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Milí čtenáři Třetiny,

spousta hokejových soutěží se 
kvapně blíží ke svému konci, 
případně se již ukončily. A zatímco 
může porubské příznivce těšit 
záchrana staršího dorostu v RAKO 
extralize, čeká mladší dorostence 
pád z elitní soutěže. Bohužel.

Pilotní číslo Třetiny se setkalo 
víceméně s kladnými ohlasy a tak 
jsme si opět připravili několik 
zajímavých témat, úzce spjatých 
především s mládežnickými celky 
HC RT TORAX Poruba.

V předešlém čísle jste se mohli 
dočíst, jak se Rostislav Vaněk těší 
na olympiádu univerzit
ve španělské Granadě, tentokráte 
se vám do rukou dostane pohled 
obrácený o sto osmdesát stupňů – 
Lukáš Vrána zavzpomíná na zcela 
jistě jednu z vrcholných 
hokejových událostí svého života. 
Vždyť mít na prsou český znak se 
nepoštěstí kdekomu. Jen škoda 
bramborové medaile…

V exkluzivním rozhovoru Adama 
Bagara vám představíme jednu
z největších hvězd porubské líhně 
posledních let, Tomáše Gřeše. Není
to tak dávno, co svůj technický um
předváděl ještě v dresu Poruby. 
Nyní patří mezi tahouny vítkovické 
juniorky, a i reprezentačních 
výběrů.

Na konec vám představíme tzv. 
Ligu mistrů žáků ročníku 2003. 
Roman Mrázek ideu atraktivní 
soutěže kvituje a je rád za těžká 
utkání, jež se mu v klasické soutěži
nedostávají. Ale i tato soutěž má 
své mouchy a nejen o nich se 
dozvíte spoustu zajímavých 
informací.

A co říci závěrem? Možná se 
dalších čísel dočkáte také během 
soutěžních přestávek, budeme tedy
rádi za jakékoliv podněty, odehrané
turnaje, případně životní příběhy,
o které byste se rádi podělili
s širokou čtenářskou veřejností.
V tom případě neváhejte a 
kontaktujte mě na níže uvedené 
emailové adrese.

Lukáš Bajgar
lukas.bajgar@email.cz
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Univerziáda ve Španělsku? Super zážitek, užili jsme 
si to, hlásí bramborový Lukáš Vrána

r o z h o v o r

Zatímco zbytek týmu se pečlivě 
připravoval  na závěr sezony, 
kvarteto porubských hokejistů, 
jmenovitě Rostislav Vaněk, Lukáš 
Vrána, David Zachar a Jakub 
Peslar, bojovalo ve španělské 
Granadě o jeden z cenných kovů 
na Světové zimní univerziádě. 
Neúspěšně. Po fantastickém 
průběhu turnaje, v němž Češi 
vyslali průměrně takřka šedesát 
střeleckých pokusů, nakonec 
smolně skončili těsně
pod medailovými branami, když
v semifinále padli s Kazachstánem 
a akci zakončili porážkou v bitvě 
o bronz, který brala Kanada.
"S odstupem času na to 
budeme vzpomínat v dobrém," 
hlásí útočník Lukáš Vrána.

Čeští hokejisté, s porubskými borci
v sestavě, vstoupili do turnaje 
výborně. Porazili postupně 
Slovensko, Španělsku i Čínu a 
ovládli tak základní skupinu. Když 
pak suverénně přehráli také Jižní 
Koreu, rázem byl na světě hladký 
postup do semifinále. "Možná 
nám chybělo těžší klání, na 
druhou stranu jsme měli štěstí 
na los. I díky němu jsme došli 
tak daleko. Chtěli jsme hrát i 
proti zvučnějším, lepším a 
těžším soupeřům," přiznává 
čtyřiadvacetiletý hráč.

V semifinále narazili Češi na silný 
Kazachstán, který měl ve svých 
řadách množství zkušených hráčů, 
přesto měli svěřenci trenéra 
Jaroslava Lišky herní převahu.
Tu však gólově nevyjádřili. "Zápas
nás hrozně mrzí, protože
na soupeře jsme měli. Bohužel 
to nevyšlo. Měli jsme velkou 
střeleckou převahu, ale většina
střel byla z dálky a vyložených 
šancí jsme tolik neměli. Velmi 
dobře měli zvládnou obranu," 
chválí svého asijského soupeře po 
porážce 1:2.

Na nejzajímavějšího soka narazilo
kvarteto porubských hokejistů až
v souboji o konečné třetí místo.
Soupeřem jim byla silná Kanada,
s níž dlouho drželi krok i naději
na zisk bronzu. "Duel jsme si
užili. Škoda, že jsme prohráli.
Za stavu 2:2 jsme se ve třetí
třetině nechávali zbytečně
vylučovat, čehož soupeř využil
dvěma góly a bylo takřka
po zápase," komentuje Lukáš
Vrána prohru 2:6, když javorové 
listy v závěru ještě využily 
otevřené české obrany.

