které si musíme plnit. Když to tak
bude fungovat, tak se dostaví i výsledky,
takže to určitě není jen o jednom člověku,“

prozradil Kraft o nové funkci.
Odchody Kántora a Schnabela jsou
pochopitelné, jelikož tito dva v play-off
zklamali. Petr Mudroch kvůli zranění
nedostal v uplynulém ročníku tolik
příležitostí, a tak i on v týmu dále
nepokračuje, stejně jako Tomáš Slovák,
pro kterého je 1. liga prostě malá.
Jako náhradu za odcházející hokejisty
si vytipoval Sýkora defenzivní zadáky
Mrázka (Kladno), Macháčka (Mladá
Boleslav), a dva americké obránce Palina
(Millwauke) a Jillsona (Pardubice). Brett
Palin vnese do hry důraz, v zámoří platil
dokonce za vyhlášeného bitkaře. „Je to

součást mé hry, ale není to nic, co bych
zvlášť vyhledával. Pokud ovšem k něčemu
dojde, nemám problém shodit rukavice,“

říká Palin o své herní úloze. Ofenzivní řady
přišli posílit Nikola Gajovský, Jaroslav
Jabrocký a dva defenzivně ladění forvardi
z extraligy, Karel Hromas a Zdeněk
Ondřej. Při detailnějším pohledu je pak
jasné, na které hráče Sýkora sází. Do
obrany přivedl statné zadáky, kteří přidají
důraz, do útočných řad pak získal útočníky
s dobrými defenzivními vlastnostmi.
Zřejmě největší posilou se pak stal
Američan Dwight Helminen, který ještě
před dvěma lety několikrát nastoupil
v NHL. „Chci tvrdě pracovat, abych se
zařadil mezi nejlepší hráče soutěže,“ řekl

Citelný odchod

Hvězda týmu
David Hruška

Bývalý reprezentační
útočník patří
k nejobávanějším střelcům
v našich končinách. Jeho
angažmá v Chomutově je
zatím spíše zklamáním.
Letos bude chtít voji
pověst v KLH pod novým
koučem Sýkorou zlepšit.
Zatím dal v 57 zápasech za
piráty jen 24 branek.

Radek Duda
Dle mého názoru udělalo nové
trenérské duo chybu, když se zbavilo
služeb tohoto ostříleného mazáka. Na
druhou stranu kdo ví, zda nebude
Duda muset nastoupit do vězení.

Chronologické umístění po ZČ
2005/2006: 6.
2006/2007: 4.
2007/2008: 2.
2008/2009: 3.
2009/2010: 2.
2010/2011: 2.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: piratichomutov.cz
Interview s novým kapitánem Milanem
Kraftem
autor: David Matula
Jak volba kapitána probíhala?
„Každý z nás dostal lísteček a napsal, koho by
si představoval jako kapitána a oba asistenty.
Trenéři potom hlasy spočítali a řekli, že
kapitánem budu já a asistenty Milan Procházka
a David Hruška.“
Můžete prozradit, koho jste volil za
kapitána vy?
„Není na tom nic tajného. Volil jsem Petra Jíru,
jelikož je to chomutovský patriot a působí tu
již řadu let.“
Po kolikáté jste kapitánem týmu? Pamatuji si
úspěšné mistrovství světa do dvaceti let…
„Byl jsem kapitánem na dvacítkách a potom už
jsem měl jen „áčka“. Znovu ale musím říct, že
je jedno kdo to písmeno má, je nás tu
zkušených víc.“
Za svou kariéru jste poznal mnoho kapitánů
a vůdců týmu, například v Pittsburghu to byl
Mario Lemieux. Co jste si od těchto hráčů
vzal, co se kapitánství týče?
„Těch velký a zkušených hráčů bylo několik.
Samozřejmě člověk od nich něco okoukal, ale
něco teď vypíchnout je těžké. Bude spíš
záležet na dané situaci a potom si člověk třeba
na něco vzpomene.
Čas od času je jistě zapotřebí v kabině
zvýšit hlas. Jste na to připravený?

a těžko se to dá zvrátit.“
Po Zdeňkovi Skořepovi jste novým vůdcem Pirátů, sezonní cíl ovšem
zůstává stále stejný. Podaří se udělat poslední krok právě pod vedením
Milana Krafta?

„Myslím si, že od velkého zvyšování hlasu v
kabině jsou tu spíš trenéři. Já se budu snažit
kluky hlavně vyburcovat. Jinak samozřejmě
jsme tu zkušené mužstvo, takže si jistě
řekneme, co chceme hrát. A pokud někdo udělá
chybu, tak je to většinou taková chyba, kterou
si každý uvědomí a připomínat mu ji je skoro i
zbytečné.“

„K tomu je těžké cokoliv říct. Jsme na úplném začátku, přeci jen sezona
ještě nezačala. Čeká nás základní část, potom play off, případná baráž a to
je dlouhá cesta. V Chomutově jsem třetí sezonu a už jsem zažil jak
neúspěšné finále, tak vítězství v lize a následnou baráž. Určitě by bylo
krásné, kdyby se to napotřetí podařilo dokončit. Byl bych moc rád, kdyby se
to tu povedlo, a za kluky můžu slíbit, že proto uděláme maximum.“

Kapitán má i privilegium mluvit s rozhodčími.
Jak vnímáte tuto výsadu?

„Rozhodli jsme se, že nebudeme určovat kapitána a jeho asistenty. Proto
jsme v průběhu přípravy takto protočili prakticky celé mužstvo a po
včerejším tréninku jsme si udělali společné krátké sezení. Hráči si potom
zvolili kapitána a asistenty. Vybrali si Milana Krafta, což si myslím, že je
dobrá a správná volba. Samozřejmě nejvíc se to ukáže až v sezoně, ale řekl
bych, že kluci zvolili správně.“

„Samozřejmě člověk s nimi mluví, ale kolikrát
je to zbytečné. Jakmile je to odpískané ať už
na jednu, nebo druhou stranu, tak je to už daný

Jan Votruba (asistent trenéra) o volbě kapitána

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 39/40

brankáři: 9

Chomutov se zkrátka nepoučí. Ani na
letošní sezónu se Pirátům nepodařilo
zlákat do brankoviště nějakou
výraznou osobnost. Možná se vedení
bojí, aby se nová posila nevydala ve
šlépějích Jana Chábery, který před
dvěma lety zklamal, ale říká se,
dvakrát do stejné řeky nevkročíš.
Jedničkou tedy bude na 1. ligu „jen“
nadprůměrný Milan Řehoř.

obránci: 10

David Havíř v loňské sezóně
nezklamal, měl dokonce nejlepší
bilanci +/- v celé soutěži. Jakub Grof
je se svou dělovou ránou jedním
z nejlepších beků na přesilovky v 1.
lize. Dobrou rozehrávku vnese do hry
nejproduktivnější bek minulé
prvoligové sezóny Lukáš Pulpán.

Přestupy

příchody:
Karel Hromas (Sparta)
Jaroslav Mrázek (Kladno)
Petr Macháček (Ml. Boleslav)
Zdeněk Ondřej (Liberec)
Jaroslav Jabrocký (SVK)
Milan Řehoř (Jihlava)
Nikola Gajovský (Ml. Boleslav)
Brett Palin (USA)
Jeff Jillson (Pardubice)
Dwight Helminen (FIN)
odchody:
Zdeněk Skořepa (Kadaň)
Tomáš Horna (Písek)
Pavel Selingr (Olomouc)
Robert Kántor
Tomáš Slovák
Ján Mucha
Robert Schnabel
Zbyněk Hrdel (Ml. Boleslav)
Radek Duda (Plzeň)
Pavel Kuběna (návrat do K. Varů)

Klíč k úspěchu

Milan Řehoř musí být oporou
Pokud nová akvizice z Jihlavy
naváže na předešlé kolegy
z Chomutova, šance KLH na
postup do ELH výrazně klesnou.
Řehoř bude muset chytat ještě
lépe než v Dukle…

útočníci: 10

Oporou ofenzívy Pirátů je již pěknou
řádku let Petr Jíra, který svými
výkony zastiňuje i daleko zvučnější
jména. Pokud zůstane zdravý Milan
Kraft, bude i on patřit
k nejdůležitějším forvardům KLH.
Nové letní posily Karel Hromas a
Zdeněk Ondřej budou pomáhat
v defenzívě, zejména při oslabení.

klub: 10

Největším důvodem toho, aby
Chomutov postoupil do nejvyšší
soutěže je zejména příchod Václava
Sýkory. Tento zkušený kouč přišel
z KHL, ale díky takřka bezedné
pokladnici v Chomutově si zas tolik
nepohorší. Krom financí a kouče
disponuje severočeský klub i nově
postavenou arénou,

Soupiska
# post
jméno
1 brankář Miroslav Hanuljak
82 brankář Milan Řehoř
71 obránce Jakub Grof
7 obránce David Havíř
34 obránce Jeff Jillson
21 obránce Petr Macháček
87 obránce Martin Mazanec
6 obránce Jaroslav Mrázek
27 obránce Brett Palin
16 obránce Aleš Pavlas
51 obránce Lukáš Pulpán
90 obránce Jan Rutta
22 útočník Martin Davídek
69 útočník Nikola Gajovský
77 útočník Jaroslav Hafenrichter
10 útočník Dwight Helminen
11 útočník Karel Hromas
44 útočník David Hruška
31 útočník Štěpán Hřebejk
64 útočník Jaroslav Jabrocký
12 útočník Petr Jíra
14 útočník Milan Kraft
33 útočník Jaroslav Kůs
37 útočník Zdeněk Ondřej
40 útočník Milan Procházka
24 útočník Filip Seman
20 útočník Marek Sikora
průměr: 27 let 182 cm 87 kg

narozen
12.9.1984
23.6.1984
16.5.1981
18.4.1975
24.7.1980
19.10.1985
5.8.1989
14.1.1986
23.6.1984
30.1.1982
23.6.1985
29.7.1990
7.8.1986
16.3.1987
22.1.1990
22.6.1983
27.1.1986
8.1.1977
28.5.1982
16.4.1980
10.8.1978
17.1.1980
3.3.1990
2.8.1980
17.4.1977
15.11.1985
29.12.1986

věk
výška váha hůl
26 let 180 cm 72 kg L
27 let 191 cm 98 kg
L
30 let 179 cm 83 kg P
36 let 178 cm 85 kg L
31 let 192 cm 92 kg
P
25 let 179 cm 84 kg L
22 let 190 cm 87 kg L
25 let 190 cm 98 kg L
27 let 188 cm 91 kg
P
29 let 173 cm 77 kg P
26 let 173 cm 80 kg L
21 let 187 cm 80 kg
P
25 let 182 cm 85 kg P
24 let 185 cm 82 kg L
21 let 182 cm 90 kg
L
28 let 178 cm 88 kg L
25 let 186 cm 94 kg L
34 let 182 cm 90 kg P
29 let 174 cm 73 kg P
31 let 175 cm 82 kg
L
33 let 175 cm 75 kg P
31 let 193 cm 98 kg
P
21 let 187 cm 90 kg
L
31 let 180 cm 95 kg
L
34 let 183 cm 91 kg
L
25 let 178 cm 83 kg L
24 let 187 cm 95 kg P

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Petr Domin

Pokud potřebujete zlepšit
produktivitu týmu, pořiďte si
Petra Domina, hokejistu
v nejlepším věku. 28letý
forvard, jenž loni oblékal dres
Olomouce, patří
k nadprůměrným prvoligistům.
Jeho růst ovšem přibrzdilo
zranění, které mu přivodil
hrubým faulem Robert
Schnabel, ještě když Domin
oblékal barvy Chomutova.

Radek Hubáček

Bratr slavnějšího Petra oblékal
dres Jihlavy již před dvěma
lety. Vedení a fanoušky během
této krátké epizodky nadchl, a
tak poté, co Vrchlabí ukončilo
svoji prvoligovou činnost,
Hubáčka Dukla kontaktovala a
podepsala s ním smlouvu. Vloni
Hubáček nasbíral 22 bodů!

Filip Novotný

Filip Novotný není v Jihlavě
žádným neznámým. V Dukle
totiž začínal s hokejem (do
Sparty pak odešel v juniorském
věku). Účastník MS do 20 let v
roce 2011 sice nedosahuje
kvalit Řehoře, ale spolehnout se
na něj bezesporu dá.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Jihlava 7:4 Francie U-23
Jihlava 3:1 Jastrzebie
Třebíč 3:4 Jihlava
Hradec K. 2:3 Jihlava
Znojmo 1:2 Jihlava
Jihlava 3:1 Olomouc
Jihlava 2:4 Třebíč
Olomouc 3:2 Jihlava
Jihlava 3:4sn. Znojmo
Jihlava 6:0 Pelhřimov

JIHLAVA
Oblíbenec jihlavských fanoušků Michal Jeslínek bude jistě chtít nasbírat více
bodů než v předešlém ročníku (20).

vítěznou šňůru nepřeceňujeme. Stejně
tak nepanikaříme, že jsme třikrát po
sobě prohráli,“ naráží na horší část

PREVIEW

T

Citelný odchod

přátelských zápasů před úvodem
tohoto ročníku trenér Jihlavy Petr Vlk.

Odchod Oldřicha Bakuse do hokejové
penze se Dukle oddálit nepodařilo, ale jeho
ztráta se částečně eliminovala příchodem
Petra Domina a Radka Hubáčka. Prvně
jmenovaný, tedy Petr Domin, má být tím
mužem, který by měl alespoň částečně
zastoupit Oldřicha Bakuse. „Myslím, že

„Některé věci se povedly, jiné naopak
nikoliv. Konkrétně o nich ale mluvit
nebudu, abych nedával soupeřům
´mustr´, jak na nás vyzrát,“ dodal

v rozhovoru pro server hokej.cz kouč,
který si cíle pro sezónu 2011/2012
nedává. „My půjdeme zápas za zápasem,

nahradit Oldu Bakuse je strašně těžké.
abychom nastřádali co nejvíc bodů a
Takových hráčů, jako je on, v první lize
pohybovali jsme se co nejvýš. Nečeká nás
mnoho není. Tito hráči většinou hrají
ale
nic snadného.“
extraligu. Nahradit Bakuse bude hrozně
těžký úkol pro kohokoliv. Jeho čtyřicet
šest bodů v sezoně hovoří za všechno.
Tyhle body dělal standardně. To jsou
Nejproduktivnější hráči 10/11
výkony, před kterými musí člověk
1. Tomáš Čachotský 48
smeknout. Já můžu slíbit, že udělám
2. Oldřich Bakus
46
maximum pro to, abych byl platným hráčem
3. Daniel Hodek
43
pro Duklu,“ řekl Domin. „Na tuhle soutěž se
jednalo o nadprůměrného hráče, jehož
Nejlepší střelec 10/11
přehled nám občas chybí. Na druhou stranu
Oldřich Bakus
22G
hrajeme kolektivněji. Když se podíváte na
střelce našich gólů, není to o jedné
formaci. Soupeři se tak nemůžou zaměřit
jen na jednu lajnu,“ řekl o absenci ikony

TIP: 4. MÍSTO

druhé nejvyšší soutěže Petr Vlk v interview
s Liborem Kultem. Nicméně bylo
prodlouženo angažmá Aleše Padělka, na
Vysočině zůstal i Michal Jeslínek, jenž byl
vyměněn z Chomutova do Jihlavy za Milana
Řehoře. Setrvání dvou oblíbenců
jihlavských tribun na Horáckém zimním
stadionu by mělo být pro zopakování
semifinálové účasti v loňském play-off pro
Duklu klíčové.
Krom zmíněného Bakuse se s Duklou
rozloučil i talentovaný Petr Šidlík, jenž
půjde zkusit své štěstí za velkou louži.

"Zhruba rok jsem se o tom bavil s hodně
lidmi. Nakonec jsem naznal, že je ten pravý
čas odejít. Je to rok před draftem NHL.
Mám tam větší šanci být viděn. Česká
republika není agenty velkých klubů tak
sledovaná jako Amerika, Kanada, Finsko
nebo Švédsko," říká o angažmá v Kanadě

sám Šidlík. Vzhledem k tomu, že
z defenzivy jihlavského celku odešel i Pavel
Staněk a Jiří Suchý, může dělat defenziva
Jihlavě problémy. Zvláště pak, když za
sebou nebudou mít takovou jistotu jako
v předešlých ročnících, kdy v brankovišti
čaroval Milan Řehoř. Ne, že by byl Novotný
špatný brankář, ale kvalit odcházejícího
gólmana zatím nedosahuje.
Příprava se Dukle vydařila, vyhrála
hned šest úvodních zápasů. „V přípravě

ovlivňuje výsledek celá řada faktorů, proto
T

Hvězda týmu
Tomáš Čachotský

Náš magazín vyhlásil
tohoto šikovného
křídelníka jako druhého
nejlepšího hráče loňské
sezóny. O jeho kvalitách
nejlépe svědčí jeho 119
bodů ve 108 prvoligových
zápasech za poslední dva
ročníky.

Oldřich Bakus
Tento bývalý kapitán Třebíče a
později i Jihlavy bude Dukle
pochopitelně hodně chybět.
Produktivní forvard byl po dlouhá
léta nejlepším hráčem 1. ligy. I loni
zářil, takže svoji bohatou kariéru
ukončil na vrcholu.

Chronologické umístění
2005/2006: 2.
2006/2007: 7.
2007/2008: 9.
2008/2009: 7.
2009/2010: 6.
2010/2011: 3.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hcdukla.cz
Interview s brankářskou jedničkou a
odchovancem klubu Filipem Novotným
autor: Karel Líbal (Deník)

Vzpomínáte na svoje začátky v Dukle?
Už skoro vůbec. Vím, že jsme trénovali na
venkovním kluzišti, ale nic konkrétního si
nepamatuji. Ještě když tady táta chytal,
začínal jsem bruslit se židlí, kterou jsem
tlačil před sebou po tréninku áčka. Táta
ani nechtěl, abych šel do brány, ale nakonec
jsem si o to řekl a šel jsem chytat. Já jsem
asi první dva zápasy hrál v poli, ale na
tréninku jsem pořád lezl do branky, tak už
mě tam trenéři nechali.
Jaké máte pocity z návratu do
mateřského klubu?
Je to úplně super. Vrátil jsem se domů,
prostředí je zde pořád stejné, ohromně
jsem se sem těšil. Netrpělivě jsem vyhlížel
datum, kdy tady bude led a zase si tady
zachytám. S nadsázkou, už mi byla i
dovolená dlouhá.
Měl jste na výběr z více klubů?
Po odchodu Milana Řehoře byla Dukla mojí
jedinou volbou. Když mě pan Ščerban a
trenéři oslovili, byl jsem moc rád a nic
dalšího jsem neřešil. Takže ani nevím, jestli
byly na Spartě i nějaké nabídky z jiných
klubů.
Návrat do Jihlavy vás očividně těší.
Přesto, nebude vám chybět atmosféra
extraligy?
Já to vidím i tak, že na nás v poslední
sezoně chodily čtyři tisícovky diváků.
Věřím tomu, že v Jihlavě budou podobné
Dukla má ale vynikající fanoušky a já si to především budu chtít užít, půjdu do
návštěvy, navíc příznivci tady umí fandit,
věřím, že je budeme naším hokejem bavit a toho naplno a uvidíme.
bude tady opět super atmosféra.
Už jste to sice naznačil, přesto se zeptám ještě jednou. Jaké budou
ambice Dukly v nové sezoně?
Vaše úloha ale nebude jednoduchá.
Nemůžeme chtít nic jiného, než minimálně zopakovat výsledek z minulého roku.
Nahradit kvalitního předchůdce a navíc
Já sám bych byl rád, kdybychom se pohybovali v tabulce ještě výš. V tom
navázat na loňské třetí místo bude
případě budou chodit lidi, budou si zase o hokeji všude ve městě povídat. O tom,
opravdu těžké úkol.
že je Dukla zase nahoře, že hrajeme super.
Souhlasím, určitě to bude těžké. Ale
myslím si, že každý je nahraditelný a
budeme se s Dominikem Halmošim snažit
Milana plně zastoupit.

Jak prožíváte podobné výzvy? Býváte
nervozní?
Před prvním zápasem asi nervozní budu.

A vaše osobní cíle?
Samozřejmě se budu snažit vrátit se do extraligy. Jsem hráčem Sparty, kde mi
řekli, že chtějí, abych pravidelně chytal a snažil se být mezi nejlepšími gólmany
první ligy. Když se mi to povede, budu mít dveře zpátky do extraligy otevřené.
Prvořadou motivací je ale pro mě v této sezoně pomoct Dukle, aby se i ona
případně vrátila do nejvyšší soutěže.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 29/40

brankáři: 7

útočníci: 8

Dukla vsadila na mladé, leč
talentované gólmany. Jedničkou by
měl být Filip Novotný, posila
z pražské Sparty, která vloni
působila v prvoligovém Berouně,
kde ovšem Novotný povětšinou kryl
záda Dominiku Furchovi. Dvojkou
bude plzeňský mladík Dominik
Halmoši.

Odchod dlouholeté opory klubu
Bakuse bude pochopitelně mrzet, ale
nové posily Domin a Hubáček by ho
mohli alespoň částečně nahradit.
Mezi výtečné tahy Bedřicha
Ščerbana patří prodloužení
spolupráce s Alešem Padělkem a
Michalem Jeslínkem, oba dva budou
pro Jihlavu nesmírně důležití. Se
ztrátou dvorního centra se budou
muset vyrovnat Čachotský a Hodek.

obránci: 7

Odchod Petra Šidlíka bude znát,
citelná je i ztráta Jiřího Suchého a
Pavla Staňka. Novou posilou se stal
zkušený Tomáš Kolafa. Defenziva
bude stát také na jiných obráncích,
než na Kolafovi: na Vicemistru ČR
2011 Tomáši Ficencovi, Jiřím
Dobrovolném a Kalábovi s Malenou.

Přestupy
příchody:
Kriss Grundmanis (ENG)
Dominik Halmoši (Plzeň)
Tomáš Karpov (Sparta)
Filip Novotný (Sparta)
Petr Domin (Olomouc)
Radek Hubáček (Vrchlabí)
Tomáš Kolafa (Kladno)
Marek Drtina (Chrudim)
Adam Mikšovský (Písek)
Tomáš Petráček (Kladno)
odchody:
Anatolij Protasenja (Minsk)
Pavel Staněk (Žďár n/S)
Jiří Man (Žďár n/S)
Milan Řehoř (Chomutov)
Miroslav Škumát
Petr Šidlík (USA)
Jiří Suchý (Ústí)
Oldřich Bakus (skončil)

Klíč k úspěchu

Domin se musí zlepšit
Petr Domin má rozhodně navíc, než
předváděl v loňské sezóně v dresu
Olomouce. Jeho potencionál je
kolem 30 získaných bodů, pokud
tuto sumu získá, nemusí mít Dukla
strach o svou budoucnost.

klub: 7

Bedřich Ščerban vlil do fanoušků
Jihlavy optimismus, jelikož dokázal
znovuvyjednat příchody Padělka a
Jeslínka, k tomu získal i šikovného
Petra Domina. Jihlava sice zatím
neuspěla v získání statusu akademie,
ale talentů vychovává dost.

Soupiska k 10. září 2011
post
jméno
brankář Dominik Halmoši
brankář Jan Jíra
brankář Filip Novotný
brankář David Rittich
obránce Jiří Dobrovolný
obránce Tomáš Ficenc
obránce Kriss Grundmanis
obránce Václav Jaroš
obránce Tomáš Kaláb
obránce Tomáš Kolafa
obránce Josef Kolda
obránce Rostislav Malena
obránce Jan Zelený
útočník Libor Bezděk
útočník Tomáš Čachotský
útočník Petr Domin
útočník Daniel Hodek
útočník Radek Hubáček
útočník Michal Jeslínek
útočník Tomáš Karpov
útočník Lukáš Krupka
útočník Roman Maliník
útočník Adam Mikšovský
útočník Aleš Padělek
útočník Michael Polcar
útočník Adam Pometlo
útočník Martin Vysloužil
útočník Adam Zeman
průměr: 25 let 182 cm 83 kg

narozen
3.11.1987
28.3.1991
6.5.1991
19.8.1992
5.12.1979
28.12.1977
13.2.1989
15.10.1990
17.3.1987
7.2.1984
30.3.1991
19.7.1977
30.10.1989
20.6.1988
13.1.1982
2.1.1983
4.1.1974
23.12.1984
21.5.1979
9.3.1989
1.11.1985
6.2.1990
8.4.1987
4.3.1980
8.3.1991
22.8.1990
7.5.1991
9.12.1991

věk výška váha hůl
23 let 188 cm 81 kg
L
20 let 175 cm 65 kg L
20 let 182 cm 83 kg L
19 let 193 cm 75 kg
L
31 let 179 cm 85 kg
L
33 let 187 cm 93 kg L
22 let 195 cm 100 kg L
20 let 181 cm 80 kg
L
24 let 185 cm 83 kg P
27 let 185 cm 82 kg P
20 let 185 cm 81 kg
P
34 let 186 cm 87 kg L
21 let 178 cm 81 kg
L
23 let 186 cm 88 kg L
29 let 177 cm 75 kg L
28 let 191 cm 97 kg
L
37 let 183 cm 90 kg L
26 let 180 cm 84 kg L
32 let 180 cm 86 kg L
22 let 178 cm 83 kg L
25 let 183 cm 93 kg L
21 let 180 cm 89 kg
L
24 let 181 cm 76 kg
31 let 181 cm 85 kg
L
20 let 173 cm 71 kg
L
21 let 180 cm 80 kg
P
20 let 178 cm 76 kg L
19 let 177 cm 82 kg
P

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Jiří Dopita

Příchod Jiřího Dopity do týmu,
který vlastní, se stal jistě
přestupovou bombou
prvoligového léta 2011. Od
Dopity se už sice nedá čekat
to, že sám dotáhne tým do
semifinále play-off, ale měl by
mladému mužstvu zejména
předávat bohaté zkušenosti.

Pavel Selingr

Další velká posila, která má
zaplnit mezeru po odcházejícím
Brančíkovi a spol. Stejně jako
Dopita také Selingr není na
Hané žádným neznámým,
jelikož zde už do několika klání
zasáhl. Nejlepší časy zažil ve
Znojmě, kde dokonce před
třemi lety nastřádal 34
extraligových bodů.

Michal Pšurný

S bratrem Romanem byl Michal
vždy na podobné úrovni, ale
minulou sezónu se jejich cesty
rozdělily. Poté, co tato
dvojčata z Ústí koupily České
Budějovice, se stal Roman
oporou Mountfieldu, kdežto
Michal se do sestavy
neprobojoval a hrál tak jen za
prvoligový Písek.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Olomouc 1:3 Třinec
Olomouc 6:4 Vítkovice
Olomouc 1:3 Slovan Bratislava
Olomouc 5:1 Hradec K.
Olomouc 5:2 Znojmo
Přerov 1:5 Olomouc
Třebíč 1:2 Olomouc
Jihlava 3:1 Olomouc
Skalica 6:4 Olomouc
Olomouc 3:2 Jihlava
Hradec K. 3:4sn. Olomouc
Olomouc 5:2 Třebíč

OLOMOUC
Tomáš Zbořil, vášnivý snowboardista, působil celou svoji kariéru na Moravě,
popřípadě ve Slezsku. 27letý forvard dělá v Olomouci především černou práci.

místě jako v minulé sezoně,“ prozradil
Fiala pro Libora Kulta. Největším
problémem Olomouce by měla být
defenzíva. „Už zápas ve Skalici nám

PREVIEW

T

Citelný odchod

T

Po katastrofálním úvodu loňského
ročníku slibovalo vedení revoluci, tu
vzhledem ke zlepšeným výkonům týmu
nakonec provedlo až během jarní/letní
přestávky. S týmem se rozloučil kapitán
Richard Brančík (37 let), Michal Černý (38
let), Radim Tesařík (37 let), Petr Polodna
(29 let), Petr Domin (28 let) a několik
dalších hokejistů. Na první pohled je jasné,
že se Mora snažila svůj tým co nejvíce
omladit. Na druhou stranu, aby to s těmi
odchody opor moc nepřehnala.
Nejzvučnější posilou se stal Jiří Dopita
(dále pak tým posílil například Michal
Pšurný, Pavel Selingr a další), který tým
sám ale nespasí. Kapitánem se ovšem Jiří
Dopita překvapivě nestal, jelikož céčko
bylo na dres přišito Janu Mikelovi. Jeho
asistentem pak bude Jakub Bartoň, který
vloni zažil životní sezónu, a také právě i
legendární exvsetínský Dopita.
Z nových akvizic má velký potencionál i
Rostislav Marosz, jenž vloni párkrát
nastoupil v dresu Třebíče, ale výrazněji se
neprosadil. Nyní je ale o rok zkušenější a
v přípravě podával výborné výkony, takže si
klidně může říct i o místo v kmenovém
Třinci. „U nás začal dávat góly, ve

ukázal, že musíme zapracovat na
obraně, tam nám to ještě hoří. Snad to
vypilujeme a budeme dostávat co
nejméně gólů,“ přeje si nadaný forvard
Mory Matěj Pekr. „Odešlo hodně
zkušených obránců, což je pochopitelně
znát,“ dodává a zároveň naráží na

odchody Martina Vyrůbalíka (dnes
Skalica) a Jaroslava Komy (Havlíčkův
Brod).

TIP: 6. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Milan Ministr
29b
2. Michal Černý
25b
3. Radim Kucharczyk 23b
Nejlepší střelec 10/11
Petr Haluza 13g

střelecké pohodě se pak ukázal i v Třinci,
takže teprve uvidíme, jestli bude
k dispozici,“ řekl o nadějném forvardovi

kouč Moravanů Petr Fiala. Právě vítěz
kanadského bodování juniorské extraligy
ze sezóny 2009/2010 může vnést do hry
Mory dravost, která v uplynulém ročníku
Kohoutům chyběla, jak potvrdil pro
hokej.cz i hlavní trenér Olomouce Petr
Fiala. „Hned po minulé sezoně jsme si řekli,

že musíme předvádět důraznější styl.
Netvrdím, že budeme kopírovat kanadské
pojetí, ale nemůže převládat jen technika.
V play off nám chyběla dravost, kterou by
měli vnést do hry mladí kluci. Chceme, aby
soupeře zápasy s námi víc bolely.“

Do play-off by se Hanáci měli bez
větších problémů dostat, zejména díky
dobré defenzivě v čele s Žigárdym.
Fanoušci Kohoutů věří v účast v semifinále
play-off. Je to cíl reálný? Náš magazín je
toho názoru, že se mezi čtyři nejlepší týmy
ve vyřazovacích bojích podruhé v řadě
Olomouc nepodívá. „Cíle se příliš měnit

nebudou. Vždyť i prémie máme nastaveny
na horní polovinu tabulky, kde bychom se
chtěli pohybovat. Nikoho by netěšilo,
kdybychom delší dobu figurovali na osmém

T

Hvězda týmu
Hvězda týmu
Jiří Dopita
Jiří Dopita
Dopita už sice nedokáže

27letý
brankář,
jenžza
dotáhnout
sám tým
vnějakým
Moře odstartuje
již svůj
výraznějším
osmý
ročník,
stabilně
úspěchem,
alemá
jeho
dobré
statistiky
a málokd
přítomnost v mužstvu
je y
svůj
zklame.aspektů
hnedtým
z několika
Olomoucký
si
pro Olomoucgólman
životně
vdůležitá.
jednom 42letý
zápase forvard
zachytal i
za
reprezentační
výběr do
je zároveň i majoritním
18 let.
vlastníkem klubu z Hané.

