


www.hcporuba.cz

facebook.com/hcporuba



Milí čtenáři Třetiny,

do rukou se vám dostává první 
číslo hokejového občasníku, který 
je věnován především 
mládežnickému hokeji a dění okolo
něj. Myšlenka, proč se ujmout 
tohoto projektu, se rodila dlouhé 
roky a oproti té původní se 
diametrálně liší. Zatímco
v minulosti se více či méně 
pravidelně vydával bulletin
k zápasům mužského týmu, 
mládež de facto v informační sféře 
hrála druhé housle. Současná doba
přináší širokou škálu zdrojů a často
se pak stává, že chybí jedno 
komplexní místo, kde informace 
publikovat. A když už existuje, 
omezuje se především
na výsledkovou stránku věci.

Časopis Třetina si za cíl klade 
přinášet takové zprávy, které by
v plejádě výsledkového servisu
na oficiálních stránkách jednak – 
lidově řečeno – zapadly, a jednak 
koncepčně  do daného média 
nepatří.

Číslo, jež právě čtete
na monitorech svých počítačů, 
tabletů či smartphonů, pokládám 
za úvodní vlaštovku pro následující
ročník, v němž bych rád vytvořil 
tradici porubského, potažmo 
ostravského propagátora 
nejrychlejší kolektivní hry světa.

A proč právě Třetina? Název se 
nezrodil v mé hlavě, přesto mě 
velice oslovil, a musím za něj 
poděkovat. Jednak se na úvodním 
čísle autorsky podílí trojice 
redaktorů, z nichž každý přispěje 
svou třetinou po obsahové stránce,
tak především název zcela 
jednoznačně vystihuje jeho záběr. 
Jednotlivé třetiny časopisu vás 
provedou světem
mezi ohraničeným mantinely, 
světem v blízkém okolí kolbiště a 
světem, který vytváří samotné 
zázemí hokejistům všech kategorií.

Věřím, že vás osloví úvodní témata

a že si magazín najde místo ve vaší
virtuální knihovně, případně té 
skutečné, rozhodnete-li se pro jeho
tisk.

A co mohu z tohoto čísla 
doporučit? Vlastně vše, budu-li 
upřímný. Každý článek vás provede
zcela jinou oblastí. Od šéftrenéra 
přípravek Mojmíra Kotase získáte 
povědomí, jaké první krůčky
s dítětem musíte absolvovat, 
abyste se jednou těšili jeho hře. 
Rostislav Vaněk naopak míří 
reprezentovat barvy České 
republiky na olympijské hry
do Španělska a Pavel Leksovský 
vám prozradí, v čem se liší 
výchova hokejistů dnes a před léty.
A dokážete si představit mít doma 
tři syny a všechny hokejisty? Ne? 
Paní Simona Veselá vám prozradí 
recept, jak na to.

Máte nějaké nápady či připomínky?
Neváhejte a kontaktujte nás.

Lukáš Bajgar
lukas.bajgar@email.cz
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Univerziáda ve Španělsku zní exoticky, ale na plavky
to nebude, usmívá se Rostislav Vaněk

r o z h o v o r

Porubský hokej bude mít
na únorové Zimní světové 
univerziádě ve španělské Granadě 
bohaté zastoupení. RT TORAX vyšle
na prestižní turnaj kvarteto svých 
hráčů  – obránce Jakuba Peslara a 
útočníky Lukáše Vránu, Davida 
Zachara i Rostislava Vaňka, který 
bude mít tu čest obléknout dres 
českého národního týmu a 
vdechnout takřka olympijskou 
atmosféru podruhé v řadě!  Už loni
se totiž představil v italském 
Trentinu. „Vzpomínám na to moc
rád, byl to pro mě velký 
zážitek. Celá akce byla skvěle 
uspořádána,“ chválí Rostislav 
Vaněk.

S nominací na letošní 
sedmadvacátý ročník univerziády 
příliš nepočítal, přesto se
na začátku února s českou 
družinou vydá. „Je to pro mě 
trošku překvapení, protože
po posledním kempu věděli 
jenom Peslík se Zachym, že 
pojedou. S Havranem jsme 
tušili, že my spíše zůstaneme 
doma. Ale nakonec to dopadlo 
dobře pro všechny čtyři,“ líčí 

spokojený třiadvacetiletý střelec, 
jenž absolvoval dva přípravné 
kempy. „Na posledním jsme 
nemohli být, protože jsme 
zrovna měli předehrávané 
utkání s Novým Jičínem.“ A to 
Porubští zvládli.

Zatímco loni to pro něj byla velká 
neznámá a moc spoluhráčů neznal,
letos je situace mnohem lepší. 
„Loni jsem tam sice skoro 
nikoho neznal, kromě Karla 
Richtera, ale rychle jsme se 
tam stmelili jako parta. Letos 
tam jedeme čtyři z Poruby a 
ještě tam budou asi tři kluci,
s nimiž jsem byl v Itálii,“ 
popisuje natěšeně Vaněk.
A se kterým z porubských 
spoluhráčů chce být na pokoji? 
„Pokud nebude pokoj pro čtyři, 
tak určitě s Havranem. Navíc 

bere Xbox, tak to je pak jasné,“
culí se. „Ale nebudeme jen 
zabednění na pokoji,“ dodává.

Loni to byla Itálie, letos Španělsko.
„Zní to dost exoticky. Moc jsem
nevěděl, co mám od toho čekat.
Peslík byl zase moc aktivní a 
zjišťoval už co a jak, ukazoval 
nám fotky stadionu a vypadá to
tam moc pěkně. Takže snad to 
bude dobré,“ věří porubský 
štírek, jenž pomalu přemýšlí, co si 
s sebou nabalí. „Peslík už se 
díval na všechno. Mělo by tam 
být rozhodně tepleji než tady. 
Na šálu kolem krku to nebude, 
ideální by to bylo na mikinu. A 
plavky? Na plavání to asi taky 
moc nebude,“ myslí si dobře 
naladěný vysoce produktivní 
útočník.