Zatímco Rostislav Vaněk už měl
s akcí zkušenosti z loňské sezony, 
zbylá trojice šla do něčeho nového 
a univerziádu si maximálně užila.
I díky tomu, jak se podobá 
skutečným olympijským hrám. 
"Sice jsem na žádných ještě 
nebyl, ale podle televize mohu 
říct, že to bylo podobné
ve všech směrech. Byla to 
taková malá olympiáda pro 
vysokoškoláky," prozrazuje 
Vrána, který s ostatními přihlížel 
také slavnostnímu zahájení či 
tradičnímu zapálení ohně.

Mimo to je jistě pro každého 
hokejistu příjemné obléci 
reprezentační dres s lvíčkem
na hrudi. "Už jsem ho jednou 
měl, teď to bylo podruhé. 
Těžko říct, jestli naposledy, ale 
je to asi možné. Samozřejmě 
jsem vždycky rád, když ho 
mohu nosit," přiznává Lukáš 
Vrána, jenž si pochvaloval 
přítomnost dalších porubských 
spoluhráčů. "Byli jsme spolu
na pokoji. Byla legrace a 

pořádně jsme si to užili. 
Výborné," rozplývá se mladík. Ten
s sebou vezl také Xbox.

"Když byl čas, tak jsme si 
zahráli. Většinou s Vaňousem 
NHL. Bylo to dost vyrovnané, 
poslední den jsme si dávali 
rozhodující zápas a prohrál 
jsem po nájezdech. Takže 
vyhrál Vaňous, i když opravdu 
jen o kousek," culí se šikovný 
útočník, který si takřka čtrnáct dní 
strávených v Granadě maximálně 
užil. Stejně jako celý český tým. 
"Byl to opravdu super zážitek, 
bez pochyby na to budu 
vzpomínat hodně dlouho."
I kvůli dalším sportům, které tam 
navštívil.

"Sice moc toho času nebylo, ale
našli jsme si ho. Většina všech 
disciplín byla jen pět set metrů 
od hotelu. Kromě lyžování a 
snowboardingu. Ale i na to 
jsme se zajeli podívat. Viděli 
jsme asi všechny disciplíny. 
Třeba curling, krasobruslení, 
short track, lyžování a další," 
vzpomíná Vrána, který zapsal čtyři 
body za gól a tři nahrávky. 
Nejproduktivnějším z porubského 
kvarteta ale byl David Zachar
s devíti body na kontě. Střelecký 
um potvrdil i Rostislav Vaněk. 

Adam Bagar, Foto: Archív L. 
Vrány, Lukáš Bajgar





Na porubský zimák se rád vracím, bylo by fajn tady jednou 
zakončit kariéru, říká Tomáš Gřeš

r o z h o v o r

Martin Prusek, Rostislav Olesz, 
Roman Polák či Ondřej Roman.
Ti všichni se naučili hrát hokej
v Porubě, která nadále dokáže 
chrlit množství talentů. Jedním
z nich je rozhodně také Tomáš 
Gřeš. Ohromně šikovný hokejista
s čichem na góly a se srdcem
na pravém místě. V uplynulém 
ročníku si ještě jako starší 
dorostenec doslova vystřílel místo 
ve Vítkovicích. A častý sběr bodů 
mu zaslouženě přinesl také několik
reprezentačních pozvánek.
„V Porubě jsem se hokejově 
posunul, hodně mi pomohl 
hlavně trenér Rambousek,“ 
přiznává devatenáctiletý mladík.

Vzpomenete si ještě vůbec, kdo
vás k hokeji přivedl a v kolika 
to bylo letech?

K hokeji mne přivedla mamka 
přibližně v pěti letech. Chtěla,
ať něco dělám, takže se rozhodla 
právě pro hokej. Bratranec Kuba 
Gelnar už v té době hrál. Chtěla, 
abychom hráli spolu. Chytlo mě to.
Měl jsem to asi pět set metrů
na zimák.

Jaké byly vaše první hokejové 
krůčky?

Když jsem byl poprvé na ledě, tak 

jsem hned spadl a říkal, že mě to 
nebaví. Postupem času se mi to ale
začalo líbit, hokej mě moc bavil a 
šel jsem do toho.

Pro mladé hráče je jistě 
důležitá podpora rodičů, 
kterým asi vděčíte za hodně, 
že?

Přesně tak, chtěl bych jim moc 
poděkovat. I dnes, přestože jsem 
už v juniorce, můj otec jezdí
v podstatě na každý zápas a 
mamka na každý domácí, takže 
podporu stále mám velkou. Občas 

se přijde podívat úplně celá rodina,
takže je o zábavu postaráno.

Nejste nervózní, když jste pod 
takovým drobnohledem rodiny, 
nebo vám to naopak pomáhá?

