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Horácká Slavia vznikla v roce 1928. Během své existence mnohokrát
změnila jméno. Do roku 1991 hráli třebíčští hokejisté pod hlavičkou TJ
Třebíč. Poté se klub přejmenoval zpět na SK HS Třebíč (chtěli se tak vrátit
do slavné doby 40. let).

Informace o stadionu
Poloha stadionu:
Rok vzniku:
Kapacita:
Občerstvení:

V.I.P. sektor:
Vybavení:
Kvalita ledové plochy:
Rozměry ledové plochy:
FanShop:
Hockeyshop:

Stadion je situován v centru města, je tedy dobře dosažitelný všemi
dopravními prostředky a je zde vybudováno nové velkokapacitní parkoviště.
Třebíčský zimní stadion byl otevřen 25. ledna 1959.
Oficiální kapacita je 5.000 míst (840 míst na sezení, 4.160 míst na stání).
Přímo v areálu stadionu je HOCKEY BAR, dále jsou na ochozech umístěny
další dva bufety („pobočky“ HOCKEY BARU). Další drobné občerstvení
zajišťují přenosné stánky.
Za brankou na východní straně je umístěna V.I.P. klubovna s občerstvením
pro partnery - s výhledem na kluziště.
Nad ledovou plochou je umístěna světelná kostka.
Hokejovými odborníky je hodnocena jako jedna z nejlepších ve Střední
Evropě.
59,65 x 28,50 m
U vchodu do HOCKEY BARu je umístěn FanShop, kde lze při utkání mužů
zakoupit upomínkové předměty s logem SK Horácká Slavia Třebíč.
Přímo v areálu stadionu (u bočního vchodu) je umístěn obchod s hokejovým
vybavením + bazarem starých bruslí a jiných hokejových potřeb.
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SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Historie klubu
Vznik:
1928 - 1948
1949 - 1951
1952 - 1953
1954 - 1968
1969 - 1974
1975 - 1978
1979 - 1985
1986 - 1990
1991 - nyní

15. prosince 1928
Horácká Slavia
Elektromontážní závody
Kovosvit
Spartak (sloučení s bývalou DSK)
ZMS (Západomoravské strojírny)
Zetor B
Elitex
TJ Třebíč
Horácká Slavia

Přehled prvoligových sezón
Sezóna 97/98
Boom třebíčského hokeje. Spolu
s Třebíčí do 1.ligy postoupilo
Znojmo, které se záhy stalo
největším třebíčským rivalem
(derby). Nezkušený třebíčský
tým se postupně propracoval až
na překvapivou konečnou čtvrtou
pozici v tabulce. Kdekdo si před
začátkem sezóny říkal, zdali by
nebylo lepší hrát na čele druhé
ligy než na chvostu první. A vida!
Stadiónem vládla skvělá atmosféra,
síla byla především v domácích
utkáních.
Sezóna 98/99
Už sehranější tým se po tradičně
nevydařeném začátku brzy usadil
za nejambicióznějším týmem 1.ligy
Znojmem. Kompaktním výkonem,
zejména skvělými výkony před
domácími diváky (pouze jedna
porážka!) si toto místo průběžně
udržovali až do samotného závěru.
Sezóna 99/00
Poměrně zdařilý ročník. V prvních
dvou utkáních si v Třebíči
zahráli z důvodu problémů při
podepisování smlouvy v NHL
i Patrik Eliáš a kanaďan Brendan
Morisson. Poměrně vyzrálý
tým se po rozpačitém začátku

čtrnáctizápasovou šňůrou bez
porážky usadil za dlouho vedoucím
Chomutovem a s ambicemi
z druhého místa postupoval
do play-off proti sedmému
Mělníku. Dvě domácí utkání vyhrál,
venku ovšem ani jednou neuspěl
a nedařilo se mu ani v závěrečném
domácím utkání (na utkání 2:3).

Sezóna 00/01
Dosud nejméně povedený, ale
na druhou stranu vyrovnaný
a v závěru i hodně nešťastný ročník.
Vedení HS po nepřesvědčivých
výkonech po polovině sezóny
angažují opět trenéra Milana
Chalupu. Třebíč se dostává z deváté
pozice po základní části zlepšenou
hrou na pozici šestou po části
nadstavbové. Silnou stránkou
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zůstávají snad jen domácí utkání.
Šestá příčka nás posílá do playoff proti třetí Jihlavě. V Jihlavě je
vinou jihlavského obránce Mariána
Moravy velmi vážně zraněn
třebíčský útočník Tomáš Zelenka.
Třebíč touto situací poznamenané
utkání prohrává a do následujícího
utkání odmítá nastoupit. Zápas
kontumačně prohrává. Třetí zápas
v Třebíči už se snad hokejovým
utkáním ani nedá nazvat. Hráči jsou
stále duchem s Tomášem a opět
prohrávají a v play-off končí. V tu
chvíli však o hokej už vlastně ani
nešlo.
Sezóna 01/02
Do play-off po exhibici z druhého
místa! Před sezónou po odchodu
opor panovaly obavy, ale vedení se
podařilo sestavit kvalitní mužstvo
ze spolehlivých, stávajících hráčů,
nadějných mladých nebo zkušených
posil. V tradičně slabším začátku
(dvě remízy s jinak beznadějně
poslední Kometou) se nejlépe
sehrál útok Kaňka, Žiška, Holý,
jimž v závěru skvěle konkurovala
a nakonec je i překonala dvojice Erat
a kapitán Altrichter. Ze základní části
se do nadstavbové dostali z třetí
pozice a při souboji o druhou příčku
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v přímém souboji doma v exibičním
zápase o třídu porazili legendární
Duklu Jihlava 10:1!! Do Play-off ze
druhého místa, což vyústilo v souboj

s Opavou. Opava ve čtvrtfinále
v pěti utkáních poražena 4:1.
V semifinále se setkáváme ve dvou
domácích utkáních s Duklou Jihlava.
V obou je Jihlava šťastnější a svoje
ambice potvrzuje i v závěrečném
utkání v Jihlavě a sérii vítězí 3:0.
Mírné zklamání kompenzoval pocit
dobře odehraného průběhu sezóny.
Sezóna 02/03
Klub musel řešit několik obtíží.
Kromě toho, že opět postrádal
některé opory, do týmu
zapracovával mladé nebo hostující
hokejisty, nedisponoval stabilně
chytajícím brankářem
a v polovině sezóny
musel dokonce
přikročit, kvůli
neuspokojivým
výsledkům, k výměně
trenéra. Souhrn
všech těchto faktorů
způsobil, že mužstvo
se s problémy udrželo
na poslední osmé
postupové pozici
do play-off, kde
narazilo na největšího
favorita - Kladno, kterému
po solidním výkonu podlehlo 3:0
na zápasy.
Sezóna 03/04
Zahájení sezóny dominoval
především zcela nevydařený
začátek. Poté, co vedení razantně

obměnilo kádr, se Třebíčským
začalo dařit. Z téměř beznadějné
předposlední pozice se propracovali
soustředěnými výkony na sedmé,
postupové místo
po nadstavbové
části. Zde narazili
na Chomutov dlouhodobého lídra
soutěže. Když před
čtvrtým domácím
utkáním vedli 2:1
na zápasy, schylovalo
se k velkému
překvapení. Nakonec
těsně prohráli i páté
utkání v Chomutově,

