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Milí čtenáři Třetiny,

již potřetí si můžete přečíst 
novinky nejen z porubského hokeje
a dění kolem něj. V letní přestávce 
si vzala redakce internetových 
stránek (a i Třetiny) menší pauzu, 
ale nebojte, neusnula zcela
na vavřínech.

Zatímco se hokejisté všech 
věkových kategorií potili během 
každoročního drilu převážně
„na suchu“, zapotili jsme se i my
a přinesli světu opět několik článků
a zajímavých rozhovorů, které, jak 
věříme, zaujmou nejen „Porubské“.

Co vám nové číslo Třetiny přináší? 
Velice zajímavý rozhovor
s vedoucím staršího dorostu, 
Jaroslavem Landeckým. A jestli si 
myslíte, že být vedoucím obnáší 
zapisování čárek do Záznamu u 
utkání, jste na omylu, ale to si už 
přečtěte sami.

Dokázali byste ujít například 800 
kilometrů za měsíc pěšky? Že ne? 
V kádru HC RT TORAX Poruba 2011
se nachází jeden takový cestovatel 
– David Zachar. Muž, který je 
obrovským dříčem nejen na ledové
ploše, ale i v civilním životě. Velice 
zajímavá osobnost s celou řadou 
zájmů a se kterou je až škoda 
skončit u jediného rozhovoru.

Naopak Klára Peslarová poznala 
značnou část Ruska během 
posledního roku, který strávila
v bráně týmu prestižní KHL, 
Krasnojarsku! Hokejistka roku 
2014 zanechala za sebou velice 
viditelnou stopu také v poslední 
sezóně a nejen její rodiče, ale i 
všichni příznivci českého ženského 
hokeje musejí být pyšní
na nekorunovanou Porubskou 
princeznu.

Těžko odhaduji roky, ale možná 
před deseti lety mě poblíž Calex 
arény odchytil trenér Petr Trojan, 
že se mezi páťáky vyskytuje 
reprezentant Vietnamu a že ještě 
jednou proslaví celou Porubu. Oním
hokejistou byl Michal Dang,
v současnosti hráč extraligy 
staršího dorostu. A chcete vědět, 
jak to s tou reprezentací vlastně 
bylo, či je? Nalistujte dále...

Se svatbami se v Porubě roztrhl 
pytel, jen letošní prázdniny byly 

svědkem (resp. budou) hned tří 
slavnostních aktů. Mimo šťastné 
„ženáče“ Marka Sedláře a Adama 
Červenku (jenž však přestoupil už 
do Kopřivnice), své ANO vysloví 
také Rostislav Vaněk. Mimo tuto 
trojici se dočkal také bývalý hráč 
Poruby, v současnosti snajpr 
Ocelářů z Třince, Vladimír Svačina. 
Jak vzpomíná právě on na své 
roky, které strávil v tehdejší 
Sareze?

A co je podstatné, prvně
od založení internetových stránek 
klubu jsme se rozhodli pověřit 
šéfredaktorstvím ženu. Gabriela 
Juříková věnuje hokeji neskutečně 
mnoho volného času a funkci si 
plně zaslouží.

P.S. Ilustračním fotem jen chci 
ukázat, že opravdu nikdo z redakce
webu nelení. Já si opět dal 
čtyřiadvacetihodinovku na bruslích,
během nichž bych se dostal 
obrazně až někam do Rakous.

Lukáš Bajgar
lukas.bajgar@email.cz
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Spíše se počítám za dobrodruha, vypráví nejtalentovanější 
porubská hokejistka Klára Peslarová

r o z h o v o r

Přestože se porubský hokej
v republikovém hledisku řadí
do kategorie menších klubů, 
neustále za sebou zanechává 
nesmazatelnou stopu světového 
měřítka. Možná to bude znít 
nabubřele, ale po boku jmen, 
jakými jsou například Rostislav 
Olesz či Roman Polák, se skví 
usměvavá dívka Klára Peslarová.
Osmnáctiletá gólmanka sbírá jeden
úspěch za druhým, vždyť se
v předešlém ročníku stala 
Hokejistkou roku! A úspěch 
nenechal na sebe dlouho čekat a 
přišla nabídka z prestižní ruské 
KHL, z jihosibiřského Krasnojarsku.