Těžko říct. Jsem zvyklý, když se
na mě dívají. Myslím, že na mém 
výkonu to není poznat. Je tam 
spíše určitá motivace navíc.

Když se řekne porubský hokej, 
co se vám jako první vybaví?

Určitě mé dětství. Strávil jsem
v Porubě řadu let a hokejově jsem 
se tam určitě posunul. Mým 
oblíbeným trenérem byl Petr 
Rambousek, který mi hodně 
pomohl zlepšit se. A dostat se tam,
kde teď jsem. Rád ho vždycky 
vidím, máme spolu dobrý vztah.

Takže stále sledujete dění
v Porubě a navštěvujete 
zápasy?

Když mám čas, tak se na porubský
zimní stadion rád zastavím. Nejen 
na starší dorost, ale i na juniorku 
nebo muže. V šesté třídě navíc 
hraje můj menší bratranec, takže
i na něj se chodím dívat. Vesměs 
na všechno.

Dostával jste na ledě mnoho 
prostoru. To je pro vývoj 
mladého hráče dost důležité, 
že?

Když jsem byl v dorostu, dostal 
jsem se také do juniorky. Byly to 
zase nějaké zkušenosti navíc. Jsem
rád, že mi v Porubě dali tolik 
prostoru. Doufám, že se dostanu 
ještě někam dále.

Už během uplynulé sezony se 
mluvilo o vašem přesunu
do Vítkovic, jak se to celé 
narodilo?

Rozhodoval jsem se, kam příští rok
půjdu, protože juniorka v Porubě 



extraligu neměla, i když o ní 
bojovala. Vzhledem k mému 
dalšímu posunu v hokeji by bylo 
lepší hrát v týmu, kde mají 
extraligu mužů. Dostali jsme se 
proto k Vítkovicím, které byly
i kvůli školy nejlepší variantou. 
Dostal jsem také nabídku z Třince, 
kde jsem se podíval na pár 
tréninků, a od jiných týmů, ale 
Vítkovice byly jasnou volbou.

Neměl jste po výborné sezoně 
ve starším dorostu přece jen 
obavy, zda výkony zopakujete?

Určitě jsem měl strach. Nevěděl 
jsem moc, do čeho jdu. Snažil 
jsem se ve Vítkovicích první měsíce
hlavně zapadnout. Ale většinu 
kluků už jsem znal, padli jsme si 
do oka. Dneska už to nevnímám a 
hraju to, co umím. Snad mi to dál 
půjde.

Zatím se vám daří, pravidelně 
hrajete a bodujete. Bylo by 
příjemné to zpečetit titulem, 
že?

Rozhodně ano, pořád se 
zlepšujeme. Pomohl nám v tom 
určitě trenér Jakub Petr, který nám 

dal v letní přípravě hodně do těla. 
Od té doby to jde jenom nahoru. 
Vyhráli jsme obě části a teď 
vedeme po výhře v Třinci také 
skupinu, která je v podstatě 
předkolem play-off. Uvidíme, jestli 
se to povede, ale zatím to máme 
dobře našlápnuté.

Stále vám narůstá také počet 
reprezentačních startů, 
znamená to pro vás hodně?

Je to super pocit dozvědět se, když
vás vyberou do reprezentace. 
Snažím se v ní prosadit, ale 
především si to užít, protože je to 
jednou za čas. Ne každému se to 
podaří, jsem za to moc rád.

Přece jen už máte devatenáct 
let, přemýšlíte občas nad svou 
hokejovou budoucností?

Chtěl bych se časem dostat
do extraligy, třeba už příští rok, 
třeba za dva a možná také vůbec, 
ale budu se snažit. Pak uvidíme, 
kam mne život zavede. Snem 
každého hokejisty je hrát NHL, 
třeba se to jednou povede. (směje 
se)

Co byste řekl tomu, kdybyste 
jednou zakončil svou kariéru 
právě v Porubě?

Určitě by to bylo fajn zahrát si
za svůj mateřský klub. Kdyby se to
stalo, tak doufám, že by mě přišli 
podpořit mí staří známí.

Skloubit hokej se školou bývá 
mnohdy náročné, najdete si čas
i na své koníčky?

Vesměs vůbec. Je toho strašně 
moc, ještě do toho přišla letos 
maturita. Takže je to všechno
v rytmu škola, hokej, škola, hokej. 
Když náhodou mám čas, tak jako 
normální dospívající kluci si občas 
zajdu někam s přítelkyní nebo 
kamarády.

Co byste na závěr poradil všem 
mladým hokejistům, kteří chtějí
něčeho dosáhnout?

Je potřeba se nedívat na ostatní, 
pořád na sobě makat, jít stále 
dopředu, nekoukat se dozadu.