Mezi jeho velké fanoušky patří 
přítelkyně a rodina, ti pravidelně 
sledují takřka všechna jeho utkání.
Do Granady se ale nechystají. 
„Taťka musí pracovat, ale loni 
se v Itálii byl podívat. Moc je to
mrzí a byli by raději, kdyby 
mohli aspoň něco vidět naživo,“
prozrazuje Rostislav Vaněk, jenž 
myšlenku univerziád plně 
podporuje. „Moc se mi to líbí, je 
to vlastně taková olympiáda 
pro studenty. Když nemůžete 
reprezentovat za chlapy, tak 
máte šanci se dostat aspoň 
tam,“ pokyvuje uznale a jedním 
dechem doplňuje. „Už se moc 
těším!“

Český tým se v základní skupině 
utká postupně se Slovenskem, 
Španělskem a Čínou. „Třeba by 
se mohlo podařit získat medaili.
I když to asi mířím dost 
vysoko. Základ bude 
samozřejmě postoupit
ze skupiny a pak se uvidí,“ má 
jasno Rostislav Vaněk. Ten by se 
rád podíval také na další 
sportoviště. „Loni jsme moc 
šancí neměli, protože jsme byli 
od všeho odřízlí. Letos by to už 
snad mohlo vyjít,“ zakončuje. 
Dokáže porubské kvarteto 
napodobit svého trenéra Tomáše 
Sršně, jenž se v minulosti stal 
univerzitním světovým 
šampiónem?

Adam Bagar, Fota: Archív R. Vaňka



Simona Veselá – hokej je jeden z nejkrásnějších sportů r o z h o v o r
Psal se velice chladný lednový 
páteční podvečer a já čekal
v útrobách zimního stadionu
na maminku tří hokejistů HC RT 
TORAX Poruba. Člověk by čekal, že
za vámi dorazí strhaná žena
s jazykem na bundě, která se už 
minimálně sto let (v jejím vidění 
světa) pořádně nevyspala. O to 
větší překvapení nastalo, když se
z paní Simony vyklubala usměvavá
energická žena, jež by s noblesou 
zvládla výchovu minimálně dalších 
tří synů. Jak je tomu ale
ve skutečnosti, je hokej opravdu 
pro každého, natož pro početnější 
rodinu?

Na úvod vás jistě nezaskočím 
dotazem, proč jste pro své syny
vybrala s mužem právě hokej?
V naší rodině máme velkou 
podporu ve sportu, sama jsem 
zamlada hodně sportovala a 
manžel je velký sportovec. Hokej 
se nám vždy líbil a vždy jsme si 
říkali, že když budeme mít aspoň 
jednoho kluka, dali bychom jej
na hokej. Stalo se to pravdou. 
Máme tři kluky a všichni tři hrají 
hokej. Hokej hrál už můj otec
za tehdejší Baník, a manželovým 
bratrancem je brankář Ján Lašák. 
Máme to v rodině, jednalo se
o společný nápad.

Říkáte, že jste se s manželem 
věnovali sportu, jakému?
Já jsem závodně plavala a také 
jsem dělala sportovní gymnastiku. 
Manžel se věnuje kulturistice. 
Momentálně nezávodí, přesto 
dosáhl významných úspěchů, stal 
se mistrem i vicemistrem ČR, 
mezinárodním mistrem Ukrajiny a 
na MS skončil na šestnácté pozici. 
Chtěl by se ale dostat zase do 
formy a závodit. Momentálně dává 
přednost klukům.

Když začínal nejstarší syn 
Ondřej s hokejem, věděla jste, 
že i další se vydá toutéž 
cestou?
Mezi prvními dvěma kluky je rozdíl 
osmi let, takže první začal a ostatní
se jen vezli. Jednoduše to viděli
u staršího bráchy, líbilo se jim to a 
tak se podporují.

Zeptám-li se zcela pragmaticky 
– je hokej nákladný?
Určitě je to nákladný sport. Když 
člověk chce, aby děti byly nějak 
chráněny a aby měly hodně dobrou
výzbroj, stojí to peníze. Taky jsme 
si mysleli, že kluci budou někdy
po sobě dědit, například brusle 
nebo hokejky, ale to vůbec 
nepřipadá v úvahu. Za sezonu se 
brusle dobijí, hokejky zlomí. 
Nedědí po sobě. Naštěstí se dnes 
přes různé bazary, akce či slevy dá
určitě sehnat lepší výbava a i
za rozumné ceny.

V naší společnosti žije spousta 
matek samoživitelek, kdybyste 
byla jednou z nich, myslíte, že 
je únosné mít dítě na hokeji i
v této situaci?
Jejda. Těžká otázka. Těžko říct, 
věřím, že zvládnout se to dá, ale 
určitě ne tři kluky. Myslím si, že
v přípravce či mezi těmi 
nejmladšími se ještě nejedná o tak
finančně nákladnou záležitost. 
Jedno dítě, když bruslí, se ještě dá 
jistým způsobem ukorigovat jak 
časově, tak i finančně. Jakmile už 
máte dvě děti, a i v Porubě takoví 
rodiče jsou, začíná to být na 
pováženou. Určitě čím více kluci 
rostou, tím rostou i jejich nároky – 
na lepší hokejku, lepší brusle či 
lepší přilbu. Pomaličku náklady 
vzrůstají.

Když za vámi přijde syn, že 
jeho kamarádi mají značkovou 
výbavu, nebo novější, uspěje?
Mladším synům samozřejmě ještě 
vybíráme vše my. Nejstarší si už 
chce vybírat sám, neboť vše vidí
v časopisech či u kluků. Má 
šestnáct let a je to už náročnější.

Dá se to vše časově vůbec 
zvládat?
Stalo se nám, že manžel musel 
odjet s prostředním synem
na turnaj, já jela s nejmenším a 
nejstarší musel jet sám. Manžel byl

od nejmenších kategorií až
po kategorii mladšího dorostu 
vedoucím, věnoval se tomu
na sto procent, čili veškeré víkendy
a vše bylo pryč.