baráž téměř nevyhnutelná, začala se
pozitivně projevovat poctivá práce
trenérů, hráči za pomoci nových
akvizic (Vrbata, Sčerban, Míka)
postupně získávali zpět ztracenou
sebedůvěru a hrozivá ztráta
na nebarážové pozice se tenčila.
Definitivní záchana od baráže však
přišla až v předposledním zápase
s Berounem.
Sezóna 05/06
Třebíčští se rozehráli tradičně
až po Vánocích. Začátek deváté
sezóny se, dá se říct již tradičně,
nevydařil. Horešovského svěřenci
se polovinu sezóny krčili, zásluhou

ale po nezdařeném
začátku sezóny převládala
spokojenost nad důstojně
odehranou sérii proti
favoritovi.
Sezóna 04/05
Horácká Slavia se
vysmekla ze spárů ošidné
baráže v poslední chvíli.
Ještě během přípravy
opustil klub nový trenér
Liška a pro neuspokojivé
výsledky v prvních
deseti utkáních, kdy Třebíč padla
na dno tabulky, i jeho následovník

Konečný. Lodivodem potápějící se
třebíčské kocábky byl zvolen Josef
Horešovký, od jehož angažování si
vedení slibovalo naději na zlepšení.
Psychická deka však ležela na týmu
dále a hráči bojovali hlavně sami
se sebou a se svou nestabilitou.
Když už se v polovině sezóny zdála
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nepřesvědčivých výsledků,
na předposledním místě tabulky.
Zlepšení přišlo, rovněž již tradičně,
až po vánočních svátcích, kdy
se mužstvo složené z mnoha
mladých hráčů a navrátilců
(např. Dolníček, hostování Kubiš)
konečně začalo sehrávat. Jistotou
byl i brankář Filip Šindelář. Dařilo
se především na domácim ledě,
poslední prohrané utkání zažila
Třebíč v těsném duelu s Duklou
Jihlava, ale poté Horácká Slavia
válcovala na vlastním ledě jedno
mužstvo za druhým, včetně např.
ambiciozního Ústí, či Komety
Brno. Díky tomuto zlepšení prchli
Třebíčští daleko od barážových
pozic a uchovali si tak prvoligovou
příslušnost i do jubilejní 10. sezóny.
Sezóna 06/07
Do desáté sezóny vstupovali hráči
Horácké Slavie s nelichotivou
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bilancí, když z jedenácti
přípravných zápasů uspěli jen
proti druholigovému Velkému
Meziříčí. V prvním ligovém utkání
však zvítězili a vyrovnanými
výkony, nejen díky řadě hostujících
hráčů z extraligy, udržovali Třebíč
po všechny čtyři čtvrtiny základní
části na šesté příčce tabulky.
V play-off narazili na ambiciózní
Mladou Boleslav, s níž venku
dvakrát prohráli a ve třetím
čtvrtfinálovém utkání sehráli nervy
drásající, v prodloužení vítězné
utkání, ale Škodováci nakonec svoji
kvalitu potvrdili a ukončili pouť
Třebíčských v play-off ve čtvrtém
zápase. V polovině odehrané
sezóny bylo na tři roky uzavřeno
partnerství mezi HS A firmou ČEZ

a.s. Podepsaná smlouva tak do jisté
míry klub finančně stabilizovala,
což také v důsledku znamenalo,
po letech nezdarů, vylepšení
umístění Slavie v soutěži.
Sezóna 07/08
Na rozdíl od sezóny předcházející,
vstup do jedenáctého ročníku vyšel
Slavistům výtečně. Z jedenácti
přípravných utkáních vyhráli osm,
když porazili mj. i tým později
postupující do extraligy - Mladou
Boleslav a také švédského soupeře
Växjö Lakers. Dobrou formu
potvrdili i v prvním a druhém
zápase poté, co nejdříve na horkém
ledě v Brně přehráli Kometu a nato
doma zdolali pozdějšího vítěze

moravské skupiny - Olomouc. Pak
se ale třebíčská mašinka zadřela
a když se opět na konci října začala

rozjíždět, dostavila se dlouhodobá
krize, která vyvrcholila v čase
předvánočním a v lednu. Hráči
Horácké Slavie
v tomto období
prohráli v řadě
dvanáct utkání,
což vyústilo také
v odvolání trenéra
Horešovského
a kormidla se ujala
dvojice Kamil
Pokorný a Roman
Mejzlík. Snad
i tento impuls
přispěl k tomu, že
ke konci sezóny se
přece jen dostavilo
několik podařených
utkání a Třebíči se
podařilo probojovat
do vyřazovacích
bojů. Soupeř
z Hradce Králové
se zprvu nechal
na tamním ledě
zaskočit a hokejisté
z Vysočiny se ujali
v sérii vedení, ale
euforii zchladilo
hned další utkání,
kdy je Středočeši
z ledu vyprovodili
historickým
debaklem 10:0.
Třebíčští ale nesložili zbraně
a v prvním domácím utkání zvítězili
a již v dalším zápase mohli sérii
ukončit ve svůj prospěch. Bohužel
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se tak nestalo a po prohraném
utkání se série k závěrečnému
souboji přestěhovala opět
do Hradce, kde však již favorit
překvapení nepřipustil a svůj
postup si pohlídal.
Sezóna 08/09
Trenérská dvojice Kamil Pokorný
a Luboš Sláma měla pro tuto sezónu
k dispozici velmi mladý tým. Věkový
průměr mužstva vlastně „kazil“
jen veterán Marcel Hrbáček, jehož
zkušenosti mužstvu mnohokrát
pomohly. Nezkušenosti mužstva
se podepsala na výsledcích hlavně
v začátku soutěže. Horácká Slavia
poprvé bodovala až v sedmém
a osmém kole, v nichž získala pět
bodů. Pak ovšem následovala
opět série šesti porážek. Tento
nepovedený začátek ligy vlastně
vtiskl ráz celé sezóně. Mužstvo
postupně vyzrávalo a získávalo
zkušenosti, ovšem ztráta ze
začátku soutěže byla nakonec příliš
velká. Horákům hodně pomohlo
hostování hráčů z extraligy.
Pardubičtí Michal Klejna a Daniel
Rákos, i boleslavský Roman Pšurný
se stali oživením a svým přístupem
ke hře i k divákům si získali sympatie
publika. Velkou posilou bylo
hostování zkušeného matadora
Miroslava Baruse z Komety Brno,
který hře dodal řád a s jeho klidem
a zkušenostmi se zvedl i výkon

dalších hráčů. Pozitivem sezóny
bylo, že do mužstva mužů se
zapojilo hned několik odchovanců
Horácké Slavie, kteří prošli
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extraligovou juniorkou. Nadějný
mladík Lukáš Nahodil se dokonce
stal nejproduktivnějším hráčem
mužstva. Dobrými výkony na sebe
upozornili i Vilém Burian, či bek
Tomáš Kaláb. Horácká Slavia i přes
mocný finiš v závěru základní části
nedokázala smazat velkou bodovou
ztrátu a musela o zachování
soutěže bojovat ve skupině
play-out. Tyto boje však zvládl
tým trenérů Pokorného a Slámy
bravurně. Ze dvanácti zápasů
v play-out prohráli Třebíčští jen
čtyři. Zajímavostí bylo, že tři z nich
s Berounem, jehož hra slávistům
vůbec neseděla. Stínem play-out
bylo zranění kapitána Martina
Čecha, který tvrdost berounského
Radka Gudase odnesl přetrhanými
kolenními vazy. Protože už několik
kol před koncem bylo jasné, že