Kláro, jakožto Hokejistka roku 
2014 jste opouštěla českou ligu
vydala se do ruského 
Krasnojarsku hrát ženskou 
KHL, panovala před sezónou 
nervozita z neznáma?
Po úspěšné sezóně se mi otevřely 
dveře do světa a pro mě to byla 
výzva. Opustit svůj dosavadní tým 
a vyzkoušet úplně něco nového, 
jiný styl, zvyky, prostředí, a to vše 
bez rodiny. Měla jsem štěstí, že 
jsem nikam daleko nemusela jít na
zkoušku, ale že jsem se k ruskému
týmu přidala na soustředění
v Púchově. Trenérům jsem se hned
zalíbila, takže nebylo ani pochyb, 
že by mi angažmá nevyšlo. První 
dny až týdny byly pro mne dost 
zvláštní, jelikož jsem se
s kolektivem neznala a musela 
jsem prostě zapadnout, což se 
podařilo. Menší nervozita určitě 
byla, ale rychle prošla.

Co si zpětně vybavíte, že jste si
řekla o Rusku, jakmile jste 
vysedla z letadla?
Přesně si už bohužel nevzpomenu, 
co jsem si vybavila, ale pamatuji 
si, že jsme přesedaly s Luckou a 
Pájou (pozn. redakce: Lucie 
Manhartová a Pavlína Horalková)
v Moskvě na letišti Šeremetěvo. 
Bylo to velké letiště, přesně jsme 
nevěděly kam jít, kde se hlásit na 
přesednutí či jak se vůbec domluvit
– Rusové totiž nevyužívají anglický
jazyk. Při příletu v Krasnojarsku 
nás čekal manažer, nasedly jsme 
do auta a ještě jsme asi třicet až 
čtyřicet minut jely na halu a poté 
ihned šly spát, jelikož nám 
šestihodinový přesun nedělal 
dobře. Před odletem jsem ani 

nevyhledávala město, kam letím. 
Věděla jsem jen, že je velké.

Krasnojarsk leží už spíše
na středovýchodě Ruska, jak 
vypadá samotné město? Dá se 
s některým porovnat, nebo je 
zcela odlišné?
Krasnojarsk jsme znaly jen z cesty 
po trajektorii byt – zimák – 
restaurace. Později se jedna 
spoluhráčka sama nabídla, vzala do
auta a ukázala město. Pamatuji si, 
že jsme jely na nějakou horu, kde 
stojí na samotném vrcholu malinký
chrámek s rozhledem na celé 
město. Byla to krása, jelikož už 
bylo asi deset večer. Město bylo 
rozsvícené a působilo obrovsky, 
navíc rozděleno na dvě části – 
západní (severní a jižní) a východní
(severní a jižní). Město se ničím dle
mě neliší; stavěné stejné paneláky 
jako v Česku a na okraji města leží
typické ruské dřevěné domky.

Předpokládám, že jste bydlela
v nějakém bytě, možná se 
spoluhráčkami. Jak jste se 
popasovala s chybějícím 
servisem svých rodičů? Naučila 
jste se kupříkladu vařit či 
starat o chod domácnosti, nebo
to vlastně nebylo ani potřeba?
Bydlení jsme měly zařízené se vším
všudy. Žily jsme tři Češky 
pohromadě. Popravdě mi ani servis

od maminky nechyběl, jelikož jsme
měly obědy a večeře zajištěné v 
restauraci, se kterou spolupracuje 
tým. Jen snídaně jsme si chystaly 
samy, ale to byly typické kuličky s 
mlékem, jogurt nebo ovesná kaše. 
Česká kuchyně mi ale chyběla, 
vždy jsem se těšila domů na jídlo 
od maminky.