Přeci jen být jedinou ženou
v domácnosti vyžaduje asi 
vyšší vypětí, nebo si práci sem 
tam ulehčíte třeba kapesným 
na svačiny?
Nespoléháme na to, že by si 
kupovali například svačiny. 
Pravidelně jim každý den chystám 
svačiny do školy. Neposílám je
do obchodu, ať si jdou ráno něco 
koupit. Vím, jak by to dopadlo – 
místo svačiny by byla kofola
v aktovce a tím by to i skončilo.
U nejstaršího syna se už snažíme, 
aby měl stravu pestřejší. Například
mu děláme dvakrát denně na oběd 
a na večeři maso. Aby měl 
svalovou hmotu a nabíral,
u starších kluků už je to zapotřebí.

Sní mladý sportovec vše, nebo 
je potřeba vybírat stravu?
Nene. Například ráno kluci nesní 
všechno. Ráno mají nějaké kroužky
s mlékem nebo chocapic, případně 
něco povzbuzujícího – müsli a 
podobně. Hodně kupujeme jogurty,
určitě nechystáme chleba
s nějakým salámem nebo rohlíky.

Řadu matek napadne kupa 
propoceného prádla, zvládáte i 
tuto činnost?



Naštěstí se od přípravek nechává 
vše v šatně a domů se nosí jen 
takový ten základ – ribano, ručníky
či ponožky. A i když to všechno 
stojí, není se čeho bát.

Podřizujete svým synům hodně
svého osobního času?
Podřizujeme jim hodně, řekla bych 
že z 90% jim vše podřizuje 
manžel. Díky hokeji opravdu 
obětoval i svou kariéru. Já se 
snažím přizpůsobit, aby vše nějak 
fungovalo.

Čili vědět vše právě řečené, 
nemít ještě žádné dítě, 
rozhodla byste se opět
pro hokej?
Určitě ano! Hokej je v rodině 
srdeční záležitost. Pro mě,
pro kluky i pro manžela jeden z 
nejkrásnějších sportů.

Vidíte ve svých synech budoucí 
hvězdy NHL?
S manželem se držíme při zemi. 
Sport je dnes náročný. Tím, že 
nejstarší kluk bruslí třináct let, 
máme něco za sebou. Navíc může 
přijít jakékoliv zranění a bude 
muset nechat hokeje ze dne
na den. Růžové brýle nemáme. 
Samozřejmě máme nějakou svou 
představu, každý by chtěl dopřát 
synovi co nejvíc, to nejlepší.

Trénink není určitě jen zábava, 
když se Vám některý ze synů 
tzv. šprajcne, že se mu nechce, 
co s tím?
Vzpomínám si u nejstaršího, že se 
vymlouval, měli přísné trenéry. 
Přísné, ale myslím, že je děti 
hodně braly. Ondra se pak ptal – 
Bude tam ten onen pan trenér? – 
Ano, bude. – Já nechci, já se 
bojím. Vím, že  to vůbec nemělo 
ten význam. Oni s dětmi uměli 
hodně dobře pracovat a myslím si, 
že jejich odrostenci mají za sebou 
výsledky, dodnes jich spousta je
ve starším dorostu.

A naopak, je s hokejem i 
zábava?
Kluci hokej někdy berou jako 
legraci. Když třeba trenér vyhodí 
prostředního syna z nějakého 
tréninku, protože to jednoduše 
odbruslí – neodbruslí. Já se tomu 
taky víceméně zasměji, byť manžel
to bere trochu jiným směrem. Ale 
legrace je.

Proč tedy Poruba a ne známější
Vítkovice?
Bydleli jsme v Porubě, měli jsme to
kousek za barákem a to byl hlavní 
důvod. A když už jeden hraje
za Porubu, je hloupost, aby ostatní 
dva byli někde jinde. Jsme rádi, že 
jsou tady.

Častým projevem nadšení
pro jistou práci je až mírné 
postižení pro danou věc, jak 
hokej ovlivnil vás a vaši 
rodinu?
Máme postižení, ne-li úchylku: 
hodně zapínáme hokej jak
v televizi, tak v rádiu. Pouštíme si 
jakékoliv přenosy. S kluky chodíme
na tréninky a i na zápasy. Hokeje 
nebereme jako odkládací kroužek. 
Je to srdeční záležitost. Naštěstí 
bydlíme na baráku, takže kluci 
trénují venku, už zcela rozstříleli 
zahradní domek, zničili latě, ale 
poctivě trénují. Nedokážu si 
představit, že bychom byli v bytě, 
kde by si stříleli třeba o zeď.

Jde hokej ruku v ruce se 
školou?
Vzdělání je na prvním místě
s hokejem. Těžko říct, zda bychom 
kvůli špatnému prospěchu klukům 
zakázali hokej, ale nedopustili 
bychom špatné známky a vzdělání.
Musím zaklepat, že nemáme žádný
problém, Ondřej vyšel z deváté 
třídy s jednou dvojkou, což si 
myslím, že na kluka v devítce
v patnácti je výborné. Nyní je
na gymnáziu se super prospěchem.
Bez problému.

Často jste zmiňovala svého 
manžela, je tedy on hnacím 
motorem pro hokejovou dráhu?
Já jsem takové to bolístko
pro kluky. Ale manžel tím, že něco 
dokázal, bere sport z jiné strany. 
Sám v životě toho hodně
ve sportovní kariéře dosáhl a kluky
vede k tomu, aby také něco
v životě dokázali.