Richard Brančík
Vloni nedostával kapitán Mory téměř
žádný prostor na ledě, na jaře pak
dokonce v Olomouci po dlouhých
letech skončil. Možná, že udělalo
vedení Hanáků špatný krok, když se
s ním rozloučilo.

Chronologické umístění
2005/2006: 8.
2006/2007: 14.
2007/2008: 3.
2008/2009: 8.
2009/2010: 3.
2010/2011: 4.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hc-olomouc.cz
Jak jsou trenéři spokojeni s letní
přípravou a s kádrem?
Petr Fiala (hl. kouč): S kádrem jsme
spokojeni. Přišli zkušení a mladí hráči, kteří
ukázali v přípravě, že mají budoucnost.
Samozřejmě možná ne pro nás, neboť jsou
ze Zlína a Vítkovic. V současné době
chceme hrát trochu jiný hokej, než jsme
hráli loni. A to jsou právě typy hráčů, kteří
by do toho mohli pasovat. Co se týče
zápasů, nechceme to přeceňovat ani
podceňovat. S mužstvy z naší ligy to byla
vyrovnaná utkání, většinou vítězná. Bohužel
jsme se nevyhnuli zranění, naposledy to byl
Martin Janáček, který si zlomil čelist,
takže ještě na měsíc je mimo hru. K
dlouhodobě zraněným patří Milan Ministr a
Tomáš Zbořil, kteří po složitějších
operacích budou muset ještě nějaký čas
čekat. Ale jinak musím říct, že s kolegou
jsme byli s přístupem hráčů a provedením
spokojeni. Věříme tomu, že se to promítne i
v soutěži.

Hlavní trenér Petr Fiala (obr.) má už dva ročníky hvězdného asistenta,
Mistra světa Jana Tomajka.

Změnil se systém první ligy, přibude více kol. Bude se hrát pondělí, středa a sobota. Jak tuto změnu vnímáte?
Jan Tomajko (asistent trenéra): Názor máme takový, že to bude určitě spravedlivější pro všechny týmy. I z vlastní
zkušenosti musím říct, že je lepší pro hráče, když se více hraje, než trénuje. Změna to je určitě k lepšímu.
Jan Mikel (nový kapitán): Pro nás je vždy lepší hrát, než jen trénovat. Dvakrát za týden hrát není moc, třikrát to bude
ideální. Je to lepší, když míň trénujeme a více hrajeme.
V minulých sezónách bylo jasné, že nejsou peníze na to, aby se šlo do extraligy. Jak to vypadá letos ve vztahu k
Jirkovi Dopitovi, že se vrátil. Je tady šance, že se to dotáhne?
Jiří Dopita: V žádném případě bych nechtěl, aby si každý myslel, že když jsem přišel, že se tu automaticky bude hrát první,
druhé místo. Chci být týmu co nejvíc platný, chci, aby nám to šlapalo. Ale to, že jsem přišel já nebo kdokoli jiný, neznamená
nějaké vyšší cíle. Samozřejmě chceme hrát co nejlépe. Když budeme mezi prvními čtyřmi mančafty, budeme spokojeni. Na
druhou stranu bychom si neradi kladli vysoké cíle, abychom pak nebyli za blbce, když budeme na osmé příčce. Hlavně začátek
soutěže bude vyrovnaný, týmy budou mít sílu. Nebude to nic jednoduchého.
Petr Fiala: Jen bych doplnil, že Jirka tu není jen od toho, aby byl v bodování někde nahoře. Je tu spoustu hráčů, kteří můžou
mužstvo v zápase táhnout. Neznamená to, že když to nepůjde Jirkovi, že to nebude fungovat. Zkušených hráčů, kteří by měli
jít příkladem, je tu víc. A jak říkal Jirka, i mladí hráči jsou schopni tým táhnout. Jirka je pro ostatní hráče příkladem. Má toho
hodně za sebou, samé úspěchy, je pracovitý. Tento fakt je hodně pomáhající trenérům při jejich práci. Ale to není jen Jirka.
Také Pavel Selingr nebo Honza Mikel, když není zraněný. Je důležité, aby tito hráči pracovali. Jsou pro ostatní vzorem, chtějí
se s nimi srovnávat. Jestli to v zápase půjde Jirkovi, Pavlovi nebo někomu jinému, to je jedno. Budeme vyhrávat a prohrávat
jako mužstvo.

(Otázka na Jana Mikela) Jaké to bude být kapitánem a velet Jirkovi Dopitovi?

Jan Mikel: Určitě to bude zajímavé (oba smích). Nebudu mu nic vytýkat nebo říkat. Spíš se poradíme. Bude to zajímavé.
Překvapilo mě to, že jsem byl zvolen. Nečekal jsem to. Myslel jsem si, že to Jirka vyhraje. Ale prý to bylo těsné. Každopádně z
toho člověk má radost.

Kdo bude brankářskou jedničkou v nové sezóně?
Petr Fiala: Štefan Žigárdy. Gólmanům jsme to už oznámili, takže to tajit nemusíme.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 27/40

brankáři: 8

útočníci: 7

Štefan Žigárdy je již několik
sezón největší oporou Hanáků,
příští sezóna by neměla být
výjimkou. Pokud potkají Žigárdyho
výkonnostní výkyvy, v záloze je
připraven reprezentační brankář
do 20 let Libor Kašík, který je
v Moře na hostování ze Zlína.

Pokud chce Olomouc pomýšlet na
semifinále, musí se Petr Haluza
podílet na produktivitě týmu více
než tomu bylo doposud. V týmu po
jarních škatulatách zůstali alespoň
zkušený Radim Kucharczyk
a Ministr. Mezeru v sestavě zaplnil
Jiří Dopita, Michal Pšurný, Pavel
Selingr a talentovaný R. Marosz.

obránci: 7

klub: 5

Odchody Vyrůbalíka, Tesaříka a
Komy jsou pro defenzívu citelným
oslabením, i tak je ale obrana
kvalitní, vždyť Jakub Bartoň,
Alexandr Lhotský a kapitán Jan
Mikel už jsou protřelí mazáci.

Přestupy
příchody:
Libor Kašík (Zlín)
Michal Pšurný (Mountfield)
Petr Kolouch (Vítkovice)
Lukáš Kucsera (Vítkovice)
Jakub Šlahař (Zlín)
Pavel Selingr (Chomutov)
Jiří Dopita (Brno)
Oldřich Horák (Zlín)
Oldrich Kotvan (Zlín)
Matěj Blinka (Zlín)
Rostislav Marosz (Třinec)
odchody:
Petr Polodna (Rebel)
Richard Brančík
Martin Vyrůbalík (Skalica)
Dalibor Sedlář
Jaroslav Koma (Rebel)
Petr Domin (Jihlava)
Radek Meidl (Zvolen)
Hynek Kůdela (U. Hradiště)

Klíč k úspěchu
Jiří Dopita

Je jasné, že největší přínos
legendárního útočníku bude
zejména v předávání zkušeností a
ve vůdcovství kabiny, ale
například 30 bodový příspěvek by
se Olomouci od tohoto útočníka
moc hodil.

Na hlavního kouče Petra Fialu se
snáší ze všech stran kritika, zimní
stadion už dosloužil a je v něm zima
jako na Sibiři, což se projevuje i na
velmi slabé návštěvnosti. Finanční
situace není také moc dobrá.

Soupiska k 10. září 2011
#

post

39
48
81
91
28

brankář
brankář
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
obránce
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník

82
22
12
23
66
20
10
33
61
71
97
24
7
95
13
89
21
11
9
14
27

jméno

narozen

věk

výška váha hůl

Libor Kašík
31.3.1992 19 let 178 cm 80 kg
Štefan Žigárdy 25.7.1984 27 let 188 cm 81 kg
Jakub Bartoň 13.7.1981 30 let 179 cm 79 kg
Oldřich Horák
9.1.1991 20 let 182 cm 86 kg
Martin Janáček 6.3.1989 22 let 178 cm 78 kg
Oldrich Kotvan 20.7.1990 21 let 190 cm 100 kg
Alexandr Lhotský 20.8.1975 36 let 177 cm 77 kg
Jan Mikel
14.4.1975 36 let 186 cm 105 kg
Michal Nedbálek 1.4.1985 26 let 183 cm 88 kg
Jiří Ondrušek
2.4.1986 25 let 187 cm 86 kg
Robin Staněk 30.12.198822 let 181 cm 85 kg
Matěj Blinka
9.1.1991 20 let 185 cm 80 kg
Jiří Dopita
2.12.1968 42 let 193 cm 103 kg
Radim Haas
6.12.1990 20 let 173 cm 76 kg
Petr Haluza
23.7.1983 28 let 186 cm 94 kg
Petr Kolouch 30.10.1991 19 let 186 cm 76 kg
Lukáš Kucsera
9.9.1991 20 let 181 cm 70 kg
Radim Kucharczyk25.10.1979 31 let 181 cm 87 kg
Rostislav Marosz 23.2.1991 20 let 180 cm 80 kg
Milan Ministr 7.12.1974 36 let 190 cm 96 kg
Matěj Pekr
27.3.1988 23 let 180 cm 75 kg
Michal Pšurný 23.2.1986 25 let 183 cm 84 kg
Roman Rác
18.12.1990 20 let 174 cm 74 kg
Jiří Řípa
12.3.1984 27 let 182 cm 86 kg
Pavel Selingr
15.6.1978 33 let 182 cm 86 kg
Jakub Šlahař 26.4.1991 20 let 184 cm 79 kg
Michal Vodný
12.6.1991 20 let 184 cm 79 kg
Tomáš Zbořil 25.7.1983 28 let 181 cm 82 kg
průměr: 26 let183 cm 84 kg
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ANALÝZA
Tři nejlepší posily
Petr Polodna

Ač je Polodna jihlavským
odchovancem, v období okurkové
sezóny si za své nové působiště
vybral pro Duklu konkurenční
Havlíčkův Brod. Minulá sezóna se
tomuto bývalému forvardovi
Chomutova a Komety moc
nepovedla, má tak co napravovat.

Milan Kostourek

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Havl. Brod 4:6 Kometa
Havl. Brod 6:3 Písek
Havl. Brod 5:1 Jastrzebie
Třebíč 3:5 Havl. Brod
Hradec K. 2:4 Havl. Brod
Havl. Brod 7:3 Šumperk
Havl. Brod 3:1 Hradec K.
Šumperk 7:3 Havl. Brod
Havl. Brod 3:4 Třebíč
Beroun 2:2 Havl. Brod

Pokud zůstane Roman Vondráček zdravý, měl by patřit
k nejlepším hráčům druhé nejvyšší soutěže.

Další exchomutovský forvard,
jenž podepsal před tímto
ročníkem smlouvu s ambiciózním
Havlíčkovým Brodem. „Kosťa“ si
tak po delší době znovu zahraje
v jednom klubu s kamarádem
Petrem Polodnem.
Vloni působil 28letý útočník
v Táboře, odkud v průběhu
ročníku zamířil do italského
Milána.
Jaroslav Koma

Po angažování 26letého Jaroslava
Komy zadní řady Rebelu citelně
zkvalitněly, jehož zkušenosti
(odehrál 140 extraligových
zápasů) se budou velmi hodit.
Spolehlivý zadák získal vloni v 27
zápasech za Moru slušných osm
bodů.

PREVIEW

v uplynulých dvou ročnících působil
v nedaleké Třebíči, a v Havlíčkově
Brodě známého talentovaného
ofenzivního beka Petra Šenkeříka.
Příprava se Rebelu poměrně
vydařila, ale prohry se Šumperkem a
Třebíčí neradno podceňovat.
Sečteno podtrženo, Rebel, který
letos bude bojovat za tragicky
zesnulého odchovance Josefa Vašíčka,
po létech strádání díky vstupu ŽSD
patří k favoritům 1. ligy, s notnou
dávkou štěstí se může prokousat i do

Vloni si nastavil Rebel laťku hodně
vysoko, vždyť účast v semifinále play-off
1. ligy je největší úspěch klubu za téměř
posledních padesát let existence celku.
Vloni byl Havlíčkův Brod 12 prvoligovými
redakcemi zvolen za největší překvapení
soutěže, letos už je ale semifinále pro
Rebel spíše povinnost. Vždyť spolupráce
s Kometou se ještě prohloubila a majoritní
vlastník klubu ŽSD uvolnil další prostředky finále, ovšem to je ode mě velmi odvážné
tvrzení, ale kdo ví…
na angažování nových posil.
A ne ledajakých, vždyť předsezónní
akvizice Polodna, Kostourek, Semorád a
Protivný by byli vítáni v každém
Nejproduktivnější hráči 10/11
prvoligovém klubu, snad jen v Chomutově a
1. Vojtěch Němec 45b
Ústí by o místo v sestavě museli bojovat.
2. Miroslav Třetina 39b
Druhý jmenovaný, tedy Milan Kostourek, by
3. Václav Meidl 33b
měl patřit k hvězdám svého týmu. „Sešla se

TIP: 5. MÍSTO

tu dobrá parta s perfektními trenéry.
Příprava byla tvrdá, i když mě limitoval
natažený sval, takže jsem se musel s
dalšími marody připravovat spíš
individuálně,“ kvituje působené na Vysočině

Nejlepší střelec 10/11
Miroslav Třetina 18g

exchomutovský šikula. Právě Kostourek by
měl v Rebelu oživit spolupráci s Petrem
Polodnou. „Chápu, že se ode mne čekají góly

a přihrávky, i když jen o nich to není, ale
přece jen jsem hrával v minulosti první
druhou lajnu. Taky budu muset být poctivý
dozadu. Chtěl bych se ukázat i v extralize,
ale já se teď hlavně musím vrátit k
výkonům, které jsem podával předtím, než
jsem přišel do Olomouce,“ přeje si Polodna.

Zajímavé ovšem je, že i když je Rebel
černým koněm prvoligového ročníku
2011/2012, věkový průměr mužstva je jen
24 let. Čtyři hráči překročili třicítku,
z toho 37letý Neruda je brankářskou
dvojkou a Rytnauer se Suchanem jsou
teprve ročník 1980. Posledním veteránem,
kterého jsem v předešlých řádcích nezmínil
už je tak jen kapitán Havlíčkobrodských
Marian Morava (35 let). Nejkvalitnější
zastoupení na soupisce má střední
generace, kterou zastupuje Petr Polodna,
Milan Kostourek, Vojtěch Němec, Roman
Vondráček, Václav Meidl, Jaroslav Koma a
Tomáš Protivný. Co jméno, to pojem, tedy
v prvoligových kruzích. Jenže ani mladíci na
soupisce klubu z Vysočiny nejsou žádní
nezdárci, a třeba Jan Knotek, Martin
Zábranský nebo Jan Pavlík patří
k důležitým součástkám svého mužstva.
Z Komety Brno pak byli zapůjčeni další
hráči se zvučnými jmény, jmenujme
alespoň Radima Ostrčila, který

Hvězda týmu
Vojtěch Němec

V útoku Rebelu je hodně
dobrých forvardů, ale
25letý forvard loni oproti
Polodnovi či Kostourkovi
zažil povedenější sezónu.
Hokejista, jenž se neustále
zlepšuje, už si dokonce
zahrál i v extralize, loni
dvakrát nastoupil za Slavii.

Citelný odchod

Miroslav Třetina
Vloni zažila tato dlouholetá opora
Rebelu bodově nejúspěšnější ročník
své kariéry, což nenechalo chladným
ani Jaromíra Šindela, který 30letého
útočníka angažoval do Ústí nad
Labem, jednoho ze spolufavoritů ligy.

Chronologické umístění
2005/2006: 2. liga
2006/2007: 11.
2007/2008: 11.
2008/2009: 9.
2009/2010: 11.
2010/2011: 5.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hcrebel.cz
Interview s novou posilou Jaroslavem Komou
Vy jste až do středy absolvoval letní
přípravu s Kometou Brno, ale vedení klubu
vás nakonec poslalo do Havlíčkova Brodu.
Čekal jste to?
Dostal jsem v Brně šanci se s ním připravovat,
ale nevešel jsem se do sestavy. Už předtím
bylo domluveno, že pokud to tak dopadne,
půjdu do Havlíčkova Brodu. Takže jsem na to
byl připravený. Slyšel jsem na něj jenom samé
dobré reference.
A byly podle vás pravdivé?
Jsem tady sice jenom dva dny, ale můžu jenom
souhlasit. Co se party týká, tak ta je hodně
dobrá. A zázemí a všechny věci okolo? Musím
přiznat, že jsem byl opravdu moc mile
překvapený. Řekl bych to asi takhle – jen víc
podobných klubů v první lize.
Ty pozitivní reference jste měl od Petra
Polodny, s nímž jste loni působil v Olomouci?
Ne, já se nikoho přímo neptal, nejsem takový.
Prostě jsem jenom slyšel, co se o Brodu říká.
Já se vždycky soustředím na klub, ve kterém
zrovna jsem. Dokud jsem byl v Brně, byla to
Kometa, teď ale bude na prvním místě
Havlíčkův Brod. Půjdu naplno do každého
zápasu i tréninku, chci, aby se dařilo mně i
týmu.
Už vás noví spoluhráči provedli městem?
Ne, ani to nebylo potřeba. Jezdil jsem do
Brodu na soustředění s Pardubicemi, takže to
Jaroslav Koma přišel vyztužit defenzivní řady Rebelu z Komety Brno.
tady znám. Vím, kde je hotel Slunce, parky,
prostě všechno. Centrum je moc pěkné, vlastně
totiž hraje Brod naprosto perfektní hokej, jeden z nejlepších v první lize.
celé je to takové milé městečko.
Útočný, aktivní - no prostě takový, který mi maximálně vyhovuje.
Interview s novou akvizicí Janem Semorádem

Navíc to není z Havlíčkova Brodu do Pardubic nijak daleko...
Na to jsem vůbec nekoukal. Samozřejmě, že je to příjemný bonus, ale já bych
Jak jste vůbec přijal informaci, že byste se
chtěl do Havlíčkova Brodu, i kdyby ležel na opačném konci republiky. Jeho
měl stěhovat právě do Havlíčkova Brodu?
herní styl mi opravdu sedí.
Přeci jenom jste si určitě brousil zuby i na
extraligové angažmá v Pardubicích, nebo
Takže vám určitě bude sedět i hlavní kouč Novák...
snad ne?
(směje se) Vím, na co narážíte. Všiml jsem si, že je to hodně impulsivní trenér.
Mně bylo po loňské sezoně řečeno, že se mnou
Ale abych odpověděl na vaši otázku - určitě ano.
v Pardubicích nepočítají, takže jsem si začal
hledat jiné angažmá. A když se mi naskytla
Šanci, že byste se nakonec mohl přece jen probojovat do kádru
možnost jít do Havlíčkova Brodu, ani na chvilku
extraligových Pardubic, už jste zavrhl?
jsem nezaváhal.
Naděje existuje vždycky, ale mně řekli, že se mnou nepočítají, a já to tak
beru. Jsem vděčný, že s nimi můžu být v přípravě a vyzkoušet si třeba teď
To skoro zní, jako by se vám splnilo nějaké
zápasy v evropské soutěži. Na druhou stranu vím, že je to hlavně proto, že v
velké přání…
tuhle chvíli potřebují mít širší kádr. Po návratu z Finska už se zase se budu
Však taky ano, já jsem moc rád, že jsem dostal
hlásit v Brodě.
šanci hrát právě za Rebely! Poslední sezony

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 30/40

brankáři: 7

útočníci: 8

Dvojice Jaroslav Suchan-Stanislav
Neruda je velmi spolehlivá
součástka ambiciózního týmu
vedeného Petrem Novákem. I když
Suchanovy statistiky jsou
průměrné, tým častokrát podrží.
Neruda zase loni v Třebíči ukázal,
že chytat rozhodně nezapomněl.

I přes špatnou defenzívu vloni
postoupil klub z Vysočiny do
semifinále PO. A to hlavně díky
skvělému útoku. Tým sice v létě
opustil Třetina, zato ovšem přišel
Kostourek a Polodna. Po zranění
z minulé sezóny by měl být
v pořádku Vondráček i Rytnauer.
V týmu pokračuje také Václav
Meidl a Vojtěch Němec. Posila
z Chrudimi Jan Semorád je dalším
dobrým forvardem v Rebelu.

obránci: 7

Mezi opory týmu z Vysočiny patří
Jan Pavlík či kapitán Marian
Morava. Dalšími nadprůměrnými
prvoligovými beky pak jsou i nově
příchozí Radim Ostrčil, Jaroslav
Koma a v neposlední řadě i Tomáš
Protivný. Petr Šenkeřík bude
v Rebelu působit jen formou
střídavých startů, ale jeho absenci
vynahradí výkony Jelínka či Sovy.

Přestupy
příchody:
Petr Polodna (Olomouc)
Ondřej Stehlík (Brno)
Lukáš Kapec (Pardubice)
Tomáš Protivný (Brno)
Milan Kostourek (ITA)
Jan Semorád (Chrudim)
Lukáš Poskočil (Vrchlabí)
Pavel Musil (Kolín)
Jaroslav Koma (Brno)
Radim Ostrčil (Třebíč)
Jonáš Fiedler
odchody:
Martin Ondráček (Most)
Hynek Zohorna (Brno)
Filip Ondráček (Znojmo)
Miroslav Třetina (Ústí)
Klíč k úspěchu

Zlepšení defenzivy
Havlíčkobrodský lodivod Petr
Novák bude muset oproti loňsku
v obranné fázi svého mužstva
hodně zapracovat. To se netýká
jen obránců, ale samozřejmě také
útočníků.

klub: 8

Rebel se po několika letech
strávených na spodku 1. ligy, anebo
ve 2. lize stává černým koněm
soutěže. Dobrá finanční situace,
motivátor Petr Novák a pěkný
stadion s dobrým kotlem je plus.

Soupiska k 10. září 2011
post
jméno
brankář Daniel Dolejš
brankář Stanislav Neruda
brankář Petr Opršal
brankář Jaroslav Suchan
obránce Aleš Jelínek
obránce Jaroslav Koma
obránce Marian Morava
obránce Radim Ostrčil
obránce Jan Pavlík
obránce Lukáš Poskočil
obránce Tomáš Protivný
obránce Aleš Sova
obránce Petr Šenkeřík
obránce Petr Zítka
útočník Jonáš Fiedler
útočník Martin Hadrava
útočník David Jonáš
útočník Jan Knotek
útočník Milan Kostourek
útočník Václav Meidl
útočník Pavel Musil
útočník Vojtěch Němec
útočník Petr Polodna
útočník Ladislav Rytnauer
útočník Jan Semorád
útočník Ondřej Stehlík
útočník Petr Štěpánek
útočník Roman Vondráček
útočník Martin Zábranský
průměr: 24 let 183 cm 83 kg

narozen
4.7.1994
17.3.1974
5.2.1988
2.4.1980
28.11.1986
19.1.1985
8.5.1976
15.1.1989
6.1.1987
24.12.1989
24.1.1986
24.9.1991
13.3.1991
7.10.1989
29.5.1984
24.11.1990
28.4.1986
8.10.1987
9.1.1983
27.5.1986
30.8.1992
9.12.1985
30.3.1982
7.10.1980
19.3.1988
30.4.1990
28.3.1990
26.9.1984
4.11.1987

věk výška váha
17 let 177 cm 72 kg
37 let 184 cm 81 kg
23 let 179 cm 79 kg
31 let 179 cm 78 kg
24 let 187 cm 76 kg
26 let 178 cm 82 kg
35 let 178 cm 87 kg
22 let 182 cm 90 kg
24 let 175 cm 77 kg
21 let 190 cm 92 kg
25 let 187 cm 86 kg
19 let 178 cm 72 kg
20 let 183 cm 85 kg
21 let 184 cm 86 kg
27 let 188 cm 80 kg
20 let 177 cm 63 kg
25 let 179 cm 76 kg
23 let 188 cm 90 kg
28 let 175 cm 71 kg
25 let 197 cm 95 kg
19 let
25 let 175 cm 82 kg
29 let 178 cm 75 kg
30 let 196 cm 102 kg
23 let 184 cm 82 kg
21 let 182 cm 96 kg
21 let 196 cm 97 kg
26 let 174 cm 80 kg
23 let 194 cm 93 kg

hůl
L
L
L
L
P
P
L
L
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
P
L

Tři nejlepší posily
Michal Tvrdík

ANALÝZA

Jeho přesun na východ Čech
mnohé šokoval. Michal Tvrdík
totiž patří k nadprůměrným
hokejistům v naší nejvyšší
soutěži. Po odchodu Roubíka
muselo vedení Hradce bývalého
kapitána nahradit, i proto se
nakonec se 32letým forvardem
dohodlo, i když jeho smlouva
bude asi velmi lukrativní.

Milan Karlíček

Po ročním angažmá v německém
Freiburgu se bek v nejlepších
letech vrací zpět do Hradce.
Jeho angažování může být pro
klub pod finanční záštitou
Petra Dědka klíčovým faktorem
k tomu, aby si Východočeši
napravili po loňském nezdaru
svoji reputaci. Ve 153 zápasech
v barvách Hradce nastřádal
skvělých 71 bodů!

Vladislav Kubeš

Nový generální manažer Aleš
Kmoníček si s sebou na východ
Čech přivedl některé své
oblíbence. Novou akvizicí se
stal i tento 33letý útočník se
zkušenostmi z extraligové
Slavie. Kubeš sice není v Hradci
moc oblíben, ale svými výkony si
jistě fanoušky udobří.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Hradec K. 0:2 Petrohrad
Benátky n/J 2:1 Hradec K.
Hradec K. 4:5 Pardubice
Olomouc 5:1 Hradec K.
Hradec K. 2:5 Ml. Boleslav
Hradec K. 2:3 Jihlava
Hradec K. 2:4 Havl. Brod
Havl. Brod 3:1 Hradec K.
Šumperk 1:1 Hradec K.
Hradec K. 2:1 Tychy
Trutnov 3:10 Hradec K.
Hradec K. 3:3 Olomouc

HRADEC
Milan Karlíček je vítanou posilou defenzivních řad Hradce Králové.

PREVIEW
Jestliže se u některých týmů neděly
žádné změny, nebo jen méně zásadní,
v Hradci Králové to nové vedení vzalo
pěkně od podlahy. Nejprve vyhověli přání
kapitána a lídra mužstva, Jaroslava Roubíka
tak uvolnili výměnou za spolehlivého
obránce Martina Vágnera do Ústí nad
Labem, v němž už 33letý forvard působil
v závěru loňského ročníku.
Jako náhradu za Roubíka přivedli
movitý Petr Dědek a jeho pravá ruka
(generální manažer) Aleš Kmoníček do týmu
Michala Tvrdíka, bývalého hráče Pardubic
či Plzně, jenž vloni pomáhal Mladé Boleslavi
k záchraně v soutěži. Co se týče
produktivity tak asi odcházející ikonu
nahradit nedokáže, ale měl by se mu hodně
přiblížit. „Klubové ambice bych nechal spíše

na vedení, ale určitě budeme chtít hrát co
nejvýše. A mé osobní – chci hrát dobrý
hokej, který bude prospěšný týmu, a
samozřejmě abych se sebou byl
spokojený,“ přeje si před startem nové

alespoň co se týče konečného stavu.
Vždyť v prvních osmi utkáních
nedokázali Východočeši ani jednou
zvítězit! „Provázely nás obrovské

individuální chyby, takže jsme museli
už před sezonou přistoupit k
pohovorům s některými hráči. Kluci si
to uvědomili a postupně se vše lepší. Je
dobré, že nás to potkalo v přípravě, kdy
si můžeme všechno v klidu vyříkat a
jasně si stanovit, že hráč pro tým
nebude přínosem, pokud nabude dojmu,
že může zápasy odehrát s prstem v
nose,“ řekl pro hokej.cz o
hokejové mizérii hlavní trenér Mička.

TIP: 3. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Jaroslav Roubík 42
2. Vít Budínský 34
3. Jan Hruška
28
Nejlepší střelec 10/11
Jaroslav Roubík 21G

sezóny nejvýraznější letní posila
východočeského celku.
Další výraznou akvizicí klubu se stal
Jakub Čech, který měl původně bojovat o
post brankářské jedničky ve Znojmě, jenže
na jihu Moravy se nedohodl s celkem
z EBELu na smlouvě. Aleš Kmoníček tak
neváhal a s talentovaným gólmanem, jenž
loni patřil k oporám Tábora, se narozdíl od
protějšků z města vína a okurek na
kontraktu dohodl. 25letý brankář by měl
vytvořit vyrovnanou dvojici s Filipem
Luňákem, kterého ovšem znovu trápí četná
zranění. I kvůli tomuto faktoru se nakonec
Kmoníček dohodl na střídavých startech
Vladimíra Koutského s nedalekými
Pardubicemi. „Jsem rád, že se nám s nimi

podařilo tuto spolupráci dohodnout. Po
zranění Filipa Luňáka jsme v podstatě
neměli druhého kvalitního gólmana, teď
můžeme říci, že máme dva kvalitní. Pokud
se Jakub Čech zraní nebo nebude v
optimální pohodě, může nám vypomoci
právě Vláďa Koutský,“ prozradil nový

generální manažer Hradce.
Zřejmě největší zážitek sezóny si
odbyli domácí fanoušci již v přípravě,
jelikož jejich tým změřil síly s nejbohatším
evropským hokejovým celkem. SKA
Petrohrad nakonec zvítězil těsným
poměrem 2:0, ale příznivci domácích
odjížděli domů víc než spokojeni. Další
zápasy se ovšem Hradci vůbec nepovedly,

Hvězda týmu
Michal Tvrdík

Odchovanec pardubického
hokeje přišel na východ
Čech proto, aby se pokusil
výkonnostně přiblížit
Jaroslavu Roubíkovi, jenž
natrvalo přestoupil do Ústí
nad Labem. 32letý útočník
vloni působil v extraligové
Mladé Boleslavi, kde patřil
k oporám mužstva.

Citelný odchod

Jaroslav Roubík
S Roubíkem nemohli Hradečtí počítat
již pro loňské play-off, nyní se ovšem
budou muset obejít bez svého
bývalého kapitána i v základní části.
Roubík byl asi nejspolehlivějším
„sběračem“ bodů v celé druhé
nejvyšší soutěži.