Takže jste si nikdy neřekla při 
nějakém dílčím neúspěchu: 
Fakt už nevím, zavolám 
mamce?
O neúspěchy jsem se moc 
nemusela dělit a ani radit s rodiči, 
jelikož jsem měla na místě své 
starší kamarádky, které mi dost 
pomohly. Vždy jsme měly v týdnu 
jeden den volný, a ten byl určený 
pro domácnost – to jsme společně 
uklidily byt: vypraly, vysály, utřely 
prach a udělaly další maličkosti.

V celé soutěži jste nebyla, jak 
jste již i zmínila, jedinou 
Češkou, pomáhaly jste si 
navzájem?
Tak určitě jsme ze začátku prosily 
Anetu Tejralovou a Alenu Polenskou
(obě hrají za Dinamo Petrohrad), 
aby nám tak trochu objasnily 
situaci a chod v Rusku. Poté jsme 
si už zvykly. Když jsme hrály proti 
sobě, panovala vždy před zápasem
taková menší rivalita, kdy jsme se 
škádlily, ale po zápase už to byla 
pohoda. Potkala jsem se dokonce i 
se spoluhráčkou z Karviné, Viktorií 
Ihňátovou, která hrála za Uchtu.

Stýskalo se vám někdy
po domovině nebo se pokládáte
spíše za dobrodružný typ ženy, 
který by naopak byl rád
za každý nový den v neznámu?
Spíš se počítám za dobrodruha. 
Ještě se mi musí taťka s mamkou 
vnutit, sami mi napsat, než se jim 



totiž ozvu já sama od sebe, tak to 
jsou už Vánoce. S bráchou jsem
neustále v kontaktu, píšeme si 
různé hlouposti, abychom se 
navzájem drželi v takové té 
škádlicí sourozenecké lásce. Ovšem
někdy mám takovou chvilku, kdy 
bych se sbalila a odletěla domů. 
Nejvíc se mi ale stýská po Čerovi, 
našem psovi.

Co vám dokázalo v Rusku 
zaručeně zvednout náladu?
Na takovou otázku se odpovídá 
těžce, jelikož mi ji ani nic nemuselo
zvedat. Měla jsem po pokoji 
vylepené fotky z domova, různých 
přátel a vzpomínek, takže jsem 
neměla důvod smutnit či se nějak 
rozhazovat. Holky ale na mně 
poznaly, že jsem nějaká „divná“, 
takže mě hned rozveselily. Někdy 
se ale uzavřu do takové bubliny, že
nechci, aby na mě někdo mluvil a 
tak si pustím oblíbenou muziku do 
sluchátek a vše projde.

Doporučila byste českým 
holkám vycestovat za hokejem 
mimo hranice České republiky 
nebo si myslíte, že i česká liga 
má konkurenceschopnou 
úroveň, aby se hráčky nadále 
rozvíjely a doháněly elitní 
státy?
Dopřála bych holkám, které hrají 
za dorost (za kluky), aby se u toho
držely, co to jen jde. Je to pro nás 
určitě výborné pro rozvoj. Ale co se
týče ženského hokeje v porovnání 
našich podmínek s těmi v cizině, 
pak určitě vycestovat a vyzkoušet 
něco nového.

A co ruština, domluvíte se už 
plynule? Je nějaké slovíčko, jež
už jistojistě nezapomenete?
Ještě než jsem poprvé odletěla do 
Ruska, koupila jsem si knížku
pro samouky. Naučila jsem se
ze začátku hlavní slovíčka, jakými 
jsou pozdrav, poděkování a 
loučení. Časem jsem se naučila 
další potřebná slovíčka a pak jsem 
se už domluvila. S holkami jsem 

zůstala v kontaktu a určitě bych se
tam ráda vrátila, i kdyby jen na 
návštěvu. A jak už to bývá asi 
všude, naučila jsem se i ta sprostá 
– nadávky.