Lukáš Bajgar, Fota: Archív Simony 
Veselé



JAKUB SCHWARZ
v sezoně 2014/2015 první starty za
muže, v šesti utkáních bilance šesti
bodů (2 + 4)



h o k e j  ž i v ě  –  ú n o r  2 0 1 5
Junioři HC RT TORAX Poruba

40. kolo 22. 2. 2015 13:30 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010

Starší dorost HC RT TORAX Poruba

39. kolo 13. 2. 2015 17:00 HC RT TORAX Poruba – IHC Písek
40. kolo 14. 2. 2015 13:30 HC RT TORAX Poruba – HC Motor České Budějovice
43. kolo 27. 2. 2015 17:00 HC RT TORAX Poruba – BK Mladá Boleslav
44. kolo 28. 2. 2015 13:30 HC RT TORAX Poruba – HC Dukla Jihlava

Mladší dorost HC RT TORAX Poruba

34. kolo 19. 2. 2015 18:00 HC RT TORAX Poruba – HCM Warrior Brno
32. kolo 26. 2. 2015 18:00 HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava

8. třída HC RT TORAX Poruba

21. kolo 8. 2. 2015 12:15 HC RT TORAX Poruba – HC Frýdek-Místek
23. kolo 15. 2. 2015 12:15 HC RT TORAX Poruba – HC VÍTKOVICE STEEL
25. kolo 28. 2. 2015 10:45 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010

7. třída HC RT TORAX Poruba

1. 2. 2015 15:15 HC RT TORAX Poruba – Polsko 
32. kolo 11. 2. 2015 17:15 HC RT TORAX Poruba – HC ZUBR Přerov
28. kolo 15. 2. 2015 15:15 HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava

6. třída HC RT TORAX Poruba

21. kolo 8. 2. 2015 10:00 HC RT TORAX Poruba – HC Frýdek-Místek
23. kolo 15. 2. 2015 10:00 HC RT TORAX Poruba – HC VÍTKOVICE STEEL
25. kolo 28. 2. 2015 8:30 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010

5. třída HC RT TORAX Poruba

1. 2. 2015 13:00 HC RT TORAX Poruba – Polsko 
32. kolo 11. 2. 2015 15:00 HC RT TORAX Poruba – HC ZUBR Přerov
28. kolo 15. 2. 2015 13:00 HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava

4. třída – přípravky 2005 HC RT TORAX Poruba

22. kolo 7. 2. 2015 12:15 HC RT TORAX Poruba – HK Krnov
24. kolo 21. 2. 2015 12:15 HC RT TORAX Poruba – HC Černí Vlci

3. třída – přípravky 2006 HC RT TORAX Poruba

17. kolo 8. 2. 2015 13:00 HC RT TORAX Poruba – HC Bohumín
18. kolo 8. 2. 2015 13:00 HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava

René Chyla



Děti v dnešní době sedí jen u počítačů, neumějí 
ani kopnout do míče, mrzí Pavla Leksovského

r o z h o v o r

Ještě v minulém tisíciletí hájil 
porubské barvy a náklonnost
k tomuto klubu mu zůstala i
po konci aktivní hráčské kariéry. 
Pavel Leksovský se dal
na trenérskou dráhu a po řadě 
jiných štacích nakonec zakotvil 
právě v Porubě, kde se už několik 
let věnuje práci s tamní úspěšnou 
mládeží. Nejprve jako trenér 
juniorů a posléze i žáků, kteří mu 
dle vlastních slov dělají velkou 
radost. "U dětí je strašně moc vidět
pokrok i okamžitá návratnost. Je to
pro trenéra daleko lepší a 
zábavnější, než kategorie juniorů či
mužů," přiznává jednapadesátiletý 
lodivod, jemuž i přes přísný výraz 
neschází jeho typický smysl
pro humor.

Působíte u kategorie sedmé, 
osmé třídy a navíc u mladších 
dorostenců, takže na zimáku 
asi trávíte pořádnou porci času,
že?

V podstatě jsem tam vždycky 
skoro hodinu před začátkem 
každého tréninku, který pak trvá 
hodinu, případně hodinu a čtvrt. 
Jedna věc je ale vlastní trénink a 
pobyt na stadionu, a další pak 
příprava na tréninky, kterou si 
dělám doma. Na stadion už jdu
s přípravou.

U sedmáků a osmáků je vcelku 
problém s nedostatkem hráčů, 
jaký máte z letošní žákovské 
sezony zatím dojem?

U ročníku 2002 je opravdu velký 
nedostatek hráčů, tak to doplňujI 
kluky z osmé třídy. Dalším 
problémem je, že tam jsou některé
děti, které hrají hokej teprve dva 
roky, což je znát. Začít ve třetí 
nebo čtvrté třídě je už dost pozdě. 
Je to pak znát i na výsledcích,
na soupeře sedmá třída nestačí. 
Osmičce se v poslední době začalo 
výsledkově dařit. Přičítal bych to
k tomu, že nám do kádru přišli dva
Slováci, jeden Polák a
před vánočními svátky se vrátil

z Ruska brankář Hugo Haas. 
Neměli jsme v této třídě brankáře 
a chytal tam stále mladší Petr 
Calábek. Tři noví cizinci se už 
pomalu přizpůsobili, Haas podává 
vynikající výkony a osmička začíná 
trošku hrát. Je to pro nás obrovská
pomoc.

Když se podíváte na hráče 
sedmé a osmé třídy, vidíte mezi
nimi nějaké naděje
do budoucna?

U sedmé třídy je hodně obtížné 
říct, kdo by mohl být dobrý. Děti 
se totiž každou sezonu mění. 
Nejsem jasnovidec a nedokážu říct,
jestli u dvanáctiletých dětí něco 
bude, nebo nebude. U té starší 
kategorie se už trošku dá něco 
vypozorovat. Kluci přecházejí
do puberty a jsou fyzicky 
vyspělejší. Třeba Kuba Pitucha má 
ve čtrnácti letech dobré parametry 
pro hokej. Taky jako jediný hráč z 
ročníku 2001 hraje více méně 
stabilně za mladší dorost. Je 
otázka, zda zůstanou ti tři cizinci, 
kteří jsou takovými lídry osmé 
třídy. Z našich tam je kromě 
Pituchy ještě Jan Anlauf, Daniel 
Häring nebo Tomáš Husák. To jsou 
hráči, kteří by se mohli v klidu 
příští rok zapracovat do kategorie 
mladšího dorostu. Další budou 

potřebovat třeba rok, dva, aby se 
vyhráli a ostatní kluky dohnali.