Adam Bagar, Fota: K. Švec, Lukáš 
Bajgar



JONÁŠ MLÁDEK
v sezoně 2014/2015 nasbíral v Lize
juniorů 47 kanadských bodů ve 38 
zápasech základní části (23 + 24)



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

¼ finále 6. 3. 2015 17:00 HC RT TORAX Poruba – SK HS Třebíč
¼ finále 8. 3. 2015 18:00 HC RT TORAX Poruba – SK HS Třebíč

Termíny semifinále:
13. 3., 15. 3. a 17. 3. 2015

Termíny baráže:
21. 3., 23. 3., 25. 3., 25. 3., 27. 3., 29. 3. a 31. 3. 2015

Mladší dorost HC RT TORAX Poruba

38. kolo 8. 3. 2015 13:30 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov

8. třída HC RT TORAX Poruba

25. kolo 3. 3. 2015 17:00 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010
27. kolo 14. 3. 2015 12:45 HC RT TORAX Poruba – HC Oceláři Třinec

7. třída HC RT TORAX Poruba

34. kolo 21. 3. 2015 10:15 HC RT TORAX Poruba – HK Nový Jičín

6. třída HC RT TORAX Poruba

25. kolo 3. 3. 2015 15:15 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010
27. kolo 14. 3. 2015 10:30 HC RT TORAX Poruba – HC Oceláři Třinec

5. třída HC RT TORAX Poruba

34. kolo 21. 3. 2015 08:00 HC RT TORAX Poruba – HK Nový Jičín

4. třída – přípravky 2005 HC RT TORAX Poruba

26. kolo 7. 3. 2015 12:15 HC RT TORAX Poruba – AZ Havířov 2010
28. kolo 21. 3. 2015 12:45 HC RT TORAX Poruba – HC Orlová

3. třída – přípravky 2006 HC RT TORAX Poruba

23., 24. kolo 22. 3. 2015 12:30 HC RT TORAX Poruba – HC Bohumín, AZ Havířov 2010

2. třída – přípravky 2007 HC RT TORAX Poruba

15. 3. 2015 13:00 HC RT TORAX Poruba – HC Bohumín, AZ Havířov 2010

René Chyla



Nejsme favorité play-off, hodnotí Tomáš Sršeň r o z h o v o r

Hokejisté nejvyšší kategorie, tedy 
A-týmu HC RT TORAX Poruba 2011
sehrávají v repríze loňského play-
off čtvrtfinálové boje opět s tímtéž 
soupeřem z jihu Moravy. Do cesty 
se jim opět postavil SHK Hodonín.

Úvodní utkání vyšlo jednoznačně 
ve prospěch druhého celku 
základní části II. ligy, skupiny 
Východ, porubského RT TORAX. 
Vítězství 8:0 potvrdili také
v odvětě, skromnějším o cennějším
skalpem 3:1. Dramatičnost 
prokázaly oba celky ve třetí bitvě, 
tu rozhodla Poruba v poslední 
minutě prodloužení a po výhře 3:2 
postoupila do semifinále.

„Hodonín je s Porubou velice 
podobné mužstvo, už jen tím, 
že se ve druhé polovině hodně 
zvedl. Zápasy s nimi budou 
těžké, navíc je požene plná 
hala,“ předvídá lodivod Tomáš 
Sršeň. A ví, o čem povídá. Vždyť je
to necelý rok, kdy se Porubští
v dramatických bitvách prodrali
do semifinále právě přes fanoušky 
nazývaný Baník.

„Navíc nelze vůbec srovnávat 
loňské výkony obou týmů. 
Myslím si, že hosté budou 
nahecovaní, zvláště před svými 

fanoušky.“ pokračuje v hodnocení
porubského soka. „Budou hrát 
zodpovědně,“ dodává jedním 
dechem.

Na otázku, zda lze nalézt v kádru 
Jihomoravanů jednoho jediného 
hráče, na kterého si dávat pozor, 
rezolutně říká: „Toto bych 
nechtěl rozebírat, myslím si, že 
Hodonín má velmi kvalitní 
mužstvo.“

Naopak s hledáním slabé stránky 
svého celku nemá příliš práce. 
Vždyť na ni upozorňoval téměř 
zápas od zápasu. „Letos 
podávala Poruba standardní 
výkony, což dokazuje také 
druhá dosažená příčka. Je to 
fantastický úspěch a hráčům
za výkony děkuji. Problém však
je v disciplíně, když toto 
zvládáme a nejsme vylučování 
za zbytečné fauly, vyhráváme. 
Naopak se v mnoha zápasech 
stávalo, že se hráči takříkajíc 
zbláznili a po hrubých chybách 
jsme na body nedosáhli.“

Existuje pro Tomáše Sršně vysněný
tým do play-off? „Toto jsem 
nikdy neřešil už jako hráč. 
Hrajeme s Hodonínem a 
soustředíme se na něj, hlavní je

vyhrát první zápas. Každý tým 
má svou kvalitu a nerad bych si
vybíral.“ Jelikož byl rozhovor 
veden před celou čtvrtfinálovou 
sérií, může porubskému fanouškovi
udělat radost, že se slova naplnila 
přímo nad očekávání. Takto divoký 
start do vyřazovacích bojů, 
nemluvě o takové přestřelce, 
místní klub dlouho nepamatuje. 
Naposledy tomu bylo více než 
patnáct let zpátky, kdy Poruba 
sehrála velmi zajímavou partii
s Orlovou (3:10, 10:1 a 4:3). 
Marek Pavlačka a Milan Ovšák byli 
u toho.