Chronologické umístění
2005/2006: 7.
2006/2007: 1.
2007/2008: 5.
2008/2009: 6.
2009/2010: 4.
2010/2011: 7.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hchk.cz
Interview s hlavním trenérem Jiřím Mičkou
autor: Martin Voltr
Jaká panuje v trenérské kabině spokojenost s
letní přípravou?
První část trvala devět týdnů a co jsme v ní
potřebovali odtrénovat, to se nám podařilo. To
samé platí o prvních třech týdnech těžkého
tréninku na ledě. V předzávodním období jsme pak
odehráli patřicný počet přáteláků. Samozřejmě
jsme v nich měli silné soupeře a někdy výsledky
nebyly takové, jaké by si fanoušek představoval.
Ale dá se říct, že celkově jsme spokojení.
Potrénovali jsme věci, které jsme potřebovali.
Pracovali jste na nějaké konkrétní činnosti víc
než v předchozích sezónách?
Ano, na systému. Budeme hrát vlastně dva systémy
v jednom a bude důležité, aby hráči na ledě
rozpoznali, jestli se hraje první nebo druhý. V tom
to bude jiné, loni jsme hráli jen jeden jednodušší
systém. Teď už musí hráči víc přemýšlet a poznat,
jak je potřeba se za jaké situace postavit.
Můžete naznačit něco konkrétního?
Jde o bránění středního pásma.
Zmínil jste celkem dvanáct týdnů těžkého
zápřahu hráčů. Jak to zvládali a především,
jaká je jejich fyzická připravenost na sezónu?
Klobouk dolů, že ty dávky zvládli. To, co kluci
potrénovali, se podle mě projeví trochu později.
Měli bychom mít dostatek sil na celou sezónu a pak kádru. Prvním je Jiří Kadlec, který ve svém věku pořád hraje v
bychom tím měli některé manšafty i převyšovat.
hradecké sestavě prim a i v přípravě byl na ledě jedním z nejlepších.
Jirka Kadlec je dobře připravený, hokejem žije a dělá pro něj maximum.
Velká změna proběhla ve vašem kádru v tom
Jestli patřil v přípravě k nejlepším, to teď neposoudím, ale je to zkušený
smyslu, že letos máte papírově silnější obranu
borec a my jsme rádi, že ho tady máme. Měl by nám pomoci stmelit první
než útok.
pětku, aby fungovala tak, jako když hrál s jinými spoluhráči.
Dá se říct, že na papíře jsou hráči v obraně
silnější. Ale jenom jména to nehrajou a borci, kteří Druhé jméno je Michal Tvrdík. Přišel s úlohou střelce, ale v tomto
mají k dobré hře předpoklady, to musí ukázat na
ohledu se zatím trápí.
ledě. Samozřejmě je velice dobře, že jsme obranu Michal hrál několik let extraligu a teď bude hrát první ligu, takže mu bude
takhle posílili. Už jsem několikrát říkal, že
chvilku trvat, než se s ní seznámí. V extralize a první lize se hraje se
pravděpodobně moc gólů dávat nebudeme. Tím spíš trochu jinak, je mezi tím určitý rozdíl. Ale je to kvalitní hráč a já myslím,
nesmíme zbytečně góly dostávat a musíme mít
že postupem času bude dávat góly a bude pro náš tým platný.
dobrou obranu, aby to všechno fungovalo tak, jak
má. Prostě na tři góly už musíme vyhrávat.
Teď otázka, která obvykle zajímá fanoušky nejvíce. Jaký je váš cíl
Minimálně do návratu Filipa Luňáka bude jasnou
jedničkou Jakub Čech. Jak se podle Vás srovná
s tím tlakem na vaši bránu, který zmiňujete?
Kuba Čech je z té střední generace a má toho už
odchytáno dost. Je to kvalitní gólman a dobře ví,
jak se připravit na sezónu a na jednotlivé zápasy.
Zeptám se na dvě konkrétní jména z vašeho

do sezóny?
Náš cíl, co se týče mužstva, je co nejrychleji tým stabilizovat. Myslím, že
s přibývajícím časem budeme lepší a lepší. Protože když budeme
pohromadě, tak bude každý vědět, co od toho druhého čekat. Letos jsme
z padesáti procent postavili nový kádr, což je na jednu stranu dobře,
protože je to pro hradeckou veřejnost i pro hokej oživení. Příšly nové
tváře, které budou chtít dokazovat, že hokej hrát umí. Náš cíl je
stoprocentně se dostat do play-off, pokud možno z co nejlepší pozice, a v
play-off se porvat o dobré umístění.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 30/40

brankáři: 8

útočníci: 7

Jedničkou bude nově příchozí Jakub
Čech, který zaujme místo jednoho
z nejsympatičtějších hráčů celé 1.
ligy Filipa Luňáka, který je
dlouhodobě zraněný. Hradec Králové
bude moci využívat i služeb
Vladislava Koutského, který má na
východ Čech vyřízeny střídavé starty
z extraligových Pardubic.

V útoku hradeckého mužstva naleznete
pět třicátníků! Právě tento aspekt dělá
z Hradce nepříjemného soupeře jak
v základní části, tak zejména v playoff. Důležitou postavou týmu bude, jak
již bylo zmíněno, Michal Tvrdík. Martin
Koudelka, Vladislav Kubeš, Patrik
Moskal a zejména mladičký kanonýr Vít
Budínský mu budou zdárně sekundovat.

obránci: 8

klub: 7

Velká zodpovědnost bude ležet na
dvou třicátnících, Milanu Karlíčkovi a
Jiřím Hendrichovi. Karlíček by po
roce stráveném v Německu rád
navázal na předešlé sezóny v Hradci.
Byl totiž dlouhodobě jedním z
nejlepších beků svého týmu. Odchod
Aleše Křetínského vykompenzoval
příchod Václava Čížka a M. Vágnera.

Přestupy
příchody:
Ondřej Poživil (Vrchlabí)
Vladislav Kubeš (Vrchlabí)
Michal Tvrdík (Vrchlabí)
Václav Čížek (Ml. Boleslav)
Milan Karlíček (Německo)
Martin Vágner (Třinec)
Jakub Čech (Tábor)
Jiří Cetkovský (Pardubice)
Ondřej Látal (Vrchlabí)
Luděk Brož (FRA)
odchody:
Martin Táborský (skončil)
Jan Hruška (Skalica)
Ondřej Hruška
Daniel Volráb (Litoměřice)
Aleš Křetínský (Šumperk)

Klíč k úspěchu

Tvrdíkovi se musí dařit
Jaroslav Roubík je nenahraditelný,
to ví každý, ale pokud nová posila
z ELH Michal Tvrdík prokáže své
nesporné kvality a nastřílí 25
branek, Hradec Králové může
pomýšlet na dobré umístění.

Příchod podnikatele Petra Dědka do
vedení klubu vyřešil vážnou finanční
situaci, která panovala v týmu na jaře
po odstoupení hlavních sponzorů.
S sebou do Hradce si bývalý vrchlabský
mecenáš vzal i generálního manažera,
Aleše Kmoníčka. Na velmi pěkný stadion
by ovšem mohlo chodit více diváků.

Soupiska k 10. září 2011
# post
brankář
31 brankář
brankář
61 obránce
23 obránce
4 obránce
obránce
29 obránce
78 obránce
92 obránce
71 obránce
obránce
66 obránce
70 obránce
13 útočník
70 útočník
útočník
81 útočník
78 útočník
46 útočník
32 útočník
55 útočník
51 útočník
17 útočník
útočník
89 útočník
12 útočník
95 útočník

jméno
Jakub Čech
Filip Luňák
Jiří Blažek
Zdeněk Čáp
Václav Čížek
Jiří Hendrich
Lukáš Chmelíř
Milan Karlíček
Lukáš Karlík
Martin Klement
Václav Lesák
Václav Pánek
Ondřej Poživil
Martin Vágner
Jan Berger
Ondřej Březina
Luděk Brož
Vít Budínský
Ladislav Jindřich
Jiří Kadlec
Martin Koudelka
Vladislav Kubeš
Zdeněk Kubica
Šimon Macháň
Ondřej Látal
Patrik Moskal
Michal Tvrdík
Milan Valášek

průměr: 27 let 182 cm 85 kg

narozen
13.8.1985
27.1.1980
16.12.1990
12.6.1992
30.7.1989
14.1.1979
15.4.1983
6.2.1981
30.4.1991
13.6.1989
21.2.1987
23.2.1992
22.4.1987
16.3.1984
8.2.1989
23.5.1990
19.3.1975
19.7.1988
26.6.1988
10.8.1971
11.2.1976
31.10.1978
8.8.1986
27.2.1991
15.3.1981
11.1.1981
23.7.1979
24.6.1992

věk výška váha
26 let 184 cm 83 kg
31 let 172 cm 82 kg
21 let
19 let 181 cm 68 kg
22 let 185 cm 88 kg
32 let 194 cm 109 kg
28 let
30 let 179 cm 84 kg
20 let 183 cm 81 kg
22 let 179 cm 88 kg
24 let 185 cm 82 kg
19 let 179 cm 82 kg
24 let 177 cm 80 kg
27 let 187 cm 96 kg
22 let 182 cm 90 kg
21 let 182 cm 85 kg
36 let
23 let 172 cm 85 kg
23 let 180 cm 78 kg
40 let 170 cm 84 kg
35 let 182 cm 95 kg
33 let 176 cm 83 kg
25 let 188 cm 87 kg
20 let 183 cm 73 kg
30 let
30 let 178 cm 76 kg
32 let 185 cm 89 kg
19 let 181 cm 83 kg

hůl
L
L
L
L
P
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Dominik Pacovský

Dominik Pacovský působil
v Berouně už v minulém ročníku,
ale letos by měl nasbírat více
startů, než sedmnáct z uplynulé
sezóny. Statný forvard, který
má na svou výšku (180cm) velmi
slušnou hmotnost (95kg), už je
pro 1. ligu takřka hotový hráč a
určitě nasbírá nějaký ten bod.

Jan Stránský

21letý útočník se zkušenostmi
ze zámořské QMJHL je
kmenovým hráčem Plzně, který
vloni naskočil párkrát i za
Chomutov. Letos by ale formou
střídavých startů měl
vypomáhat Berounu, kde
odehrál několik přípravných
zápasů před letošní sezónou.

Jan Soldán

Tento nadaný zadák přišel do
Berouna z pražské Slavie, kde
také s hokejem začínal.
V posledních letech ale hrával
1. ligu za Rebel, kde se
vypracoval mezi základní
stavební píliře defenzívy
Havlíčkova Brodu. Účastník
Univerziády 2011 je
defenzivním typem obránce.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Kadaň 2:1 Beroun
Beroun 0:1 Benátky n/J
Beroun 4:3 Most
Chomutov 7:0 Beroun
Beroun 0:2 Kadaň
Benátky n/J 0:1 Beroun
Beroun 5:7 Chomutov
Most 4:3 Beroun
Litoměřice 8:1 Beroun
Beroun 2:3sn. H. Brod

BEROUN
Jaroslav Nedvěd byl na jaře jmenován novým předsedou představenstva, což
by se mohlo negativně projevit na jeho výkonech na ledě.

PREVIEW
Po dlouhé době, co Beroun zažil
povedenou sezónu, se začaly dít změny,
zejména ve vedení klubu. Z rodinných
důvodů skončil na postu ředitele Filip
Vaněček, jehož zastoupil Jaroslav Nedvěd,
který bude zároveň pomáhat Medvědům i
na ledě. Uvidíme, zda se funkcionářské
starosti nepodepíší na jeho výkonech, sám
41letý zadák z toho má strach. „Nejvíc se

obávám toho, abych nemyslel jen na
starosti s klubem, což by se podepsalo na
výkonech. Nerad bych na ledě nějak škodil
kvůli tomu, že půjdu na vhazování s tím, že
se mi hlavou bude honit, proč nepřišly
výplaty nebo proč se neposlal nějaký fax,“
řekl pro hokej.cz. „Pro něj osobně to musí
být velká změna spojená s množstvím
práce. Já jsem nikdy nic podobného
nezažil, ale myslím, že ho to po sportovní
stránce možná malinko ovlivní,“ myslí si o

nové roli Nedvěda hlavní trenér týmu Jiří
Doležal.
Z postu prvního kouče odešel Richard
Žemlička, jehož zlákala nabídka Sparty
Praha, kde se zapsal do dějin už jako
dlouholetý hráč, ale odešel odtamtud
hořkým způsobem, když byl vyměněn za
Jana Alinče, který pak stejně za pražský
celek nikdy nenastoupil, jak se dočtete
v příštím čísle magazínu (v Holešovicích
bude Žemlička zastávat post asistenta).
Pro jeho náhradu nemuseli v Berouně
chodit daleko, jednoduše předali kormidlo
Medvědů jeho někdejšímu asistentovi,
Jiřímu Doležalovi, který se potká v týmu se
svým synem, jelikož jeho potomek Tomáš
(pozor, nepleťte si ho s jeho bratrem
Jiřím, který už stabilně hraje za
extraligovou Slavii) byl do středočeského
celku zapůjčen z pražské Slavie. Jako
svého rádce si Doležal vybral Miloše Pecku,
jenž v minulosti trénoval mládežnické
výběry Slavie, Sparty či Ústí nad Labem.
Příprava se Středočechům moc
nepovedla. „S průběhem přípravy jako

takové problém nemáme, ale výsledky jsou
znepokojivé. Proměňování šancí je velkým
minusem. Na rozdíl od jarního play off si
příležitosti vypracujeme, ale nedáváme
góly. Náznaky neklidné atmosféry v kabině
nebo klubu jsem však nezaregistroval.“ řekl

pro Libora Kulta hlavní kouč Berouna Jiří
Doležal. „Po loňsku by všichni rádi znovu do

play off, ale nepůjde o lehký úkol. Chtěli
bychom se pohybovat co nejvýš a podobně
jako v minulé sezoně držet dlouho domácí

neporazitelnost,“ přeje si do další
sezóny bývalý slavný hokejista, nyní už
ovšem kouč Medvědů, který se musí
vyrovnat s absencí bývalého kapitána
Medvědů Jiřího Novotného, který
těsně před startem prvoligového
ročníku ukončil svoji bohatou kariéru.
T

"Jirka se tak rozhodl v průběhu
přípravy kvůli vleklým problémům s
koleny a i kvůli tomu, že dostal dobrou
pracovní nabídku a my jeho rozhodnutí
plně respektujeme,“ řekl o výrazné

ztrátě týmového hokejisty, který nyní
bude trénovat jeden z mládežnických
celků Berouna, Nedvěd.

TIP:

10. MÍSTO

Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Jaroslav Nedvěd 25b
2. Jiří Hašek 24b
3. David Švagrovský 24b
Nejlepší střelec 10/11
Jiří Hašek 13G

Hvězda týmu
Jiří Hašek

33letý holohlavý vtipálek
patřil již vloni
k nejdůležitějším mužům
Berouna. V loňském ročníku
oproti sezóně 2009/2010
robustní forvard ubral na
produktivitě, ale zato
s Berounem mohl slavit
postup do play-off, kdežto
tehdy Šumperk sestoupil.

Citelný odchod

Jiří Novotný
Pro mnohé bylo šokem, když těsně
před začátkem sezóny ukončil
kariéru tento bývalý kapitán
Medvědů. Novotný byl pro Beroun
užitečný jak v defenzivní, tak
v ofenzivní činnosti.

Chronologické umístění
2005/2006: 10.
2006/2007: 12.
2007/2008: 13.
2008/2009: 14.
2009/2010: 14.
2010/2011: 8.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hokej.cz
Interview s defenzivní oporou
Jaroslavem Nedvědem
autor: Libor Kult
Jak se seběhlo to, že jste před
sezónou vystřídal na postu
výkonného ředitele Filipa Vaněčka?
„Jeden z akcionářů mě kontaktoval
během dovolené, po návratu z ní se
mě ptal ještě jednou, jestli bych do
toho šel. Moc času na rozmyšlenou
jsem neměl, přestože jsem byl
kandidátem číslo jedna. Po poradě s
Ríšou Žemličkou nebo Petrem Břízou
jsem zjistil, co všechno to obnáší, a
nabídku jsem přijal. Všude se snaží
šetřit, tak možná proto vznikl nápad,
že bych se kromě hraní podílel i na
chodu celého klubu, když jsme se
dohodli na mém působení v roli
hráče.“
Čeho se nejvíce bojíte v nové
funkci?
„Občas se mi svírá žaludek jako při
maturitě, když vidím, co všechno mě
čeká. Hokejové stránky se nebojím,
tam si myslím, že jsem silný. Na věci
kolem financí, sponzorských smluv
nebo jednání s radnicí nejsem tolik
zvyklý a musím se do toho dostat. Už
se podílím na podepisování nových
smluv, takže během letní přípravy
jsem ráno chodil do kanceláře
pracovat a odpoledne jsme se
společně s bráchou připravovali
individuálně. Dřív jsem byl zvyklý
trénovat ráno.“
Jak dlouho ještě plánujete hrát
aktivně hokej?
„Poslední tři roky si stále říkám, že
vstupuji do závěrečné sezony. Jenže
zdraví drží, ani na ledě to není
nejhorší, takže pořád trvá zájem,
abych hrál. Teď jsme se dohodli, že
si ještě rok střihnu, ale asi už bude
definitivně poslední.“
Myslíte si, že vaše funkcionaření
ovlivní vaši hru?
„Jako hráč problémy vnímáte, ale po
tréninku jedete domů a máte čistou
hlavu. Řešíte jen hokej. Teď k tomu
přibude i nutnost zabývat se
případnými potížemi klubu jako

takového. Nejvíc se obávám toho, abych nemyslel jen na starosti s klubem, což by se
podepsalo na výkonech. Nerad bych na ledě nějak škodil kvůli tomu, že půjdu na
vhazování s tím, že se mi hlavou bude honit, proč neodešly výplaty nebo proč se neposlal
nějaký fax.“
Krátký rozhovor s obráncem Jiřím Jebavým
Čeho byste chtěl letos dosáhnout?
„Chci udělat dobrý výsledek s Berounem, dostat se do play off a v něm ještě o kousek
dál než v minulé sezoně. Pokud si mě všimnou trenéři Slavie a získal bych stálejší místo v
sestavě, byl bych rád. Těžko ale říct, jak náročné to bude. Přece jen obránců mají asi
dost, navíc se vrátil Jakub Šulc, s nímž jsem hrával v Havlíčkově Brodě a loni nastupoval
za České Budějovice.
Jak berete svoje angažmá v prvoligovém Berouně?
„Dostávám tu dost prostoru na ledě, takže mám možnost se vyhrát. V extralize jsem si
sice připsal starty, ale na led jsem se dostal třeba jen pětkrát za zápas a já teď
potřebuji hrát.“

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 23/40

brankáři: 8

útočníci: 7

Dominik Furch byl loni druhým
nejlepším brankářem prvoligového
ročníku. Zvláště v první polovině
sezóny byl možná nejdůležitějším
mužem berounské sestavy. Jenže
nyní má Slavia problém s marodkou,
takže uvidíme, jak se situace
v brankovišti vyvrbí. V záloze je
plzeňský mladík Marek Mazanaec.

V Berouně je hned několik
nenápadných, byť velmi kvalitních
útočníků. Na kapitána Jiřího
Novotného se už ovšem Beroun
spoléhat nebude, jelikož ukončil
kariéru. Důraz do hry vnese Jiří Hašek,
bojovnost zase slávističtí mladíci.
Tradičními oporami klubu jsou Michal
Pavel, Jan Besser a Martin Kupec.

obránci: 4

klub: 4

Klíčovou postavou defenzívy je
Jaroslav Nedvěd, který je i
základním kamenem přesilovek
Berouna. Od této sezóny bude brzy
již 42letý zadák i hrajícím
výkonným ředitelem středočeského
klubu. Ze Slavie přišel talentovaný
Jan Soldán. Výkonnostní progres by
měl nastat u Jiřího Jebavého.

Kádr Berouna je stavěn většinou hráči,
kteří u Medvědů jen hostují nebo
působí formou střídavých startů. To
může v některých situacích být
problém, ale v celkovém součtu z toho
Středočeši prosperují. Vycházející
trenérská hvězda Žemlička odešel do
Sparty, jeho pozici zaujal J. Doležal.

Přestupy
příchody:
Lukáš Žalčík (Sparta)
Jan Stránský (Kladno)
Jan Soldán (H. Brod)
Dominik Pacovský (Sparta)
Marek Mazanec (Plzeň)
Tomáš Doležal (Litoměřice)
Jakub Stromko (H. Brod)
Jan Milfait (H. Brod)
Miroslav Forman
Jindřich Barák
Pavel Klhůfek (Slavia)
Daniel Sobotka
Tomáš Rubeš
Dominik Vaněk
odchody:
Jiří Novotný (skončil)
Jan Rudovský (Most)
Jan Látal
David Švagrovský (SVK)
Filip Novotný (Jihlava)

Klíč k úspěchu

Osa týmu Furch-Nedvěd-Hašek
Největším trumfem berounského
vedení během „okurkové“ sezóny
bylo jistě zajištění služeb těchto
tří hráčů pro další ročník. Pokud se
tomuto triu hvězd bude dařit, mají
Medvědi šanci na play-off.

Soupiska k 10. září 2011
Číslo

Jméno

Post

Narozen

38

Furch Dominik

B

19.4.1990

35

Kareš Daniel

B

30.5.1988

Post

Narozen

Číslo

Jméno

7

Barák Jindřich

O

10.2.1991

14

Husák Patrik

O

23.4.1990

12

Jebavý Jiří

O

17.3.1989

71

Malý Robin

O

17.5.1989

55

Nedvěd Jaroslav

O

24.9.1969

Sobotka Daniel

O

15.8.1992

Soldán Jan

O

28.6.1988

Post

Narozen

Besser Jan

U

10.12.1982

29

Doležal Tomáš

U

29.9.1990

88

Forman Miroslav

U

12.8.1990

17

Hašek Jiří

U

15.11.1977

98

Klhůfek Pavel

U

27.10.1991

15

Kupec Martin

U

15.2.1988

66

Milfait Jan

U

29.12.1991

87

Pacovský Dominik

U

8.6.1990

10

Pavel Michal

U

16.6.1986

18

Rubeš Tomáš

U

25.9.1992

16

Stromko Jakub

U

31.3.1987

11

Švagrovský David

U

21.12.1984

21

Vaněk Dominik

U

29.9.1991

20

Vlček Ladislav

U

26.9.1981

47

Žalčík Lukáš

U

15.10.1990

3
77
Číslo
8

Jméno

ANALÝZA

Tři nejlepší posily
Šimon Hrubec

Na tomto teprve 20letém muži
bude ležet velká zodpovědnost.
Právě on by měl být klíčovým
mužem Horáků. Vloni podával
v Písku skvělé výkony, které
ovšem nebyly podpořeny dobrou
hrou ostatních spoluhráčů.

Martin Štefl

Třebíč se potřebovala pojistit
před případným Hrubcovým
startem za České Budějovice, a
tak do svých řad přivedla ještě
jednoho nadprůměrného
brankáře, bývalého hráče
Sparty či Vsetína Martina
Štefla. Bude zajímavé sledovat
boj o post gólmanské jedničky.

David Rangl

Příchod tohoto hokejisty se dá
brát jako jeden z klíčových,
jelikož takovýchto beků na trhu
moc nebylo. Do řad Třebíče
vnese třinecký zadák
zkušenosti, které posbíral ve
dvaceti extraligových startech
či v loňské prvoligové sezóně
v dresu Znojma, kde patřil
k těm lepším obráncům.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Znojmo 2:3 Třebíč
České Budějovice 2:1 Třebíč
Třebíč 3:4 Jihlava
Třebíč 3:5 H. Brod
Šumperk 2:2 Třebíč
Třebíč 1:2 Olomouc
Třebíč 2:1 Znojmo
Jihlava 2:4 Třebíč
H. Brod 3:4 Třebíč
Třebíč 2:0 Šumperk
Olomouc 5:2 Třebíč

TŘEBÍČ
Zdeněk Sedláček je nejzkušenějším mužem z obrany Horácké Slavie. Od
drobného, leč nebojácného beka tím pádem trenéři očekávají kvalitní výkony.

PREVIEW
Stejně jako v drtivé většině klubů se
hráčům Třebíče snižovaly platy. Dva
dosavadní stavební kameny základní
sestavy Kamila Pokorného na tento
verdikt nepřistoupily, jde o vytáhlého
Petra Zahradníka, jenž vyhrál klubové
bodování sezóny 2007/2008 a je i
odchovancem místního klubu, a Pavla
Buličku, který vloni nasbíral sedm
plusových bodů do kolonky +/- a
v Horácké Slavii se taktéž naučil
hokejovým základům.
Třebíč si také nemohla dovolit
služby Ondřeje Malinského, vloni
nejlepšího střelce mezi beky v interním
hodnocení. Zejména obrana se tedy
oproti uplynulé sezóně výrazně změnila,
zůstali jen tři beci (L. Sláma, Z.
Sedláček, R. Kadela). Z partnerských
Českých Budějovic do defenzivních řad
tradičního prvoligového celku zamířil
Martin Havran, který prostředí v Třebíči
již dobře zná, a teprve 20letý zadák
Stanislav Dietz. Na Vysočinu se
z dalekého Liberce vrátil místní
odchovanec Martin Sobotka, drobný
zadák, který letos zažije premiérovou
sezónu mezi seniory. Také na
brankářském postu došlo ke značným
změnám. Dlouholetý gólman číslo 2 Pavel
Míča skončil v pouhých 24 letech
s profesionálním hokejem, Radek Fiala
pak po skončení smlouvy od Horácké
Slavie nabídku kontraktu nedostal.
Stanislav Neruda se pak vrátil zpět do
Havlíčkova Brodu. Na jejich pozice přišel
z extraligového Mountfieldu Šimon
Hrubec, jenž by měl patřit
k nejdůležitějším mužům svého klubu.
Hrubcovým konkurentem bude třinecký
Martin Štefl, který by se v úvodu
ročníku měl s mladým brankářem
pravidelně střídat. „Šimon Hrubec je

tady s námi delší časový úsek, Martin
Štefl přišel nedávno na doporučení
trenérů Třince. Podával tady velice
kvalitní výkony a my víme, že byl velice
talentovaný brankář, pak na čas sešel z
mysli a hledáčků trenérů a agentů.
Myslím ale, že se dal do kupy, pracuje na
sobě a je to vidět i na jeho kvalitních
výkonech. Máme teď dva kvalitní gólmany
a to je pro naše mladé mužstvo strašně
důležité. Nechtěl bych teď říkat, že ten,
nebo onen bude jedničkou. Chceme, aby
chytali oba dva. Nikomu nepřeju žádné

zranění, ale v případě problémů prvního
brankáře si můžou Budějovice Šimona
stáhnout… S tím, co teď máme v bráně,
jsme ovšem spokojeni,“ řekl pro

hstrebic.cz hlavní trenér Kamil Pokorný,
který je zároveň i sportovním manažer
klubu, takže tréninky místo něj
připravuje jeho asistent Radek Novák.
V útoku k tolika změnám nedošlo,
opory ofenzivy totiž zůstaly. Na místa
hráčů, kterým skončilo hostování (Okál,
Finsterle) na Horácko zamířili v Třebíči
velmi dobře známí Radim Heřman, Tomáš
Kaut, Vladimír Stejskal a další.

TIP: 8. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Petr Obdržálek 29b
2. Vilém Burian 29b
3. Petr Zahradník 23b
Nejlepší střelec 10/11
Petr Obdržálek 14G

Hvězda týmu
Vilém Burian

S jeho službami již fanoušci
Třebíče skoro přestali počítat,
jelikož po loňském
extraligovém play-off, v němž
23letý útočník vypomáhal
Mountfieldu, se na něj pěly ódy.
Nakonec ovšem rychlý forvard
v ELH smlouvu nepodepsal,
střídavé starty do Českých
Budějovic ovšem vyřízeny má.

Citelný odchod

Ondřej Malinský
Produktivní obránce, jehož přehled ve
hře je skvěle uplatňován v přesilových
hrách, byl pro Třebíč až moc dobrý a
drahý, takže po jedné sezóně na Vysočině
se zkušený zadák vrátil na sever Čech,
tentokráte ne do Chomutova, ale do
Kadaně.

Chronologické umístění
2005/2006: 11.
2006/2007: 6.
2007/2008: 12.
2008/2009: 13.
2009/2010: 5.
2010/2011: 10.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hstrebic.cz
Interview s hlavním trenérem Kamilem
Pokorným
autor: Jiří Mokrý

Blíží se to, na co jste se s týmem téměř půl
roku připravovali, jak byste zhodnotili
přípravu na patnáctý prvoligový ročník
Horácké Slavie? Myslíme si, že ta příprava
byla mimořádně kvalitní. Společně s Radkem
Novákem jsme si řekli, že chceme vsadit na
celoplošný hokej, který vyžaduje hodně
bruslení a hodně soubojů. Máme mladé mužstvo
a nic jiného pro nás ani nepřipadalo v úvahu,
takže podle toho jsme zvolili i model letní
přípravy. Zařadili jsme některé progresivní
věci a zatím nám odehrané zápasy ukazují, že
naši hráči jsou schopni utkání kondičně dobře
zvládat.
Mužstvo se od začátku přípravy každou
sezónu mění, postupně krystalizuje ligová
sestava. Jak jste spokojen se složením
současného třebíčského kádru? Nemyslím si,
že by se letos mužstvo měnilo nějak moc, chtěli
jsme v akci vidět ještě některé hráče,
abychom zbytečně neprošvihli nějakého kluka,
který by nám mohl pomoct. Většinou to ale
dopadlo tak, že ti hráči byli na hraně a nebyli
pro nás posilami, takže jsme se s nimi rozloučili
a postupně nám vykrystalizovalo zhruba 22
hráčů, plus musíme počítat Honzu Bulu a Edu
Kadelu, kteří jsou na střídavý start v
Jindřichově Hradci, kde dostanou prostor,
budou hodně hrát a my si je můžeme kdykoli
podle potřeby stáhnout. Sezóna je strašně
dlouhá, zápasy jsou hodně nahuštěné, jdou
rychle za sebou, takže i z toho důvodu musíme
mít kádr o něco širší, než jsme byli zvyklí v
minulých letech. Ten kádr, který teď máme, je
i v našich ekonomických možnostech, pomohl
nám i Třinec a České Budějovice, s kterými
jsme se rychle dohodli už na jaře. Z toho, co
jsme měli k dispozici, jsme se snažili složit co
nejlepší mužstvo. Není tajemstvím, že
ekonomika v našem regionu je špatná, a od toho
se odvíjí i minimální podpora hokeje ze strany
firem a podniků. Musím vyzdvihnout Město
Třebíč, kdyby to nepodporovalo celý třebíčský
hokej od malých dětí až po muže, tak bychom
tuhle soutěž nemohli hrát.
Společně s Radkem Novákem ve dvojici
začínáte na trenérské lavičce první celou
sezónu od začátku. Jak vaše spolupráce
klape? To je velmi důležitá věc a já jsem

se po loňské sezóně netajil tm, že s Radkem se spolupracuje hodně dobře, a
když vedení klubu chtělo, abychom pokračovali, tak moje první podmínka byla,
abychom to dělali spolu a tím je myslím řečeno vše.
Můžete trošku nastínit, jak máte rozdělené kompetence a to, co má
každý z vás na starost při utkáních? Radek odvádí velké penzum práce,
protože já ještě dělám práci sportovního manažera a tam je záběr práce
hodně velký, takže Radek chystá tréninky, které pak spolu konzultujeme, plus
chystá videa. Já mám na starost finální řešení a koučing při zápase, plus vedu
porady v kabině. Na střídačce má Radek na starost obránce a já útočníky.
Velice důležitý je nejen první zápas v Mostě ale celý začátek soutěže. S
čím do ní budete vstupovat? Jsme nachystaní, akorát po posledním volném
víkendu, který teď hráči mají, protože pak je ten program strašně nahuštěný,
doladíme poslední věci, připravíme se na prvního soupeře a půjdeme na to.
Samozřejmě bychom chtěli dobře odstartovat a já věřím, že se nám to podaří.
Sezóna je hrozně dlouhá a my potřebujeme, aby naši mladí hráči hned od
prvního kola podávali nadstandardní výkony a abychom sbírali body.
Jaký bude letos výkonnostní cíl mužů Horácké Slavie? Na tuhle otázku je
složité odpovídat. Každý chce do play – off, samozřejmě však záleží na tom,
jak se ta sezóna bude vyvíjet, jaké bude mít fáze, jak budou hrát ostatní
mančafty, jak se bude dařit nám … Do play – off bychom samozřejmě chtěli,
to nebudeme zastírat a to samo o sobě už je sportovním úspěchem a my
bychom tam byli strašně rádi. Na druhou stranu musíme vidět v jaké situaci se
nacházíme. Pracujeme s mladými hráči, budeme po nich chtít, aby předváděli
dobrou hru, kterou bychom rádi přilákali diváky na domácí stadion do hlediště,
aby viděli, že kluci ze sebe vydávají všechno, že dobře pracují a že to přináší i
výsledky. Prioritou samozřejmě je vyhnout se starostem se záchranou a když
to jen trochu půjde, tak chceme zabojovat a prokousat se do nejlepší osmičky.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 24/40

brankáři: 8

útočníci: 6

Šimon Hrubec by měl být klíčovým
mužem týmu z Vysočiny. Loni zářil
v Písku, letos by se mu měly
statistiky ještě zlepšit, jelikož by
před sebou měl mít přece jen
kvalitnější zadáky. O post jedničky
bude tvrdě bojovat také zkušený
Martin Štefl. V brankovišti tedy
slabinu Třebíče nehledejte.