Co říkáte na současný model 
mládežnických soutěží, 
vyhovuje vám?

Na severní Moravě je to dost 
náročné, i když zápasů je málo. 
Překvapuje mě celou sezonu, že 
kluci v osmé třídě hrají jedno 
utkání za týden, kdežto sedmáci 
mají několik víkendů, v nichž hrají 
dva zápasy. Mladší zkrátka hrají 
daleko více utkání, než starší. To 
by mělo být podle mého názoru 
spíše obráceně. Mladším se musí 
dát více prostoru na přípravu a 
trénink, starší určitě potřebují 
zápasový rytmus více.

Muselo vás vedení klubu hodně 
přemlouvat, abyste kývl
na trénování mladšího dorostu?

Od počátku to bylo jednoznačně 
dané, hlavním trenérem byl Martin 
Smeták a já jsem mu dělal 
asistenta. Když Martin odešel, tak 
byl zvolen hlavním trenérem Tomáš
Sršeň, takže se moje pozice příliš 
nezměnila. Mohu říct, že ani mě 
nemuseli moc přemlouvat, protože 
do mladšího dorostu přišla loňská 
úspěšná osmá třída a to se 
všeobecně ví, že to je moje srdeční
záležitost, protože jsem s těmi 
kluky byl čtyři a půl sezony. Nebylo
to o vůbec o přemlouvání. Když mi 
to bylo nabídnuto, tak jsem na to 
bez problémů kývl.

Zmínil jste úspěšný ročník 
2000. Nečekal jste, že si
v ELIOD extralize mladšího 
dorostu povede lépe?

Vůbec mě výsledky nepřekvapily. 
Už od začátku sezony měly 
všechny týmy ze čtyř pětek skoro 
tři celé ročníku 1999 a maximálně 
čtyři až pět hráčů bylo ročníku 
2000. Možná s výjimkou Vsetína, 
který měl jako my osm až deset 
hráčů ze tří pětek mladšího ročníku
2000. Věděl jsem, že to bude 



obrovský problém. Všichni
v republice to hrají od začátku 
sezony na starší ročník. Mladí se 
musí do prosince až ledna 
jednoznačně učit, protože přechod 
z žákovského hokeje do mladšího 
dorostu je obrovský. Myslím si, že 
vůbec největší v hokejové kariéře 
hráče. Z mladšího dorostu
do staršího už to není takový 
problém pro kluky. Musejí mít před
sebou starší a zkušenější hráče,
od kterých se mohou učit. Půl 
sezony trvá, než se do toho 
dostanou.

Určitě vás ale musel potěšit 
úspěch pětice porubských 
mladších dorostenců, která 
přivezla z Mistrovství ČR krajů 
zlaté medaile, že?

Pro mne to bylo docela překvapení.
Za poslední tři, čtyři roky 
Moravskoslezský kraj nevozil 
nějaké vavříny. Úspěch by byl už 
skončit do čtvrtého místa
ze čtrnácti krajů. A je super, že 
udělali to nejlepší možné umístění. 
Skvělá zpráva pro celou severní 
Moravu. To, že pět našich kluků 
reprezentovalo úspěšný výběr, je 
úplně fantastické. Navíc se vůbec 
neztratili a byli tahouny týmu. 
Počínaje Kryštofem Mrázkem a 
konče Honzou Žídkem, který byl 
vyhlášen jedním z nejlepších 
útočníků celého turnaje. Kluci 
potvrdili, že hokej nezapomněli 
hrát. Umístění našeho postavení

v tabulce extraligy mladšího 
dorostu je jen odrazem 
nezkušenosti a nerozvážného 
mládí, které ještě nedospělo
k tomu, aby mohli být kluci 
tahouny týmu.

Přemýšlel jste někdy nad tím, 
co vám trénování mládeže 
vůbec přináší?

V každém případě radost z hokeje. 
Trénovat děti je určitě náročné, už i
po psychické stránce. A to 
nemluvím jen o dětech, musíte 
komunikovat i s rodičemi. 
Trénování je fantastické v tom, že 
pokud chtějí děti poslouchat 
pokyny trenéra a dělají přesně to, 
co mají, a soustředí se na to, jsou 
myšlenkami na tréninkové jednotce
nebo na utkání, je strašně moc 
vidět pokrok a okamžitá 
návratnost. To, co jim vysvětlím, si
hned vyzkoušejí a zjistí, že to 
funguje. Hned to zapracují do své 
hry a okamžitě se vám vrací 
výsledek toho, co do nich vložíte a 
co se naučí. To je to, co mě na tom
baví. Je to daleko lepší a 
zábavnější, než kategorie juniorů 
nebo seniorů.

Když si vzpomenete na období, 
kdy jste byl ještě malý kluk, a 
porovnáte to s dnešní dobou, 
co všechno se v žákovském 
hokeji změnilo?

S dobou se změnilo samozřejmě 

hokejové náčiní, počínaje bruslemi,
výstrojí a hokejkami. Řekl bych, že
bylo všechno jednodušší, děti 
dneska sedí u počítačů. Úplně 
super porovnání je třeba technika 
hokejky. Za našich dob jsme přišli 
ze školy a šli hrát fotbal, 
vybíjenou, skákali jsme panáka, 
šplhali na stromy a podobně. 
Dneska jako trenér pro ně musím 
vymýšlet různé dřevěné kuličky
na techniku hole. Za nás to bylo 
jednoznačně dané. Hráli jsme
v zimě hokej s tenisákem a 
technika míčku se pak přenášela 
do naší hry. V dnešní době děti ven
nechodí a že by si šly zastřílet, 
nehrozí. Dříve to bylo úplně 
automatické, všichni jsme uměli 
třeba kopnout do balonu a hrát 
fotbal, což dneska vidím jako velký
problém. Člověk jim hodí balon a 
někdy je to až k neuvěření a 
směšné, jak třináctiletý neumí ani 
kopnout do míče. Fakt šílené. 
Hlavní rozdíl je ale v tom, že dnes 
máme málo dětí. Dříve to měli
v tomto trenéři úplně jednoduché, 
v hokejové třídě měli až třicet dětí 
a byla velká konkurence. Dneska 
prosíte rodiče, aby dítě přivedli
na zápas a počítáte každého hráče.
Zvýšení počtu dětí by českému 
mládežnickému hokeji určitě 
pomohlo.