„Nejsme favorité play-off,“ 
upozorňuje Sršeň. „My můžeme 
celou sérii pozorovat
z povzdálí a očekávat, zda se 
dostaví také dobrý výsledek. 
Naopak velmi silným týmem je 
Přerov a musí se počítat také 
se Vsetínem. Letos hraje hodně
dobře,“ a tato slova podpoří 
negativní vzájemná bilance
s klubem z Valašska.

Pakliže se nejen ostravský 
fanoušek zasní a představí si 
postupové boje do I. ligy
se dvěma celky ze zbylých 
druholigových skupin, který z nich 
by mohl být největším 
konkurentem RT TORAX? „Moc 
tyto soutěže nesleduju, ale 
díval jsem se, že silný je 
Sokolov či Kobra Praha. Ale teď
mě to vůbec nezajímá. Čeká 
nás Hodonín a na ten se 
musíme soustředit,“ uzavírá 
krátké povídání.

Lukáš Bajgar, Fota: Lukáš Bajgar
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Liga juniorů – nadstavba „O postup“ sk. B

Z V VP PP P VB IB B

1. Hradec Králové 20 17 0 0 3 113 : 47 51

2. Poruba 20 13 1 0 6 107 : 78 41

3. Třebíč 20 7 1 3 9 69 : 79 26

4. Vsetín 20 5 3 3 9 83 : 105 24

5. Havířov 20 4 4 2 10 58 : 75 22

6. Přerov 20 4 1 2 13 50 : 96 16

RAKO Extraliga staršího dorostu – nadstavba sk. B

Z V VP PP P VB IB B

1. Jihlava 44 27 2 3 12 171 : 106 88

2. Olomouc 44 24 3 6 11 152 : 100 84

3. Kladno 44 21 5 2 16 154 : 129 75

4. Litvínov 44 20 3 4 17 147 : 114 70

5. Č. Budějovice 44 19 2 4 19 141 : 129 65

6. Havířov 44 16 1 4 23 126 : 158 54

7. Letňany 44 9 4 11 20 131 : 162 46

8. Mladá Boleslav 44 11 3 5 25 102 : 159 44

9. Poruba 44 9 4 0 31 87 : 216 35

10. Vsetín 44 8 2 5 29 90 : 226 33

11. Písek 44 5 2 2 35 69 : 193 21

12. Kladno 44 1 1 1 41 56 : 250 6

ELIOD Extraliga mladšího dorostu – o udržení sk. E

Z V VP PP P VB IB B

1. Přerov 36 16 6 0 14 106 : 94 60

2. Brno 36 16 3 4 13 86 : 80 58

3. Vsetín 36 10 4 4 18 80 : 118 42

4. Opava 36 10 3 3 20 93 : 137 39

5. Havířov 36 10 1 5 20 72 : 122 37

6. Poruba 36 4 3 4 25 78 : 159 22



Žákovská liga – 8. třída

Z V R P VB IB B

1. Vítkovice 23 19 1 3 187 : 57 39

2. Třinec 24 17 1 6 183 : 69 35

3. Havířov 22 14 3 5 149 : 57 31

4. Černí Vlci 23 15 0 8 175 : 82 30

5. Poruba 24 11 1 12 114 : 127 23

6. Opava 25 7 2 16 102 : 170 16

7. Frýdek-Místek 23 2 4 17 55 : 190 8

8. Nový Jičín 24 2 2 20 47 : 260 6

Liga starších žáků – 7. třída

Z V R P VB IB B

1. Přerov 32 27 1 4 292 : 67 55

2. Vítkovice 30 25 2 3 224 : 83 52

3. Šumperk B 30 24 1 5 209 : 81 49

4. Šumperk 30 22 2 6 184 : 100 46

5. Nový Jičín 30 18 3 9 192 : 144 39

6. Prostějov 30 16 3 11 212 : 123 35

7. Havířov 30 14 5 11 158 : 101 33

8. Karviná 29 15 2 12 187 : 156 32

9. Třinec 29 13 4 12 154 : 88 30

10. Opava 27 13 0 14 130 : 113 26

11. Olomouc 29 11 4 14 154 : 157 26

12. Uničov 30 12 1 17 146 : 127 25

13. Černí Vlci 29 10 3 16 103 : 142 23

14. Frýdek-Místek 26 9 2 15 119 : 174 20

15. Poruba 30 9 1 20 145 : 200 19

16. Orlová 29 5 1 23 84 : 231 11

17. Studénka 29 3 1 25 122 : 286 7

18. Český Těšín 29 0 0 29 28 : 470 0

Žákovská liga – 6. třída

Z V R P VB IB B

1. Poruba 24 20 4 0 195 : 43 44

2. Vítkovice 23 18 3 2 145 : 46 39

3. Opava 25 12 4 9 153 : 94 28

4. Třinec 24 13 1 10 140 : 82 27

5. Černí Vlci 23 12 1 10 124 : 75 25

6. Nový Jičín 24 7 0 17 89 : 225 14

7. Frýdek-Místek 23 3 2 18 65 : 199 8