Záležet bude na výkonech Viléma
Buriana, který by chtěl svoji bilanci
z loňské sezóny ještě o nějaký ten
bodík navýšit. Důležité je i to, že
v týmu setrval David Ostřížek, který
se každým odehraným zápasem
zlepšuje a nyní bude oporou svého
týmu. Hostování ze Zlína bylo
prodlouženo i Martinu Čechovi,
kterému se v přípravě střelecky
dařilo.

obránci: 5

klub: 5

Klíčovým obráncem bude David Rangl,
který v loňské prvoligové sezóně
v dresu Znojma patřil k nejlepším
bekům svého týmu. Z Tábora
(Českých Budějovic) přišel
produktivní mladík Martin Havran.
Tradiční postavou třebíčské
defenzivy je Lukáš Sláma.

Přestupy
příchody:
Šimon Hrubec (Mountfield)
Stanislav Dietz (Mountfield)
Martin Havran (Mountfield)
Martin Sobotka (Liberec)
Radim Heřman (Mountfield)
Tomáš Kaut (Chrudim)
Vladimír Stejskal (Mountfield)
Martin Štefl (Třinec)
Michal Milotínský (J. Hradec)
Lukáš Kovalský (Znojmo)
Vladimír Brož (Ústí n/L)
David Rangl (Třinec)
odchody:
Pavel Bulička (skončil)
Marcel Hrbáček (skončil)
Ondřej Malinský (Kadaň)
Jakub Kania (Třinec)
Radim Ostrčil (Rebel)
Zdeněk Okál
Pavel Míča (skončil)

Klíč k úspěchu

Brankářský tandem Hrubec-Štefl
Post gólmana má jako tradičně
Horácká Slavia obsazen kvalitně.
Vždyť jak Šimon Hrubec, tak i Martin
Štefl patří k nadprůměrným
prvoligovým gólmanům. Právě oni jsou
nejdůležitějšími hráči celku z Horácka.

Nepříliš slavný rozpočet klubu
nedovoluje podepisovat smlouvy
s elitními hráči, HST se tak musí
spoléhat na vlastní odchovance. Na co
se ale družstvo pod vedením hlavního
trenéra Kamila Pokorného může
těšit, je podpora od fanoušků
Horácké Slavie.

Soupiska k 10. září 2011
# post
jméno
1 brankář Lukáš Dusík
30 brankář Šimon Hrubec
48 brankář Martin Štefl
1 brankář Adam Wolf
22 obránce Vladimír Brož
90 obránce Stanislav Dietz
17 obránce Martin Havran
7 obránce Roman Kadela
66 obránce David Rangl
6 obránce Zdeněk Sedláček
18 obránce Lukáš Sláma
25 obránce Martin Sobotka
11 útočník Jan Bula
61 útočník Vilém Burian
26 útočník Martin Čech
9 útočník Martin Dočekal
10 útočník David Dolníček
19 útočník Radim Heřman 1
20 útočník Eduard Kadela
19 útočník Tomáš Kaut
91 útočník Lukáš Kovalský
39 útočník Marek Laš
49 útočník Michal Milotínský
44 útočník David Ostřížek
96 útočník Milan Přibyl
81 útočník Vladimír Stejskal
69 útočník David Vítek
5 útočník Tomáš Vondráček
průměr: 23 let 184 cm 83 kg

narozen
31.3.1992
30.6.1991
18.5.1986
26.4.1991
9.9.1990
10.9.1990
2.10.1989
27.3.1989
23.3.1988
12.5.1977
13.3.1983
23.9.1991
1.4.1987
16.8.1988
26.7.1984
7.12.1990
6.2.1979
3.4.1991
27.3.1989
8.5.1989
1.1.1991
24.1.1987
25.2.1990
1.10.1990
11.4.1984
5.7.1989
20.2.1990
16.2.1991

věk výška váha
hůl
19 let 185 cm 80 kg
L
20 let 184 cm 76 kg L
25 let 183 cm 75 kg L
20 let 176 cm 75 kg L
20 let 188 cm 85 kg L
20 let 192 cm 82 kg L
21 let 180 cm 76 kg
L
22 let 187 cm 85 kg P
23 let 183 cm 96 kg P
34 let 175 cm 81 kg
L
28 let 181 cm 85 kg
L
19 let 168 cm 65 kg
P
24 let 178 cm 75 kg P
23 let 194 cm 90 kg L
27 let 184 cm 82 kg L
20 let 197 cm 98 kg L
32 let 183 cm 85 kg L
20 let 184 cm 85 kg P
22 let 186 cm 90 kg P
22 let 193 cm 81 kg
P
20 let 181 cm 78 kg
P
24 let 188 cm 87 kg P
21 let 189 cm 75 kg
L
20 let 190 cm 85 kg L
27 let 182 cm 94 kg L
22 let 182 cm 85 kg L
21 let 180 cm 83 kg
L
20 let 188 cm 90 kg L

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Lukáš Král

Po sestupu Orlic z 1. ligy bylo
jasné, že Lukáš Král,
nejčastější asistent loňského
prvoligového ročníku,
z Chrudimi odejde. 35letý
forvard nakonec zamířil do
Benátek, kde by měl alespoň
částečně nahradit
odcházejícího Tomáše Urbana.

Jan Jaroměřský

Další posilou z Chrudimi se stal
talentovaný zadák Jan
Jaroměřský, který v loňském
ročníku dostával velký prostor
vedle zkušeného Zdeňka
Toužimského, takže tento
drobný bek mohl posbírat
velkou porci poznatků, které
může letos zúročit.

Dalibor Bortňák

Dalibor Bortňák se do Čech
vrátil po třech sezónách
strávených v zámořské WHL,
kde úspěšně oblékal barvy
Kamloops Blazers. Slovenský
útočník ve službách Liberce
v loňské sezóně ve WHL
nasbíral solidních 44 bodů.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Benátky n/J 2:1 Hradec K.
Ústí n/L 4:4 Benátky n/J
Beroun 0:1 Benátky n/J
Kadaň 1:5 Benátky n/J
Benátky n/J 1:4 Ústí n/L
Ml. Boleslav 6:3 Benátky n/J
Benátky n/J 0:1 Beroun
Benátky n/J 3:1 Ml. Boleslav
Benátky n/J 5:1 Litoměřice
Litvínov 6:1 Benátky n/J
Litoměřice 2:3 Benátky n/J

BENÁTKY N/J
Petr Kolmann patří k nejlepším ofenzivním bekům 1. ligy.

PREVIEW

„Máme dobrý mančaft. Naším cílem je
hrát v klidu, hrát dobrý hokej a mít z
hokeje radost,“ přeje si zase zkušený

rodák z Plzně Tomáš Klimt, který by
V Benátkách se toho přes letní přípravu měl patřit ke klíčovým mužům sestavy
trenéra Černého, stejně jako jeho
moc neudálo, za zmínku ale stojí podpis
vrstevník Lukáš Král. „Nedávám si
nové smlouvy s trenérem Černým, odchod
loňského tahouna týmu Tomáše Urbana do bodové cíle, jelikož jsem v minulosti
potkal jen asi dva nebo tři hráče z
Liberce a získaní nové akvizice v podobě
nového týmu, takže bude záležet, jak si
Lukáše Krále. „Hodně si slibujeme od

Lukáše Krále, který nasbíral spoustu
zkušeností, a loni se mu v Chrudimi bodově
hodně dařilo. Navíc budeme mít stabilně k
dispozici nejlepší hráče z liberecké
juniorky, které jsme doposud nemohli úplně
využívat, neboť se v juniorské extralize
hrálo o bytí a nebytí. Nyní má Liberec
status hokejové akademie, takže nemůže
sestoupit, z čehož budeme profitovat i
my,“ prozradil pro Libora Kulta Milan
Černý, hlavní trenér týmu.
Ztráta dvoumetrového čahouna Urbana
bude pro sestavu Pojizeřanů zásadní, ale
dobrými příchody by se měla alespoň
částečně limitovat. O náhradě za High
Towera, jak se Urbanovi přezdívá, se
rozhovořil i Bartoloměj Salanský, generální
manažer Benátek nad Jizerou. „Myslím si,

sednu s parťáky v lajně. Navíc mým
úkolem bude spíš ukázat mladým
klukům, jak co chodí, a jít jim
příkladem,“ sdělil pro hokej.cz Král.

TIP: 11. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Tomáš Urban 46b
2. Petr Kica 21b
3. Josef Skořepa 20b
Nejlepší střelec 10/11
Tomáš Urban 22G

že Skalický, Bulíř, Jonák a Niko by měli
díru po Urbanovi zacelit. Pochopitelně to
nebude jednoduché, jelikož tito mladí
hráči si na dospělý hokej teprve zvykají.
Proto ale existuje farma.“

Právě status liberecké farmy dělá
z Benátek nevyzpytatelný tým. Vždyť
v letní přípravě mohli trenéři využívat
všech moderních prostředků, kterými mohl
disponovat i partnerský Liberec, na to, aby
hokejisté dostatečně nabrali kondici. Navíc
někteří hráči se připravovali i s áčkem
Bílých Tygrů, což jim určitě prospěje.
Dalším důvodem tří sezón v play-off v řadě
je domácí prostředí. To, že je při zápasem
oproti jiným stadionům ticho, nahrává spíš
domácím, kdežto hosté jsou před
takovouto kulisou zaraženi. Nejvíce je to
zřetelné při zápasech v play-off, kdy
Benátčané dokázali potrápit i papírově
silnější celky typu Ústí nad Labem, Hradce
Králové či Kadaně. I přes solidní výsledky
v přípravě mají Benátky jasný cíl, zachránit
se v lize. A že tento úkol nebude
jednoduchý, ví i hlavní kouč středočeského
celku. „Záchrana je zásadní cíl, který bude

po snížení počtu účastníků zase o něco
složitější. Samozřejmě to neznamená, že se
spokojíme jen s včasným udržením soutěže.
Nicméně chceme jít postupnými kroky
podle toho, jak se nám podaří vstup do
sezony,“ řekl pro hokej.cz.

Hvězda týmu
Lukáš Král

Nejčastější nahrávač
loňského prvoligového
ročníku po sestupu svého
kmenového klubu změnil
působiště a zamířil do
Benátek, kde se pokusí
alespoň částečně nahradit
odcházejícího Tomáše
Urbana. Bude to mít ale
hodně těžké.

Citelný odchod

Tomáš Urban
Dvoumetrový forvard předváděl
v loňském ročníku úchvatné výkony,
které nemohly být opomenuty
vedením Liberce, do jehož sestavy se
dle našeho magazínu 3. nejlepší hráč
loňské sezóny dokázal probojovat.

Chronologické umístění
2005/2006: 2.liga
2006/2007: 2.liga
2007/2008: 2.liga
2008/2009: 12.
2009/2010: 10.
2010/2011: 11.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hokejbenatky.cz
Interview s hlavním trenérem Milanem Černým
autor: Ondřej Nejedlo
Před nastávající sezónou přišlo do týmu několik
libereckých juniorů. Jak se vám jeví?
Liberecké juniory jsme znali. V Liberci je nyní
Bulíř, který bojuje o stabilní místo v kádru Bílých
Tygrů, když se mu ho nepodaří vybojovat, tak bude
hrát tady. Jsou tady Skalický s Jonákem, kteří tu
už něco málo odehráli v loňské sezóně. Nově je
tady Kouřil, které také prošel libereckou juniorkou.
Všechny tyto kluky znám. Myslím si, že už mohli
hrát pravidelně v loňské sezóně první ligu a dnes by
možná byli výkonnostně ještě lepší, ale protože byli
plně vytíženi v juniorce, tak nám nebyli příliš k
dispozici. Nyní je tu máme od jara plně k dispozici.
Možná je trochu chybou, že v juniorském týmu
Liberce není více výraznějších obránců. Tam bych
si představoval početnější doplnění našeho týmu.
Jak tito mladí hráči berou angažmá v
prvoligovém týmu Benátek?
To je otázka spíše na ně samotné. Ale myslím si,
pokud mají otevřené oči, tak první liga je těžká
soutěž, která je posouvá nahoru. Cesta do prvního
týmu Liberce je otevřená pro všechny. Pokud se
zde budou prosazovat, tak v brzké době mohou za
tamní áčko nastoupit. Kupříkladu Lukáš Krejčík tam
dobře odehrál v létě řadu přátelských utkání. Hrál
tam také Miroslav Kopic, Daniel Skalický. Myslím
si, že ideální odrazový můstek do extraligy v
barvách Liberce je z naší farmy. Kdyby byli někde
jinde, tak to bude složitější, protože nebudou tolik
na očích, jako jsou tady.
Když se podíváme na soupisku Bílých Tygrů, tak
několik hráčů prošlo Benátkami. To vás musí asi
těšit, ne?
Mám z toho radost. Když odsud někdo odejde
třeba i v rozjeté sezóně do extraligy, tak mu
říkám, aby tam šel a že už ho tady nikdy nechci
vidět. Hráči tam musí jít s tím, že když se uvolní
po někom místo, tak ho musí zaplnit a ne jen
provětrat dres. To je náš cíl. Na druhou stranu
jsme rádi, když v pauze hráči, kteří v Liberci hrají
méně, tak sem přijdou a pomůžou nám. To
samozřejmě vítáme. Příchozí hráči tady nikdy nic
neodflákli, někomu se podařilo třeba něco navíc,
někdo zase odehrál svůj standard. Hráči z Liberce
se sem nechodili jen rozehrát, ale kolikrát přišli,
aby nám trochu bodově pomohli. To není ideál. My
bychom neměli zatěžovat extraligový tým tím,
abychom jim brali hráče, kteří pravidelně hrají. A
pak je ještě jedna věc, která mě štve. Jestliže má
někdo farmu jako Liberec, tak by se zde hráči měli
moct rozehrávat po zranění kdykoliv a ne být

Hlavní trenér Pojizeřanů Milan Černý.
limitováni 26 zápasy v extralize. To si myslím, že není dobře. Zrušení
toho limitu by určitě českému hokeji pomohlo, o tom jsem přesvědčen.
Na Benátky čeká v úvodu sezóny velmi těžký los. V prvních třech
kolech jedeme ven, navíc hned z kraje do Chomutova a Ústí nad
Labem, tedy ke dvěma největším favoritům soutěže. Může být
tento los výhodou nebo naopak?
Ideál to není, to je jasné. Stejně bychom však s nimi museli hrát.
Samozřejmě do toho půjdeme s tím, že z toho budeme chtít urvat
nějaké body. Tím mám na mysli všechny utkání. Třetí zápas hrajeme v
Mostě, takže start je maximálně těžký. Pevně věřím, že si nějaké body
přivezeme. S tím do toho půjdeme.
Přes léto se stala drobná změna i v realizačním týmu, kdy odešel
masér Tomáš Bartoň do týmu Lev Poprad a jeho místo zaujal
někdejší benátecký obránce Martin Tondr. Jak nový masér zapadl
do týmu?
Martin Tondr si svým chováním o místo řekl. Všichni jsme ho tady
považovali za typ, který by tuto roli mohl plnit velice dobře a zatím to
také potvrzuje. Martin je typ, který nechce prohrávat. Je to kluk,
který rád někomu pomůže. Není mu zatěžko hráčům něco připravit
nebo nachystat či po nich něco uklidit. Samozřejmě masíruje, brousí
brusle. Nemá problém dělat servis do nedávné doby z větší míry svým
spoluhráčům, někomu by to třeba dělalo problém. On je ten typ, který
by to měl dělat a kdoví kde jednou skončí.
Mohl by ještě naskočit v obraně benáteckého týmu?
On má nyní práce dost. Už pravidelně netrénuje, takže si myslím, že
jeho kondice půjde trošku dolů. Když s námi jde na trénink, nebo máme
menší počet hráčů, tak samozřejmě zvládá všechno. Bude ještě hrát
druhou ligu za Nymburk.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 22/40

brankáři: 8

útočníci: 5

Benátky se mohou pochlubit stabilní
brankářskou dvojící, jednou
z nejlepších v 1. lize. Oba dva muži
v brance, jak Jiří Stejskal, tak
Michal Nedvídek, by mohli zastávat
pozici jedničky. Více příležitostí
dostává od trenérů prvně jmenovaný,
je totiž oproti Nedvídkovi zkušenější.

Co se týče ofenzívy, tam by měli mít
Benátečtí asi největší problém.
Odchodem Tomáše Urbana ztratil kouč
Černý tahouna mužstva. Vedení ovšem
zapracovalo a do kádru přivedlo Lukáše
Krále. K tomuto forvardovi ale musí
trenér najít vhodné spoluhráče, kteří
budou proměňovat šance, jež jim
připraví právě nová posila z Chrudimi.
Dalšími lídry ofenzívy budou Tomáš
Klimt, Ctibor Jech a Josef Skořepa.

obránci: 6

Nenechte se zmást věkovým
průměrem defenzívy týmu
z nejmenšího prvoligového města
(7000 obyvatel). I když je velmi
mladá, nepostrádá zkušenosti ani
kvality. Petr Kolmann je špičkový bek,
bohužel se ale zranil a jeho forma je
tak velkým otazníkem. Aleš Vála
bude celou obranu dirigovat.

Přestupy
příchody:
Lukáš Král (Chrudim)
Ondřej Vitásek (Opava)
Jiří Říha (Liberec)
David Kellner (Písek)
Tomáš Kouřil (Liberec)
Jan Jaroměřský (Chrudim)
Robin Blažíček (Hradec K.)
Dalibor Bortňák (Liberec)
Jaroslav Vlach (Liberec)

odchody:
Michal Nevyhoštěný
David Müller
Martin Tondr
Michal Pavlů (Liberec)
Tomáš Urban (Liberec)

Klíč k úspěchu

Vytipovat si správné hráče
z Liberce
Nebylo by asi moudré, aby vedení
Benátek sáhlo po každém hráči,
kterého jim Liberec nabídne.
Důležité pro výběr hokejistů je to,
aby na ledě odevzdal pro nový tým
maximum, ale tohle si jistě
Pojizeřané pohlídají.

klub: 3

Absence kotle hráčům moc nevyhovuje,
ale i soupeři jsou z tichého prostředí
vykolejení. Benátky na tento faktor
sází zejména v play-off, kde hodně
koušou, i když si v této fázi většinou
Liberec stáhne zpět největší hvězdy.
Trenérem Pojizeřanů je Milan Černý.

Soupiska k 10. září 2011

# post
jméno
30 brankář
Michal Nedvídek
96 brankář
Jiří Stejskal
7 obránce
Tomáš Hobza
9 obránce
Jan Jaroměřský
77 obránce
David Kajínek
5 obránce
Petr Kolmann
10 obránce
Tomáš Mrkvička
15 obránce
Ján Niko
3 obránce
Jiří Říha
20 obránce
Petr Ulrych
21 obránce
Aleš Vála
obránce
Ondřej Vitásek
útočník
Dalibor Bortňák
88 útočník
Michal Bulíř
útočník
Filip Jánošík
83 útočník
Ctibor Jech
22 útočník
Vít Jonák
12 útočník
David Kellner
6 útočník
Petr Kica
69 útočník
Tomáš Klimt
18 útočník
Miroslav Kopic
útočník
Tomáš Kouřil
28 útočník
Lukáš Král
89 útočník
Lukáš Krejčík
26 útočník
Tomáš Liška
58 útočník
Marek Pabiška
91 útočník
Daniel Skalický
81 útočník
Josef Skořepa
19 útočník
Lukáš Vařecha
útočník
Jaroslav Vlach
8 útočník
Petr Weiss
průměr: 24 let 183 cm 85 kg

narozen
13.5.1987
9.11.1982
6.10.1989
10.9.1988
10.7.1988
20.9.1988
22.12.1987
27.7.1990
8.9.1992
6.6.1987
18.10.1973
4.9.1990
17.2.1991
12.8.1991
6.4.1991
28.8.1983
17.7.1991
26.10.1990
10.3.1986
26.12.1973
22.1.1989
12.12.1990
27.12.1975
15.10.1990
30.3.1989
24.2.1984
5.2.1991
28.12.1981
1.3.1990
6.4.1992
24.4.1983

věk
výška váha hůl
24 let 184 cm 80 kg L
28 let 185 cm 82 kg L
21 let 181 cm 83 kg L
22 let 180 cm 84 kg L
23 let 189 cm 80 kg L
22 let 190 cm 90 kg L
23 let 176 cm 82 kg L
21 let 177 cm 77 kg P
18 let 187 cm 85 kg P
24 let 195 cm 86 kg P
37 let 189 cm 95 kg L
21 let 193 cm 97 kg P
20 let 194 cm 92 kg P
20 let 187 cm 80 kg L
20 let 171 cm 72 kg P
28 let 182 cm 89 kg P
20 let 180 cm 80 kg L
20 let 179 cm 88 kg L
25 let 178 cm 84 kg L
37 let 186 cm 95 kg L
22 let 175 cm 80 kg
20 let 183 cm 87 kg L
35 let 187 cm 98 kg L
20 let 181 cm 85 kg
L
22 let 190 cm 90 kg P
27 let 171 cm 80 kg
L
20 let 182 cm 85 kg P
29 let 187 cm 83 kg L
21 let 176 cm 80 kg
19 let 186 cm 96 kg
L
28 let 177 cm 83 kg L

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Ondřej Malinský

Ondřej Malinský působil
v loňské sezóně v Třebíči,
která si ovšem jeho plat
nemohla dovolit, a tak se i
přesto, že s jeho službami byla
nesmírně spokojena, musela
s tímto bekem se zkušenostmi
ze Sparty rozloučit. 28letý
zadák vloni v jednom zápase
získal hned pět bodů (1+4)

Zdeněk Skořepa

Jeho odchod z Chomutova
mnohé fanoušky pirátů šokoval.
Populární kapitán přezdívaný
„Skořápka“ doplatil na obměnu
kádru, kterou zahájil nově
příchozí kouč Václav Sýkora.
Skořepa tak bude letos asi
jedním z nejlepších hráčů 1.
ligy, kteří neoblékají dres Ústí
či KLH.

Roman Chlouba

Jeden z nejnadanějších
chomutovských odchovanců
poslední doby bude letos
působit v Kadani, kde by měl
posbírat zkušenosti, a
do dalšího ročníku by tak měl
jít už jako člen prvního
mužstva Pirátů.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Kadaň 5:0 Litoměřice
K. Vary 3:4 Kadaň
Kadaň 2:1 Beroun
Kadaň 6:2 Písek
Kadaň 1:5 Benátky n/J
Klášterec n/O 3:5 Kadaň
Beroun 0:2 Kadaň
Litoměřice 0:5 Kadaň
Kadaň 5:3 Crimmitschau
Chomutov 4:2 Kadaň
Kadaň 2:1sn. Chomutov
Ústí n/L 7:4 Kadaň

Kamil Jarina zůstává i nadále věrný barvám severočeské Kadaně.
Naváže na ročník 2009/2010, kdy měl vynikající statistiky?

PREVIEW

ročníku, velkou měrou na tom měla
podíl rozsáhlá marodka. „Po loňských

Citelný odchod

zkušenostech, kdy jsme v jednu chvíli
Po loňské nepovedené sezóně, kdy Kadaň měli až jedenáct zraněných, se budeme
uhrála na venkovních kluzištích tristních 12 snažit držet široký kádr se skoro pěti
bodů (nejhorší v celé soutěži), došlo v klubu formacemi,“ řekl trenér Mikuláš
k několika změnám. Smlouva nebyla
nabídnuta zkušenému Davidu Balázsovi,
hostování skončilo Tomáši Brňákovi, Liboru
Hlubočkovi, Petr Přindišovi a také Tomáši
Rohanovi.
Novými tvářemi na severu Čech jsou jen
Ondřej Malinský, produktivní zadák vhodný
na přesilové hry, Zdeněk Skořepa, hvězdný
kanonýr a lídr mužstva, Jan Látal,
spolehlivý zadák příchozivší z Berouna, a
Roman Chlouba, nejproduktivnější hráč
chomutovské juniorky z loňského ročníku.
Nejvýrazněji se jeví získání Zdeňka
Skořepy, který v uplynulém ročníku získal
31 bodů, což byl třetí nejlepší výkon u
ambiciózních Pirátů. Právě on by měl být
nejdůležitějším aspektem toho, aby se
loňská sezóna z pohledu Kadaně
neopakovala. „Je tu hodně mladých kluků,

takže jsem dopředu přemýšlel i o tom, že
mým úkolem bude mimo jiné předávání
zkušeností,“ řekl 35letý forvard se

Antonik, jenž by se rád se svým týmem
probojoval do play-off. „Chceme si

udržet bilanci na domácím stadionu a
zlepšit výsledky venku, kde jsme loni
byli tragičtí. Každý by se chtěl
prokousat do play off, takže nemá
smysl říkat nějaké alibistické ambice, i
když to letos bude hodně náročné,
protože soutěž bude hodně vyrovnaná.“

TIP: 7. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Václav Eiselt 35b
2. Stanislav Mikšovic 33b

3. Ladislav Boušek 33b

Nejlepší střelec 10/11
Václav Eiselt 16g

zkušenostmi z Třince a ruského
Novokuznětsku pro hokej.cz. "Po sezóně mi

bylo řečeno, že se mnou v Chomutově již
nepočítají. Přišli noví trenéři a ti si vybrali
svůj mančaft. Byl bych tam rád, měl jsem
ještě dva roky smlouvu. Nyní se budu snažit
odvádět co nejlepší výkony za Kadaň,
nejsem typ, který by byl nějak nakrknutý
nebo něco podobného, takto jsme se
domluvili a dál to prostě neřeším, beru to
sportovně. Měl jsem i jednu nabídku z
Tipsport extraligy, pár i z české 1.
hokejové ligy a Německa, ale já už chci
zůstat blízko domova. Mám tu rodinu a už
se mi nikam nechce,“ řekl pro hcusti.cz
Zdeněk Skořepa.
Pestrou přípravu Kadaně, mj. i ve
Špindlerově Mlýně, absolvovala také loňská
opora Třebíče, Ondřej Malinský, druhá
nejzvučnější akvizice Severočechů „Loňská

sezona se v Kadani nepovedla. Není to tu až
tak patrné, ale všichni chtějí, aby ta nová
byla lepší,“ sdělil Liboru Kultovi. „Věřím, že
máme tým na lepší polovinu soutěže,“ dodal.

O příchodu Malinského se krátce
rozhovořil pro oficiální stránky klubu i
Mikuláš Antonik, trenér partnerského týmu
Chomutova. „Mladší hráči se od něj budou

moci hodně učit. Ondra měl loni dobrou
sezónu a navíc je pořád hráčem Chomutova,
takže je důležité ho v naší organizaci
využít.“ Kadaň vloni patřila ke zklamáním

Hvězda týmu
Zdeněk Skořepa

Jeho příchod do Kadaně
by měl zabránit tomu, aby
se neopakovala loňská
sezóna, v níž Kadaň
málem ani nepostoupila do
vyřazovacích bojů. Loňský
kapitán partnerského
Chomutova by mohl
nasbírat až třicet bodů.

Jiří Charousek
Nevím, zda se dá tento odchod
označit za citelný, jelikož se
Charousek prostě nevešel do
prvoligového kádru Kadaně. Dle mě
měla ale tato bývalá opora Chomutova
dostat šanci i v základní části, vždyť
i vloni nasbíral solidních 22 bodů.

Chronologické umístění
2005/2006: 12.
2006/2007: 13.
2007/2008: 10.
2008/2009: 11.
2009/2010: 8.
2010/2011: 12.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: skkadan.cz
Interview s hlavním trenérem Mikulašem
Antonikem
autor: Jindřich Poledna
Jak jste spokojený s přípravou?
Spokojenost je velká, odehráli jsme celkem 12
zápasů a odehráli jsme je dobře. Vždyť jsme
jich celkem 9 vyhráli a jen 3x jsme odešli
poražení. Celou přípravu jsme odehráli nad
očekávání dobře.
Jaké máte pocity z týmu?
Je tu velká ofenzivní síla, tu jsme předváděli
celou přípravu a je to slibný náznak toho, že
útoku by se mělo dařit. Ale hráli jsme i dobře do
obrany. Obrana musí být pevný základ hry a naše
hra vzadu musí být oproti loňsku výrazně lepší.
Na koho se budete spoléhat?
Na celý mančaft. My si tu nehrajeme na
jednotlivce a ani nemůžeme, jsme kompaktní tým
a chceme něco dokázat. Každý hráč tu má
nějakou úlohu, každý je pro tým důležitý.
Samozřejmě uvidíme, co s kádrem udělají různá
zranění, kdo bude mít víc nebo míň štěstí.
Kdo Vás v přípravě příjemně překvapil nebo
zklamal?
Ti, co mě zklamali, už tu nejsou. V těch
pozitivních hodnoceních nechci být konkrétní, ale
především mladí kluci se ukázali ve velmi dobrém
světle, mají chuť bojovat a pracovat na sobě.
Tohle všechno musíme vzít v potaz a dát jim
šanci se ukázat.
Bude ještě nějaká redukce kádru?
Poslední redukce byla před 14ti dny. Další
neplánujeme. Všichni hráči se jeví dobře, do
týmu zapadli, a pokud se bude dařit, zůstane tým
v tomhle složení. Dalo by se říct, že je to
definitivní, i když je možné, že kvůli nějakému
zranění nebo ztrátě formy budeme muset tým
vhodně doplnit.
Určil jste brankářskou jedničku?
Zatím je jasné jediné. V Olomouci bude chytat
Jarina a dál se uvidí. Nechci předbíhat
událostem.
Jaké má tým cíle před sezónou?
Rozhodně skončit lépe než loni. Chceme se
umístit nejhůře do 8. místa, ale to chtějí všichni.
Sezóna bude hodně dlouhá a týmy jsou
neuvěřitelně vyrovnané, kohokoliv může potkat
cokoliv. My jsme každopádně připraveni se
poprat o body a uděláme pro to všechno.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 25/40

brankáři: 8

útočníci: 7

Kamil Jarina je velmi kvalitní
gólman, jeden z nejlepších v 1.
lize. Vloni se mu sice příliš
nedařilo, ale to je spíš výjimka
než pravidlo. V sezóně
2009/2010 měl totiž nejlepší
statistiky ze všech gólmanů
druhé nejvyšší soutěže.

Příchodem Zdeňka Skořepy nabírá
ofenzíva SK úplně jiných rozměrů.
Kadaň totiž vstupuje do nové sezóny
se čtveřicí elitních hráčů: Václavem
Eiseltem, bývalým manželem známé
zpěvačky Moniky Absolonové,
Ladislavem Bouškem, dlouhodobě
produktivním forvardem, a
Stanislavem Mikšovicem, což je jeden
z nejlepších nahrávačů soutěže.
Pokud vydrží forma V. Novákovi, mají
se kadaňští fanoušci na co těšit.

obránci: 6

Kadaň disponuje jednou
z nejzkušenějších obran v 1. lize.
Tři třicátníci (Josef Révay,
Jakub Trefný a Martin Szakal)
patří k oporám severočeského
celku. Zejména Révay je
postrachem všech útočníku díky
své tvrdé hře. Ondřej Malinský,
nová posila Kadaně, se zase bude
hodit na přesilové hry.