Adam Bagar, Fota: Lukáš Bajgar, 
Karel Vaculík



t a b u l k y  –  s t a v  k  2 8 .  1 .  2 0 1 5

Liga juniorů – nadstavba „O postup“ sk. B

  Z V VP PP P VB  IB + / - B

1. Hradec Králové 13 10 0 0 3 59 : 25 34 30

2. Poruba 13 9 1 0 3 69 : 43 26 29

3. Třebíč 13 4 1 2 6 46 : 51 -5 16

4. Havířov 13 3 2 2 6 35 : 48 -13 15

5. Vsetín 13 2 3 2 6 52 : 70 -18 14

6. Přerov 13 4 0 1 8 30 : 54 -24 13

RAKO Extraliga staršího dorostu – nadstavba sk. B

  Z V VP PP P VB  IB + / - B

1. Jihlava 37 22 1 2 12 143 : 95 48 70

2. Olomouc 38 19 3 5 11 118 : 92 26 68

3. Kladno 38 19 4 2 13 137 : 104 33 67

4. Č. Budějovice 38 15 2 4 17 117 : 113 4 53

5. Litvínov 37 14 3 4 16 107 : 94 13 52

6. Havířov 38 14 1 4 19 105 : 131 -26 48

7. Letňany 37 8 3 10 16 107 : 133 -26 40

8. Mladá Boleslav 37 8 3 5 21 76 : 134 -58 35

9. Poruba 38 7 3 0 28 68 : 191 -123 27

10. Vsetín 38 6 2 4 26 72 : 201 -129 26

11. Písek 38 4 2 2 30 59 : 167 -108 18

12. PZ Kladno 38 0 1 1 36 50 : 220 -170 3

ELIOD Extraliga mladšího dorostu – o udržení sk. E

  Z V VP PP P VB  IB + / - B

1. Přerov 29 11 6 0 12 78 : 82 -4 45

2. Warrior Brno 29 11 2 4 12 66 : 68 -2 41

3. Vsetín 29 10 2 3 14 65 : 92 -27 37

4. Opava 29 6 3 3 17 68 : 112 -44 27

5. Havířov 29 7 1 4 17 50 : 102 -52 27

6. Poruba 29 4 2 2 21 62 : 128 -66 18



Žákovská liga – 8. třída

Z V R P VB IB B

1. Třinec 20 15 1 4 155 : 57 31

2. Vítkovice 18 14 1 3 147 : 49 29

3. Havířov 19 13 2 4 137 : 49 28

4. Kopř./Rožnov 19 12 0 7 151 : 68 24

5. Poruba 20 8 1 11 89 : 114 17

6. Opava 19 7 1 11 85 : 116 15

7. Frýdek-Místek 19 2 2 15 44 : 171 6

8. Nový Jičín 20 1 2 17 34 : 218 4

Liga starších žáků – 7. třída

Z V R P VB IB B

1. Přerov 26 22 1 3 261 : 56 45

2. Vítkovice 25 21 2 2 182 : 67 44

3. Šumperk B 24 21 1 2 173 : 53 43

4. Nový Jičín 25 17 3 5 176 : 99 37

5. Šumperk 25 17 2 6 149 : 95 36

6. Prostějov 26 15 3 8 190 : 97 33

7. Třinec 25 12 3 10 134 : 73 27

8. Opava 25 13 0 12 126 : 103 26

9. Karviná 26 12 2 12 155 : 146 26

10. Havířov 25 9 5 11 116 : 94 23

11. Uničov 25 9 2 14 113 : 107 20

12. Olomouc 24 7 4 13 128 : 139 18

13. Černí Vlci 23 6 4 13 69 : 129 16

14. Frýdek-Místek 20 7 1 12 84 : 136 15

15. Poruba 26 7 1 18 116 : 179 15

16. Orlová 26 5 1 20 82 : 205 11

17. Studénka 24 3 1 20 104 : 242 7

18. Č. Těšín 22 0 0 22 23 : 361 0

Žákovská liga – 6. třída

Z V R P VB IB B

1. Poruba 20 18 2 0 168 : 36 38

2. Vítkovice 18 14 2 2 105 : 34 30

3. Opava 19 11 3 5 138 : 65 25

4. Černí Vlci 19 10 1 8 107 : 61 21

5. Třinec 20 10 1 9 97 : 65 21

6. Nový Jičín 20 6 0 14 80 : 177 12

7. Frýdek-Místek 19 2 2 15 51 : 167 6

8. Havířov 19 0 1 18 30 : 171 1



Liga mladších žáků – 5. třída

Z V R P VB IB B

1. Prostějov 26 21 2 3 226 : 79 44

2. Vítkovice 25 21 1 3 243 : 63 43

3. Poruba 26 18 1 7 157 : 69 37

4. Opava 25 16 3 6 175 : 69 35

5. Šumperk 25 17 1 7 148 : 75 35

6. Karviná 26 16 3 7 153 : 124 35

7. Krnov 23 16 1 6 172 : 77 33

8. Přerov 26 14 0 12 144 : 123 28

9. Uničov 25 11 2 12 116 : 121 24

10. Nový Jičín 25 12 0 13 121 : 197 24

11. Černí Vlci 23 11 1 11 127 : 105 23

12. Orlová 26 10 2 14 153 : 169 22

13. Olomouc 24 8 1 15 97 : 126 17

14. Třinec 25 6 1 18 100 : 197 13

15. Havířov 25 5 1 19 92 : 166 11

16. Frýdek-Místek 20 4 1 15 64 : 109 9

17. Č. Těšín 21 2 1 18 60 : 238 5

18. Studénka 24 0 2 22 41 : 282 2

René Chyla, Foto: Mirka Jurášková



Luděk Krayzel oslavil čtyřicátiny přímo na ledě ž i v o t n í  j u b i l e u m
Luděk Krayzel působil ve své 
kariéře pouze ve třech českých 
klubech. V sezoně 1992/1993 
odehrál svých prvních pět zápasů 
za tehdejší TJ Vítkovice. Do kádru 
ostravského mužstva se probojoval
natrvalo až o dva roky později.
V ligovém ročníku 2000/2001 ale 
vyzkoušel jiný extraligový tým – 
Vsetínskou hokejovou – se kterým 
dokázal dokonce získat mistrovský 
titul. Pro Vsetín to byl tehdy 