Třebíč první ligu zachránila, dostali
ve zbývajících utkáních šanci další
mladí hráči. Do zápasu v Porubě
v šestapadesátém kole nastoupila
Horácká Slavia s mužstvem, jehož
věkový průměr byl neuvěřitelných
20,7 roku.
Sezóna 09/10
Jedna z nejúspěšnějších
prvoligových sezón klubu. Trenéři
Jaromír Šindel a Roman Vondráček,
kterým v době šampionátu dvacítek
pomáhal Kamil Pokorný (nahradil
po nutnou dobu Jaromíra Šindela),
dokázali mužstvo provést celou
sezónou skvěle. V mužstvu se
objevilo hodně mladých hráčů
a několik reprezentantů do dvaceti
let (Jan Káňa, David Ostřížek,
Jakub Kania, Michal Kempný,

Radim Heřman). Vynikajícím
tahem se ukázal návrat Davida
Dolníčka a Marka Laše, kteří se
stali opravdovými lídry
mužstva. Skvěle se
v celé sezóně prosazoval
Lukáš Nahodil a Petr
Obdržálek. Nahodilovi
jeho výkony vynesly
dokonce zájem Pardubic,
kam po sezóně
přestoupil a zahrál
si i ve dvou utkáních
finálové série, po níž
s Pardubicemi slavil zisk
mistrovského titulu.
Do play-off vstupovala Horácká
Slavia z pátého místa. Jednu
dobu se však Třebíč pohybovala
i na čtvrtém místě prvoligové
tabulky, což se v nabité konkurenci
rovnalo senzaci. V prvním kole
vyřazovacích bojů narazili
Třebíčští na Vrchlabí, které
do play-off proklouzlo
na poslední chvíli a hrálo
ve velké euforii. Celá
série byla velmi vypjatá
a o postupujícím rozhodly
až nájezdy v pátém,
rozhodujícím utkání
série. Vítězný nájezd
skvěle proměnil David
Dolníček. Čtvrtfinálová
série s Hradcem
postrádala napětí série s Vrchlabím,
přesto nabídla výborná utkání.
Třebíč dokonce Hradci ve třetím
zápase uštědřila ostudnou
desítku. Rozhodujícím utkáním
série označil Jaromír Šindel druhé
utkání hrané v Hradci, v němž byla
Třebíč lepší, ale neproměňovala
vyložené šance a o jednu branku
prohrála. Celou sérii nakonec vyhrál
Hradec 4:2 na zápasy. Jedním
z rozhodujících momentů série
bylo angažování brankáře Vošvrdy,
kterého Hradec postavil do brány
po již zmiňované desítce, a který
hodně trápil třebíčské střelce.
Sezónu lze jednoznačně hodnotit
jako úspěšnou. To potvrzuje nejen
celkové páté místo po dlouhodobé
části, ale i po play-off. Do ochozů
se vrátili i diváci, Třebíč měla
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na domácích utkáních druhou
nejvyšší návštěvnost, předběhlo ji
jen Ústí nad Labem.

Sezóna 10/11
Třebíč vstoupila do soutěže
dobře, záhy ale přišla série proher.
Po prohraném domácím utkání
s Benátkami nad Jizerou vystřídal
Romana Mejzlíka a Romana
Vondráčka na postech trenérů
Kamil Pokorný a Radek Novák.
Změna se nakonec stala impulsem
pro mužstvo. Přišlo vítězství
v Olomouci 5:4 a nastal hokejový
obrat. Výrazným oživením Horácké
Slavie se stal Petr Obdržálek.
Horácká Slavia stoupala po špatném
začátku tabulkou. Jenže pak
hráči s hvězdou na hrudi dokázali
v následujících jedenácti utkáních
zvítězit jen třikrát, z toho jednou
na samostatné nájezdy. Třicáté
kolo dělilo týmy na lépe a hůře
postavené, o poslední volné místo
zaručující boje s výše postavenými
týmy a jistotu play-off se na dálku
prala hned čtveřice zájemců –
kromě Třebíče Znojmo, Kadaň
a Vrchlabí. Situaci zvládlo nejlépe
Znojmo. Nadstavba tak přinesla
boje s méně atraktivními soupeři,
Horácká Slavia šla do předkola
z 10. místa (ve skupině B druhá
o skóre za Vrchlabím). Hokejový los
přisoudil Třebíči Hradec Králové,
který Slavii v posledních letech
pravidelně vyřazuje. Nejinak tomu
bylo letos. Po dvou porážkách
v Hradci dokázala Třebíč ještě
odvrátit první mečbol, další zápas
ale znamenal konec sezóny. Sezóna
2010/11 byla úspěšná – podařilo se
naplnit výkonnostní cíle.
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Sezóna 11/12:
Hodnocení průběhu 15. Prvoligové
sezóny Horácké Slavie, která
přinesla úžasnou čtvrtou čtvrtinu
soutěže a celkově 8. místo
po základní části je následující:
Art Ross Trophy
Cenu pro nejlépe bodujícího hráče
v týmu Horácké Slavie vyhrál
s přehledem David Dolníček, který
v 50 utkáních posbíral plných 40
bodů, čímž se zařadil na 14. místo
všech hráčů v první lize. Sám vstřelil
17 branek a dalších 23 připravil
svým spoluhráčům. Marek Laš
za ním zaostal o 6 bodů.

David Dolníček potvrdil roli
špílmachra a stal se jak vítězem
kanadského bodování, tak
nejlepším střelcem týmu.
Maurice Richard Trophy
Nejlepší střelec má stejné jméno,
jako vítěz kanadského bodování.
Nejvíce branek do soupeřovy sítě
vstřelila třebíčská desítka David
Dolníček, který se nemýlil v 17
případech. Jeho sok, v souboji
statistik, ale partner v útoku Marek
Laš se trefil v základní části 15 krát.
Hart Memorial Trophy
Trofej udělovanou nejužitečnějšímu
muži týmu si plným právem zaslouží
Šimon Hrubec, který v základní
části odchytal 49 zápasů, čímž byl
nejvytěžovanějším brankářem
1. ligy. Jeho čísla jsou přímo
úchvatná. Za 2 964 minut pochytal
neuvěřitelných 1 822 střel a pouze
130 jich skončilo za jeho zády.

V odchytaných utkáních 5 krát
udržel čisté konto.