V čem je ruská KHL odlišná
od české hokejové ligy?
Samotná liga se už rozlišuje v tom,
že není rozdělená na skupiny, ale 
že každý tým hraje s každým.
V naší lize jsme my (pozn. 
redakce: Karviná) a Slavia neměly 
konkurenta. Přičemž v ruské lize se
stávalo, že týmy mezi sebou 
bojovaly a rozhodly až v posledních
minutách. Nám se třeba v loňské 
sezóně podařilo jako prvním vyhrát
nad mistry sezóny 2013/2014, 
týmem SKIF Nižnij Novgorod.

Je i rozdíl ve frekvenci tréninků
a náročnosti týmů?
Například tréninky na suchu
v Česku ani snad nikde nejsou, 
přičemž v Rusku jsou celoročně a 
mohu snad říct, že se dají přiblížit 
úrovni mladšího či horšího staršího 
dorostu.

Měla jste vůbec čas si při škole,
hokeji v Rusku a také 
reprezentačním povinnostem 
udělat chvilku na sebe a vydat 
se na nějaký poznávací výlet?
Prošla jsem asi celé město, 
obchodní centra. Výlet po Rusku 
jsem měla pouze, když jsem
s týmem někde letěla, to jsme 
měly rozchod půl dne. Nejvíc se mi
líbilo v Petrohradu.

I přes to všechno nedopadla 
sezóna asi přesně podle vašich 
představ, vždyť play-off nebylo 

ani odehráno, co se stalo?
Chtěly jsem s týmem dosáhnout
na třetí místo, nakonec jsme 
skončily páté. Bylo to pro nás 
zklamání. Zápasy, které jsme měly 
vyhrát, jsme prohrály, 
neproměňovaly jsme šance. Play-
off se neodehrálo, jelikož na to 
nezbyl čas. Rusky měly dlouhou 
přípravu před MS a po MS zase 
některým týmům chyběly hráčky, 
takže se závěr soutěže ani nehrál.

Podle nedávné informace 
nemohou v dalším ročníku KHL 
chytat gólmanky mimo ruské 
občanství, což vás zřejmě 
zavede opět do nové destinace.
Máte už nějaké nabídky či 
představu kam se vydat?
Čeká mě poslední ročník ve škole, 
takže bych chtěla být nablízku. 
Přemýšlela jsem nad finskou či 
švédskou ligou. Přišly mi nabídky 
ze Švédska a Švýcarska, vše je v 
jednání, snad mi dopřeje štěstí. 
Nebránila bych se ani možnosti 
zůstat na rok v Porubě...

A i když jste titul Hokejisty 
roku neobhájila, i vaší zásluhou
se Česky vrací mezi elitu a 
ještě je čeká boj o Olympiádu, 
co je pro vás nyní přednější, 
uchovat elitní skupinu MS, nebo
vybojovat boje pod pěti kruhy?
Myslím si, že každá hráčka dala do 
toho maximum. Opravdu nešlo
o individuální hru, ale o kolektiv. 
Nemůžu říct, co je pro mě 
přednější, jelikož oba turnaje jsou 
velmi důležité. Ráda bych 
odcestovala poprvé v historii
s českým týmem na Olympijské 
hry, máme na to poskládaný 
kvalitní tým. Vše bude na nás, jak 
to zvládneme.

Otázka na závěr – sledujete 
ještě svůj ženský „ex“ klub z 
Karviné? Byla jste s holkami
z kabiny v kontaktu při finále 
se Slavii?
S holkami jsem celoročně
v kontaktu přes Facebook. 
Sledovala jsem všechny zápasy, 
přála jsem holkám obhájit do 
třetice mistra. Finálový turnaj v 
Přerově jsem sledovala z tribuny
s bratrem, holky makaly od 
začátku do konce, chybělo jim ale 
štěstí.