Přestupy
příchody:
František Mála (Chomutov)
Karol Csanyi (Chomutov)
Roman Chlouba (Chomutov)
Zdeněk Skořepa (Chomutov)
Ondřej Malinský (Třebíč)
Jan Tomeček
Jan Látal (Beroun)
odchody:
Miroslav Hudák
Richard Pinka
Tomáš Petráček (Jihlava)
Martin Kadlec
Josef Ptáčník

Klíč k úspěchu

Vladimír Novák musí navázat na
předešlý ročník
Mladý slovenský forvard se stal
podle našeho magazínu Objevem
sezóny 2010/2011, jestli chce
Kadaň pomýšlet na play-off, měl by
na svoji životní sezónu navázat.

klub: 4

Kadaň má sice věrné fanoušky, ale je
jich hodně málo. Ani spolupráce
s Chomutovem není vždy výhodná
(míchání sestavou, nechuť nových
hráčů…). V osobě Mikuláše Antonika
má SK kvalitního kouče.

Soupiska k 10. září 2011
post jméno
B Kamil Jarina
B Jan Kaššák
B Tomáš Závorka
O Jan Látal
O Ondřej Malinský
O Josef Révay
O Jan Rutta
O Martin Szakal
O Michal Tollinger
O Jan Tomeček
O Jakub Trefný
O Jan Zmeškal
U Ladislav Boušek
U Tomáš Bursík
U Václav Eiselt
U Ondřej Fiala
U Petr Freiberg
U Jakub Hofmeister
U Roman Chlouba
U František Mála
U Stanislav Mikšovic
U Vladimír Novák
U Tomáš Rohan
U Zdeněk Skořepa
U Jan Stehlík
U Petr Stoklasa
U Karel Ton

narozen
25.7.1976
4.9.1989
26.11.1987
21.3.1990
7.4.1983
6.11.1976
29.7.1990
3.1.1981
3.3.1989
27.6.1990
12.3.1981
1.4.1988
28.5.1978
27.3.1989
21.3.1974
4.11.1987
26.9.1987
9.7.1990
11.2.1991
10.12.1991
17.3.1975
26.10.1985
1.1.1989
10.8.1976
10.7.1986
18.4.1989
1.7.1987

průměr: 26 let 182 cm 83 kg

věk výška váha
35 let 180 cm 70 kg
22 let 179 cm 77 kg
23 let 183 cm 80 kg
21 let 182 cm 88 kg
28 let 189 cm 92 kg
34 let 190 cm 103 kg
21 let 187 cm 80 kg
30 let 185 cm 80 kg
22 let 183 cm 91 kg
21 let 187 cm 87 kg
30 let 177 cm 92 kg
23 let 189 cm 93 kg
33 let 171 cm 76 kg
22 let 181 cm 79 kg
37 let 175 cm 80 kg
23 let 188 cm 86 kg
23 let 195 cm 97 kg
21 let 178 cm 82 kg
20 let 183 cm 74 kg
19 let 183 cm 79 kg
36 let 182 cm 84 kg
25 let 186 cm 80 kg
22 let 168 cm 72 kg
35 let 183 cm 92 kg
25 let 175 cm 65 kg
22 let 183 cm 84 kg
24 let 183 cm 84 kg

hůl
L
P
L
P
L
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
P
L
L
P
L
L
L
L
L

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Václav Drábek

Hokejový matador Drábek
přišel do zahrady Čech zejména
proto, aby se stal defenzivním
lídrem obrany severočeského
celku. Do města, v němž žil
slavný český komik Felix
Holzmann, zamířil i také díky
tomu, že fanoušci Litoměřic
patří k těm lepším
v prvoligovém měřítku.

Dušan Salfický

Nejprve měl pozici jedničky
v brankovišti Stadionu
zaujmout mladoboleslavský
Roman Will, jenže ten se vydal
za velkou louži. Na jeho místo
vedení sehnalo daleko
zkušenějšího gólmana, Mistra
světa z let 2000 a 2001.

Daniel Volráb

Velká, opravdu velká posila na
poměry Litoměřic. Vždyť Daniel
Volráb v předešlých třech
sezónách vždy překročil hranici
dvaceti bodů. Loni zakotvil na
solidních třiadvaceti (8+15).
Forvard se zkušenostmi ze
zámořské WHL dokonce
dokázal v 1. lize nastřílet už 18
branek (2008/2009)!

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Kadaň 5:0 Litoměřice
Litoměřice 4:3 Klášterec n/O
Ml. Boleslav 6:2 Litoměřice
Klášterec n/O 1:2sn Litoměřice
Litoměřice 4:2 Písek
Litoměřice 4:3 Most
Písek 3:2 Litoměřice
Litoměřice 0:5 Kadaň
Most 4:5sn Litoměřice
Benátky n/j 5:1 Litoměřice
Litoměřice 8:1 Beroun
Litoměřice 2:3sn. Benátky n/J

STADION
Petr Šinágl by měl patřit k tahounům litoměřického manšaftu.

PREVIEW
V Litoměřicích prožili fanoušci
poměrně poklidné léto, drtivá většina
loňského kádru zůstala, a změny byly spíše
kosmetické. Největší posilou Stadionu je
bezesporu Dušan Salfický. „Dušana známe z

loňské sezony, kdy jsme po jeho příchodu
pětkrát v řadě vyhráli. Zapadl výborně,
přestože v jeho letech není angažmá u nás
nijak lukrativní,“ chválí legendárního

gólmana kouč Tvrzník.
Další výraznou posilou se stal zkušený
zadák Václav Drábek. „Tady zůstalo jádro

týmu a věřím tomu, že po první těžké
sezoně v 1. lize bude ta druhá o něco lehčí.
Kdyby se podařilo hrát střed tabulky, bylo
by to dobré. Hezké by bylo zahrát si play
off, už jenom kvůli těm fanouškům tady. V
Litoměřicích bych nějaký čas rád hrál, ale
to nezáleží jenom na mně,“ říká o šancích

Stadionu v příštím ročníku pro oficiální web
severočeského celku.
Konkrétnější nechtěl být ani trenér
týmu Jindřich Setikovský.

první ligu ve skromných podmínkách,“
T

řekl pro hokej.cz asistent Jindřicha
Setikovského, který se bude muset
obejít bez Ondřeje Martinky, jenž se
vydal do druhé nejvyšší ruské soutěže.

„Promyslel jsem si pro a proti, probral
jsem to doma a samozřejmě i s vedením
Litoměřic, protože jsem jim tím udělal,
nechci říct přímo velkou čáru přes
rozpočet, ale určitě jsem tím zasáhl do
sestavy a děkuju jim, že mě pustili. Dá se
říct, že to bylo narychlo. Vlastně první
týden se to začalo řešit a druhý týden
jsem letěl,“ říká Martinka.

TIP: 13. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Jaroslav Hašek 29b
2. Petr Šinágl
27b
3. Ladislav Slížek 26b
Nejlepší střelec 10/11
Petr Horčička 14g

„Vloni se mluvilo o záchraně a nakonec mohl
tým postoupit do play-off, nebo také hrát
baráž o záchranu. O všem se rozhodlo až v
posledním utkání. Myslím si, že loňská
sezona nebyla vůbec špatná. Pochopitelně
bychom si asi měli dát cíl dostat se do
play-off.“
Co se týče finanční situace uvnitř
klubu, rozpočet by měl být na stejné
úrovni jako v minulém ročníku, jak
prozradil pro Jana Luňáčka Setikovský. „V

klidu asi nebudeme nikdy a až na pár
výjimek v republice není v klidu žádný
hokejový mančaft. My asi nebudeme moci
pracovat s vyšším rozpočtem než loni.
Pokud všechno dobře dopadne, budeme
zhruba na stejné úrovni jako loni. Já věřím
tomu, že sezonu bez problémů odehrajeme
alespoň na úrovni té loňské. Tým už je zase
o rok zkušenější, základ asi tak deseti až
dvanácti hráčů zůstane a bude doplněn
novými hráči. Já doufám, že budeme mít
šťastnou ruku a noví hráči budou na svých
postech platní a že tým bude zase o něco
silnější než loni.“
I druhý trenér Litoměřic Daniel
Tvrzník by se rád dostal až do play-off.

„Bohužel do play postupuje jen osm týmů,
což je při vyrovnanosti, jakou očekávám,
škoda. Nicméně už kvůli našim skvělým
fanouškům se o to chceme poprat. Na
druhou stranu musíme být i realisté,
jelikož pracujeme na

Hvězda týmu
Jaroslav Hašek

Jmenovec slavného
spisovatele a autora řady
románů o vojáku Švejkovi
patří k nejznámějším
jménům na soupisce
Litoměřic. Bývalý
chomutovský útočník je
nyní jednou z hvězd 1.
ligy, přitom ještě před
šesti lety hrál jen druhou
ligu za Děčín.

Citelný odchod

Martin Volke
Se ztrátou tohoto populárního
gólmana se muselo vyrovnat i loni,
ale letos už bude zřejmě oblékat
jen dres extraligového Litvínova,
kde zazářil v závěru loňského
ročníku.

Chronologické umístění
2005/2006: 2.liga
2006/2007: 2.liga
2007/2008: 2.liga
2008/2009: 2.liga
2009/2010: 2.liga
2010/2011: 13.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hclitomerice.cz
Interview s brankářskou jedničkou
Dušanem Salfickým
autor: Michal Sabó

Co vás přivedlo po loňské výpomoci zpět do
Litoměřic? Řekl bych, že nezájem o moje
služby v Ústí z určitých důvodů. Tak jsem
řešil svou budoucnost a sháněl nějaké jiné
angažmá a po zvážení všech okolností jsem se
rozhodl kývnout na nabídku od Dana Tvrzníka
pomoci Litoměřicím a být tu k dispozici.
Největší důvod byl asi ten, že už se mi
nechtělo nikde trmácet po světě. Nedopadla
mi jedna nabídka v zahraničí, kdy díky změně
v pravidlech nesměli být brankáři cizinci.
Poté jsem zvažoval další nabídky, ale myslím,
že budu radši tady než někde jinde.
Jak dlouho byste zde měl působit? Já
doufám, že co nejdéle. Dohoda mezi Ústím a
Litoměřicemi, protože já jsem stále pod
smlouvou v Ústí, je do konce prosince. Pak se
uvidí dál. Doufám, že to bude pokračovat a
že tady třeba sezónu i zakončím.
Jakou roli v týmu očekáváte? Budete pod
sebou mít velmi mladé brankáře. Budete
jasná jednička nebo spíš vzor pro mladší
spoluhráče? To je otázka asi spíš pro
trenéra. Doufám, že se do brány dostanu a
třeba navážu na loňskou sezónu.
Samozřejmě, že šanci dostanou i mladí kluci.
Myslím, že by byla škoda, aby si nezachytali,
když tady jsou. Během sezóny se pak asi
nějak protočíme a záležet asi bude na
výkonech nebo na představách trenérů.
Jaké jsou podle vás šance Litoměřic před
novým ročníkem podle současného kádru?
Lze to už odhadnout? Myslím, že největším
oslabením tu bude asi odchod Mrni, který je,
podle mého názoru za ten měsíc, co jsem
tady byl, výborný hokejista. Není divu, že je
v Plzni. Na druhou stranu přišli někteří
zkušení hráči, takže kádr se vhodně doplnil a
já věřím, že toto je také právě prostor pro
mladé, aby se ukázali. Je jich tu spousta, tak
uvidíme, kdo z nich na sebe upozorní.
Doufám, že sezóna začne jako loni. Pamatuji
si, že Litoměřice začaly docela dobře. Pak se
ke konci sezóny dostaly do spodních pater,
ale věřím, že se to podaří dobře nastartovat
a udržíme se v klidných vodách. Myslím, že
mančaft tady na to je, zbývá to jen potvrdit.

Interview s odcházející oporou Ondřejem Martinkou
autor: Michal Sabó
Na co budeš ze svého působení v Litoměřicích nejvíce vzpomínat? Každý,
kdo tudy prošel, mluví vždy o výjimečné partě. Když srovnám, jaké to je,
když člověk přijde do kabiny v Litoměřicích a v Rusku, tak je to značný rozdíl.
Tady je pohoda. I když se třeba nedařilo, tak si myslím, že jsme to překonali
dobře. Překonali jsme to tak, že jsme se dali dohromady a začalo se zase
vyhrávat, začali zase chodit fanoušci, když nebudu brát to jádro, které chodí
stále a určitě si zaslouží obdiv. Vzpomínat budu určitě na zápasy s Ústím.
Zrovna ten domácí byl zápas, na který by, myslím, neměl zapomenout nikdo, co
se týče fanoušků, vývoje zápasu. Když má člověk v pohodě psychiku a je dobrá
parta, tak jsou mnohem lepší výsledky, protože ti kluci drží spolu a pomáhají si
na ledě i mimo něj. Tak by to mělo být.
Plánuješ v Rusku zůstat déle nebo by ses rád v budoucnu vrátil? Myslím,
že každý, kdo tam přijede, ať už je z Čech, Švédska nebo Finska, tak nemůže
plánovat, že tam zůstane. Co se týče životního komfortu, tak je to špatné.
Všichni bychom si měli vážit toho, že jsme Češi, a měli bychom si vážit toho, co
tady máme, protože to, co je tam, to si asi nikdo moc neumí představit.
Stoprocentně budu při každé příležitosti létat domů.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 24/40

brankáři: 7

útočníci: 5

V brankovišti Stadionu se bude
objevovat formou hostování z Ústí
nad Labem velmi kvalitní brankář,
známý Dušan Salfický. Legendární
gólman prostředí v Litoměřicích již
dobře zná, v loňské sezóně tady
odchytal několik solidních zápasů. I
pozice dvojky je obsazena kvalitně.

I v ofenzivě převládají mladí hokejisté.
Prim ale hrají ti zkušenější, kapitán
Ladislav Slížek, bývalý berounský
bojovník Petr Šinágl, Petr Horčička, se
14 góly nejlepší střelec Litoměřic
v sezóně 2010/2011, Daniel Volráb,
předsezónní posila z Hradce Králové, a
v neposlední řadě i Jaroslav Hašek,
nejvýraznější persóna útočných řad
klubu ze zahrady Čech.

obránci: 6

klub: 6

V Jakubu Evanovi, Václavu Drábkovi,
Jiřím Suchém a Ondřeji Křížovi,
který v minulé sezóně vstřelil
úctyhodných 10 branek, mají
Severočeši dvě nadprůměrné obranné
dvojice. Překvapit by mohl Daniel
Hora či Ondřej Holomek. Citelně se
jeví odchod Ondřeje Martinky.

Přestupy
příchody:
Dušan Salfický (Ústí)
Michal Meravý (Slavia)
Daniel Hora (Litvínov)
David Tůma (Sparta)
Daniel Volráb (Hradec K.)
Martin Belay (Ml. Boleslav)
Kryštof Kafan (Litvínov)
Nikolas Ketner (SVK)
Jiří Suchý (Ústí)
Ondřej Holomek (Ústí)
odchody:
Martin Volke (Litvínov)
Matěj Stříteský (Litvínov)
Robin Malý (Beroun)
Pavel Mrňa (Plzeň)
Petr Přeučil (Most)
Ondřej Martinka (RUS2)

Klíč k úspěchu

Dušan Salfický musí mít chuť
Je všeobecně známé, že Dušan
Salfický dokáže být skvělým
brankářem, ale musí chtít. Pokud
tomu v Litoměřicích tak bude, o
nástupci Martina Volkeho
v brankovišti nemusí mít
Severočeši obavy.

Litoměřice jsou pro potencionální
hráče atraktivní jak malebným okolím
města, tak zázemím klubu. Nejenže se
můžou hráči spolehnout na podporu
fanoušků, ale i nově vybudovaná Kalich
aréna slibuje pro hokejisty Stadionu
komfort. Trenérem severočeského
celku je Jindřich Setikovský.

Soupiska
# post jméno
38 B Michal Meravý
72 B Dušan Salfický
2 B Vojtěch Sklíba
7 O
Václav Drábek
25 O Václav Drahorád
18 O Jakub Evan
82 O Ondřej Holomek
44 O Daniel Hora
59 O Nikolas Ketner
20 O Jaroslav Kružík
4 O
Ondřej Kříž
5 O
Ondřej Smetana
17 O Matěj Soukup
3 O
Jiří Suchý
11 U
Martin Belay
10 U Ladislav Gengel
49 U Jaroslav Hašek
93 U Jakub Hlusička
48 U Petr Horčička
41 U Kryštof Kafan
71 U David Keltner
85 U Martin Novák
75 U Václav Racek
26 U Ladislav Slížek
9U
Petr Šinágl
13 U David Tůma
22 U Martin Tvrzník
23 U Marek Zavřel
průměr: 25 let 182 cm 83 kg

narozen
22.3.1991
28.3.1972
10.9.1990
31.10.1976
3.9.1990
25.2.1984
9.8.1990
20.3.1991
13.2.1991
26.3.1990
22.10.1974
26.2.1992
17.4.1991
3.1.1988
15.3.1991
25.6.1981
13.12.1977
1.7.1988
22.5.1976
4.2.1990
1.7.1992
2.11.1988
3.9.1992
17.10.1976
18.2.1982
4.5.1991
26.6.1980
19.4.1991

věk výška váha
20 let 180 cm 70 kg
39 let 185 cm 85 kg
21 let 176 cm 70 kg
34 let 184 cm 89 kg
21 let 179 cm 72 kg
27 let 183 cm 85 kg
21 let 185 cm 83 kg
20 let 183 cm 85 kg
20 let 188 cm 85 kg
21 let 190 cm 83 kg
36 let 178 cm 90 kg
19 let 193 cm 95 kg
20 let 191 cm 92 kg
23 let 180 cm 96 kg
20 let 177 cm 77 kg
30 let 186 cm 80 kg
33 let 183 cm 88 kg
23 let 179 cm 86 kg
35 let 183 cm 87 kg
21 let 188 cm 86 kg
19 let 180 cm 80 kg
22 let 177 cm 82 kg
19 let 176 cm 79 kg
34 let 179 cm 82 kg
29 let 180 cm 78 kg
20 let 182 cm 75 kg
31 let 179 cm 79 kg
20 let 183 cm 87 kg

hůl
L
L
L
P
L
L
L
L
L
L
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
L
L
P
L

ANALÝZA
Tři nejlepší posily
Tomáš Nouza

Brzy již 29letý odchovanec Písku
se do rodného klubu vrací po
šesti letech strávených v Mladé
Boleslavi. I přesto, že Nouza
patřil k oporám extraligového
klubu, se s ním manažer
Středočechů rozloučil. Pro
Nouzu byl tým č. 1 Písek a tak se
vrací domů, aby zachránil 1. ligu.

Roman Němeček

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Písek 3:1 Ariada-Akpars
Havl. Brod 6:3 Písek
Kadaň 6:2 Písek
Litoměřice 4:2 Písek
České Budějovice jun. 2:6 Písek
Písek 3:2 Litoměřice
Písek 2:1 Gap
Písek 6:1 Gap
Písek 6:4 Crimmitschau

David Všetečka zůstal barvám Písku věrný i po loňské blamáži.

Další přestupová bomba vybuchla
na jihu Čech. Do mateřského
týmu se krom Tomáše Nouzi vrací
i donedávna ještě ústecký
obránce Roman Němeček. Vloni
se tomuto exznojemskému bekovi
moc nedařilo, zato v ročníku
2009/2010 nasbíral 29 bodů.

Tomáš Horna

Angažmá v Chomutově se
kladenskému hokejistovi vůbec
nevydařilo, jelikož si hned
v přípravě přivodil vážné zranění.
Jeden z nejslušnějších hokejistů
1. ligy se zranil i v kempu Kladna,
takže se nakonec do sestavy
Rytířů nevešel, a zamířil do
partnerského Písku, kde by měl
patřit k lídrům mužstva.

PREVIEW
Písek byl během letní přestávky jako
na houpačce. Nejdříve bylo velmi
pravděpodobné, že po neúspěšné baráži
bude hrát jen 2. ligu. Poté ovšem Vrchlabí
oznámilo, že nabídne ostatním klubům svoji
licenci. Už od počátku se nejvíce
spekulovalo o zájmu IHC a zdálo se tak, že
nakonec Písek 1. ligu přece jen hrát bude.
Jenže ještě během jara vydalo vedení
klubu prohlášení, že by se chtěl ubírat klub
cestou stabilizování soupisky, a tím pádem
nastoupit do třetí nejvyšší soutěže. Tato
informace se ale ukázala jako nepravdivá a
už v červnu bylo takřka jisté, že jižní
Čechy po krachu Tábora o 1. ligu nepřijdou.
Oficiálně byl odkup licence potvrzen ale až
13. června.
S týmem do té doby trénovala jen
pětice hokejistů, opory z loňské sezóny
sice měli zájem hrát za Písek i nadále, ale
čekání bylo dlouhé, a tak odešel například
Jan Kudrna, Vladislav Kubeš, Šimon
Hrubec, Jakub Bauer a další. Nový trenér
Milan Stárek, který je mlčenlivý typ kouče
a leckdy to vypadá, že o hru nemá zájem,
tak spolu s managamentem klubu a svými
asistenty (jsou tři!, z toho jeden trénuje
brankáře) musel tvořit tým od základů.
Přislíbenou měl ovšem hráčskou výpomoc
z extraligových Českých Budějovic, Kladna
a pražské Sparty.
Na prvním tréninku se hlásila známá
jména typu Všetečka, Roman Němeček,
Nouza, Mrkvička, Šperger, Ferebauer či
David Nedorost. Je tedy jasné, že první
dvě formace jsou našlapané, ale zbývající
dvě už tak slavné nejsou, zejména čtvrtá
lajna je spíše druholigová. Velkým minusem
je určitě to, že tým bude nesehraný.

„Určitý handicap máme, že mužstvo
netrénovalo pohromadě na suchu. Na
druhou stranu starší kluci už ví, jak se
připravit, ostatní trénovali v bývalých
týmech nebo s juniory,“ řekl pro hokej.cz

hlavní trenér Milan Stárek, který se bude
spoléhat zejména na služby Tomáše Nouzy
a Josefa Slavíka. „Slavíka jsem trénoval v

dorostu a juniorech Českých Budějovic,
kde vždycky patřil k oporám, srdcařům a
bojovníkům. Už loni se tu v Písku ukazoval
ve výborném světle, ale přibrzdilo ho
zranění dlouhodobější povahy. Snad mu
forma vydrží i nadále.“
„Pořád budeme bráni za nováčka.
Nestavíme si před sebe nesmyslné úkoly,
prvořadá bude záchrana, abychom se v
T

soutěži zabydleli,“ neklade velkohubá
prohlášení nový trenér Stárek.
Příprava moc nenapověděla, jak na
tom IHC v nové sezóně bude, jelikož
Jihočeši vesměs hráli se zahraničními
soupeři. „Vzhledem k tomu, že soupeře

pro přátelská utkání nebylo jednoduché
sehnat, jsme nakonec sehráli kvalitní
zápasy. Ze začátku trenéři zkoušeli
mladé hráče a v druhé polovině
přípravy se už krystalizovala sestava
pro mistrovská utkání.“ zhodnotil

kvalitu přípravy sportovní manažer
klubu Pavel Horažďovský.

TIP: 9. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Michal Pšurný 24b
2. Michal Dragoun 24b
3. Jiří Ferebauer 20b
Nejlepší střelec 10/11
Michal Pšurný 10G

Hvězda týmu
Tomáš Nouza

Jeho přestup do Písku byl pro
mnohé překvapením. Vždyť
v 29letech je Nouza v nejlepším
hokejovém věku. V extralize
patřil k oporám Mladé Boleslavi,
tudíž přesun do podprůměrného
Písku, byť je jeho odchovancem,
se zdá být krokem vedle v jeho
kariéře. Ale pokud se mu bude
dařit, vzhledem k tomu, že je
Písek farmou, může se znovu
objevit i v ELH.

Citelný odchod

Šimon Hrubec
Nadějný brankář byl loni jasně
nejlepším hráčem Jihočechů. Letos
ale bude chytat za Třebíč, jelikož se
mu nechtělo čekat, jak se situace
v Písku ohledně odkoupení licence od
Vrchlabí vyvrbí.

Chronologické umístění
2005/2006: 2. liga
2006/2007: 2. liga
2007/2008: 2. liga
2008/2009: 2. liga
2009/2010: 2. liga
2010/2011: 16.

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: ihcpisek.cz
Interview se sportovním manažerem klubu
Pavlem Horažďovským
autor: Petr Košatka
Jak jste byl spokojen s výkonem týmu v
průběhu přípravy? Vzhledem k tomu, že
soupeře pro přátelská utkání nebylo
jednoduché sehnat, jsme nakonec sehráli
kvalitní zápasy. Ze začátku trenéři zkoušeli
mladé hráče a v druhé polovině přípravy se
už krystalizovala sestava pro mistrovská
utkání. Škoda jen pauzy, která zbývá do
zahájení soutěže. Snad to nebude mít
negativní vliv na hru IHC.
Byl někdo, kdo se vám ve zkušební době
obzvlášť zalíbil? Z loňska např. potvrdil
svoji dobrou výkonnost Slavík. Velkým
přínosem jsou Nouza s Němečkem, dobře se
jeví i hráči hrající loni v Táboře. Z mladých
hráčů nejvíce zaujal Vaniš.
Jak široký kádr v Písku bude? Chceme mít
kompletní čtyři formace a dva stálé
brankáře. K nim pak přibudou hráči z
extraligy na střídavý start.
Jaká bude dvojice gólmanů? Jedním
brankářem je Sedláček a druhého ještě určí
trenéři.
Bude Písek posílat hráče do konkrétního
klubu? Do Milevska a Jindřichova Hradce.
Jednak naše hráče, kteří za nás hráli druhou
ligu a mladé hráče, kteří zatím nebudou
stabilně nastupovat u nás v 1. lize, aby hráli
dospělý hokej. Budeme je sledovat a kdo
bude hrát dobře ve 2. lize má velkou šanci
pak nastupovat v 1. lize.
Nebude problém čtrnáctidenní pauza před
startem ročníku? Tuto dobu využijeme k
doléčení zranění. O to víc se budou hráči
těšit na úvodní mistrovský zápas. Měli
bychom do sezóny vstoupit v kompletním a
nejsilnějším složení.
Co říkáte na los? V prvních kolech vás
čekají soupeři jako Ústí, Hradec Králové
nebo Olomouc… Los nemáme jednoduchý. V
Ústí můžeme jen překvapit. Musíme hlavně
vyhrávat doma. Když se nám podaří zachytit
začátek, bude se nám hrát lépe a nebude vše
ve stresu a napětí jako loni.
S kým bude Písek nejvíce spolupracovat?

Jeden z nejvýše postavených funkcionářů Písku, Pavel Horažďovský.
Už nyní je vidět s kým spolupracujeme. Máme v Písku hráče ze Sparty, z
Českých Budějovic a čekáme na další z Kladna.
Interview s hlavním trenérem Milanem Stárkem
autor: František Bořánek, zdroj: pisecky.denik.cz
Byl zájem Písku o vaše trenérské služby pro vás překvapením? To ani ne.
Já už trénuji hokej dvacet let, a co si budeme povídat, naše povolání je jako
houpačka. Především práce s mládeží je velice zodpovědná a měla by tam být
následná návaznost. Při trenérské práci s mladými hráči je člověk spokojený,
protože vidí, jak jdou kluci výkonnostně nahoru. No a pak jsou náročnější
místa, jako v první lize mužů, kde jsou čtyři mužstva, která si mohou dovolit
mít v kádru kvalitní hráče za nemalé peníze, a pak ostatní týmy, jež bojují o
postup do play off a o záchranu v soutěži. Takže oslovením píseckého klubu
jsem nebyl překvapený, každá taková nabídka potěší a já ji prostě přijal.
Zvedne se úroveň soutěže snížením počtu jejích účastníků?
Myslím si, že tato soutěž má velice dobrou úroveň. Řekl bych, že mezi
extraligou a první ligou není až tak extrémní skok. Rozdíly tam jsou, to určitě,
viditelný výkonnostní rozdíl je však například mezi první a druhou ligou.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 23/40

brankáři: 6

Vojtěch Sedláček patří mezi velké
talenty české brankářské školy.
Uvidíme, jak si tento sparťanský
mladík povede na své první seniorské
štaci. Hokejový um rozhodně má,
dokonce by se mohl vyrovnat i
odcházejícímu Šimonu Hrubcovi, ale
tlak na něj bude velký.

obránci: 5

Zadní řady se budou spoléhat
především na dvojici NěmečekLukáč. Oba hráči už jsou sice za
zenitem, ale na Písek jejich
schopnosti stále stačí, narozdíl od
Davida Všetečky, kterému se letní
příprava nepovedla, a zdá se, že Písku
už nemá moc co dát. Novou posilou
zadních řad se stal i spolehlivý
extáborský bek Jan Kanov.

Přestupy
příchody:

Roman Němeček (Ústí)
Tomáš Nouza (Ml. Boleslav)
Vojtěch Sedláček (Sparta)
Daniel Kolář (Sparta)
Josef Lukáč (Tábor)
Jan Kanov (Tábor)
Josef Žovinec (Sparta)
Zdeněk Šperger (Tábor)
Vojtěch Mrkvička (Tábor)
David Nedorost (Tábor)
Tomáš Horna (Kladno)

odchody:

Michal Pšurný (Olomouc)
Jakub Bauer (Kadaň)
Jaroslav Jágr (FRA)
Šimon Hrubec (Třebíč)
Michal Dragoun (Kladno)
Jan Fadrný
Jan Kudrna
Martin Výborný

Klíč k úspěchu
Bojovat srdcem

Zatímco loni se vydal Písek cestou
podepisování žoldáků, letos sází na
mladíky a především na odchovance
klubu. To by mělo být pro záchranu
soutěže klíčové.

útočníci: 7

Pokud bude vše klapat tak jak má,
může Nouza atakovat hranici třiceti
bodů a možná i čtyřiceti. Přes dvacet
by se pak mohl dostat
českobudějovický Ferebauer, Slavík,
extáborský Mrkvička nebo David
Nedorost, jenž jich vloni nasbíral
sedmnáct. Tuto metu by mohl
atakovat i zkušený Zdeněk Šperger.

klub: 5

To, co předvádělo vedení Písku
v uplynulé sezóně, se dá považovat za
amatérismus. Nejprve Písek
vstupoval do sezóny s druholigovou
sestavou, poté najmulo vedení IHC
hráče, kteří neodevzdávali na ledě
své maximum. Snad se Písek poučil a
neudělá stejné chyby jako loni.
Hlavním trenérem se stal M. Stárek.

Soupiska
Soupiska Písku zatím nebyla zveřejněna, níže uvedená sestava
tedy není oficiální

brankáři: Vojtěch Sedláček, Tomáš Klestil
obránci: Martin Parýzek, Josef Lukáč, Roman Němeček, David
Všetečka, Jan Kanov, Bača, Turek, Pavlíček, Kolář, Žovinec
útočníci: Tomáš Nouza, Zdeněk Šperger, Vojtěch Mrkvička, Jiří
Ferebauer, Vaniš, Stanislav Polodna, Karel Mošovský, Sýbek, Jiří
Kudrna, Tomáš Horna, Lukáš Luňák, Homolka, Jakub Suja, Bernard,
Markulinec

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Karel Plášek

Přerovský odchovanec si s Orly
mezinárodní ligu zvanou EBEL
nezahraje. Jeho dalším
působištěm se totiž stal
nováček ze Šumperka, kde by
měl být tahounem mužstva.
Vloni si dokonce tento 37letý
útočník zahrál v závěru sezóny
i za extraligovou Plzeň.