8. Havířov 22 1 1 20 43 : 190 3



Liga mladších žáků – 5. třída

Z V R P VB IB B

1. Vítkovice 30 26 1 3 310 : 68 53

2. Prostějov 30 24 2 4 258 : 94 50

3. Krnov 30 21 1 8 225 : 97 43

4. Poruba 30 21 1 8 182 : 77 43

5. Šumperk 30 20 2 8 181 : 94 42

6. Karviná 29 17 4 8 168 : 134 38

7. Opava 27 16 4 7 178 : 75 36

8. Přerov 32 17 0 15 194 : 142 34

9. Černí Vlci 29 15 1 13 175 : 130 31

10. Uničov 30 14 2 14 156 : 145 30

11. Orlová 29 12 2 15 171 : 180 26

12. Olomouc 29 12 1 16 121 : 135 25

13. Nový Jičín 30 12 0 18 128 : 276 24

14. Havířov 30 8 2 20 116 : 188 18

15. Třinec 29 8 1 20 124 : 215 17

16. Frýdek-Místek 25 4 1 20 73 : 171 9

17. Český Těšín 28 2 1 25 77 : 326 5

18. Studénka 29 0 2 27 47 : 337 2

Lukáš Bajgar, Foto: Kateřina Juříková



Je skvělé, že takové projekty vznikají,
těší trenéra Romana Mrázka

t é m a :  h o c k e y  t o u r  2 0 0 3

Zatímco se evropské hokejové 
velmoci domluvily na znovuzrození 
hokejové ligy mistrů ve snaze ještě
více zpopularizovat nejrychlejší 
kolektivní hru a konfrontovat se 
„světem“, rozhodli se zástupci 
ročníku 2003 v tuzemských 
podmínkách uspořádat obdobnou 
soutěž. Jen s rozdílem, že se jí 
účastní týmy různých krajů.
Pod taktovkou trenéra Romana 
Mrázka a jeho asistentů Branislava 
Kromky, Rudolfa Wolfa, Luďka 
Krayzela a Pavla Leksovského 
budoucí hvězdy HC RT TORAX 
Poruba získávají cenné zkušenosti.

Jak se vlastně zrodila myšlenka
tzv. Ligy mistrů? Kdo s 
nápadem první přišel?
V první řadě bych chtěl zmínit,
že oficiální název této soutěže je 
HOCKEY TOUR 2003, ke změně 
došlo po jednání s organizátory
a představiteli ČSLH. Myslím ale, 
že je vcelku jedno, jak se jmenuje.
Myšlenka se zrodila, pokud mám 
správné informace, v hlavách pánů
trenérů a určitě i rodičů v Uničově 
a ve Zlíně. Samozřejmě bych 
nechtěl nikoho urazit a neuvést, 
kdo se zapojil do příprav. Veškeré 
prvotní informace jsou
na stránkách HC Orlíci Uničov.

Původní myšlenka možná byla 
vytvořit soutěž selektů (výběrů), 
aby týmy byly co možná nejlepší, 
kdy bylo umožněno vytvořit 
mančaft hráčů z různých oddílů
a hrát absolutně otevřenou soutěž 
bez registrací. Většina oslovených 
oddílů se však zapojila se svými 
družstvy a nepřibírala cizí hráče. 
Nedovedu si představit oddíl, který
má v jednotlivých kategoriích 
patnáct a více hráčů (my máme
v ročníku 2003 dvacet kluků a
v ročníku 2004 dokonce sedmnáct 
kluků), jak doplní jednotlivý ročník 
o sedm cizích hráčů z jiných oddílů.
Toto samozřejmě trochu změnilo 
ideu tohoto projektu.

Je opravdu těžké si představit 
trenéra dané kategorie v oddíle, 
kde opravdu mají zaplněné 
všechny ročníky, jak řekne 
rodičům, že se bude hrát 
náročnější soutěž, ale pouze se 
sedmi hráči a zbytek si doberou
z jiných oddílů. Toto lze praktikovat
pouze tam, kde mají v ročníku pět 
až sedm dětí a mohou se spojit
s jiným oddílem nebo i s více 
oddíly. Momentálně se hovoří

o spojení maximálně tří oddílů. 
Toto udělali například Uničov
s Prostějovem, nebo Hronov
s Jaroměří. Samozřejmě je to
v pořádku, děti chtějí hrát a je 
jedno kde. Hlavně ať je soutěž co 
nejlepší. Dokonce i kvalitní oddíl 
blízkého okolí použil dobraného 
hráče z jiného oddílu na úkor 
svého, možná třeba i mladšího. 
Toto dost dobře nechápu.