Lukáš Bajgar, Fota: Lukáš Bajgar, 
Archív Kláry Peslarové



Čerstvý ženáč Vladimír Svačina:
V Porubě jsem prožil moc krásné roky!

r o z h o v o r

Pamatujete ještě na časy, kdy 
kanonýr Vladimír Svačina válel
v porubských barvách? Dnes už je 
všechno jinak. Z prvoligového 
hokejisty je ostřílený extraligový 
útočník se zkušenostmi
na mezinárodní scéně a
z vyjukaného mladíka zase 
nastávající otec a čerstvý ženáč. 
Své "ANO" si řekli s dlouholetou 
přítelkyní Sandrou v sobotu
13. června v malebném podhůří 
Beskyd.

„Už nejsem nejmladší,“ usmívá se 
osmadvacetiletý Svačina.
„S manželkou jsme spolu byli už 
pět let a nebyl jediný důvod 
neposunout vztah někam dál, proto
jsme se rozhodli pro svatbu. Navíc 
čekáme miminko, takže mne 
potkávají samé lepší zprávy,“ 
doplňuje zkušený hokejista, který 
si svatební den maximálně užíval. 
„Překvapilo nás to. Říká se, že 
novomanželé si svatbu neužijí, ale 
my si to užili. Říkal jsem si, ať už 
je všechno za mnou, ale klidně 
bych si ještě celý den zopakoval. 
Bylo to super,“ září Svačina.

Možná i díky příjemným a dobře 
vybraným hostům. „Měli jsme tam 
samé super lidi a celkově si 
všechno moc dobře sedlo. Byl to 

opravdu příjemný den,“ pokyvuje 
studénecký rodák, jenž na svatbu 
pozval i kamarády z hokejového 
prostředí. „Měl jsem jich tam pár. 
Ondru Romana, Kubu Štěpánka 
nebo Péťu Šenkeříka. Pojali jsme to
ale spíše skromněji, co se týče 
počtu lidí. Bylo nás tam necelých 
padesát. Máme velké rodiny, takže 
převážně naši nejbližší. Svatba je
o spojení dvou rodin, ne party pro 
kamarády.“

Ostravice byla tím místem, kde 
Sandra a Vladimír Svačinovi 
vstoupili do svazku manželského. 
„Nebál jsem se, že by si to žena 
rozmyslela. Akorát jsem ji celé 
dopoledne neviděl, vlastně až na 
obřadu v jednu hodinu, tak jsem si
říkal, jestli vůbec dorazí. Nakonec 
se tam objevila, takže všechno 
dobře dopadlo,“ směje se Vladimír 
Svačina, jenž kvůli přípravě
na nový ročník nestihl svatební 
cestu. „Nebylo moc kdy 
odcestovat, byli jsme jenom autem
na pár dní v Chorvatsku,“ přiznává 
bývalá naděje porubského hokeje.

Svačina se sice zpočátku honil
za pukem v rodné Studénce a 
vzápětí si ho vyhlídnul Nový Jičín, 
ale od osmé třídy už nastupoval

v porubském dresu. Ten s výjimkou
dvouleté zámořské štace oblékal až
do sezony 2007/2008. Tehdy mu 
bylo rovných dvacet let a už měl
za sebou slušnou porci zápasů
ve druhé nejvyšší soutěži.
„Na Porubu vzpomínám moc rád, 
prožil jsem tady moc krásné roky. 
Nebránili mi ani v přesunu
do Vítkovic, za to jim musím 
poděkovat. Vím, že i díky Porubě 
jsem dnes tam, kde jsem,“ 
přiznává.

Porubský hokej ale sleduje už 
pouze na dálku. „Na zimáku jsem 
byl popravdě jen v době, kdy jsme 
tam měli s Vítkovicemi tréninky. 
Ale Ondra Roman je Porubák a 
chodíval se občas koukat na áčko. 
Říkal, že to je docela divočina. 
Stále tam má kamarády, takže se 
mu na to dobře dívá,“ říká aktuálně
zraněná posila extraligového 
Třince. Ten s členem širšího kádru 
národního týmu podepsal víceletou
smlouvu. Věřme, že časem v 
extralize uvidíme i další hráče, 
kteří hokejově vyrostli v Porubě. 
Například Tomáše Gřeše.