Aleš Křetínský

Vloni, po odchodu Roubíka,
kapitánoval v Hradci Králové,
letos však oblékne dres Draků.
36letý zadák tak znovu mění
působiště, během své kariéry
vystřídal již 14 klubů, včetně
slovenské Skalice a Trenčína.
Aleš Křetínský nasbíral
v posledních dvou ročnících
celkem 32 bodů.

Michael Zacpálek

Těch změn opravdu v Šumperku
nebylo tolik, aby se na třetí
příčku dostala nějaká světem
protřelá osobnost. Tím ale
nechci říci, že sparťanský
obránce, který začínal
s hokejem právě v Šumperku,
je špatným hokejistou…

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Šumperk 3:3 Jastrzebie
Osvětim 4:6 Šumperk
Šumperk 2:1 Osvětim
Šumperk 5:5 Prostějov
Šumperk 2:2 Třebíč
H. Brod 7:3 Šumperk
Šumperk 1:1 Hradec K.
Trutnov 5:5 Šumperk
Tychy 4:2 Šumperk
Šumperk 7:3 H. Brod
Jastrzebie 5:4 Šumperk
Třebíč 2:0 Šumperk
Prostějov 4:5 Šumperk

ŠUMPERK
Tomáš Sedlák nasbíral v prvoligovém ročníku
2008/2009 na obránce úchvatných dvacet bodů!

PREVIEW

Kučera pro Libora Kulta, redaktora
serveru hokej.cz. Draci se budou hodně
spoléhat na podporu od publika. „Mně to

Citelný odchod

T

tak připadá, jak kdybychom zdejší
Šumperk se letos vydal cestou udržení fanoušky měli podobné jako v Brně. Tady
jich taky chodí hodně a fandí se pořád
největších hvězd z uplynulé sezóny snů
intenzivně, akorát v menším měřítku než
(Draci doma neprohráli ani jeden zápas),
v Rondu, a to je nádhera. Je to opravdu
které doplnil dvojicí zkušených hráčů
tady takové malé Brno,“ vysekla
(Plášek, Křetínský) a mladým Michaelem

Zacpálkem.
Nakonec vznikl celkem solidní mix, a
Šumperk má na to, aby se vyhnul sestupu,
jak se to Severomoravanům v uplynulých
prvoligových sezónách naopak nepovedlo.
V bráně by měl zářit 26letý Tomáš Štůrala,
který byl loni nejlepším brankářem celé
druhé ligy a v předešlé kariéře zářil i
v Třebíči či Vrchlabí. Navíc pokud by
nemohl novojičínský odchovanec nedejbože
nastoupit, na střídačce na svou šanci čeká
Roman Boška, který by klidně mohl zastat i
post brankářské jedničky. V defenzivě by
také nemusel nastat problém, zejména díky
tomu, že je oproti konkurenčním
prvoligovým obranám velmi zkušená. Vždyť
v ní naleznete takové osobnosti jako
loňského hradeckého kapitána Aleše
Křetínského, šumperského lídra Aleše
Holíka, produktivního Tomáše Sedláka a
spolehlivého Jana Tesaříka.
Do útoku přišly dvě výrazné akvizice,
jednou z nich byl Martin Bartoš, který je
velmi talentovaný, ale v posledních dvou
sezónách kvůli zranění odehrál jen 17
zápasů, a druhým pak 37letý defenzivní
specialista Karel Plášek. Prvně jmenovaný
ovšem na testech neuspěl, stejně jako
později v Třebíči, jeho návrat do 1. ligy je
tak zatím v nedohlednu. Svoji bohatou
kariéru si prodloužil Roman Meluzín, známý
z extraligového angažmá ve Zlíně. V týmu
je pak několik dalších forvardů, kteří se již
dokázali v druhé nejvyšší soutěži výrazně
prosadit, jmenovitě jde o Adama Červenku,
Marka Haase, Jakuba Hulvu či Michala
Veleckého.
Šumperk ale bude sázet hlavně na
dobrou partu, jak sdělil pro hokej.cz hlavní
kouč Radek Kučera, který za Šumperk
dříve hrával. „Kdyby někdo začal létat v

oblacích, rychle ho uzemním. Máme slušnou
partou, z čehož chceme těžit.“ I tak ale

budou patřit Draci k adeptům na baráž.

„Musíme jít do každého zápasu se
zdviženou hlavou, aby se neopakovaly
předcházející prvoligové ročníky. Proto
hráčům neustále vštěpujeme, že díky
bojovnosti a pracovitosti na ledě se mohou
měřit s kýmkoliv, i když bude kvalitativně
lepší,“ prozradil kouč Šumperka Radek
T

fanouškům poklonu ofenzivní opora týmu
Jakub Hulva, jenž v prvoligové sezóně
2009/2010 nastřílel úctyhodných
sedmnáct branek, k nimž přidal třináct
asistencí. Zopakuje opavský odchovanec
fenomenální představení i letos?

TIP: 12. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Michal Velecký 48
2. Aleš Holík 44
3. Adam Červenka 41
Nejlepší střelec 10/11
Michal Velecký 32G

Hvězda týmu
Tomáš Štůrala

To, co předváděl 26letý
gólman v loňské druholigové
sezóně, bylo opravdu
famózní. Záhy se stal
zlínský brankář i miláčkem
šumperských fanoušků. Není
divu, svými výkony si totiž
naklonil i kotle Vrchlabí a
Třebíče, kde v minulosti
Štůrala působil.

Martin Ambruz
31letý forvard známý především
z angažmá ve Zlíně a později i
Vsetíně patřil v předešlých
ročnících v Šumperku mezi opory
týmu, do 1. ligy se ale Ambruz
s Draky nepodívá.

Chronologické umístění
2005/2006: 2. liga
2006/2007: 2. liga
2007/2008: 16.
2008/2009: 2. liga
2009/2010: 15.
2010/2011: 2. liga

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: tisková konference Šumperku, onlajny.cz
O finanční situaci:
Prezident klubu Vladimír Velčovský: "Je mi
důležitější nemít na konci sezóny červená čísla,
než to, jakou soutěž budeme hrát. Pořídili jsme
si relaxační centrum v Postřelmově, ať pro
potřeby veřejnosti, tak pro potřeby klubu.
Letos v létě jsme si otevřeli prodej a servis
sportovního zboží. A tento krok se výrazně
podílí na samofinancování klubu, snažíme se tak
činit svými prostředky.
O podpoře fanoušků:
Vladimír Velčovský: "Věříme, že i oni nás budou
podporovat, vstupné sice nikdy nebylo podle
mých tvrzení to klíčové, ale je pro nás
důležitou součástí. Velmi podstatný je i fan
club, který podepsal poprvé v historii podepsal
s klubem smlouvu o vzájemné podpoře. Klub fan
clubu DraFans zajistí z každé vstupenky
korunu na provoz fan clubu."
O přípravě na sezónu 2011/2012:
Hlavní trenér a sportovní manažer Šumperka
Radek Kučera: "Odehráli jsme 13 zápasů
včetně turnaje v Trutnově, setkali se s
polskými extraligisty. Čtyři utkání jsme vyhráli,
pět remizovali a čtyři prohráli. Ty prohry byly
kromě zápasu v Havlíčkově Brodu byly takřka
vždy o gól, o dva. Příprava byla z mého pohledu
velmi dobrá, hráči se s tím porvali někdy
fantasticky, hlavně ve chvílích dvojfázového
tréninku.“
Jak je na tom tým ohledně zdravotní situace
a marodky?
Radek Kučera: „Tak nejprve bych rád zmínil,
že jsme dokázali posílit o obránce Aleše
Křetínského či mladíka Michaela Zacpálka. Do
útoku jsme získali Karla Pláška, který hrál vloni
v Plzni, kam si jej vytáhl Martin Straka, to je
vizitka sama o sobě. Podařilo se udržet zkušené
chlapy Aleše Holíka, Honzu Tesaříka i Tomáše
Sedláka, na těch se může stavět. Z útoku pak
Roman Meluzín, Brunec, Matějka, Červenka,
Velecký, Haas, Hulva, nerad bych na někoho
zapomněl. Na led se vrátil po zranění Karel
Plášek, ale ve středu ještě nebude, chceme mu
dát čas, aby se uzdravil, lepší ho nechat plně
doléčit a těžit z jeho výkonů dřív, než by se
zase zranil a museli bychom ho několik týdnů
oželet. Jan Matějka měl svalový problémy,
zatím se doléčuje, v Třebíči se zranil Marek
Haas. Dnes to zkoušel, ale zatím to nejde,
takže bohužel nám vypadl i Marek Haas. Takže
mimo hru jsou Karel Plášek a Marek Haas.“

Je ještě někdo domluven na střídavé starty?
Radek Kučera: „Máme naslibováno tak přibližně dvanáct hráčů na střídavý
start, například dva obránce ze Zlína, pak i kvalitní hráče i z druhé ligy. V
kádru máme 21 hráčů a 2 brankáře. Jednadvacátým hráčem je Lukáš Mičulka,
který je u nás na střídavý start, trénuje v Šumperku a je s týmem. Čeká nás
utkání v Havlíčkově Brodě, na ledě jednoho z nejkvalitnějších celků soutěže.
Čeká nás náročný cyklus tří zápasů týdne, takže budeme chtít rozložit síly na
co nejvíc hráčů.“
Jak to bude s Alešem Holíkem a Adamem Červenkou v Třinci?
Radek Kučera: „No takhle, Třinec si chtěl ozkoušet Holíka, Červenku,
Veleckého. Michal tam nakonec nejel, situace je taková, že prioritní je práce
kluků pro Draky, povinnosti mají tady. A ví o tom i v Třinci.“
Aleš Holík: "S Adamem jsme si to užili, navíc jsem hrál proti mateřskému
týmu. Měl jsem sice strach, je to extraliga. Byla to pro nás ohromná škola. A
doufám, že jsme nezklamali."
(Dotaz na Aleše Holíka) Byla volba kapitána nebo to máte do důchodu?
Kapitán týmu Aleš Holík: „Já doufám, že dokud tady budu. (smích). Ne, myslím,
že to bylo rozhodnutí Radka Kučery a dalších zkušených hráčů.“
Je někdo, kdo zaujal místo Zdeňka Novosada, takového vtipálka kabiny?
Aleš Holík: „Novosad nahraditelný není (směje se). Ale i noví hráči zapadli do
kabiny, nejvíc teď v kabině škodí Roman Meluzín. (smích) Ale partu máme
parádní a umíme si každý z každýho vystřelit a nikdo není uražený.“
Jsou na hráče nějaké páky a meče, když se jim nebude dařit?
Vladimír Velčovský: „Když se hraje, hráči musí mít nějaký nadstandard. Když
se nehraje, jsou tam sankce. Jsou tam i plusy a mínusy. K tomu je i
disciplinární řád, jsou tam za ně sankce. Musí ale celá smlouva prosperovat na
obě strany.“

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 22/40

brankáři: 7

útočníci: 5

Pokud bude Tomáš Štůrala předvádět
takové výkony, jako v předešlých
sezónách, nemusí se šumperští fanoušci
strachovat o budoucnost svého týmu.
Za svého působení ve Vrchlabí a
Třebíči patřil k nejlepším brankářům
soutěže, vše napovídá tomu, že to tak
bude i v barvách Draků.

Roman Meluzín ve své bohaté kariéře
bude pokračovat i nadále, už sice není
tolik produktivní, ale pro mužstvo bude
hodně prospěšný. V týmu zůstává i Michal
Velecký (vloni 32 branek v 34 zápasech!),
Jakub Hulva, Adam Červenka a Marek
Haas. Posilami týmu se stali Karel Plášek
a také třinecký Lukáš Mičulka.

obránci: 5

klub: 5

V týmu pokračují dva loňští nejlepší
druholigoví beci Aleš Holík a Tomáš
Sedlák. Navíc se vedení moravského
celku podařilo sehnat na hostování
Aleše Křetínského, kapitána (po
odchodu J. Roubíka) Hradce Králové
z uplynulé sezóny. Jenže za těmito
hráči zeje velká mezera, za zmínku pak
stojí už jen Jan Tesařík.

Přestupy
příchody:
Karel Plášek (Znojmo)
Aleš Křetínský (Hradec K.)
Michael Zacpálek (Sparta)
Lukáš Mičulka (Třinec)
odchody:
Martin Ambruz
Vladimír Cink
Radek Fischer
Tomáš Malý
Zdeněk Novosad
Michal Peška

Klíč k úspěchu

Hráči musí navázat na předešlé
prvoligové ročníky
Jestliže Adam Červenka, Marek
Haas, Jakub Hulva, Roman Meluzín
a Tomáš Sedlák budou hrát tak
jako v ročníku 2009/2010, bude
Šumperk útočit na play-off.

Bývalý hokejista Radek Kučera vloni
dovedl jako trenér svůj tým
k obdivuhodnému výsledku, doma totiž
Draci neprohráli ani v jednom zápase!
Uvidíme, zda nezkušený kouč bude
pokračovat v dobré práci i v této sezóně.
Spolehnout se může na věrné fanoušky,
kteří by měli patřit k nejhlučnějším
v celé soutěži.

Soupiska k 10. září 2011
# post
1 brankář
73 brankář
51 obránce
27 obránce
14 obránce
69 obránce
44 obránce
78 obránce
85 obránce
3 obránce
7 útočník
19 útočník
25 útočník
17 útočník
15 útočník
24 útočník
13 útočník
84 útočník
10 útočník
66 útočník
64 útočník
71 útočník

jméno
Roman Boška
Tomáš Štůrala
Tomáš Drtil
Aleš Holík
Aleš Křetínský
Martin Novotný
Radislav Ondráček
Tomáš Sedlák
Jan Tesařík
Michael Zacpálek
Tomáš Brunec
Vladimír Cink
Adam Červenka
Marek Haas
Jakub Hulva
Jan Matějka
Roman Meluzín
Karel Plášek
Michal Skoumal
Michal Velecký
Lukáš Vrána
Daniel Vrdlovec

průměr: 26 let, 181 cm, 80 kg

narozen
24.4.1990
5.1.1985
30.8.1990
4.6.1978
12.12.1974
13.3.1989
23.8.1985
18.10.1983
1.7.1983
21.2.1991
27.7.1988
23.8.1991
1.9.1984
21.1.1988
6.5.1984
12.12.1988
17.6.1972
16.10.1973
18.6.1991
30.9.1987
30.3.1990
13.4.1989

věk výška váha hůl
21 let 174 cm 68 kg L
26 let 182 cm 82 kg L
21 let 181 cm 80 kg P
33 let 180 cm 85 kg P
36 let 188 cm 90 kg
22 let 185 cm 80 kg L
26 let 180 cm 87 kg L
27 let 178 cm 78 kg L
28 let 186 cm 91 kg
L
20 let 184 cm 81 kg
P
23 let 178 cm 75 kg P
20 let 170 cm 66 kg L
27 let 182 cm 73 kg L
23 let 175 cm 76 kg L
27 let 186 cm 81 kg
L
22 let 188 cm 88 kg P
39 let 185 cm 91 kg
P
37 let 180 cm 83 kg L
20 let 184 cm 74 kg P
23 let 178 cm 77 kg L
21 let 177 cm 75 kg
P
22 let 180 cm 72 kg L

Tři nejlepší posily

ANALÝZA

Jan Hranáč

Příchod tohoto hráče do
Mostu je jedním z nejlepších
kaufů, které byly během letní
přestávky dotaženy do
zdárného konce. Jeho herní
kvality a především morální
vlastnosti by měly být
hlavním důvodem, proč by se
měl Baník letos zachránit.

Kamil Tvrdek

Vloni v dresu Vrchlabí patřil
hráč se zkušenostmi
z extraligy k oporám
Krakonošova, letos by měl
stejnou úlohu plnit i na severu
Čech. Od 27letého forvarda
se očekává zisk třiceti bodů,
kvality na tento počin
rozhodně má.

Lukáš Žejdl

Do Mostu byl tento nadějný
útočník poslán z pražské
Slavie, s kterou Baník navázal
spolupráci. Do tohoto mladíka
jsou vkládána velká očekávání
jak v Mostě, tak ve Slavii, do
jejíhož kádru na příští sezónu
Žejdla pravděpodobně
Vladimír Růžička zařadí.

Přípravné zápasy na sezónu 2011/2012
Most 2:3sn. Volžsk
Beroun 4:3 Most
Litoměřice 4:3 Most
Břeclav 6:7 Most
Most 4:1 Ústí n/L
Most 5:4 Lausitzer
Most 4:5sn. Litoměřice
Most 4:3 Beroun
Lausitzer 5:6sn. Most
Crimmitschau 4:5 Most
Ústí n/L 9:1 Most

Kamil Tvrdek by měl být největší ofenzivní hvězdou severočeského celku.

PREVIEW

patříme i my. Máme na to, abychom to play
off případně uhráli.“

Největší slabinou by měl být brankářský
post, v kádru totiž nepůsobí žádný gólman se
zkušenostmi z 1. ligy na pozici jedničky. Navíc
S postupem Mostu do 1. ligy před
nejkvalitnější muž s maskou Marek Benda
sezónou málokdo počítal, nečekaný úspěch bude působit v Mostu jen formou střídavých
v play-off 2. ligy a dokonce i baráži
startů. I proto je Baník asi největším
překvapil i vedení klubu. Během „okurkové“ adeptem na účast v baráži. Pokud ale bude
sezóny tak na managament čekalo spoustu hrát tým okolo Jana Hranáče disciplinovaně,
práce, aby narychlo zajistil rozpočet pro 1. útočníci budou podporovat obránce
v defenzivní činnosti a naopak, hokejisté
ligu. Jednání sice probíhala celé léto,
budou dřít a bojovat, gólman Benda bude mít
přesto se stále nepovedlo sehnat
formu, klidně se Severočeši do vytouženého
prostředky na uhrazení celého ročníku.
play-off prokousat mohou, ale budou to mít
Baník tak velmi riskuje, co kdyby se už
opravdu hodně těžké. Těch otazníků v Mostě
s žádným partnerem jednání do zdárného
je totiž příliš mnoho.

konce nedovedlo? V podobné situaci šlo již
vedení v Havířově i Táboře, jistě sami víte,
jak tyto dva celky nakonec dopadly.
(Slezané opustili rozehranou soutěž
v polovině, poté co neměl klub peníze ani na
tkaničky u bruslí. Jihočeši zase celý ročník
nedostali výplaty a po skončení sezóny se
HC Tábor s 1. ligou na delší dobu rozloučil.)
Situace v Most by tak dramatická být
neměla, ale jedno je jisté, vedení Mostu
trochu riskuje.
Posun o soutěž výše samozřejmě musel
nastartovat řadu změn v sestavě
Severočechů. Do rodného klubu se vrátil
ze slovenské extraligy Jan Hranáč,
z Vrchlabí zavítalo do Baníku trio AndresHanzl-Tvrdek, z Písku pak Jakub Bauer a
z partnerské Slavie několik dalších hráčů,
jmenujme alespoň Michala Borovanského či
Daniela Krejčího. „My jsme měli smlouvu

TIP: 14. MÍSTO
Nejproduktivnější hráči 10/11
1. Zdeněk Tauš 49
2. Vladislav Vrtek 39
3. Jan Divíšek 35
Nejlepší střelec 10/11
Zdeněk Tauš 21G

s Havl. Brodem nastavenou tak, že to byla
vlastně naše farma, ale to už skončilo.
Letos jsme se domluvili s Mostem a
Berounem na výpomoci, tedy nikoli na
klasické hokejové farmě,“ říká o vztahu

Slavia-Most hlavní trenér Pražanů Vladimír
Růžička. Spolupráci s Litvínovem už Baník
nepraktikuje. „Hráči Litvínova chodí už

teď v přípravě hostovat do Litoměřic a já
nemám zájem o to, aby když se neuplatní
ani tam, tak šli do Mostu. Nebudeme dělat
Litoměřicím „B“ tým. Jsme plně spokojeni
se spoluprací se Slavií, kde nám pan
Růžička vychází zatím maximálně vstříc,“

prozradil jednatel Mostu Valerij Korol.
Trenér týmu Kamil Kašťák by se rád se
svým týmem popral o play-off, ale dle
kvality kádru by se měli Mostečtí
především soustředit na udržení soutěže.
„Mám myšlenky na play off. 1. liga má podle

mě dva jasné favority v Ústí n/L a
Chomutovu, další skupinu by mohla tvořit
Olomouc, Hradec Králové, Havl. Brod, ale
dalších klidně 8 mužstev může hrát o zbylá
místa do play off. Mezi ně podle mě

Hvězda týmu
Jan Hranáč

I kdyby jeho výkony na
ledě nebyly ideální, jeho
přínos pro mužstvo by byl
jistě ohromný. 41letý zadák
se zkušenostmi z české i
slovenské nejvyšší soutěže
by měl pomoci týmu jak
v defenzívě, tak při
přesilových hrách.

Citelný odchod

Ivo Prorok
Slavný litvínovský hokejista a
několikanásobný reprezentant
s Mostem vybojoval postup, ale do
1. ligy se mu s ním nechtělo, jelikož
by musel moc trénovat. Pro Most je
ale odchod Proroka velká škoda,
určitě by se hodil.

Chronologické umístění
2005/2006: 2. liga
2006/2007: 2. liga
2007/2008: 14.
2008/2009: 15.
2009/2010: 2. liga
2010/2011: 2. liga

PŘEDSEZÓNNÍ ROZHOVORY
zdroj: hcmost.cz
autor: Jiří Rybář
Rozhovor s hl. trenérem Kamilem Kašťákem
Máme za sebou dobu přípravy,
mužstvo sehrálo 11 zápasů. Jak jste
spokojený s jejím průběhem?
„Ze statistického pohledu pro mě
nebyly zase až tak důležité výsledky, i
když každá výhra samozřejmě potěší.
Domácí výhra i nad nekompletním
Ústím se cení, stejně jako dvě
vybojované výhry ve dvou dnech
v Německu, kde to byly těžké zápasy.
Z tohoto pohledu jsem tedy spokojený.
Poslední příprava v Ústí nám ale
ukázala, na čem budeme muset ještě
zapracovat, ukázalo se, že naše
defenzíva je špatná. Směrem dozadu
jsme tam propadali skoro ve všem.
Tomu se budeme muset ještě hodně
věnovat.“

Hlavní trenér
Hlavní
nováčka
trenérsoutěže
Kamil Kašťák
Kamil Kašťák.

přislíbené. Oni sami mají zájem, aby někde stabilně chytal. Ale kdyby někdy nemohl,
tak musím říct, že v přípravě jsem byl spokojený jak s Melicharem, tak i se Sorkem,
kteří v Německu odchytali dobré zápasy. Ale doufám, že Benda bude jezdit
pravidelně, pokud se třeba nezraní Mensator. V záloze je i gólman reprezentační „20“
Dlouhý z juniorky Slavie, který má u nás vyřízené střídavé starty.“
Stále máme hodně početný kádr,
Co říkáte tomu, že produktivitu v přípravě zcela ovládly „mladé pušky,“ které
který se navíc ještě teď doplnil o
výrazně převýšily zbytek mužstva.
střídavé starty z extraligy, jak jste „Samozřejmě jsou to mladí, ambiciózní kluci, kteří mají před sebou vidinu toho, že se
spokojený s jeho složením?
časem prosadí ve Slavii v extralize. Trenér Růžička je sem poslal s tím, aby tady
„Kádr se nám relativně ustálil, mám
stabilně hráli, protože ještě nejsou v takovém stádiu, aby mohli hned naskočit do
v hlavě zhruba první čtyři pětky, které extraligy. Je to jenom dobře, že tady jsou. Ale na druhou stranu je třeba říct, že
pošlu ve středu do prvního utkání proti poměrně hodně branek dostávali. Jejich obranná činnost není nejlepší, určitě na tom
Třebíči. Máme pochopitelně i nějaké
budou muset ještě hodně zapracovat. Musí si uvědomit, že nelze jenom góly dávat, ale
kluky navíc, kdyby došlo k nějakým
taky je potřeba bránit. Věřím, že si nechají poradit a jejich obranná hra se zlepší.
zraněním. Myslím si, že máme
Pokud jde o zbývající útočníky, tak musím konstatovat, že jsem hledal optimální
dostatečně silný kádr na to, aby
složení, které se, v podstatě zápas od zápasu měnilo, neměl jsem určené přesilovkové
bojoval o postup do play off, kam
formace, možná i proto ti kluci tolik bodů nenasbírali.
postupuje letos pouze 8 mužstev. Musí
Jak moc by vás zaskočilo, kdyby si slávistický kouč Růžička stáhnul Žejdla např.
se nám ale vyhnout zranění, už teď
jsme přišli o Kamila Tvrdka, který měl už v průběhu října?
„Samozřejmě by mě to zaskočilo. Ten mladý útok je pro nás důležitý, ale samozřejmě
patřit mezi klíčové hráče, bohužel ho
budeme postrádat možná až 3 měsíce. Lukášovi přeju, aby se do extraligy probojoval a měl tam stálé místo. Takový hráč,
který dělá spousta bodů, je na ledě hodně vidět, tak by nám chyběl. Je výborný
Důležité bude i to, jestli bude
bruslař, má urostlou postavu, má dobrou střelu. Doba je ale taková, že musíme počítat
k dispozici pravidelně brankář Benda
s
tím, že by mohl odejít. Pokud bude mít Vláďa Růžička ve Slavii nějaké zranění, tak
z K. Varů.“
asi první na řadě bude právě Žejdl. Ale věřím tomu, že i kdyby se dostal do kádru
Do utkání v Ústí nám chybělo 8 hráčů Slavie, tak by nám určitě chodil aspoň občas vypomáhat.“
ze základního kádru, jaká je
Máte tedy jasno už o složení jednotlivých formací pro začátek 1. ligy?
současná situace před utkáním
„Samozřejmě nějakou vizi už mám. Ale není to ještě úplně definitivní, k mužstvu se
s Třebíčí?
připojili marodi z minulého týdne, takže nevím, koho z nich a kam zapracuju do
„Proti minulému týdnu se situace
sestavy. Ještě na to mám 2 tréninky (rozhovor vznikal před pondělním večerním
výrazně zlepšila. Když pominu
tréninkem).
Mladé pušky jsou jasné, Vrtek asi nastoupí s Ondráčkem a
dlouhodobě zraněného Tvrdka, tak by
Borovanským. Asi nechám pohromadě i útok Tauš – Přeučil – Rudovský. O složení
proti Třebíči měl být k dispozici
čtvrté lajny zřejmě rozhodnu až v úterý večer, tam je více adeptů.“
kompletní kádr, všichni zranění a
marodi už normálně trénují.“
V průběhu přípravy přišel útočník Rudovský, kterému se poměrně dařilo, jak se
na něj díváte?
Věříte tomu, že předpokládaná
„Začátek
měl výborný, dával góly, sbíral body. Ale myslím, že minulý týden na něj
jednička v brankovišti Marek Benda
bude jezdit na všechny zápasy doma dolehla trošku únava. Ale jsem přesvědčen o tom, že pro nás určitě bude přínosem,
rozhodně patří do základu týmu. Je to pravák, dobrý bruslař, dokáže se prosadit
i venku?
jeden na jednoho. Má už nějaké zkušenosti, bude se nám hodit.
„Tak máme to od vedení K. Varů.

ANALÝZA TÝMU

CELKEM: 20/40

brankáři: 5

útok: 7

V Mostě mají problém. Ani jeden
z brankářů, které mají Severočeši
na soupisce, ještě nikdy nechytal
jako jednička v 1. lize. Navíc
nejkvalitnější gólman Baníku, Marek
Benda, je v týmu jen na střídavý
start. Post dvojky ale mají
mostečtí hokejisté obsazen
kvalitně (Melichar či Sork).

V útoku nenajdete nějakou výraznější
osobnost, ale zato hned několik
nadprůměrných forvardů. Oporou by měl
býti, jak tomu bylo i v jeho předešlém
angažmá ve Vrchlabí, Kamil Tvrdek. Zdárně
sekundovat by mu měl drobný Vladislav
Vrtek, exchomutovský Zdeněk Tauš, 25letý
Jakub Bauer a jistě i Michal Borovanský či
Jan Rudovský. V přípravě se pak nejlépe
ukazovala lajna mladíčků ve složení ŽejdlMavrojanidis-Slavíček.

obránci: 4

Největší zodpovědnost bude ležet
na hvězdě klubu, Janu Hranáčovi.
Hodně se čeká i od dalšího
zkušeného hráče Kamila Charouska,
který je v 25letech druhým
nejzkušenějším zadákem Mostu.
Hokejový progres nastane možná u
Jana Hanzla či Daniela Krejčího.

Přestupy
příchody:
Martin Ondráček (Slavia)
Jan Hranáč (SVK)
Marek Benda (Karlovy Vary)
Jan Hanzl (Vrchlabí)
Daniel Krejčí (Slavia)
Jakub Bauer (Písek)
Petr Přeučil (Litoměřice)
Kamil Tvrdek (Vrchlabí)
Michal Borovanský (Slavia)
Jan Rudovský (Beroun)
Bronislav Andres (Vrchlabí)
Georg Mavrojanidis (Slavia)
Lukáš Žejdl (Slavia)
Miroslav Kuncl
Edgars Apelis
Arturs Birstins
Jakub Pavelka
Tomáš Sork

Klíč k úspěchu
Marek Benda

Od vedení Karlových Varů má Most
přislíbeno, že kdykoliv o Bendu
požádají, tak k nim odcestuje. Pro
Baník bude důležité, aby se mu
dařilo, jelikož pokud ne, bude
záchrana velmi těžká.

klub: 4

Po finanční stránce je na tom severočeský
celek opravdu bledě. Ani o fanoušky se
nemohou severočeští hráči moc opřít,
návštěvnost v Mostu vždy patřila
k nejhorším v 1. lize. Alespoň že duo
trenérů Kašťák-Gudas nepostrádá kvalitu.

Soupiska k 10. září 2011

Brankáři:
14.03.1988 (23)
16.01.1990 (21)
21.05.1989 (22)
Obránci:
Kamil Charousek
02.01.1986 (25)
Lukáš Brožovský
21.01.1988 (23)
Michael Šulc
19.05.1986 (25)
Lukáš Martinec
11.03.1988 (23)
Jiří Panuška
03.02.1989 (22)
Jan Hranáč
26.10.1969 (41)
Jan Hanzl
02.03.1989 (22)
Daniel Krejčí
27.04.1992 (19)
Jakub Havelka
17.01.1990 (21)
Miroslav Kuncl
21.07.1986 (25)
Edgars Apelis
23.11.1989 (21)
Útočníci:
Vítězslav Nedrda
07.01.1987 (24)
Jakub Bauer
15.01.1986 (25)
Vladislav Vrtek
20.12.1987 (23)
Petr Přeučil
21.01.1983 (28)
Zdeněk Tauš
07.04.1984 (27)
Kamil Tvrdek
09.09.1983 (28)
Michal Borovanský
15.03.1985 (26)
Martin Ondráček
08.10.1987 (23)
Bohumil Slavíček
30.12.1991 (19)
Karel Výrut
05.07.1989 (22)
Lukáš Žejdl
07.08.1991 (20)
Georg Mavrojanidis
13.07.1991 (20)
Bronislav Andres
17.11.1988 (22)
Arturs Birstins
01.04.1993 (18)
Dominik Adámek
15.12.1990 (20)
Jan Rudovský
06.01.1987 (24)

Lukáš Melichar
Tomáš Sork
Marek Benda

HT

HT

TH

TIPY NA TROFEJE DLE HSFANA
Nejlepší trenér

Vítěz 1. ligy

Nejproduktivnější hráč

VÁCLAV SÝKORA (CHO)

PIRÁTI CHOMUTOV

JAROSLAV ROUBÍK (UNL)

Právě osoba zkušeného kouče
dělá z Chomutova úplně jiný tým.
Vloni měli Piráti trenérskou lavici
obsazenou mizerně, na což také
doplatili. Bývalý trenér SKA je
horkým favoritem na tuto trofej.