Šimon Hrubec přišel do Třebíče
jako neznámý mladík, nyní už
jeho jméno znají všichni fanoušci
nejen v Třebíči, ale skloňují ho
i manažeři extraligových mužstev.
James Norris Memorial Trophy
Trofej pro nejlepšího obránce
v kádru Horácké Slavie by byla
udělena Davidu Ranglovi, tento
šikovný 24letý obranář získal ve 49
utkáních základní části plných 17
bodů za 6 branek a 11 asistencí.
Jeho výkon mu vynesl i top 15 mezi
prvoligovými beky.

jen čtvrtfinále play-off mu pokazilo
skvělé statistiky.
Jack Adams Award
Nejlepším trenérem Horáků,
respektive nejlepšími trenéry
od žáků až po muže vyhlašujeme
dvojici Kamil Pokorný - Radek
Novák. Oba dovedli tým, který
dlouho balancoval na hraně pásma
určující místa pro účast v baráži,
nakonec až do play - off. Poslední
čtvrtina vynesla tým až do elitní
postupové osmičky a do čtvrtfinále
play-off. V této čtvrtině Slávisté
prohráli pouze dva souboje za 3
body. S východočeským Hradcem
Králové 1:5, s rivalem z Vysočiny
dokonce dostala o branku více.
Jenže Třebíčští si v této fázi připsali
i skalpy Chomutova, Ústí nad
Labem, Jihlavy, nebo ve velmi
důležitém zápase i Litoměřic, které
rozstříleli před svými diváky vysoko
7:0.

Trenéři Kamil Pokorný a Radek
Novák šli v sezóně doslova s kůží
na trh. Měli k dispozici velmi
mladý a jasně nejméně zkušený
kádr. Přesto jej nakonec dokázali
dovést až mezi elitní osmičku ligy.

David Rangl se stal nejlepším
obráncem a dostal se i mezi TOP
15 obránců celé soutěže
Calder Memorial Trophy
Nejlepším nováčkem v týmu
dospělých se jednoznačně stal
Šimon Hrubec. Letošní seźona se
tomuto mladíkovi s maskou povedla
nadmíru. A nejvíce se mu povedla
závěrečná čtvrtina soutěže, snad
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Conn Smythe Trophy
Nejlepším hráčem vyřazovací části
se díky dvěma trefám stal Martin
Čech, který v play-off převzal
kapitánské cečko po Davidu
Dolníčkovi, kterého skolila nemoc,
a nemohl do bojů zasáhnout.
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Sezóna 12/13
Hokejová sezóna 2012/13 skončila
pro Třebíč v šestém zápase
semifinále play-off proti Mladé
Boleslavi už v pondělí 18. března.
Připomeňme si ještě jednou průběh
16. prvoligové sezóny Horácké
Slavie, která přinesla po dlouhých
letech skvělý vstup do soutěže,
stabilní výkonnost týmu po celý
ročník a celkově vynikající 4. místo
po základní části. Po úspěšné sezóně
2011/12, kdy Třebíč mohutným
finišem ve čtvrté čtvrtině soutěže
vybojovala postup do play-off
za vteřinu dvanáct, následoval ještě
úspěšnější hokejový ročník. V řeči
čísel dokonce čtvrtý nejúspěšnější
z šestnácti.
Povedený vstup do soutěže – to tu
dlouho nebylo, více než deset let
Kolorit předchozích sezón byl
vždy stejný. Na pomalejší začátky
si už diváci v Třebíči docela zvykli,
úspěšnou první čtvrtinu soutěže
zažila Třebíč naposledy v sezóně
2001/02. Najednou bylo ale
všechno jinak. Horácká Slavia
v úvodních třech střetnutích
jako jediná zvítězila a dívala
se z prvního místa na své
pronásledovatele. Doma porazila
Třebíč Kadaň a Hradec Králové,
cenné bylo vítězství ve druhém kole

v Jihlavě. Až ve čtvrtém střetnutí našly
Bílé hvězdy přemožitele, nestačily
doma na Ústí nad Labem (2:3).
Krutá byla porážka v Olomouci,
jenže pak Třebíč znovu ukázala svou
sílu. Ještě sice podlehla na nájezdy
Mladé Boleslavi, pak ale pětkrát
zvítězila – třikrát v řadě navíc ani
neinkasovala.

Následovala série šesti
proher a po vítězství nad Olomoucí
přišla další porážka. Situace vypadala
všelijak, jenže šest vítězství v řadě
v základní hrací době (20. – 25.
kolo) katapultovalo Horáckou Slavii
zase do hry o příčky nejvyšší.
Horácká Slavia má v posledních
letech štěstí na mladé nadějné
brankáře, kteří dostanou patřičný
prostor a řeknou si o lepší
angažmá. Naposledy tento post
zastával MAREK ČILIAK, který přišel
do Třebíče na hostování
z Komety Brno. Mezi sedmým
a devátým kolem výborně
chytající brankář neinkasoval,
připsal si třikrát v řadě čisté
konto a neprůstřelnost trvající
úctyhodných 294 minut,
pomineme-li rozhodující
nájezd Mladé Boleslavi
v šestém kole.
Pak už se herní výpadek
de facto do konce sezóny
neobjevil. Do 52. kola
Třebíčští jen v pěti střetnutích
nebodovali.
Velký podíl na kvalitní hře
Třebíče měl brankář Marek
Čiliak. Mladý mág v brankovišti
byl oporou a ovládl i některé
individuální statistiky na svém
postu. Připsal si nejvíce startů
v lize a odchytal i nejvíce
minut (50 Z, 2956 minut). Co
do procentuální úspěšnosti
zásahů skončil společně
s mladoboleslavským Willem
čtvrtý s 93,45 % (s počtem 1540
zásahů bezkonkurenčně nejvíce
vytížený brankář). Třebíčský
brankář se může pochlubit i šesti
vychytanými čistými konty.
Závěrečných třináct zápasů
základní části bylo ve znamení
souboje s Kadaní o lepší
výchozí postavení pro playoff, Kadaňští ve třinácti kolech ale
sedmkrát prohráli a Horácké Slavii
stačil luxusní šestibodový náskok
k tomu, aby začínala čtvrtfinálovou
sérii doma.
Hrací schéma první ligy přisoudilo
Třebíči pátou Kadaň. Málokdo by
před sérií očekával, že třebíčské Bílé
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hvězdy vyprovodí Kadaň – farmu
extraligového Chomutova – čtyřmi
vítězstvími na dovolenou. Kadaňští
padli dvakrát v Třebíči a po třetí
porážce už bylo jasné, že tahle
série nebude nakonec tak dlouhá
a vyrovnaná, jak předpovídala
tabulka po 52. kolech i vzájemné
zápasy v základní části. Třebíčští
lépe načasovali formu a po zásluze
postoupili do semifinále play-off
první ligy, které hráli naposledy
v sezóně 2001/02.