Adam Bagar, Foto: Archív 
Vladimíra Svačiny



I když jde někdy o nervy, má tato práce smysl, vypráví
ze zkušeností vedoucí staršího dorostu Jaroslav Landecký

r o z h o v o r

Když se řekne kustod nebo vedoucí
týmu, tak každý, kdo se pohybuje 
či pohyboval v nějakém sportovním
klubu, ví, že to je jedna
z nejdůležitějších osob každého 
realizačního týmu. Je pravou rukou
trenérů v organizaci tréninkových 
jednotek, stejně tak i při zápasech.
Dá se říct, že je manažerem 
kabiny, který dbá, aby hráči měli 
vše potřebné k předvedení dobrého
sportovního výkonu.
A v mládežnických kategoriích to 
není jen o čistých dresech, páskách
všeho druhu a mnohem dalšího,
co vede k uspokojivému výsledku, 
o který každému týmu jde, ale je 
to také tak trochu i o výchově. 
Mnoho sezón lze na chodbách 
porubského stadionu potkávat 
Jaroslava Landeckého, který je 
vedoucí kabiny staršího dorostu,
s nimž zažil nejedno zklamání, ale 
také velké radosti.

Jste nedílnou součástí 
porubského hokeje. Jak jste se,
pane Landecký, k hokeji vůbec 
dostal?
K hokeji jsem se dostal díky synu 
Tomášovi, který už odmalička 
sledoval hokej v televizi a chtěl jej 
zkusit. Sousedův starší syn chodil 
do přípravky ve Vítkovicích, šli 
jsme se tam podívat a přeptat se 
na možnosti trénování. Měli však 
plný stav, tak jsme to zkusili
v Porubě, kde tehdy přípravku 
trénovali pánové Duhan, Novák
a Učeň. Mladý si to tam vyzkoušel, 
naučili ho první hokejové krůčky
a od čtyř let zůstal u hokeje až
do ukončení základní školy. Pak se 
už věnoval více studiu než hokeji.

Každý vedoucí týmu nějak 
začínal. Jak tomu bylo u Vás?
Když Tomáš nastoupil do hokejové 
školy v Porubě, byl jsem osloven 
paní třídní učitelkou Alenou 
Svobodovou a trenérem Pavlem 
Učněm, zda bych mohl vypomáhat.
Chvíli jsem možnost zvažoval kvůli 
pracovnímu vytížení, ale zkusil 
jsem to a s kluky došel až
do dorostu, přestože můj syn 
hokejovou kariéru ukončil spolu

se základní školou. Pak se vyměnili
trenéři a já na rok z hokejového 
prostředí odešel. Vrátil jsem se 
poté, co mne oslovili trenéři Vlk
a Trojan, že by potřebovali 
vedoucího mužstva, jenž by 
pomohl s organizačními věcmi 
okolo dorosteneckého týmu. Tak 
jsem po roce začal opět fungovat 
jako vedoucí mužstva dorostu. 
Tehdy ještě nebyl rozdělen do dvou
kategorií (pozn. redakce: sezóna 
2007/2008).