Právě faktor Václav Sýkora by
mohl rozhodnout ve prospěch
Pirátů v souboji s Ústím. I když
konkurenční týmy posílily, o titul
by si to zase měli rozdat právě
Krušnohorci a Lvi.

Tomuto zkušenému forvardovi
nedělá problém nasbírat 40 bodů
v jedné sezóně. Letos v dresu
Ústí by mohl překonat i hranici
50 bodů. Ve Slovanu asi nebude
nikdo produktivnější.

Nejlepší obránce

Nejlepší střelec

Nejlepší brankář

BRETT PALIN (CHO)

DAVID HRUŠKA (CHO)

PAVEL FRANCOUZ (UNL)

O kvalitách Palina nejlépe svědčí
to, že v druhé nejkvalitnější
severoamerické soutěži zvané
AHL byl kapitánem svého týmu.
Navíc krom produktivity vnese do
hry Chomutova i potřebný důraz.

Nový trenér KLH, Václav Sýkora,
se nechal slyšet, že tohoto
forvarda do extraligy nepošle.
Rozumný krok, vždyť v Hruškovi
má třicetigólového střelce.
Možná nezůstane ani u této mety.

Nevidím žádný důvod, proč by
tuto cenu neměla ústecká naděje
obhájit. Bude možná chytat pod
větším tlakem, zato ale dostane
potřebný prostor, a to
Francouzovi vyhovuje.

Nejlepší junior

Cizinec roku

Nejužitečnější hráč

ZDENĚK ČÁP (HK)

DWIGHT HELMINEN (CHO)

JIŘÍ DOPITA (OLO)

Po odchodu Petra Šidlíka do
zámoří stěží naleznete v 1. lize
větší talent. Zdeněk Čáp dokázal
již loni nasbírat solidní porci osmi
bodů, letos by ji mohl ještě o
něco navýšit.

Éra Roka Pajiče asi letos skončí.
Do 1. ligy totiž přišlo hned několik
kvalitních cizinců, nejvýraznější
persónou je pak asi americký
forvard Helminen, jenž odehrál i
několik zápasů v NHL.

Šumperský odchovanec a majitel
prvoligové Mory se po sezóně na
99% stane osobností soutěže
(jedna z cen, kterou magazín
uděluje). Pro Olomouc je jeho
příchod naprosto klíčový.

TIPY NA TROFEJE DLE ADYHO
Nejlepší trenér

PETR NOVÁK (HB)

Je to jeden z nejlepších trenérů 1. ligy.
Fanoušci ostatních týmu ho rádi nemají,
za to příznivci Rebelu ho milují. Myslím si,
že ho lze přirovnat k Růžičkovi ze Slavie.
Stejně jako Růžička má u rozhodčích
respekt a stejně jako Růžička má
úspěchy. A letos opět dovede svůj tým
vysoko, pokud dokáže z hráčů vyždímat
120%, může koučovat i ve finále!

Nejlepší obránce

JEFF JILLSON (CHO)

Vítěz 1. ligy

HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI

Opět zvítězí tým bojovníků nad
partou předražených (zámořských)
hvězd. Zdravé jádro v čele
s Roubíkem, Pajičem nebo
Francouzem zůstalo, navíc přišlo
několik kvalitních hotových hráčů,
například Miroslav Třetina.

Nejlepší střelec

JIŘÍ DOPITA (OLO)

Nejproduktivnější hráč

DAVID HRUŠKA (CHO)

Loni tuto příležitost neměl, poněvadž
hostoval v Karlových Varech a týmu byl
k dispozici až na play off… V extralize
patřil do top 10 kanadského bodování!
Letos se jeho hostování do extraligového
celku nepředpokládá, a proto bude v klidu
sbírat body, až dojde na úplný trůn.

Nejlepší brankář

PAVEL FRANCOUZ (UNL)

Nevím, jestli vyhraje kanadské bodování
obránců, ale ve své obranné činnosti bude
nejlepší. Jeho zkušenosti z finské ligy,
NHL nebo extraligy mu pomůžou k tomu,
aby se stal nejlepším obráncem. Otázkou
je, do jakého obranného páru s ním
Chomutov počítá, v kádru Pirátů je totiž
mezi obránci velká konkurence.

1. ligu obohatí další velká persóna, a to je
jedině dobře. Jirka Dopita bude pro
Olomouc velmi platný a je velmi
pravděpodobné, že vyhraje krále střelců,
v jeho silách je útočit na vítěze
kanadského bodování, ale na to nejspíš už
stačit nebude…

Loni předváděl neuvěřitelné zákroky a čím
dál více dokazuje, že má na to, aby dělal
jedničku v extralize. Jeho výkonnost
podle mě ještě poroste, stále je mladý,
stále se může zlepšovat. Otázka je, jak se
letos bude točit v bráně, je možné, že se
opět budou pravidelně střídat s Orctem.

Nejlepší junior

Cizinec roku

Nejužitečnější hráč

ZDENĚK ČÁP (HK)

Zdeněk Čáp v téhle kategorii nemá v 1.
lize výraznou konkurenci. K lepším
juniorům patří třeba mostecký Krejčí,
nebo kmenoví hráči Sparty, kteří jsou na
hostování u řeky Otavy: brankář Sedláček
s obráncem Kolářem nebo i olomoucký
Libor Kašík. Ovšem pro Čápa hovoří to, že
bude načínat svojí třetí sezónu v 1. lize.

ROK PAJIĆ (UNL)

Tato kategorie je letos hodně
nabouchaná, vždyť jen do Chomutova
přišlo několik zahraničních hokejistů
v čele s Jillsonem. Já však volím Roka
Pajiče, účastníka posledního světového
šampionátu. V 1. lize už leccos odehrál a
ví, jak se věci mají, navíc umí výborně
česky. Opět bude patřit ke hvězdám celé
soutěže a sbírat hodně kanadských bodů.

TOMÁŠ NOUZA (PIS)

Nouzovy body pomůžou Písku vyhnout se
baráži, kde uplynulou sezónu vyhořel jako
papír. Tomáš Nouza se po sedmi letech
vrací do Písku a fanoušci rozhodně
očekávají, že to bude on, kdo strhne celý
útok a potáhne tým. Bude na něj vyvíjen
velký tlak, ale Nouza už je dost zkušený
na to, aby to zvládl.

FORVARD

Petr Polodna byl ještě za svého
angažmá v Chomutově považován za
jednoho z nejlepších hokejistů 1.
ligy. Minulý ročník se ale stále ještě
mladému útočníkovi moc nepovedl, a
tak se rozhodl změnit své působiště
a upsal se havlíčkobrodským
Rebelům. Fanoušci týmu z Vysočiny
od něj po právu očekávají velké věci,
vyvstává tak důležitá otázka, zda
Polodna zvládne velký tlak na svojí
osobu a stane se lídrem mužstva?
Autor: HSfan, Libor Kult (hokej.cz),
Eva Streichsbierová (hcrebel.cz)

PETR POLODNA

Havlíčkův Brod prožívá
nejvydařenější období
v novodobé historii klubu.
Poté, co se stala majoritním
vlastníkem firma ŽSD, se
stává z Rebelu černý kůň
soutěže. To, že bude tým
z Vysočiny patřit
k favoritům soutěže, svědčí
i příchod Petra Polodny,
jednoho z nejlepších
hokejistů působícího v 1.
lize. I když se mu loňský
ročník nevydařil, není jeho
angažování ze strany Rebelu
vůbec riskantní.
V posledních sedmi
prvoligových ročnících totiž
havlíčkobrodský štírek
nastřádal hned v šesti
sezónách alespoň 22 bodů.
Výborná statistika…
Zejména v Chomutově si
178cm vysoký forvard
udělal velké jméno. Po
přestupu do brněnské
Komety v roce 2008 se stal
drobný útočník i oblíbencem
kotle modrobílé šlechty. Do
sestavy extraligového Brna
se ovšem 29letý univerzál
již neprobojoval a byl
poslán do partnerské
Olomouce, kde hned ve své
první sezóně mezi Hanáky
zazářil a v 29 zápasech dal
12 branek a na stejný počet
i asistoval. Jenže
následující ročník byl
z individuálního pohledu pro
málo trestaného hokejisty
jeho nejhorším v seniorské
kariéře. Dal sice svoji první
extraligovou branku a
zahrál si za Kometu v playout, ale v Olomouci v 41
kláních zaznamenal jen 6
branek, což je jeho nejnižší
počin v 1. lize za dobu jeho
působení v této soutěži.

Petr Polodna v dresu Komety odehrál během 2 sezón 24 extraligových utkání.

Hráčské info
30. 3. 1982
178cm, 75kg
útočník
hůl levá
bývalé kluby: Litvínov, Ústí nad Labem, Milevsko,
Most, Chomutov, Kometa Brno, Olomouc

Statistiky
Sezóna
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03

2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Klub
HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ)
HC Chemopetrol (Zepter Cup 2OOO)
HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ)
ZVVZ Milevsko (2. liga - Z)
HC Chemopetrol (Tipsport Cup 2001)
HC Chemopetrol Litvínov - jun.(ELJ)
HC Most (Tipsport Cup 2002)
HC Chemopetrol Litvínov
HC Slovan Ústečtí Lvi (1. liga)
HC Chemopetrol Litvínov - jun. (ELJ)
KLH Chomutov (Tipsport Cup 2003)
KLH Chomutov (1. liga)
KLH Chomutov (1. liga)
KLH Chomutov (1. liga)
KLH Chomutov (1. liga)
KLH Chomutov (Tipsport Cup 2007)
KLH Chomutov (1. liga)
HC Kometa Brno (Tipsport Cup 2008)
HC Kometa Brno (1. liga)
HC Kometa Brno
HC Olomouc (1. liga)
HC Olomouc (Tipsport Cup 2010)
HC Kometa Brno (Tipsport Extraliga)
HC Olomouc (1. liga)
HC Kometa Brno (ELH - O udržení)

Z
44
1
47
12
1
43
1
2
8
29
4
38
44
39
46
6
44
3
30
9
29
4
7
41
8

G
14
0
27
7
0
23
1
0
0
16
1
7
9
8
19
0
9
2
12
0
12
0
1
6
0

A
15
0
27
2
0
26
0
0
0
19
0
9
13
16
16
3
26
0
12
1
12
0
0
9
4

B
29
0
54
9
0
49
1
0
0
35
1
16
22
24
35
3
35
2
24
1
24
0
1
15
4

TM
10
0
40
4
0
44
0
0
0
67
0
8
28
12
30
2
18
2
4
6
14
2
2
10
0

„Musím říct, že tahle sezona se mi nepovedla. I
proto jsem už taky chtěl změnit prostředí,“ řekl
v rozhovoru pro Evu Streichsbierovou. „Osobně
jsem byl hodně zklamaný, ani body jsem tolik
nesbíral, na což každý kouká. Budu chtít navázat
na ty předešlé roky,“ prozradil zase v interview
s Liborem Kultem. „Z pohledu týmu nic
nefungovalo už od začátku, ale nikdo nedokázal
přijít na to proč. Nic zásadního se oproti loňsku
v Olomouci neměnilo a stejně nám to nešlo podle
představ,“ dodává poté svůj pohled na týmovou
hru Kohoutů. „Jediným pozitivem bylo, že jsem
si zahrál zápas pod širým nebem, jinak jsem už
tu sezonu vymazal. Jednu budu na tohle utkání
hodně vzpomínat, i když nám podmínky trochu
ztěžovalo sněžení,“ vzpomíná na netradiční

sportovní zážitek.
Nebylo tedy divu, že chtěl Polodna změnit
prostředí. „Z extraligy se nikdo neozval, protože

se za hráče platí tabulková hodnota, což si každý
rozmyslí, když nepatřím mezi špičkové hráče.
Nějaké náznaky byly ze zahraničí, mám dojem,
že se objevilo něco z Itálie, ale nic konkrétního.
Padlo to mimo jiné i proto, že smlouva by byla jen
na půl roku od srpna,“ řekl pro hokej.cz o hledání
nového angažmá. Vzhledem k tomu, že je od
minulé sezóny Rebel partnerským celkem
Komety, tedy Polodnova kmenového týmu, se
nabízelo právě angažmá na Vysočině. Nakonec

Petr Polodna patřil v ročníku 2008/2009 k oporám
prvoligové Komety Brno.

hráč s číslem 11 na nabídku Havlíčkova
Brodu kývl a zamířil do ambiciózního
celku na roční hostování.
Blonďatý sympaťák se sice narodil
v jihočeském Písku, s hokejem ovšem
v pěti letech začal v Jihlavě, proto
jeho přesun do nenáviděného
Havlíčkova Brodu mnohé velmi šokoval,
včetně nejbližších přátel 178cm
vysokého křídelníka. „Jeden kamarád

mi dokonce volal hned poté, co si to
přečetl na stránkách. Spustil na mě, co
to má znamenat. On je totiž obrovský
fanoušek Dukly. Už jsem se setkal i s
kamarády, kteří chodí v Jihlavě na
hokej, a nějaké narážky proběhly, ale
všechno v legraci,“ říká.

Polodnovi se uplynulou sezónu v Moře vůbec nedařilo.

Vzhledem k tomu, že Polodna již v
deváté třídě odešel do Litvínova,
nebere svoje angažmá v Havlíčkově
Brodě nějak kontroverzně.

„Odešel jsem z Jihlavy hodně brzy, takže to pro mě opravdu není nic
tak strašného. I když samozřejmě vím, že rivalita mezi oběma kluby je
hodně velká, zvlášť v letošní sezoně se to možná zvrtlo víc, než by mělo.
Ale za to asi hodně můžou i média.“
Na střídačce Rebelu bude na Polodnu čekat kontroverzní Petr
Novák. „Já osobně trenéra Nováka neznám, ale je fakt, že jsem si při

vzájemných zápasech všiml, že je hodně impulzivní. Za sebe však můžu
říct, že mám takové trenéry raději. Pořád lepší, když žije s týmem, než
když jen pořád kouká do těch svých notiček a mlčí. Takže i na tohle se
do Brodu těším.“
Od milovníka golfu bude emotivní kouč pochopitelně čekat hodně
bodů. „Chápu, že se ode mne čekají góly a přihrávky, i když jen o nich

to není, ale přece jen jsem hrával v minulosti první druhou lajnu. Taky
budu muset být poctivý dozadu. Chtěl bych se ukázat i v extralize, ale
já se teď hlavně musím vrátit k výkonům, které jsem podával předtím,
než jsem přišel do Olomouce,“ řekl pro Petra Párala.
„Myslím si, že sezona by měla být minimálně úspěšná jako loni. Tedy
dostat se do semifinále. Ale myslím, že se bude pomýšlet i výš, protože
jak jsem se tak bavil, tak by tam měl být kvalitní kádr. A co se týče mě,
tak chci předvést lepší sezonu, než co jsem měl loni, a navázat na ty
předchozí. Minulá sezona se nám zkrátka nevyvedla. Bylo to asi
atmosférou v Olomouci, nikomu se nedařilo,“ prozrazuje zase o

Dotazník (hc-olomouc.cz)
Stav: Svobodný.
Děti: Nemám.
Záliby: Golf.
Oblíbený nápoj: Káva, pivo.
Oblíbené jídlo: Vepřové koleno,
smetanová omáčka od maminky.
Oblíbená barva: Černá, modrá.
Štastné číslo: 11.
Post, kde se nejlépe cítíte:
Levé křídlo.
Hokejová slabina:
Vše se může zlepšit (postava).
Nejvážnější zranění:
Přetržený křížový vaz.
Hokejový cíl:
Extraliga a hrát co nejdéle.
Původní povolání, vzdělání:
Střední škola ekonomická.

týmových cílech. Jedno je jisté, pokud Polodna naváže na výkony
z Chomutova, semifinále by pro Rebel mělo být víc než reálným cílem.

Pokus o prosazení se v nejvyšší soutěži se Polodnovi zatím nepodařil. Bude hrát 29letý univerzál někdy ELH stabilně?

TEAM INFO
trenéři
HC Slovan Ústečtí Lvi

Na postu hlavního trenéra Slovanu po mistrovské sezóně
nedošlo ke změně. Petr Rosol (obr. dole), bývalý vynikající
hokejista a držitel bronzové medaile ze ZOH 1992, má za
asistenta bývalého asistenta hlavního kouče ve Znojmě,
Milana Skrbka. Ústí má tak trenérskou pozici zastoupenou
velmi kvalitně.

KLH Chomutov

Narozdíl od Lvů Piráti sáhli do složení realizačního týmu a
managament klubu sehnal velkou rybu. Z nejbohatšího
ruského klubu SKA Petrohrad zamířil do Chomutova Václav
Sýkora, kouč mistrovských Pardubic z play-off 2010 a
Sparty, s kterou slavil titul v sezóně 2001/2002.
Z Petrohradu si do 1. ligy přivedl Sýkora i svého asistenta,
Jana Votrubu. Složení realizačního týmu je tak na té
nejvyšší možné prvoligové úrovni.

HC Dukla Jihlava

Lodivody jihlavské střídačky jsou dva lysí muži, Petr Vlk a
Patrik Augusta. Od příchodu prvního jmenovaného do Dukly
se hra Jihlavy výrazně zlepšila, loni dokonce slavila nejlepší
umístění za posledních pět let.

HC Olomouc

Trenérské duo Hanáků je složeno z bývalých vynikajících
hokejistů. Hlavním lodivodem Mory je Petr Fiala, dlouholetý
hráč Poldi Kladno, s nímž slavil i extraligový titul. Jeho
asistentem je ještě slavnější plejer, dvojnásobný Mistr
světa z let 2000 a 2001 Jan Tomajko.

HC Rebel Havlíčkův Brod

Hlavní trenér Rebelu je i zároveň možná největším symbolem
tohoto celku. Kontroverzní Petr Novák se vyžívá zejména při
tiskových konferencích, jak se tomu přesvědčili fanoušci
Jihlavy, Olomouce či Třebíče, a také emocemi při utkáních.
Připomíná vám kouč Rebelu někoho? Ano, Josého Mourinha!
Jeho asistentem je Jaroslav Benák, spolu se tito dva muži
výborně doplňují.

HC Hradec Králové

Hlavní slovo má v Hradci Králové Jiří Mička, údajně trenér
s nejnižším platem v celé 1. lize. Mička je na střídačce
Východočechů tím vznětlivější, kdežto jeho asistent Jiří
Slabý bývá většinou klidnější. Takže ideální kombinace.

HC Berounští Medvědi

Medvědi loni šokovali hokejovou veřejnost
skvělými výkony v 1. polovině sezóny, a po
dlouhé době se tak dostal Beroun do playoff. Podíl na dobré sezóně mělo i trenérské
duo Žemlička-Doležal. Prvně jmenovaný se
ovšem na jaře upsal Spartě, kde bude
asistentem Josefa Jandače. Trenérské
žezlo místo něj převzal bývalý
reprezentant Jiří Doležal (obr. dole).
Pomáhat mu bude Miloš Pecka.

SK Horácká Slavia Třebíč

Po vyhazovu Romana Mejzlíka v polovině
loňského ročníku se pozice trenérů ujala
dvojice bývalých hráčů Horácké Slavie
Kamil Pokorný (obr. vlevo) a Radek Novák.
Toto duo bude pokračovat ve své práci i
v další sezóně. Vzhledem k tomu, že
Pokorný je zároveň i sportovním
manažerem klubu, má Novák velké
pravomoci.

HC Benátky nad Jizerou

Hlavním koučem je Milan Černý, další
vynikající bývalý hokejista a Mistr ČR.
Asistenty jsou L. Škaloud a A. Nečas.

SK Kadaň

Mikuláš Antonik, lodivod severočeského celku, si dokonce
před třemi lety krátce (dočasně) vyzkoušel angažmá
reprezentačního trenéra naší U-20. Poslední sezóny ovšem
Antonik působí v Kadani. Vedení ho neodvolalo ani po
nepovedeném loňském ročníku. Asistenta mu dělá Jiří Rech.

HC Stadion Litoměřice

První sezónu má za sebou v Litoměřicích v 1. lize Jindřich
Setikovský, jenž před dvěma roky působil jako asistent ve
Vrchlabí. I on, jako drtivá většina prvoligových trenérů, je
vysloužilým hokejistou. Daniel Tvrzník, jeho pravá ruka, se
ještě nedávno také proháněl po ledovém kolbišti.

IHC Písek

Koučem, jenž má napravit špatnou reputaci Písku z minulé
sezóny, se stal Milan Stárek, který prostředí na jihu Čech
dobře zná. Byl dlouholetým trenérem mládeže v Českých
Budějovicích či asistentem trenéra u mužů v Táboře.

Salith Šumperk

Krotitelem Draků je mladý a talentovaný Radek Kučera. Při
své premiérové sezóně jako hlavní kouč dokázal
pozoruhodnou věc, se svým týmem totiž neprohrál ani
v jednom domácím zápase (jak v základní části, tak v playoff a v baráži o 1. ligu). Kučera byl navíc zvolen hlasováním
druholigových redaktorů nejlepším koučem třetí nejvyšší
soutěže hrané na území Čech, Moravy a Slezska.

HC Most

Mladší generaci jméno Kamil Kašťák nic neříká, ale starší
fanoušci ledního hokeje si jistě vzpomenou na tohoto
bývalého reprezentanta a držitele bronzové medaile ze ZOH
1992. Po skončení aktivní kariéry započal trenérskou část
svého života v rodném Mostě, v sezóně 2008/2009 pak
působil v Porubě. Po této štaci se znovu vrátil na sever Čech
a dovedl svůj tým k postupu do vyšší soutěže.

TALENT

V Hradci Králové se ukrývá
hokejový klenot, mladý obránce
Zdeněk Čáp. Už v osmnácti letech
hrál pravidelně druhou českou
nejvyšší soutěž a zároveň patřil i
k defenzivním oporám
Východočechů. Největšího úspěchu
své kariéry ovšem dosáhl v jiném
sportu než v nejrychlejší kolektivní
hře. Stal se totiž trojnásobným
Mistrem světa v in-line hokeji!
Autor: HSfan, René Svoboda, Bohuslav Stehno
Foto: fotokraus.cz

Štíhlý odchovanec Pardubic zažil
během jednoho roku hned několik
nezapomenutelných zážitků. Nejprve si
zpestřil přípravu na ročník 2010/2011
Mistrovstvím světa juniorů v inline
hokeji, kde s naší reprezentací slavil
zlatou medaili. Poté se 181cm vysoký
zadák dokázal prosadit i do základní
sestavy Hradce Králové, kde nasbíral
velmi slušných 8 bodů (2+6) a v kolonce
+/- se mu tkvělo na jeho věk skvělých
sedm plusových bodů. I letní přípravu
na sezónu 2011/2012 si zpestřil inline
hokejem. Nejprve hrál extraligu za
Hradec, poté byl nominován i na MS
juniorů, kde společně se svým týmem
obhájil prvenství z předešlého
šampionátu. Místo oslav ale čekal Čápa
další turnaj, dodatečně byl totiž
povolán i do reprezentačního výběru
mužů, který startoval na MS
organizace FIRS. Česká republika byla
na tomto šampionátu suverénní a
produktivní zadák Východočechů tak
získal třetí zlato v tomto čím dál více
populárnějším sportu.
Zaměřme se nejprve na zlatý
šampionát hráčů do 19 let konaný
v červnu roku 2010. „Před mistrovství

světa se hrály nominační turnaje, na
kterých si trenéři vybírali hráče.
Potom jsme dostali pozvánku na
závěrečný nominační turnaj do
Slovinska. Tam jsme skončili třetí a
tam se už zúžila nominace na červnové
mistrovství světa do Düsseldorfu,“

Zdeněk Čáp má šanci stát se budoucí hvězdou hradeckého hokeje.

Hráčské info
12.6.1992
181 cm, 68 kg
obránce
hůl levá
číslo 61

vzpomíná hradecký zadák na to, přes
které překážky vedla cesta do

Statistiky
Sezóna
2007-08
2008-09
2009-10

2010-11

Klub
HC Moeller Pardubice - dor. (E)
HC Moeller Pardubice - dor. (E, p-o)
HC VCES Hradec Králové - dor. (E)
BK Mladá Boleslav - dor. (E)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové - jun. (LJ)
HC VCES Hradec Králové - jun. (LJ, o postup)
HC VCES Hradec Králové - st.dor. (E)
HC VCES Hradec Králové - st.dor. (E, p-o)
HC VCES Hradec Králové (1.liga)
HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)
HC VCES Hradec Králové - jun. (LJ)
HC VCES Hradec Králové - jun. (baráž o ELJ)

Z G A B TM
41 0 7 7 26
2 0 0 0
0
29 2 12 14 57
14 0 3 3 10
5 0 0 0
0
2 0 0 0
0
7 0 3 3
8
4 0 1 1
4
49 15 32 47 110
2 0 0 0
0
42 2 6 8 30
2 0 0 0
0
4 1 1 2 12
5 0 5 5 12

nebývala, jak sám říká Zdeněk
Čáp, hájící barvy extraligového
Hradce Králové v inline hokeji.

„Diváků do haly moc nechodilo,
vždy přišly tak dvě stovky. Na
play-off zůstávaly i týmy, které
vypadly, a v hale byla při finále
zaplněná celá tribuna. Měli jsme
dost silnou podporu rodičů, kteří
nám fandili. Ostatní přáli Americe,
abychom titul neobhájili.“

Zdeněk Čáp právě okusil, jak moc bolí souboje bez košíku na helmě.

nominace.
K obhajobě titulu vedla ovšem pro český
mládežnický výběr dlouhá cesta, jak
prozradil v interview s René Svobodou.

„Nejprve jsme odehráli pět zápasů v
základní skupině. Hned na začátku jsme
narazili na domácí. Zápas měl vyhecovanou
atmosféru s větším počtem diváků. Němci
to ale hráli opravdu jako hokej a snažili se
zakončovat z každé pozice. In-line se ale
hraje jinak, šance se musí vypracovat, a
také proto jsme je nakonec přehráli. V
základní skupině jsme pak vyhráli vše, co se
dalo. Jenom jsme trochu podcenili Austrálii,
na začátku jsme nemohli proměnit šance.
Pak to ale přišlo a vyhráli jsme 5:1. Nejtěžší
zápas ve skupině jsme sehráli se Švýcary. Ti
hráli podobný styl jako my a nakonec se
dostali až do semifinále. Ve čtvrtfinále
jsme Kanadu rozstříleli 12:0 a soupeř vůbec
nestíhal. Semifinále s Francií jsme nezačali
dobře, na začátku jsme dostali dva slepené
góly a po třech minutách prohrávali 2:0.
Střetnutí jsme nakonec otočili a vyhráli 7:2.
Pak už nám chyběl poslední krok ve finále
proti Americe. S tímto týmem to bylo
celkem těžké. Na začátku jsme si připravili
hodně šancí a některé proměnili. Nakonec to
skončilo 6:2. Podporu diváků měli
Američané, ale nakonec jsme to prolomili a
obhájili loňské první místo.“ Zájem diváků
moc valný nebyl, ale atmosféra špatná

Husarský kousek se povedl
juniorskému manšaftu i na
následujícím šampionátu. Český
mládežnický výběr totiž slavil
zlatý hattrick, a opět u toho byl i
profesionální hokejista s číslem
61 na dresu. Cesta naší
reprezentace byla ještě

Zdeněk Čáp si pravidelně zpestřuje přípravu inline hokejem.

suverénnější než v předchozích letech. Bez
ztráty ani jednoho bodu se Česko s Čápem a jeho
spoluhráčem z Hradce Václavem Pánkem
v sestavě dostalo až do finále, kde na ně opět
čekaly Spojené státy americké. Žádný nervák ale
naši svěřenci nedopustili, Američanům nasázeli
dvanáct branek, Zdeněk Čáp dokonce nasázel
z pozice zadáka hattrick. "V té naší první lajně

jsme si úžasně vyhověli, a ačkoliv jsem byl
napsaný jako obránce, byli jsme tam v podstatě
jako čtyři útočníci," sdělil talentovaný obránce,

jenž na celém turnaji vstřelil deset branek a na
tři asistoval, pro MF DNES.
Největší senzace na výsledku, který
předvedla naše reprezentace, je to, že
Američané hrají inline profesionálně. Na
pozápasové párty se pak nestačili divit, že
dostali debakl od amatérů. "Na závěrečné párty

jsme se s Američany potkali a ptali se nás, jestli
hrajeme profi. Když jsme jim řekli, že ne, tak na
nás jen nevěřícně koukali. Byli z toho hodně
Byli jsme ještě o to radši, že jsme je porazili.“
špatní. Měli na dresech napsáno World Team.

Jenže mistrovských oslav si moc neužil, ve stejné
zemi se totiž hrálo i Mistrovství světa mužů
organizace FIRS, a českému výběru chyběl jeden
obránce, proto povolal kouč národního družstva mužů
Daniel Tvrzník, mj. asistent trenéra Setikovského
v Litoměřicích, Zdeňka Čápa po povedeném
juniorském šampionátu i na seniorský turnaj. Málem
ale vypadalo, že nominaci bude muset odmítnout,
protože ho doma již napjatě očekávali. Nakonec ale
vše dobře dopadlo a Čáp mohl v Itálii zůstat.
"Všechno to vzniklo rychle. Měl jsem doma

naplánované, že budu pomáhat. Hned jsem volal do
Česka, zda tady ještě můžu zůstat," vypráví
pardubický odchovanec. „Pokud by doma nesvolili,
patrně bych trenérům A mužstva musel oznámit, že
mám doma opravdu neodkladnou záležitost, a odjel
bych," dodává.

Na samotném turnaji potvrzovali Češi, že hokej a
jemu podobné sporty prostě národ v srdci Evropy
ovládá. V základní skupině se sice museli vyrovnat
s kontumací, jelikož kapitán týmu Martin Vozdecký
nastoupil neoprávněně, ale další problémy již
nenastaly. Ze skupiny nakonec postoupili z 1. místa a
s Čápem v sestavě se probojovala Česká republika až
do finále, v němž se naši inlinisté střetli s domácí
Itálií. "Atmosféra byla neuvěřitelná. Lidi tam

Hradec Králové nepatří mezi inline extraligovou elitu,
i přesto si vysloužil Zdeněk Čáp nominaci na MS.

skandovali, řvali, na střídačce jsme neslyšeli vlastního
slova, pořádně ani trenéra," sdělil své pocity pro

Bohuslava Stehna. Zdeněk Čáp sice většinu
hrací doby proseděl na střídačce, hlavní
kouč pochopitelně sázel na zkušenější
hráče, ale i tak si mladý Východočech
šampionát hodně užíval. "Já byl hlavně rád,
že u toho můžu být." Česko nakonec po
napínavé koncovce zápasu těsně porazilo
Jižany 3:2 a Čáp tak slavil třetí zlatou
medaili v inline hokeji, a to teprve v 19
letech. „Pořádně mi došlo, že mám u sebe

tři zlaté medaile, až den po tom, ale
radoval jsem se jako bych hrál všechny
zápasy i mezi dospělými. Nakonec jsem
hodně šťastný, že mi doma dovolili
prodloužený pobyt. Máma mě ve sportu
hodně podporuje.“

Na nějaké oslavy ale znovu nebyl čas,
druhá část letní přípravy v Hradci totiž
začala brzy po skončení turnaje. Unavený
ale nebyl, jelikož je to pro něj hlavně
zábava, stejně jako pro jeho spoluhráče
z kabiny Východočechů, Martina Koudelky.
Ten zase slavil titul Mistrů světa na
šampionátu pod záštitou IIHF konaném v
Pardubicích. Tito dva hokejisté tak mají
spolu hned několik témat na probírání,
zážitků totiž oba dva prožili nespočet.