DAVID DOLNÍČEK vedl Horáckou
Slavii z pozice kapitána.
V semifinále se postavil Třebíči
nejtěžší možný soupeř, klub BK
Mladá Boleslav, který usiloval
o návrat do nejvyšší soutěže.
V prvním zápase hrála Třebíč
zbytečně zakřiknutě, v tom druhém
padla až na nájezdy. Na domácím
stadionu před vynikající diváckou
(přes 3 000 fanoušků) kulisou
Horácká Slavia dvakrát zvítězila
a srovnala s favoritem krok – 2:2
na zápasy. Velmi důležité páté
utkání ovládla domácí Boleslav
a Třebíč pak už v šestém zápase
po další vyrovnané bitvě zvítězit
nedokázala, byť prohrála znovu až
v samostatných nájezdech. Favorit si
s Horáckou Slavií nakonec poradil,
ale třebíčské Bílé hvězdy se nemají
rozhodně za co stydět.
Vezmeme-li v potaz, že v sezoně
2012/2013 nehrálo finále první ligy
a celky postoupivší ze semifinále
čekala široká baráž o nejvyšší soutěž,
byla Třebíč dva zápasy od baráže
o extraligu, což je její největší úspěch
v novodobé historii klubu.
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V sezoně 2012/2013 pokračovala Horácká Slavia
v charitativní činnosti
Cena udělovaná za charitativní činnost patří všech těm,
kteří podpořili dobrou věc. Dne 14. ledna 2013 proběhla
akce Dvakrát v roce Vánoce na podporu dětských domovů
v Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou. Tato akce přinesla stovky
dárku pro děti ze zmíněných domovů. Navíc na led bylo
naházeno 918 plyšových hraček, které jistě udělaly radost dětem
v nemocnici v Třebíči a radost udělají také klientům denního
rehabilitačního stacionáře v Třebíči.
Při akci Dvakrát v roce Vánoce si děti převzaly dárky přímo na ledě

Nejlepší zápas
Nejlepším zápasem nelze vyhodnotit zcela konkrétní utkání. Všechna měla svůj náboj i svoji atraktivitu. Jistě
nejelektrizující mače byly v semifinálové sérii s Mladou Boleslaví. Pokud by bylo nutné vybrat přece jen ten nej.
zápas, pak by to byl zápas číslo 4 této série, který skončil v nervy drásající dovedností soutěži, navíc s úspěšnou
tečkou pro Horáckou Slavii Třebíč.
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Sezóna 13/14
Horácká Slavia opět postoupila
do semifinále play-off první ligy,
její dres oblékl po dlouhých
patnácti letech Michal Mikeska.

Třebíč začala poněkud rozpačitě.
Nejprve prohrála v Olomouci
a pak nestačila doma na České
Budějovice (1:2), které byly rády
alespoň za první ligu – když jim
extraligu přestěhovali do Hradce
Králové – a připravovaly hráčský
kádr prakticky bez letní přípravy
za vteřinu dvanáct. Následovaly
dvě výhru venku, a jak se později
ukázalo, právě body z venku držely
Třebíč ve hře o play-off; v měřítku
získaných bodů na hřištích soupeřů
byly Bílé hvězdy jasně druhé
v lize, hned za suverénní Mladou
Boleslaví. Dokonce pětkrát v řadě
brali na zimním stadionu v Třebíči
všechny body hosté. V součtu si
připsali červenobílí za celou sezónu
doma pouhých dvanáct výher
a získali pětatřicet bodů, zatímco
ze stadionů soupeřů přivezli bodů
devětačtyřicet. Poněkud tristní
byla i bilance vstřelených branek –
doma 59 (obdržených 63), venku 74
(obdržených 55). Chvályhodná byla
ovšem třetí nejlepší obrana v lize

(za Olomoucí a Mladou Boleslaví).
V průběhu sezóny posílil Horáckou
Slavii Michal Mikeska, který se
rozhodl pomoci mateřskému
klubu. Dres Bílých hvězd oblékal
od 18. do 46. kola. V devětadvaceti
zápasech prokazoval své bohaté
zkušenosti a zejména výborný
přehled na ledě. Po utkání
v Litoměřicích se rozhodl pro
pauzu (pozn. red.: na ledě se pak již
do konce ročníku neobjevil). Žádná
dlouhodobější herní krize, jak tomu
bylo obvykle v předešlých sezónách,
Slavii letos nepotkala. Střídaly se
porážky s výhrami a přišly i série
výher. Ta nejdůležitější mezi 47. a 50.
kolem (při skóre 19:3), Filip Novotný,
jenž posílil Třebíč v brankovišti při
zranění Martina Faltera, inkasoval
po dlouhých 212 minutách a 21
vteřinách. O soupeři pro play-off
rozhodlo až poslední kolo. Třebíč
sice prohrála v Mladé Boleslavi,
páté místo před Havířovem při
stejném počtu bodů díky lepším
vzájemným zápasům ale udržela.
Čekal ji tak Havlíčkův Brod. Málokdo
by však očekával, že třebíčské Bílé
hvězdy ukončí Havlíčkobrodským,
kteří začínali sérii dvěma zápasy
doma, poměrně rychle sezónu. Oba
vyrovnané zápasy v Kotlině dospěly
až k nájezdům, ve kterých Falter
neinkasoval a jediným úspěšným
exekutorem byl Dolníček. Ve třetím
zápase urvali slavisté doma výhru
v prodloužení, a i když o den
později se v prodloužení radovali
hosté, v pátém zápase vyhrála
Horácká Slavia přesvědčivě 6:1.
Ke Třebíčským se zjevně přiklonilo
i štěstí a po zásluze tak postoupili
po roce znovu do semifinále první
ligy. I když Bílé hvězdy před
rokem vzdorovaly a favoritu
zle zatápěly, letos byli
Mladoboleslavští nad jejich
síly (0:4 na zápasy). Nutno
ovšem podotknout, že
v sestavě Třebíče se objevili
druholigoví hráči, neboť
kontroverzní pravidlo
znemožnilo hráčům, kteří
po 15. únoru nastoupí
v extralize, nastupovat
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v první lize. Ve dvou domácích
víkendových zápasech nemohl už
například nastoupit ani do té doby
nejproduktivnější hráč Třebíče
v play-off, Lukáš Nahodil, neboť
nastoupil v týdnu za Pardubice…
Sezóna 14/15
Potřetí za sebou si zahrály Bílé
hvězdy posílené navrátivším se
Romanem Eratem semifinále
play-off první ligy.