V porubském klubu se snad 
poprvé v dorostenecké 
kategorii objevil cizinec. 
Slovenský klučina Tomáš 
Gonda a vy jste si jej tehdy 
přivedl i domů. Co vás k tomu 
vedlo a co na to říkali doma?
Dá se říct, že příchod Tomáše 
Gondy v roce 2007 byl druhý 
důvod, proč jsem se vrátil k hokeji.
Je to syn mého moc dobrého 
přítele, který je trenérem a 
učitelem ve Spišské Nové Vsi. 
Tomáš chtěl odejít ze Slovenska, 
respektive z klubu, kde byly nějaké
neshody. Navíc mu ze Spišské 
odešli rok předtím jeho kamarádi 
Filip (ročník 1991) a Adam (ročník 
1992) Jánošíkovi (pozn. redakce: 

juniorka Bílí Tygři Liberec) a chtěl 
vyzkoušet, jak by si vedl v jiném 
klubu. Doma mi říkali, že jsem se 
zbláznil, ale nakonec jsme se 
domluvili na nějakých pravidlech 
fungování a soužití. Tomáš zůstal 
dvě sezóny a pak se vrátil domů.

Měla jsem nachystanou otázku,
jestli víte, co nyní Tomáš dělá, 
ale když je synem osobního 
přítele, tak je to asi zbytečné… 
Samozřejmě že vím, co Tomáš 
dělá. Hokeji se věnuje pořád. Hraje
za muže ve Spišské Nové Vsi 
druhou nejvyšší slovenskou soutěž,
tedy 1. ligu. S jeho otcem se pořád
stýkáme a telefonujeme si.

Vy se osobně znáte i s rodinou 
Jánošíkovou. Je to tak?
Ano, známe se. Bydlí také
ve Spišské Nové Vsi, kde jsme 
jednou byli s klubem na turnaji a 
díky hokeje jsme se poznali. Od té 
doby se navštěvujeme. Sleduji 
Adamovu hokejovou kariéru,
a když se dostal do reprezentace
a hrál na letošním MS v Ostravě, 
rodiče za ním přijeli. Samozřejmě 

jsem je ubytoval u nás doma. 

Věková kategorie staršího 
dorostu rovná se vrcholící 
puberta. Asi není jednoduché
s kluky pracovat, nasměrovat 
je správným směrem jak 
hokejově, tak v osobním životě.
V tomto věku se de facto 
rozhoduje, jaká bude toho 
kterého hráče, nechci říct jen 
hokejová budoucnost, ale
i osobní. Jak s kluky vycházíte?
No... Není to jednoduché. (úsměv) 
Stručně řečeno: Cukr a bič! Každý 
ročník, který mi prošel rukama, byl
jiný. Jsou kluci, kteří jsou
v pohodě, uznávají autority, dají si 
takzvaně říct, ale najdou se jedinci,
co si dělají, co chtějí. To pak
s trenéry musíme přitvrdit, srazit 
hřebínky. Někdy to je zbytečně 
vypjaté, když kluci dělají naschvály
a nedodržují daná pravidla. Ale 



myslím si, že tím, že realizační tým
funguje jako celek, máme
s trenéry podobný náhled na věci, 
tak kluci nakonec respektují jak 
trenéry, tak i mě.

Chceme, aby kluci tvořili a 
fungovali jako tým a šli
za společným cílem, což je
v posledních letech udržení 
extraligy, kterou jsme v sezóně 
2012/2013 vybojovali. Kluci si toho
váží, že můžou hrát extraligu. 
Někteří víc, někteří méně, ale 
myslím si, že ve výsledku dokáží 
ocenit, co všechno pro ně děláme. 
Tím myslím nejen realizační tým, 
ale i vedení klubu. Od nás mají 
zázemí, kde se můžou 
zdokonalovat, posouvat se 
výkonnostně nahoru a něčeho 
výjimečného dosáhnout. Takovým 
příkladem je Tomáš Gřeš, který se 
dostal do reprezentace U18 i U20 a
pro příští sezónu se připravuje
s vítkovickým A-týmem. Takže
i když jde někdy o nervy, má tato 
práce smysl. Hlavně pro trenéry, 
kteří tomu věnují nejvíc, to je 
pohlazení na duši a zahřátí
na srdci, když se podaří vychovat 

reprezentanta nebo skromné 
pokorné kluky.