poslední titul mistra extraligy.
Na začátku již zmíněné sezony ale 
také odehrál 30 utkání za slavný 
finský klub SaiPa Lappeenranta, 
kde dokázal získat 17 kanadských 
bodů za 6 branek a 11 asistencí.
O rok později oblékl slovenský dres
klubu HKm Zvolen, ročník však 
dokončil ve Vítkovicích, kde setrval
až do roku 2005. V extralize 
odehrál 381 zápasů (350 v dresu 
Vítkovic), vstřelil úctyhodných 89 
branek a na 111 jich přihrál.
Na trestné lavici strávil v české 
extralize celkem 549 minut. Ještě 
v ročníku 2004/2005 stačil odejít 
znovu na Slovensko, tentokrát
do mužstva HC Košice, kde si jeho 
služeb vážili i následující rok. Poté 
ale na dvě sezony opět zavítal
do již známého Zvolenu.
Ve slovenské extralize stihl odehrát
215 zápasů, ve kterých získal 
celkem 128 bodů (43+85).  Léta 

2008 - 2011 byla pro Krayzela 
nejexotičtější, když působil
ve francouzském Grenoble a 
Brestu, ve kterých se ve sto deseti 
zápasech radoval ze 127 
kanadských bodů. Po obnovení 
mužského hokeje v Porubě se 
rozhodl nastoupit v dresu místního 
klubu HC RT TORAX Poruba 2011, 
kde byl od prvních minut oporou 
celého kádru a kde i přes svůj věk 
vévodí mnoha individuálním 
statistikám. Ve druhé lize dosud 
odehrál 154 zápasů, ve kterých 
skóroval šedesátkrát a asistoval již 
u 77 branek (aktuální k 31. lednu 
2015). Krayzel svým talentem 
přesvědčil nejednoho 
reprezentačního kouče, zúčastnil se
Mistrovství Evropy juniorů v ledním
hokeji v roce 1993 v Polsku,
na kterém čeští mladíci získali 
bronzovou medaili. Za českou 
seniorskou hokejovou reprezentaci 
měl tu čest odehrát v sezoně 

1999/2000 pět utkání, ve kterých 
ale bohužel nezískal jediný bod. 
S nejslavnějším ostravským 
klubem se dostal sedmkrát
do play-off a dvakrát byl i 
vicemistrem extraligy. Absolvoval 
také úspěšnou baráž s Vítkovicemi 
ve stejné sezóně, kdy nastoupil 
poprvé v seniorské reprezentaci. 
Boje o udržení si vyzkoušel rovněž 
hned v prvním obnoveném ročníku 
ostravské Poruby, která byla taktéž
pro Ostravany úspěšná. Dvakrát 
dotáhl tým až do vyřazovacích 
bojů. Mimo jiné plní Luděk Krayzel 
v porubském klubu i jinou úlohu – 
stal se hlavním trenérem u čtvrté 
třídy, asistentem pak u třetí a páté 
třídy hokejových nadějí.

V týmu však není sám, 30. března 
letošního roku oslaví čtyřicátiny 
také porubská ikona, Marek 
Pavlačka.

Vše nejlepší, Luďku!

HC RT TORAX Poruba 2011 – 2. liga 
2011 – současnost

zápasy branky asistence body
základní část 138 60 69 129

play – off 16 4 8 12
baráž 2 2 0 2

René Chyla, Fota: Lukáš Bajgar



ú s p ě c h y  p o r u b s k é  m l á d e ž e
Velkého úspěchu dosáhli hokejisté 
Moravskoslezského kraje, kteří
ve dnech 22. – 25. ledna startovali 
na republikovém mistrovství krajů 
v Karlových Varech a Chebu. 
Soubor koučů Wojnara a Poláška 
došel v silné konkurenci čtrnácti 
celků až do finále, v němž otočil 
mač s Ústeckým krajem a slavil 
celkové prvenství. Zlaté medaile

na své krky pověsila také pětice 
porubských hráčů. Na západě Čech
se představili brankář Kryštof 
Mrázek, obránce Martin Pliska nebo
produktivní útočníci Vojtěch 
Střondala, Marek Havránek a Jan 
Žídek, jenž byl ústřední postavou 
finále, když nejprve připravil 
vítězný gól a posléze přidal 
pojistku. 

Výsledky Moravskoslezského kraje v základní skupině MMČR 2015

Moravskoslezský kraj – Olomoucký kraj 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. Havránek (Peterek), 12. Raška (Střondala), 28. Střondala (Malík, Raška), 38. 

Konečný z trest. střílení, 45. Kvasnica (Žídek) – 40. Liška (Krátký), 44. Krátký (Plášek, Bahounek).

Moravskoslezský kraj – Jihomoravský kraj 9:0 (1:0, 4:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 5. Kvasnica, 19. Žídek (Havránek), 21. Hudečka (Urban), 26. Hudečka (Indrst), 27. 

Peterek (Malík, Adámek), 35. Raška, 37. Žídek, 39. Raška (Hadamczik), 44. Střondala (Kvasnica, Raška).