Vstup do soutěže byl z říše snů
a impozantní. Sedm vítězství
z úvodních osmi kol, průběžné
prvenství v tabulce ještě
po pětadvaceti kolech! Výsledkem
bylo konečné 3. místo po základní
části, což je nejlepší umístění
Třebíče od sezóny 2001/02. Je
potřeba zmínit ještě tři věci. Novým
trenérem „A“ týmu se stal před
sezónou Jiří Mička, který převzal
kormidlo po Kamilu Pokorném,
jenž vykonával dlouhodobě
souběžně dvě funkce. Roman Erat
podepsal s mateřským klubem
dvouletou hráčskou smlouvu
a v klubu by měl pracovat na jiné
pozici i v budoucnu. Forvard hrající
od nepaměti s číslem 9 na dresu
opanoval kanadské bodování
klubu – 56 kanadských bodů
včetně play-off, tolik za osmnáct
prvoligových sezón ještě nikdo
nezískal… A do třetice spolupráce
s extraligovými kluby a silný kádr
na úvod sezóny. Lukáš Havel,
z dalších top hráčů olomoučtí
Pekr s Bartoněm, brněnský Holec,
pardubický Zdráhal, v úvodu sezóny
pomohli Vilém Burian, Martin
Dočekal, jednu branku

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

v jediném startu vstřelil i Tomáš
Vondráček, dres Bílých hvězd oblékl
i David Ostřížek, na play-off ve hře
Aleš Holík… To se to hrálo… Jen
těch brankářů tady tolik nikdy
nechytalo… Do hry jich zasáhlo
celkově osm! Mimo jiné teprve
osmnáctiletý třebíčský odchovanec
Karel Vejmelka, který nejen, že
prožil premiéru mezi muži Horácké
Slavie (3Z, průměr obdržených
branek 1,36 – úspěšnost zákroků
95,29 %), ale později se prosadil
i v kádru Pardubic a dostal se
do nominace na nováčka ELH…
Na soupisce Třebíče byste našli
rekordních 58 hráčů, v 50. kole

v Mostě však neměl kdo
hrát… „A“ tým schvátila
viróza a zraněných
a nemocných bylo
najednou tolik, že do hry
zasáhli jen čtyři obránci,
devět útočníků a jeden
brankář… Bílé třebíčské
hvězdy si připsaly
za celou sezónu doma
(pozn. red.: vinou losu
sehrály doma v sobotu
jen osm zápasů z 26!) výborných
sedmnáct výher. O soupeři pro playoff rozhodlo až poslední kolo. Třebíč
zvítězila v Ústí nad Labem, a protože
Jihlava i Kladno své
zápasy prohrály,
vyhoupla se Horácká
Slavia na konečné třetí
místo po základní části.
Soupeřem pro playoff se jí stal Havířov,
který přejela ve čtyřech
zápasech (klíčové bylo
třetí utkání v Havířově,
ve kterém Třebíč uspěla
rozdílovou brankou
v samostatných
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nájezdech). Následovala
semifinálová série
s českobudějovickým Motorem.
Po dvou zápasech v Budějovicích
(z pohledu Třebíče 3:4 a 4:3) se hned
pětice klíčových hráčů odporoučela
ze sestavy Bílých hvězd. Horčička
s Holíkem zamířili do Zlína, Zdráhal
do Pardubic, Pekr do Olomouce,
Bartoň se zranil… Bílé hvězdy
odehrály domácí zápasy na krev
a se ctí, ale citelné oslabení se
zápalem nahradit nepodařilo…
Abychom to shrnuli – na takový
hokejový ročník se zkrátka
nezapomíná.
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Slavné osobnosti
Doc. dr. Vladimír Bouzek CSc.
První mistr světa z roku 1947
v Praze, ZOH ve Sv. Mořici stříbro,
mistr světa z roku 1949 ze
Stockholmu. V roce 1948 byl členem
akademického mužstva ČSR, s nímž
získal titul mistrů světa v Davosu.
V roce 1952 mistr ČSR s mužstvem
VŽ Ostrava.
Tituly, které získal jako trenér:
10 titulů mistra republiky s Kometou
Brno 1956-66, 2 tituly mistra NSR
s EV Füssen v letech 1968-69, 1
titul akademického mistra světa
s mužstvem ČSR v Poianě Brašov
v roce 1952. Doc. Bouzek hrál také
fotbal - v letech 1949-53 třikrát
reprezentoval ČSR.
Miroslav Ošmera
Reprezentant ČSR, hrával
i s Vladimírem Bouzkem.
Dr. Karel Čapek
11 sezón v nejvyšší soutěži za VSŽ
Košice. Spoludržitel střeleckého
rekordu v jednom utkání (6 branek).
Libor Havlíček
Jeden z největších talentů
konce sedmdesátých a začátku
osmdesátých let. Mnohonásobný
reprezentant a dlouholetý hráč
brněnské Komety a jihlavské Dukly.

Oldřich Válek
Dlouholetý hráč týmu Dukla Jihlava,
mnohonásobný reprezentant
a mistr světa z roku 1985.
Roman Mejzlík
Úspěšný hráč jihlavské Dukly a Zlína.
Mistr Republiky s Duklou Jihlava ze
sezóny 1990/91
Ivo Dostál
Extraligový hráč Dukly Jihlava a HC
Olomouc.
Patrik Eliáš
Hráč týmu NHL New Jersey Devils,
držitel Stanley Cupu v letech
2000 a 2003, mnohonásobný
reprezentant, bronzový na MS 1998.
Martin Erat
Hráč týmu NHL Nashville Predators,
držitel zlaté medaile MS juniorů
za rok 2001, bronzová na oH 2006
a stříbrá na MS 2006.
Michal Mikeska
Bývalý hráč extraligových Pardubic,
který odešel do ruské Superligy.
Vítěz kanadského bodování české
extraligy v dresu mistrovských
Pardubic v sezóně 2004/2005. Hráč
HC Mountfield České Budějovice.
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Leoš Čermák
Leoš Čermák, bývalý hráč Liberce,
vicemistr republiky za rok 2002
s Vítkovicemi, hrál i za Slávii Praha
a Novosibirsk. V sezoně 2011/12
vicemistr extraligy s Kometou Brno.
Roman Erat
současný hráč extraligového Brna,
druhý v soutěži „Nováček sezóny
02/03“ a vicemistr extraligy v sezoně
2011/12 s Kometou Brno
Ondra Němec
Extraligový hráč Vsetína a Karlových
Varů. Je draftován Pittsburgh
Penguins. V současné době hrající
za tým Severstal Čerepovec KHL
Pavel Kubiš
Patřil do úspěšného družstva žáků
Horácké Slavie, ze kterého odešla
celá pětka hráčů do zlínského
extraligového dorostu. Ve Zlíně
se šikovný útočník postupně
vypracoval ve stabilního člena
základní sestavy „A“ mužstva.
Českou republiku reprezentoval
i v mládežnických kategoriích.
Vladimír Sobotka
Hráč extraligové Slavie Praha, ČR 20,
draftován Bostonem Bruins. Třetí
odchovanec Třebíče ve slavné NHL,
v současnosti hráč St. Louis Blues.

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Mládežnický hokej v Třebíči
Hokejová Horácká Slavia, to zdaleka
není jen mužstvo mužů. Základem
každého dobrého hokejového klubu
je kvalitní mládež. A ta třebíčská
opravdu kvalitní je, což dokládají
následující fakta.
Vždyť junioři s drtivou většinou
vlastních odchovanců v sezoně
2007/08 bojovali s Duklou Jihlava
o postup do juniorské extraligy
a skončili nakonec na druhém
místě tabulky. Dorostenci Horácké
Slavie jako jediný mládežnický tým
na Vysočině hrají nejvyšší soutěž,

extraligu dorostu. Hodně mladý
a pozměněný tým bojoval o její
udržení. Nakonec se mu to podařilo
a připsal si některé výborné
výsledky. Dorostenci dokázali
například porazit na vlastním ledě
Spartu Praha 3:2, z ledu Slavie Praha
si odvezli bod za remízu 4:4, doma
porazili České Budějovice 2:1, nebo
také Chemopetrol Litvínov 4:2
a Lassersberger Plzeň 4:3. Všechno
celky, které mají pro výchovu
mladých hokejistů nesrovnatelné
podmínky a širší základnu, přesto
jim třebíčští mladíci dokázali

uzmout body a potvrdili tak
výbornou práci, kterou všichni, kdo
v Horácké Slavii s mládeží pracují,
každodenně odvádí.
Horácká Slavia v oblasti žákovského
hokeje spolupracuje se Základní
školou T.G.M. Třebíč, kde hráči
mládežnických týmů od páté třídy
výše navštěvují sportovní třídy se
zaměřením na lední hokej.
Žákovská mužstva Horácké Slavie
si vedou ve svých soutěžích také
výborně. Většina týmů bojuje o čelo
tabulky.