Je sice pravda, že tento projekt 
existuje tak, jak byl navržen a jak 
se říká buď ber nebo nech ležet, 
ale některé informace by měly 
zaznít, alespoň pro některé rodiče. 
Potom by se nemohlo stát, když 
někteří rodiče se dotazují, proč
v některých klubech, které nejsou 
hokejově moc známé, mají tak 
excelentní hráče jednotlivého 
ročníku, když všechno vyhrávají – 
hlavně v této soutěži – a jiné 
oddíly hrající na všechny své děti, 
nemají tak výrazné výkony.

Čili viděl bych dvě roviny tohoto 
projektu a je otázka, kam se bude 
vyvíjet, a to záleží na jednotlivých 
oddílech, jak se k tomuto projektu 



postaví. Buď cestou selektů, nebo 
kvalitních zápasů mezi danými 
ročníky z jednoho oddílu.

Přesto na soupisce Poruby 
nalezneme výhradně „domácí“ 
jména, věříte tedy mládeži RT 
TORAX? 
My jsme po konzultaci s vedením 
oddílu přistoupili k tomu, že celou 
soutěž hrajeme na svoje hráče, 
samozřejmě jsem toto rozhodnutí 
přivítal, protože více se mi líbí 
myšlenka připravování a 
zkvalitňování vlastních hráčů 
našeho oddílu. Také jsme měli 
minimálně deset nabídek ze strany 
rodičů dětí z jiných oddílů, a to až 

z jižní Moravy, ať přibereme jejich 
děti. Bylo mi jich líto, protože 
některé kluky znám a mají hokej 
rádi a jsou velice kvalitní ve svém 
ročníku, ale musel jsem jim 
vysvětlit, že jsme oddíl, kde 
klademe důraz na výchovu našich 
dětí a tudíž vše odehrajeme na 
svoje hráče.

Na vánoční kolo jsme vyjeli 
s dvaceti hráči do pole, z toho bylo 
pět hráčů ročníku 2004. Jsem 
přesvědčen, že tato zkušenost
pro mladší kluky byla výborná
a doufám, že příští rok ji zúročí,
i když jsme nebyli tak silným 
týmem, jako bychom byli, 

kdybychom jeli s deseti 
nejkvalitnějšími hráči. O to víc mne
zaráží, že některé oddíly přijely
s bídou se třinácti hráči. Nevím, 
zda nemají více kluků. 
O to víc si ceníme výsledků v této 
soutěži. Každopádně je dobře, že 
takové projekty vznikají a alespoň 
nám ukazují, jak jsme na tom
s kvalitou našich kluků. Dovolím si 
tvrdit, že pouze těžké zápasy nás 
posouvají dál.

Již z názvu soutěže jasně 
vyplývá, že se týká jen jedné 
kategorie. Jsou v plánu i 
rozšíření? Například když příští 
rok současní hráči o rok 

zestárnou, bude se soutěž týkat
těchto hráčů i nadále?
Tento pilotní ročník se týká zatím 
pouze hráčů 2003. Do příštího 
ročníku by se mělo vyjet i s 2004, 
kdy byli požádání organizátoři 
ČSLH, aby pomohli s rozjezdem 
ročníku 2004 a další dva roky 
organizovali nynější ročník hráčů 
2003. Nevíme zatím, zda soutěž 
bude probíhat ve stejném složení, 
nebo se nějak bude měnit. Celkem 
mě však mrzí, že jsme se chtěli 
přihlásit do soutěže s hráči 2004, 
kteří výsledkově, ale i početně 
snesou velké měřítko (viz 
dlouhodobá soutěž 5. tříd), a bylo 
nám řečeno organizátorem, že si 

bude vybírat týmy, které bude 
chtít. Samozřejmě to musíme 
respektovat. Je však pravda, že 
buď se tento projekt stane 
soukromým a to s organizátorem, 
který si vybere své týmy, a nebo 
se teoreticky otevře pro všechny 
zájemce, a může se tedy stát, že 
bude z velké části zdvojovat 
oficiální soutěž ČSLH.

Jak se do projektu vůbec 
dostala Poruba? Má porubský 
divák vůbec možnost vidět tato 
utkání přímo v Porubě?
Byli jsme osloveni organizátorem 
pravděpodobně na základě 
výsledků dlouhodobé soutěže 
pořádané ČSLH z loňské sezony, 
kdy jsme skončili s ročníkem 2003 
na druhém místě o skóre
za Vítkovicemi, které tuto soutěž 
vyhrály. Jsme tudíž asi atraktivním 
soupeřem. Soutěž se hraje 
systémem skupin. My máme
ve skupině Zlín, Vítkovice a Orlíky 
Uničov. Každý tým pořádá jeden 
miniturnaj na své náklady.