Zdeněk Čáp dnes již košík na helmě nepoužívá.

Hokej je ale pro talentovaného beka stále
sportem číslo 1. „In-line hokej je pro mě

doplňkovým sportem, i když většina hokejových
klubů svým hráčům in-line zakazuje. Někteří
kluci jeli na mistrovství světa i přes zákaz
trenérů, protože tam byli i vloni. Zákaz in-line
hokeje mají někteří i ve smlouvách. Já jsem s
tím problém zatím neměl. Někdo hraje tenis,
golf, můj doplňkový sport je zase in-line hokej.“

Hradecký obránce by se měl stát nejlepší juniorem příští
sezóny, do Kanady totiž odešel jeho konkurent Petr Šidlík.

Hokejista, jenž začal s hokejem
v Pardubicích, v nichž strávil celkem deset let,
již čtvrtým rokem obléká barvy největšího rivala
svého mateřského klubu, Hradce Králové. A
nevede si vůbec špatně, v loňské sezóně se
napevno prosadil do kádru trenéra Mičky a
nastřádal osm bodů, což je na jeho nízký věk
velmi pěkná bilance. Spolu s Petrem Šidlíkem
patřil vloni tento bek k nejzářivějším talentům 1.
ligy. Zatímco Šidlík se ale vydal za štěstím do
zámoří, Zdeněk Čáp zůstal v České republice. I
nadále totiž bude oblékat barvy východočeského
celku pod vedením Jiřího Mičky a pod finanční
patronací Petra Dědka.

TOP 10

Sestavovat žebříček nejlepších
střelců bylo obtížné. Zahrnout do
něho i hráče, kteří sice nastříleli
v minulých sezónách přes magickou
hranici 20 gólů, i přestože raději
nahrávají svým spoluhráčům? Náš
magazín se nakonec rozhodl
upřednostnit ryzí střelce, nedošlo
tak třeba na Tomáše Čachotského,
Jaroslava Roubíka a mnoho dalších…
O vítězi ovšem bylo jasno snad
ihned, komu jinému dát ocenění
nejlepšího kanonýra 1. ligy než
chomutovskému Davidu Hruškovi?
Nevešli se, ale stojí za zmínku: Aleš Padělek (Jihlava), Michal Jeslínek (Jihlava),
Vladimír Novák (Kadaň), Jaroslav Jabrocký (Chomutov), Filip Seman (Chomutov)…

Autor: HSfan

TOP 10 KANONÝRŮ

8. DWIGHT HELMINEN
Ú, 28 LET, CHOMUTOV
Těžko říci, kolik branek se od
tohoto amerického útočníka dá
očekávat. Mnozí zahraniční hráči v 1.
lize vyhořeli, ale kvalit Helminena
zatím nikdo takový nedosahoval.
Jisté je jedno, bojovný forvard a
velký dříč si do 1. ligy bere vizitku
solidního střelce, vždyť ve finské
SM-lize před čtyřmi lety nasázel
úctyhodných 20 tref a ve dvou
zápasech se z branky radoval v NHL.

10. DANIEL HODEK
Ú, 37 LET, JIHLAVA

9. VÁCLAV EISELT
Ú, 37 LET, KADAŇ

Zkušený forvard nastřílel v loňské
sezóně nejméně branek za poslední
čtyři ročníky, přesto mu 16
vstřelených gólů stačilo na 13. místo
mezi kanonýry v 1. lize. Hodkovým
nejlepším počinem je pětadvacet tref
z předloňské sezóny, kdy se stal
zároveň i nejlepším střelcem soutěže
a předčil třeba i Radka Dudu. Nyní se
ale bude muset 37letý matador
vyrovnat se ztrátou parťáka Bakuse.

Eiseltovi loni stačilo k čtrnáctému
místu v lize mezi střelci 16
vstřelených branek, což je jeho
nejlepší počin za posledních sedm let.
Zvýšená potence pramení zejména
z toho, že v Kadani dostával hodně
prostoru a ještě měl vedle sebe
v útočné formaci Stanislava
Mikšovice, který je jeden
z nejlepších nahrávačů v celé druhé
nejvyšší soutěži.

5. MICHAL TVRDÍK
Ú, 32 LET, HRADEC K.
Těžko si můžou fanoušci
představit lepší náhradu za Roubíka
než Michala Tvrdíka. Vždyť 32letý
hráč se zkušenostmi z Pardubic,
Karlových Varů, Plzně a naposledy
Mladé Boleslavi v 628 extraligových
zápasech dokázal vsítit úctyhodných
124 branek. Nejplodnější ročník zažil
před čtyřmi lety, kdy se v Moelleru
radoval z gólu hned osmnáctkrát.

7. LADISLAV BOUŠEK
Ú, 33 LET, KADAŇ

6. ROK PAJIČ
Ú, 25LET, ÚSTÍ N/L

Drobný, jen 171 centimetrů
vysoký, sniper zažil nejlepší sezóny
v Chomutově. V ročníku 2005/2006
rozsvítil světlo za brankou 24x (3.
v lize), o rok později pak hned
jednatřicetkrát, čímž si vysloužil
korunku pro krále střelců. Poté už
ovšem nikdy nedokázal nasázet více
jak 17 branek. Před třemi lety odešel
do Kadaně, kde pochopitelně patří
k lídrům Severočechů.

Nejlepší kanonýr mistrovského
Slovanu je typickým zakončovatelem.
Vždyť vloni dal 17 gólů, ale připsal si
jen 7 asistencí. V play-off pak
k postupu do baráže pomohl šesti
trefami a dvěma nahrávkami. Více
branek jak asistencí získal slovinský
mladík i v předešlém ročníku (16+13),
více tref tehdy zařídil v Ústí už jen
zkušený Janků. Na MS dokázal Pajič
vsítit branku i ruskému Nabokovovi!

Nová posila Rebelu dokázala
během své prvoligové kariéry
v 358 zápasech nastřílet už
130 branek (k nimž přidal 162
asistencí), a to je Kostourkovi
teprve 28 let a nejlepší léta
by měl mít ještě před sebou.
Nejlepší ročník svého
hokejového života zažil exchomutovský útočník před
čtyřmi lety, kdy hájil právě
barvy Pirátů. 175cm vysoký
forvard tehdy opanoval jak
kanadské bodování (53 bodů),
tak tabulku střelců (26 gólů).
V posledních dvou ročnících
ale vinou zranění a odchodu
do Itálie gólově polevil.

Jiří Dopita, sedminásobný
Mistr ČR, trojnásobný
Mistr světa, olympijský
vítěz z Nagana 1998,
čtyřnásobný hokejista
extraligové sezóny,
čtyřnásobný nejlepší hráč
play-off naší nejvyšší
soutěže, vítěz Zlaté
hokejky 2001,
nejproduktivnější hokejisty
ELH 2000/2001 a také, co
nás v tomto žebříčku
zajímá nejvíce, dvojnásobný
nejlepší střelec extraligy,
celkem v naší elitní soutěži
nasázel 388 branek. Prostě
legenda českého hokeje.

Vycházející hvězda sice
letos načne v 1. lize
teprve čtvrtou sezónu,
přesto už se Budínský
zařadil mezi nejlepší
hráče soutěže a
nejobávanější kanonýry.
Vždyť v předcházejících
dvou ročnících v dresu
Hradce Králové nasázel
19, respektive 21 branek.
Po odchodu Roubíka může
ve střelecké potenci u
dravého hokejisty nastat
problém, ale Budínský je
natolik dobrý hráč, že se
s tím určitě popere a
pokoří hranici 20 gólů.

4. MILAN
KOSTOUREK
Ú, 28 LET,
HAVL. BROD

3. JIŘÍ DOPITA
Ú, 42 LET,
OLOMOUC

2. VÍT BUDÍNSKÝ
Ú, 23 LET,
HRADEC K.

1. DAVID HRUŠKA
Ú, 34 LET, CHOMUTOV
Osobně si myslím, že by tento forvard vyhrál i žebříček
nejlepších kanonýrů v extralize. Vždyť tento zkušený
matador dokázal vyhrát korunu pro krále střelců i v nejvyšší
soutěži, a dokonce hned dvakrát, konkrétně v ročnících
2001/2002 2008/2009, kdy hájil barvy Litvínova a Havířova,
respektive pražské Slavie. V obou úspěšných ročnících
dokázal vsítit shodně 31 gólů! Hokejový um prokázal i zatím v
posledním extraligovém angažmá, kdy v Karlových Varech,
kam byl zapůjčen na výpomoc z Chomutova. Ve 34 utkáních
se radoval ze vstřeleného gólu hned 19krát a dále si připsal
13 asistencí.
Jeho působení v Chomutově se ovšem dá označit za mírné
zklamání, v 57 zápasech se zatím trefil „jen“
čtyřiadvacetkrát, z toho patnáctkrát hned v první sezóně
mezi prvoligisty. Důvod toho, proč nenavázal na své úspěchy
z nejvyšší české soutěže je přitom zřejmý, jak v sezóně
2009/2010, tak v té následující, totiž k pirátům přišel až
v průběhu rozjeté sezóny. Letos už ovšem na severu Čech
zůstane po celou dobu trvání tohoto prvoligového ročníku, a
dá se tak očekávat, že David Hruška získá korunu pro krále
střelců i v 1. lize. Můj osobní tip je ten, že v základní části
dá kolem 35 branek.

OBRÁNCE

Autor: HSfan, Jiří Rybář, Vladimír Škaloud

Brzy již dvaačtyřicetiletý
zadák se po dlouhých letech
strávených v Litvínově a ve
slovenských elitních klubech
vrací do mateřského Mostu,
s nímž se bude chtít vyhnout
ošidné baráži. Mostecký
patriot už se startu nové
sezóny s klubem svého srdce
nemůže dočkat.

JAN HRANÁČ

Nejvýraznější osoba současného kádru
severočeského Baníku je zároveň i
odchovancem místního prvoligového klubu.
Nejvíce se do hokejové historie ale zapsal
působením v nedalekém Litvínově, kde strávil
jedenáct extraligových ročníků. „Na Litvínov

vzpomínám rád, výborně se mi hrálo ve dvojici
s Jirkou Šlégrem, který je dodnes můj velmi
dobrý kamarád, stejně tak hrát s Martinem
Ručinským nebo Robertem Reichelem, to byl
taky zážitek, na který se nezapomíná.“ Svoji
kariéru v naší nejvyšší soutěži ovšem zahájil
v dresu Kladna. Statný bek si mimo jiné
vyzkoušel i ruskou Superligu a poslední tři
sezóny strávil na Slovensku, kde si například
zahrál v jednom týmu s legendárním
Žigmundem Pálffym. „To bylo super, „Žiggy“

je hráč, který chce hrát. Pro mě jako beka to
byla paráda, neustále se nabízel, nebyl
problém mu nahrát, nasbíral jsem vedle
něj spoustu bodů. Je to jeden z nejlepších
hokejistů, které jsem ve svém životě potkal a
se kterým jsem měl možnost si zahrát,“
vzpomíná na hvězdného kolegu v rozhovoru
s Jiřím Rybářem. „Ve své kariéře jsem zažil i

hráče, kteří puk naopak nechtějí. To se
potom hraje těžko,“ dodává. V sezóně

2010/2011 už však zelenobílé barvy Skalice
neoblékal jak Pálffy, tak i Hranáč, jenž se
upsal Zvolenu. Oproti dvouletému působení na

Jan Hranáč (na obrázku v dresu Zvolenu) působil předešlé tři
ročníky na Slovensku.

severu Slovenska však 190cm měřící zadák
bodově polevil, i tak ovšem patřil
k důležitým mužům defenzivy HKm. Přesto
angažmá ve Zvolenu hodnotí mostecký
obránce jako velmi nevydařenou. „Poslední

sezónu ve Zvolenu to byly spíše jenom
negativní zážitky, nechtěl bych to moc
rozebírat. Ale ty první dva roky, kdy jsem
hrál ve Skalici, to byla paráda, dařilo se
mně osobně i klubu, takže jsem si to
užíval.“

Jan Hranáč (Nitra) v souboji s Tiborem Višňovským.

Nebylo tak divu, že se Hranáč se
Zvolenem rozloučil a stal se volným
hráčem. Poté, co bylo jisté, že se Most do
1. ligy přihlásí, se dohodl právě se svým
mateřským klubem. Několikaletá opora
Chemiků z Litvínova mohla posílit Most již
pro play-off 2011 2. ligy jak prozradila
v interview s Jiřím Rybářem.

„Jsem mostecký odchovanec, vyrůstal jsem
tady, mám už nějaký věk a chci hrát za Most.
S Mostem jsem byl v kontaktu už delší dobu,
zvažoval jsem, že bych ho posílil už v bojích
play off a následné baráži, ale měl jsem na
Slovensku platnou smlouvu, takže z toho sešlo.
Přesto jsem pozorně sledoval i ze Slovenska
cestu Mostu play off a baráží. Po sezóně jsem
oslovil pana Korola s tím, že bych tady chtěl
hrát, chvilku trvalo, než jsme se domluvili, ale
nakonec jsem tady.“

I přestože Hranáče limitují zranění, snaží se
s manšaftem absolvovat co nejvíce času.

„Trénuju to, co mi zdraví dovolí. Mám problémy
s kotníky, takže s mužstvem neběhám, ale zase
to dokážu nahradit jízdou na kole (Hranáč si
dokáže na kole naordinovat soukromě
neskutečné porce kilometrů), jinak ale žádné
úlevy nemám, normálně s mužstvem trénuju.“

Mostecký odchovanec se chtěl žít s kolektivem
již během letní přípravy, nezvolil tedy
individuální tréninky, jak tomu bylo v předešlém
roce. „Pokud je možnost se zapojit do suché

přípravy s mužstvem, tak si myslím, že je to
lepší, člověk aspoň pozná kolektiv, utuží se
parta. Můžu se zapojit i do kolektivních sportů,
jako je např. fotbálek, to dá taky hodně.“

Produktivní zadák je opravdu velkým
srdcařem, o výsledky Mostu v minulé sezóně se
opravdu vehementně zajímal, po každém zápase
ihned volal právě mosteckému redaktorovi, aby
mu sdělil výsledek a průběh utkání. Je tedy
jisté, že Jan Hranáč bude na ledě odevzdávat
stoprocentní výkony a stane se lídrem mužstva,
což bude pro nováčka soutěže nesmírně
důležité. Právě faktor Hranáč by měl být
klíčový, aby se Baník po roce nevrátil zpět do
2. ligy. „Vzhledem k tomu, že jsem až dosud

hrál slovenskou extraligu, tak bych měl první
ligu tady zvládnout. Hokej je pořád jen jeden,
nepředpokládám, že to pro mě bude nějaká
velká změna. Nejdůležitější bude, abychom
jako nováček chytili začátek soutěže.“

Most je sice považován za jednoho
z adeptů na sestup, ale právě díky příchodu
Jana Hranáče jsou mnozí ohledně kvalit tohoto
týmu na pochybách. Je velmi pravděpodobné,
že 41letý obránce bude pro ostatní spoluhráče
příkladem a dokáže tým výborně vyhecovat.
Uvidíme, zda milovaný klub v 1. lize zachrání…

Hráčské info
26. 10. 1969
190cm, 98kg
obránce
hůl levá
bývalé kluby: Kladno, Litvínov,
Nitra, Skalica, Zvolen

CO SE DĚLO V PÍSKU
OČIMA ADYHO
Psalo se datum 21. 3. 2011, a všem bylo po
skončení zápasu Jindřichův Hradec-Písek
jasné, že Písek spadává do 2. ligy. Ano, tým,
který jako jeden z mála neměl finanční
problémy a dovolil si hráčům dávat vysoké
platy, baráž nezvládl. Trenér Chlustina před
baráží říkal, že týmu věří. Kapitán týmu
Všetečka zase pro změnu sliboval, že udělá vše
pro to, aby se v Písku 1. liga udržela. Herně se
to nepovedlo, v kanceláři však ano…
Klub od Otavy nebude na loňskou sezónu
vzpomínat zrovna v dobrém, od předsezónních
slov tehdy hlavního trenéra týmu Suchánka, že
ho nemůže nic překvapit, až po zpackanou
baráž. Stručně řečeno písecký tým byl
fanouškům ostatních týmu jen pro srandu. Už
zhruba od začátku ledna bylo jasné, že Písek se
baráži nevyhne. A stalo se tak. Do posledních
kol se však čekalo, kdo ho doprovodí. V úvahu
připadala Chrudim, Tábor, Litoměřice, ale i
silná Kadaň! Nakonec to přeci jen byla Chrudim.
2. ligu střed vyhrál Vajgar, na západě
dominoval Most a z východu šel do baráže
ambiciózní Šumperk, který v celé loňské sezóně
nenašel ve své aréně přemožitele. Písek před
baráží sháněl soupeře na přátelské zápasy,
poněvadž ho čekala až měsíční přestávka.
V tréninkovém tempu podlehl Mountfieldu 3:1,
o den později pak jeli na benátecký led
(Benátky nad Jizerou si chtěly zpestřit
trénování posledním zápasem sezóny). Kdo
čekal, že Písek, kterého čeká těžká baráž,
svého soka smete, musel se hodně divit,
protože Benátky Písek porazili vysoko 6:1! Byl
to varovný prst. Někteří písečtí fanoušci ho
brali v potaz, někteří nikoliv.
Po měsíčním čekání přišlo konečně to, na
co všichni netrpělivě čekali, baráž o 1. ligu.
Jako první přijel k řece Otavě
jindřichohradecký Vajgar, s nímž se setkal
Písek před rokem ve finále 2. ligy (poradil si

David Všetečka

Roman Němeček

Josef Lukáč

Jan Kanov

poměrem 3:2 na zápasy). Na straně Písku
stála v baráži taková jména jako Marek
Mazanec z Plzně, Luňák ze Sparty. Na
druhé straně pak „odkopnutí“ Písečáci,
kteří ještě v této sezóně váleli
v zápasech 1. ligy za Komterm (David
Mazanec, Robert Procházka a Vladimír
Stejskal). A byl to právě Robert
Procházka, který v poslední minutě
druhé třetiny napřáhl téměř z půli hřiště
a písecký brankář Mazanec si
vyrážečkou srazil puk do branky. Byl to
gól na 1:3, zlomový moment, pro Roberta
Procházku sladká pomsta. Písek se zmohl
pouze na snížení stavu na 2:3 a do
prázdné branky dostali definitivní úder,
postaral se o to Michal Milotínský. Hned
po tomto utkání rezignovala dvojice
trenérů Míka-Chlustina. Písek sáhl do
vlastních zdrojů a baráž dotrénoval
Roman Heindl. Zavřelo se taktéž
diskuzní fórum. Fanoušci píseckého
mužstva věděli, že je zle…
Dva dny poté jel Písek na chrudimský
led, kde nakonec vyválčil cenné dva body
za vítězství po nájezdech. Trenér
Chrudimi Rohlík po zápase říkal, že to
jsou zbytečně ztracené dva body, že
Chrudim měla Písek jednoznačně porazit.
O další dva dny později zavítali na
písecký led draci ze Šumperka, s cílem
vyhrát… A povedlo se. IHC se zmohl jen
na jeden gól a místo toho, aby je posílilo
vítězství nad Chrudimí, tak hrál ještě ve
větší křeči než proti Jindřichovu Hradci.
Prohráli 1:2. Málokterý fanoušek Písku
věřil v záchranu, i když mělo IHC ještě 5
zápasů před sebou. Definitivní K.O.
vystavil Most, Písek totiž na vlastním
ledě porazil 7:3! Šance na záchranu ještě
byla, ale trvala jen dva dny, Písek jel
tehdy na “horký“ jindřichohradecký led.
Tam v 50. minutě vyrovnával Rudolf
Červený. Vše nasvědčovalo tomu, že
prvoligový Písek soupeře přejede, to by
ale nesměl mít Vajgar ve svém středu
expísecké hokejisty. V 52. minutě
dělovkou rozhodl odchovanec Komtermu
David Mazanec! 1. liga se tak stala pro
Písek už jen pouhým snem.

Tomáš Nouza

Zdeněk Šperger

Ze třech následujících zápasů Písek dokázal vyhrát
jediný, doma s Chrudimí poměrem 6:3. Poté přišli
dvě porážky 6:3 v Šumperku a 2:3 doma s Mostem.
Hned po skončení baráže se spekulovalo, že
by Písek mohl koupit prvoligovou licenci. Když šéf
vrchlabského hokeje Petr Dědek oznámil, že první
liga ve Vrchlabí končí, spekulovalo se ještě více.
Jenže tři měsíce se nic nedělo, Písek byl přihlášený
do 2. ligy a zápasy byly rozlosovány. Až na začátku
července bylo jasné: Písek se opět zařadil mezi
prvoligové týmy, licenci koupil od Vrchlabí. IHC
vyjel na led 21. 7. a mezi hokejisty Písku bylo
například kvarteto, které loni působilo
v konkurenčním Táboře (Zdeněk Šperger, David
Nedorost, Vojtěch Mrkvička a obránce Jan Kanov).
Mezi zajímavá jména také patří odchovanci Tomáš
Nouza, který několik let působil v extraligové
Boleslavi a obránce Roman Němeček z Ústí. Hlavním
trenérem se stal Milan Stárek, který v minulosti
trénoval například Tábor nebo mládežnické celky
Mountfieldu. Do prvního přáteláku s ruským
Volžskem nastoupili Jihočeši v omlazené sestavě a
hlavně se sparťanským brankářem Vojtěchem
Sedláčkem, který by měl v sezóně působit v roli
jedničky. Mladé mužstvo vyhrálo 3:1. Poté ovšem
přišly v přípravě tři porážky od prvoligových celků a
to i přesto, že už nastupovali zkušenější hokejisté.
Byly to však jediné porážky píseckého mužstva
v přípravě. Písek se postupně poradil s juniory
Českých Budějovic, Litoměřicemi, dvakrát
s francouzským Gapem a s německým Crimmitschau.
Poslední přípravný zápas taktéž s Crimmitschau
Písek zrušil, kvůli střevním problémům některých
hráčů týmu. V přátelských utkání se bodově nejvíce
dařilo Tomáši Nouzovi, který přišel na hostování
z Mladé Boleslavi se zpátečním střídavým startem
do města automobilů, Josefu Slavíkovi a Zdeňku
Špergerovi. Na hostování přišel taktéž odchovanec
píseckého hokeje Martin Parýzek z karlovarské
Energie, střídavé starty mají do Písku vyřízené
Lukáš Luňák, který tam působil i minulou sezónu a
sparťanská dvojka Martin Falter.
Jak se týmu povede v soutěži, je velká
neznámá. Nedovedu si tipnout, kam to tento tým
dotáhne. Jedno je jisté, letos to nebude parta
žoldáků, bude to bojovný tým. Bylo to vidět i
v přípravných zápasech, tým se radoval z každé
branky, každé střídání se hráči plácali po
chráničích, hecovali se, to loni chybělo. Letos by to
taková blamáž být neměla…

LEGENDA

Tento obránce zažil během
své kariéry mnoho
pozitivních i negativních
okamžiků. Jednu dobu byl
považován za dezertéra,
pak za hrdinu a ke konci
kariéry ho někteří jedinci
dost ostře kritizovali za
jeho výkony.
Autor: HSfan, Václav Jáchim

PETR KUCHYŇA

Petr Kuchyňa, narozený dne
14. 1. roku 1970, začal s hokejem
tam, kde také s nejrychlejší
kolektivní hrou přestal, tedy
v Dukle Jihlava. Mohutný zadák se
dokázal probojovat do sestavy Amužstva již v 19 letech
(1989/1990). O rok později na
Vysočině setrval a mohl tak slavit
zatím poslední jihlavský titul. O
velkém talentu skrytém v české
nejvyšší soutěži se dozvěděli i
zástupci New Jersey Devils, kteří
mu nakonec nabídli i smlouvu.
Životní nabídku 188cm vysoký
zadák z pochopitelných důvodů
přijal. Jenže šikovný obránce
nedostal oficiální souhlas, i tak si
ale jedinečnou příležitost stůj co
stůj nechtěl nechat ujít, a tak se
sbalil a odletěl. Doma ho pak

Legendární obránce Dukly Kuchyňa po boku ikony Chomutova, Radka Šípa.

považovali za dezertéra. Především tehdejší trenér
Jaroslav Holík odchod velkého talentu nemohl
skousnout a mezi dvěma, dnes již legendami Dukly,
došlo k několika ostrým slovním výměnám. "Byla tehdy

jiná doba. Ze strany Devils jsem cítil velký zájem, mě
to strašně lákalo. Chtěl jsem to prostě zkusit,"

Petr Kuchyňa po ukončení aktivní kariéry krátce působil
v managamentu Dukly. Byl asistentem trenéra u
jihlavského juniorského týmu.

vzpomíná na toto nelehké rozhodnutí v rozhovoru pro
hokej.cz.
Kuchyňa si ovšem v nejprestižnější hokejové lize
světa nikdy nezahrál, konkurence u Ďáblů byla tehdy
opravdu velká. Na soupisce New Jersey figurovala
taková jména jako Kasatonov, Fetisov, Niedermayer
či Daneyko. Po dvou letech tak těžký boj o místo
v sestavě vzdal a vrátil se do Evropy.
V roce 1995 podával v mateřské Jihlavě tak
kvalitní výkony, že se vyšvihl i do reprezentace na
Mistrovství světa ve Švédku, kde tehdy naši hoši
vybojovali bramborovou medaili. Po tomto šampionátu
přestoupil do pražské Sparty, odkud následně
přesedlal do Zlína a Opavy. Poté si vyzkoušel angažmá
v zahraničí, nejprve v nejvyšší finské lize, na kterou
dodnes s oblibou vzpomíná, poté hrál za rakouský
Linec. Na konci ročníku 2003/2004 se vrátil zpět na
Vysočinu a tamní Dukle pomohl k postupu mezi českou
elitu. Následující sezónu sice s Horáky sestoupil, ale
v krajském městě zůstal až do ročníku 2007/2008, i
přestože si musel vyslechnout několik hrubých
nadávek na jeho adresu.

ZÁBAVA
V narvaném hokejovém hledišti v Montrealu je
mezi dvěma chlapy volné sedadlo. Jednomu z
nich to nedá a povídá tomu druhému: "Tak to
teda nechápu, že si někdo může koupit lístek, a
nepřijít."
"Víte, ten lístek jsem koupil před čtrnácti dny pro
manželku, jenže ona mezitím zemřela."
"Oh, promiňte, je mi líto. - Proč jste ale nevzal
někoho ze známých nebo z rodiny?"
"Všichni jsou na pohřbu."
Přijde hokejista po utkání k rozhodčímu: "Jak se
má váš pes?"
"Jaký pes, já žádného nemám!?" nechápavě
zavrtí hlavou rozhodčí.
"To je divné, slepý jste a psa nemáte"
Jaký je rozdíl mezi hokejistou a lupičem?
Lupič říká: "Peníze nebo střelím."
Hokejista říká: "Peníze nebo nestřelím."
„Já vás hokejisty nechápu,” povzdechl si
časoměřič. „Nejdřív se zuby nehty bráníte jít na
trestnou lavici, a když tam jste, přejete si,
abyste tam zůstali po celou dobu trestu…“
Hokejista se jde ženit:
Oddávající: Slečno, berete si zde přítomného?
Žena: Ano!
Oddávající: A Vy si berete zde přítomnou?
Hokejista: Tak určitě.

„Dáš mi pusu?“ foto: Kateřina Majerová

Zkušený arbitr po vyhazovu sděluje reportérům:
„Nechápu, že vedení IIHF nedokáže ocenit mé
nesporné kvality. Který jiný rozhodčí už si
připsal na světovém šampionátu pět asistencí?”
Proč mají gólmani na hlavě masku?
Aby si je fanoušci po zápase nenašli.
Povídají si dva hokejoví fanoušci: "Představ si,
člověče," povídá první, "že když jsem byl na
zápase, akorát u nás v chalupě začalo hořet."
“To je strašné. A jak to dopadlo?"
"Chválabohu dobře. Vyhráli jsme 4:2.“
Hokejový zápas. Domácí prohrávají 0:14.
Komentátor uklidňuje publikum slovy: "Ale naši
neztrácejí naději, stále je šance na obrácení
stavu - vždyť běží teprve pátá minuta zápasu!"
"Džus, kolu, vodu nebo ice tea?" foto: Jan Carboch

TEST

KVIZ
výsledky na další straně!

KDO JE TO?

Za každou správnou odpověď dva body.

1.
2.
3.
4.
5.

indicie:
indicie:
indicie:
indicie:
indicie:

Poznáš klub?

rok založení 1928
celek z Moravy
asistentem trenéra je Radek Novák
hraje zde Martin Havran
odchovanci P. Eliáš a M. Erat

10 otázek

1) Kdo je kapitánem Ústí?

1.
2.
3.
4.
5.

indicie:
indicie:
indicie:
indicie:
indicie:

6) Který hráč neobléká dres Havl. Brodu?

a) Jan Alinč
b) Jan Klobouček
c) David Pazourek
d) David Pojkar

a) Filip Novotný
b) Aleš Sova
c) Ladislav Rytnauer
d) Jan Semorád

a) Radek Novák
b) Roman Mejzlík
c) Alois Chlustina
d) Kamil Pokorný

a) Havlíčkův Brod
b) Most
c) Litoměřice
d) Písek

a) Sparta Praha
b) Kometa Brno
c) Pardubice
d) Vítkovice

a) 19
b) 23
c) 26
d) 30

a) Jihlava
b) Havlíčkv Brod
c) Pelhřimov
d) Velká Bíteš

a) 1930
b) 1946
c) 1990
d) 2000

a) Havlíčkova Brodu
b) Mostu
c) Litoměřic
d) Šumperku

a) KLH Chomutov
b) HC Slovan Ústečtí Lvi
c) HC Slavia Praha
d) HC Sparta Praha

2) Kdo je hl. trenérem Třebíče?

3) Za jaký tým EHL hrál Jeff Jillson?

4) Kde nikdy nehrál David Dolníček?

5) Martin Škoula je odchovancem…

Poznáš hráče?

narozen 1985
brankář
chytal za Zlín
vloni nejlepší gólman 2. ligy
dnes smlouva v Šumperku

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

Martin Škoula je odchovancem…

7) V jakém klubu hraje Michal Borovanský?

8) Kolik let je Zdeňku Čápovi?

Za jaký tým v ELH hrál chomutovský
zadák Jeff Jillson?

9) Kdy byl založen HC Most?

10) Kterému klubu patří Roman Chlouba?

Za každou správnou odpověď 1 bod

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

PŘÍŠTÍ ČÍSLO
VYCHÁZÍ 14.10.
-

TOP 10 obranných párů
HC Most, SK Horácká Slavia Třebíč
Martin Koudelka
Team info: stadiony
Šimon Hrubec
Alexandr Lhotský
David Havíř
Milan Kostourek
Legenda: Petr Rosol

foto: fotokraus.cz, weby prvoligových klubů, Jiří Mokrý (hstrebic.cz)
Výsledky kvizu
10 otázek
Kdo je to?
1) b 5) c 9) b
1. Marek Laš
2) d 6) a 10) a
2. Aleš Padělek
3) c 7) b
3. Vít Budínský
4) b 8) a
Poznáš…?
Kontakt na autora
klub: SK Horácká Slavia Třebíč
Marek.Hedbavny@seznam.cz
hráč: Tomáš Štůrala