Horácká Slavia nabízí firmám a podnikatelům
partnerství i reklamní plochy
Sportovní Klub Horácká Slavia
Třebíč, tradiční účastník celostátní
hokejové soutěže mužů - 1. ligy
ČR, nabízí touto cestou spolupráci
všem podnikatelským subjektům
ať už jste velkou firmou s celostátní
působností nebo provozujete třeba
autobazar, autosalon, stavební
firmu, restauraci či například menší
obchod.
Pokud chcete na svoji firmu nebo
na Vaše služby či výrobky upozornit
širokou veřejnost, pak Vám Horácká
Slavia nabízí možnost umístit
reklamu Vaší firmy buď na dresech
„A“ mužstva, na mantinelech, ledové
ploše, na světelné kostce nad ledem
nebo na jiném místě na zimním
stadionu dle dohody.

Lze dohodnout i prezentaci Vaší
firmy v letáku prodávaném při
utkáních mužů. Samozřejmostí
je umístění loga Vaší firmy
na oficiálních internetových
stránkách Horácké Slavie - viz. sekce
PARTNEŘI.
Hokejová utkání mužů jsou
pravidelně nejnavštěvovanějšími
sportovními podniky ve městě.
Jsou sledována jak okresním, tak
i krajským tiskem, kde se pravidelně
objevují nejen reportáže, ale
i fotografie z utkání. Reportáže
ze zápasů zpracovávají i krajské
televize a Česká televize. Reportáže
a fotogalerie z jednotlivých zápasů
patří k nejsledovanějším článkům
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na oficiálních internetových
stránkách Horácké Slavie.
Mládežnické týmy Horácké Slavie
hrají dlouhodobě nejvyšší soutěže
ledního hokeje. Všechny tři týmy
- Junioři, starší dorost i mladší
dorost bojovali v sezoně 2010/11
o extraligu. Řada hráčů je využívána
a nasazována do prvoligového týmu
mužů.
To svědčí o vynikající práci
s mládeží, která by bez podpory
sponzorů nebyla možná. Lední
hokej má v Třebíči dlouholetou
a bohatou tradici.
Staňte se i Vy partnery
nejpopulárnějšího sportu
v Třebíči!

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Publicita hokejového klubu v tisku a rádiích
Hokejové dění z hlediska
regionálního působení je
i díky publicitě v rádiích a tisku
nepřehlédnutelné.
Výslekový servis poskytují všechny
regionální rozhlasové stanice.
Pravidelně o ligovém hokeji
informuje regionální radio Region,
dále pak rádio Blaník a Vysočina,

které denně přináší nejnovější
informace a z každého utkání přináší
aktuální stav.
O hokejovém dění pravidelně
informují všechna regionální
periodika, především Horácké noviny
a Vysočina a regionální přílohy
celostátních deníků v kraji, tzn. MF
Dnes (Vysočina) a Sport.
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Vzhledem k faktu, že tato periodika
jsou schopna přenášet informaci
nejen slovy, ale i obrazem, jsou
články o hokeji nepřetržitě
doplňovány aktuálními fotografiemi
z jednotlivých zápasů. Vhodně
umístěná reklama na stadionu nebo
na výstroji hráčů se potom objeví
i na stránkách těchto novin.

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Partnerství s SK HS Třebíč
Plošná reklama
Horácká Slavia Vám nabízí možnost umístit reklamu Vaší firmy na:
- dresy hráčů
- mantinely
- ledovou plochu
- světelné kostce nad ledem
- jakémkoliv místě zimního stadionu dle dohody
Ledová plocha:

- středový kruh na vhazování
- v kruzích na vhazování
- ve středním pásmu
- obrané a útočné pásmo

Při tvorbě ceny bude zohledněna televizní a netelevizní strana mantinelu, velikost umístění reklamy
a délka spolupráce.
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Partnerství s SK HS Třebíč
Partnerství s SK HS Třebíč
Dresy a hráčská výstroj
Dresy a hráčská výstroj
Dresy:
- přední strana
Dresy:
Kalhoty:
Kalhoty:
Štulpny:
Helma:
Štulpny:
Helma:

- zadní strana
- přední strana
- ramena
- zadní strana
- rukávy
- ramena
- přední
a zadní strana
- rukávy
- boky kalhot
- přední a zadní strana
- přední
zadní část
- bokya kalhot
- přední
strana
- přední
a zadní část
- zadní strana
- přední strana
- bok přilby
- zadní strana
- vrchní část přilby
- bok přilby
- vrchní část přilby

Oblečení realizačního týmu

Oblečení realizačního týmu
Rolba a ledaři
Rolba a ledaři
Areál zimního stadionu
Areál
zimního
stadinu
Nabízí
rozsáhlé
možnosti
pro umístění reklamy. Po dohodě lze umístit reklamu dle Vašich představ

a požadavků.
Nabízí
rozsáhlé možnosti pro umístění reklamy. Po dohodě lze umístit reklamu dle Vašich
představ a požadavků.

Jiné formy reklamy
Jiné formy
reklamyVaší firmy v letáku prodávaném při utkáních mužů. Samozřejmostí je
Lze dohodnout
i prezentaci

umístění
loga Vaší
firmy na ofi
ciální
webové
stránky
SK HS Třebíč
– viz. sekce
partneři.
Lze
dohodnout
i prezentaci
Vaší
firmy
v letáku
prodávaném
při utkáních
můžů.
Samozřejmostí je
Umístění loga
stánku
s propagací
Vašich webové
produktůstránky
či služeb
areálu
stadionu.
umístění
Vaší
firmy na oficiální
SK vHS
Třebíčzimního
- viz. sekce
partneři.
Umístění stánku s propagací Vašich produktů či služeb v areálu zimního stadionu.

Mimo hokejové využití hráčů:
Mimo hokejové využití
hráčů:
- promoakce

- promoakce
- zobrazení
hráčů na Vašich produktech
- zobrazení
hráčů
na Vašich
produktech hráčů
- používání
Vašich
produktů
prostřednictvím
- používání Vašich produktů prostřednictvím hráčů

Součástí výše zmíněných prezentací je:
Součástí výše zmíněných
prezentací
- členství
reklamníchje:
partnerů v klubu V.I.P.