Celkově se soutěže účastní ještě 
Hronov, Lvi Hradec Králové, Kolín, 
Plzeň, Letci Letňany, Karlovy Vary, 
Mladá Boleslav a Dukla Jihlava.
O vánocích proběhly dva Vánoční 
turnaje o šesti týmech, a to
v Uničově a v Hronově. Na závěr 
sezony se hraje závěrečný turnaj
v Plzni o osmi účastnících, a to 
podle získaných bodů během celé 
sezony. Na konci února jsme 
pořádali tento miniturnaj my a po 
výhře nad Zlínem jsme si zajistili 
účast na tomto turnaji.

Vedle Hockey tour sehrávají 
žáci oficiální soutěž 
pod patronací ČSLH, není 
zápasů na kluky mnoho? 
Nemyslím si, že zápasů je moc.
I kdyby byl někdo unaven, máme 
určitě za každého náhradu. Jinak 
stejně hrajeme ještě nějaké 
turnaje, takže zápasů máme 
daleko víc.



Co se dá udělat pro to, aby se 
hrála jedna kvalitní soutěž, 
namísto oficiální (zřejmě 
špatné úrovní) a neoficiální, 
avšak kvalitní?
Co se týče této otázky, nejsem 
kompetentní vymýšlet oficiální 
soutěže a také cokoli komentovat. 
Myslím si však, že jak to bývá 
zvykem, většina se vymýšlí
 od stolu a lidé, kteří jsou přímo
v praxi u dětí, najdou vyslyšení. 
Oficiální soutěže nejsou vymyšlené 
špatně, ale mnohdy jsou špatně 
aplikované do praxe a stále se
v nich hledá manipulační prostor 
pro různé kejkle. Samozřejmě by 
jsme mohli dlouze diskutovat 
na toto téma, ale moc se nevyřeší. 
Variant oficiálních soutěží by se 
dalo určitě vymyslet více, ale určitě
jedna by nevyhovovala těm 
ambiciózním, kteří chtějí na sobě 
pracovat, a to včetně rodičů, a 
druhá zase těm, co se chtějí jen 
bavit a mít zaplněný čas. Je těžké 
vyhovět všem, ale určitě se musí 
něco změnit.

Co na to říká ČSLH, máte 
nějaké ohlasy - pozitivní / 
negativní?
Zatím jsme nezaznamenali žádné 
ohlasy ze svazu a to jak negativní, 
tak ani pozitivní.

Jakého dílčího úspěchu Vaši 
svěřenci již dosáhli, kterého si 
nejvíce vážíte?
O úspěších v páté, šesté či sedmé 
třídě je těžké hovořit, záleží, co 
kdo považuje ve sportu za úspěch. 
Možná že za náznak dílčího 
úspěchu lze považovat výsledky
v soutěžích pátých či šestých tříd, 
ale i jiných kategorií, mladších i 
starších. Momentálně čtyři kola 
před koncem je šestá třída (ročník 
2003) na prvním místě a pátá třída
(ročník 2004) na třetím místě. 
Samozřejmě já ale považuji
za daleko větší úspěch to, že 
během několika let se nám 
společně podařilo s ostatními 
trenéry, vedením oddílu, 
realizačními týmy, ale hlavně
s rodiči a hráči dostat náš oddíl
na úroveň jiných TOP oddílů a 
mnohdy je i přeskočit. Samozřejmě
ne každý s tímto tvrzením bude 
souhlasit, ale počty dětí, které nám
rodiče „svěřili“ a výsledky naší 
mládeže hovoří v náš prospěch.
To lze v dnešní době, kdy děti 
nemají takový zájem o sport, 
považovat za dobrou přípravu a 
stále spoustu věcí zlepšovat.
Momentálně asi považujeme za 
dílčí úspěch postup do finálového 
turnaje Hockey tour 2003 do Plzně,
kde se sejde osm týmů této 

soutěže.

Co na Hockey tour říkají kluci? 
Dávají jí jiný význam?
Kluci to moc nějak neřeší, berou to
jako každý jiný zápas. Pokud 
vyhrají, mají radost, pokud 
prohrají, jsou smutní.

1. Hradec
Králové

11 39 : 21 17

2. Uničov 9 39 : 23 17

3. Kolín 9 46 : 26 16

4. Plzeň 11 44 : 30 16

5. Vítkovice 11 40 : 19 14

6. Zlín 9 21 : 35   9

7. Poruba 9 18 : 28   7

8. Karlovy
Vary

9 40 : 41   5

9. Letňany 9 29 : 36   5

10. Jihlava 9 25 : 37   4

11. Hronov 9 18 : 34   4

12. Mladá
Boleslav

9 30 : 56   4

Lukáš Bajgar, Foto: V. 
Chovancová, L. Bajgar