Moravskoslezský kraj – Pardubický kraj 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Raška, 7. Havránek (Peterek), 12. Žídek (Peterek), 44. Hadamczik (Konečný).

Moravskoslezský kraj – Jihočeský kraj 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Konečný (Žemba, Ševěček), 11. Peterek (Havránek) – 12. Matiášek (Kolda), 32. 

Kolda (Silný, Had), 34. Krcho, 35. Silný.

Moravskoslezský kraj – Královéhradecký kraj 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Havránek (Malík), 15. Ševěček (Střondala), 31. Kvasnica (Hadamczik),

42. Střondala (Peterek, Adámek), 45. Indrst (Ševeček) – 36. Síla (Morong, Voňka).

Moravskoslezský kraj – Liberecký kraj 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Střondala (Peterek), 19. Havránek (Žídek, Střondala), 19. Žídek(Havránek, 

Peterek), 41. Peterek, 43. Žemba (Plandor, Hudečka).

Finále Mládežnického mistrovství ČR 2015 krajů

Moravskoslezský kraj – Ústecký kraj 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Kvasnica (Raška, Střondala), 35. Plandor (Hudečka), 37. Kvasnica (Žídek, Peterek),

48. Žídek (Havránek, Peterek) – 16. Vacín, 32. Lauko (Štochl, Koblížek).

Adam Bagar, Fota: Archív Jana Žídka, Lukáš Bajgar



V Porubě je dlouhodobě kvalitní práce
s mládeží, ví Mojmír Kotas

t é m a :  p ř í p r a v k a

Má-li rodič zájem dát své dítě 
do přípravky HC RT TORAX 
Poruba, která věková kategorie
je ideální, respektive kdy je už 
pozdě?
Nejvhodnější věkovou kategorií 
jsou děti ve stáří kolem čtyř až pěti
let tak, aby mohli projít mladší 
přípravkou do druhé třídy a setrvali
v ní alespoň dva roky (sezony). 
Děti, které se začnou zajímat
o hokej a neumí bruslit, pak již 
například v páté třídě nemají 
velkou šanci se tomuto sportu plně
a na vyšší úrovni věnovat.

Jaký je měsíční poplatek pro 
přípravky?
Poplatek v přípravce pro druhou 
třídu činí 500,- Kč měsíčně, platí 
všichni stejně (tj. platí i 
předškoláci, prváci a druháci) a to 
po dobu jedenáctí měsíců.
Od starších přípravek, tedy
od třetí třídy je poplatek nastaven 
už na 1.200,- Kč, jednotně
pro žákovské kategorie. 

Rodiče mají možnost zapůjčení 
výstroje pro svou ratolest, týká
se to všech kategorií
v přípravce?
Výstroj zapůjčujeme v mladší 
přípravce, což jsou opět začátečníci
po druhou třídu. Máme k dispozici 
hráčské i brankářské výstroje. 
Brusle a helmy máme pouze
v omezeném počtu. Brusle je 
nejlépe si koupit vlastní, ale až
po konzultaci s trenéry tak, aby 
rodiče zvolili jejich správný typ a 
velikost. Univerzální skořepinové 
brusle jsou absolutně nevhodné.

Pochází-li dítě ze sociálně 
slabší rodiny, má nárok na 
nějaká zvýhodnění?
Těmto lidem nabízí náš klub 
samozřejmě některé další výhody, 
které jsou v kompetenci vedení 

klubu. Zvýhodněni jsou taktéž 
sourozenci.

Proč přivést kluka (holku) 
právě do HC RT TORAX Poruba?
V Porubě je dlouhodobě kvalitní 
práce s mládeží. A to
od nejmladších věkových kategorií,
kdy je kladen důraz na co největší 
základnu hráčů a na výchovu 
vlastních odchovanců. Další 
výhodou je to množství tréninků, 
kontinuální tréninky na ledě
po celou sezonu s návazností
na vlastní program kempů v letní 
přípravě. Hokejisté z Poruby mají 
následně také perspektivu hrát
ve vyšších ročnících – například 
extraligu.

Říkáte, že v Porubě se kvalitně 
pracuje  mládeží, co můžu
pod tímto představit?
Všichni trenéři včetně asistentů
na ledě vlastní alespoň minimální 
licenci „C“ nebo „C+“, což je 
licence určená pro trenéry 
nejmladších věkových kategorií. 
Náš kolektiv čítá i trenéry studující 
licenci „B“. Já osobně jako 
šéftrenér jsem absolventem FTK 
UP v Olomouci a FTVS Univerzity 
Karlovy v Praze s licencí „A“.

Snažíme se o maximální 
individualizaci s co možná nejvíce 
asistenty na ledě tak, aby
na jednoho trenéra bylo maximálně

šest dětí.

Co se týče organizace tréninků, 
využíváme pro výuku bruslení, což 
je naší hlavní náplní, proudové 
metody a pro ostatní dovednosti 
zejména stanovištní trénink.

U nejmladších dětí využíváme 
výuky bruslení zejména formou 
různých pomůcek a her tak, aby 
tyto malé děti měly radost
z pohybu a postupně našly vztah
k tomuto sportu.

Sledujete trendy moderního 
pojetí hokeje, dá se toto už 
aplikovat i u tak malých dětí, 
nebo tyto kategorie jsou hlavně
o technice bruslení a vedení 
puku?
Samozřejmě že tyto trendy sleduji 
a proto také pracujeme na základu 
hokeje – a tím je správné zvládnutí
zejména techniky bruslení. Ostatní 
činnosti potřebné pro osvojení 
trendů moderního hokeje jsou již 
problematikou vyšších věkových 
kategorií.

Pro naši práci jsou však důležitější 
informace a poznatky o realizaci 
náboru hráčů jako je např. nový 
program ČSLH „Pojď hrát hokej“, 
přednášky náborových expertů 
jako je pan Kubálek, vedení a 
názory na trénink dětí od p. 
Nováka apod.

Lukáš Bajgar, Foto: Lukáš Bajgar