- členství
reklamníchapartnerů
v klubu
V.I.P. „A“ mužstva pro Vaše
- balíčky
permanentek
vstupenek
na utkání
- balíčky permanentek a vstupenek na utkání „A“ mužstvo
zaměstnance
pro Vaše zaměstnance
- permanentky
na volné bruslení
- permanentky na volné bruslení

Při kumulaci reklamních ploch lze dosáhnout výrazných slev!!
Při kumulaci reklamních ploch lze dosáhnout výrazných slev!
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SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Charitativní projekty, rekordy,
akce pro fanoušky

Charitativní projekt Dvakrát v roce Vánoce
Udělat radost dětem z dětských
domovů se rozhodl hokejový klub SK
Horácká Slavia Třebíč společně s diváky hokejového derby mezi Třebíčí
a Jihlavou v sobotu 28. ledna. Akce se
setkala s kladným ohlasem jak u diváků, tak u obdarovaných dětí.
V lednu Vánoce? A proč ne? SK Horácká Slavia Třebíč společně s diváky
hokejového utkání připravila Vánoce
pro děti v dětských domovech v Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou.
V sobotu 28. ledna 2012 při tradičním derby Vysočiny proti Dukle
Jihlava se charitativní projekt Dvakrát v roce Vánoce realizoval, v tento
den navštívilo hokejové utkání 3 500
diváků, kteří přinesli dárky a udělali
dětem radost.

Dárky všeho druhu – panenky,
autíčka, stavebnice, knížky, stolní
hry, ale i oblečení aj. - byly osobně
předány dětem z dětského domova
v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích,
které se utkání osobně účastnily.
Děti dostaly dárky v průběhu druhé
hokejové přestávky přímo na ledové
ploše Zimního stadionu Města Třebíče Mann + Hummel ARENY a v daný
okamžik byly „zaházené“ plyšáky
všeho druhu, které přinesli a házeli
fanoušci Horácké Slavie. Na ledovou
plochu jich přistálo neskutečné
množství 437 kusů. Všechny byly rozdány nejen zúčastněným dětem, ale
i dětem v dětském domově v Jemnici,
dětskému oddělení nemocnice v Třebíči a také mateřským školkám v Třebíči.

Na ledové ploše přistálo 437
plyšáků všeho druhu, děkujeme!

Poděkování ze strany obdarovaných
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SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
V sezoně 15/16 POMÁHÁ Horácká Slavia
zraněnému Milánkovi a proběhne již 4. ročník
Dvakrát v roce Vánoce
Tragická nehoda zasáhla v prosinci 2011 do té doby šťastnou a spokojenou
rodinu Řezáčových ze Studence na Třebíčsku. Po ní se celé rodině obrátil život
naruby, nejvíce nedbalost řidiče protijedoucího vozidla odnesl malý Milánek,
ale i jeho rodiče mají od nehody stále zdravotní problémy. My všichni teď
můžeme alespoň trochu pomoci zmírnit nepřízeň, která tuto sympatickou rodinu
potkala. Ukažme, že dokážeme myslet i na jiné a máme srdce na správném místě.

Vážná nehoda rodiny Řezáčových
ze Studence na Třebíčsku se stala
29. prosince 2011. Rodina se vydala
autem na návštěvu k rodičům
do nedaleké Náměště nad Oslavou
– do osm kilometrů vzdáleného
města však nedojeli. Do rodinného
kruhu se Milanovi (tehdy 34),
Lence (tehdy 30) a jejich teprve
dvouletému synovi Milánkovi
nepoštěstilo dorazit.
Jak již bylo zmíněno, připravila
Horácká Slavia Třebíč charitativní
akci. Jde o dlouhodobou sbírku,
která bude probíhat až do konce
základní části hokejové WSM ligy
2015/2016.

„Třebíčský hokejový klub také
letos, stejně jako v minulých
sezónách, pořádá charitativní
projekt. V této sezóně poprvé
jde o finanční sbírku na pomoc
osudem těžce zkoušené rodiny
ze Studence. Děkujeme všem,
kdo se rozhodnou přispět,“ říká
marketingový manažer Horácké
Slavie Daniel Šlapák.
Horácká Slavia věnuje k vybrané
částce 1,- Kč z každé prodané
vstupenky na utkání mužů
do konce základní části.
Veřejná sbírka bude doplněna
o finanční prostředky z nákupu
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limitované edice zboží (vyrobené
pouze pro tento účel) z fanshopu
HST.
Finanční sbírku doplní sběr víček
pro Milánka - nasbíraná víčka
pomohou s financováním terapie
a nákupem zdravotních pomůcek.
Milan Řezáč - táta Milánka Řezáče:
„Děkuji všem fanouškům Horácké
Slavie a vedení klubu za pomoc
a projevenou solidaritu pro
našeho malého Milánka. Ještě
jednou díky moc a přeji všem
hodně štěstí a zdraví.“

SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
Horácká Slavia Třebíč zapsána do české
Guinnessovy knihy rekordů
V sezóně 2011-2012 postoupila Horácká Slavia do play-off. To samo
o sobě je pouhé konstatování známého faktu. Ale když se podíváme
na překážky, jaké jí stály v cestě, jedná se o obdivuhodný výkon, který je
oceněný i zápisem do české mutace
Guinnessovy knihy rekordů. Vždyť
v závěru soutěže odehrála Třebíč
tři zápasy v průběhu 50,5 hodiny,
všechny tři vítězné a ten poslední
v Ústí nakonec rozhodl o postupu
do vyřazovacích bojů.

zůstává otázkou a velkou výzvou pro
ostatní kluby.
Popis průběhu rekordního pokusu
Poslední dvě kola (51. a 52. kolo) základní části I. ligy ČR ledního hokeje byla ČESKÝM SVAZEM LEDNÍHO
HOKEJE naplánovaná na 20. 2. 2012,
resp. 22. 2. 2012. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se
ke 49. kolu do Třebíče nedostavil
soupeř z Benátek nad Jizerou, a tak

Obdivuhodný výkon třebíčských
hokejistů neunikl ani lidem z pelhřimovské Agentury Dobrý den, která
registruje všechny rekordy v České
republice. Horácká Slavia Třebíč tak
bude jedním z mála hokejových
klubů, který se může zápisem v Guinnessově knize rekordů a rekordem
samotným pyšnit. Dle vyjádření hokejového odborníka a komentátora
České televize Roberta Záruby není
podobný kousek v historii československého ledního hokeje vůbec
zaznamenán a jak sám řekl, od hokejistů Třebíče to byl doslova stachanovský výkon. Horácká Slavia tedy
položila laťku velmi vysoko. Bude-li
její rekord vůbec někdy překonán

PREZENTACE PRO PARTNERY

vedení soutěže rozhodlo odehrát
utkání 49. kola v úterý 21. 2. 2012.
Zápas byl vložen mezi poslední 2
hrací dny. SK Horácká Slavia Třebíč
bojovala o postup do play-off I.ligy,
díky strhujícímu odhodlání a výkonu
týmu se povedl úctyhodný sportovní výsledek – 3 vítězná utkání během 3 dnů, resp. 50,5 hodin. I díky
tomuto heroickému výkonu Horácká
Slavia postoupila v sezoně 2011/12
do play-off I. ligy ČR.

HSTrebic.cz