Nahrál jste mi na další otázku. 
V čem je práce vedoucího týmu 
zajímavá?
I když ve svém zaměstnání pracuji 
s lidmi, stejně jako u hokeje, 
přesto je to jiné. Mám hokej rád, 
jsem rád mezi lidmi, co se okolo 
hokeje pohybují – ať je to vedení 
klubu, trenéři, hráči a jejich rodiče,
a nesmírně mě to nabíjí. 
Samozřejmě, že jsou kolem vedení
kabiny starosti, ale jsou jiné než ty
pracovní. Hokej se stal mým 
koníčkem. Díky hokeji jsem 
zcestoval republiku, poznal 
zajímavé a výjimečné osoby, 
kupříkladu Jiřího Šlégra, s nímž 
jsem doposud kamarád, nebo již 
zmíněného Adama Jánošíka a 
mnoho dalších skvělých lidí.

Co všechno práce vedoucího 
týmu obnáší?
Všichni víme, že ve sportu a hlavně
v mládežnickém sportu, se peněz 
mnoho nedostává, takže se 
snažíme především shánět peníze. 
Hledat sponzory, kteří nám 
pomůžou se zabezpečením chodu 
kabiny. Aby měl tým
pro extraligové působení něco 
navíc a aby měl co nejlepší 

podmínky nejvyšší soutěž udržet i 
pro další ročníky. Ať je to finanční 
zajištění soustředění, nákup 
jednotného oblečení, abychom 
důstojně reprezentovali náš klub, 
nebo nákup pásek na hokejky, 
praskaček (páska na holeně), 
iontových nápojů, nutričních 
tyčinek a i ovoce, které klukům 
dáváme v zápasových přestávkách.
Takže po známých, kamarádech, 
případně rodičích se snažíme 
přilepšit si a dostat kluky
do pohody a vedení klubu takto 
ulehčit práci. Kluci se snaží vše 
vrátit na ledě a dostat klubový 
znak na výsluní; do vyšších pater 
povědomí všech. Další mou prací je
před sezónou zajistit nové štulpny, 
kontroluji obě sady zápasových 
dresů a kontroluji správnost 
hráčských registrací.

Pak mám samozřejmě úkoly
při samotných mistrovských 
zápasech. Trenérem sepsanou 
soupisku hlásím rozhodčím,
při utkání píšu na střídačce interní 
zápis, který poté spolu s kolegou 
od soupeře porovnáváme a hlásíme
správnost údajů hlavnímu 
zapisovateli. Na střídačce máme
i lékárničku, takže se starám, aby 
byla v pořádku, popřípadě drobná 



zranění i ošetřím. Když jsme jezdili
teď po dvě sezóny na dvojzápasy, 
tak jsem telefonicky zajišťoval 
stravu i ubytování. A třešničkou
na dortu je pak uspořádání 
závěrečné párty po sezóně.

Hokej vám zabere spousty 
času. Když začne mistrovská 
sezóna, tak každý víkend jsou 
zápasy. Jak se na to dívá vaše 
partnerka? Podporuje vás?
Myslím si, že už si zvykla. I když 
věděla, že se věnuji tomuto 
koníčku, tak jistě netušila
před těmi osmi lety, kdy za mnou 
přijela z Prahy, co to obnáší a
do čeho jde. Ale jak říkám, zvykla 
si. Je to opravdu koníček, který 
zabírá mnoho času. Člověk je buď 
v práci, nebo na zimáku, a když to 
chce dělat poctivě, věnuje tomu 
potřebný čas i mimo zápasové dny.
Někdy je třeba po zápase opravit 
výstroj nebo odvézt ji do opravy.
I tímto způsobem se snažíme být 
soběstační. Takže opravdu je to 
náročné na čas, který někdy i 
schází.

Jaroslav Landecký a Adam Jánošík

Kdo se pohybuje okolo 
porubského hokeje, nemohl si 
nevšimnout, že si s trenérem 
Petrem Rambouskem docela 
dobře rozumíte. Spolupracujete
spolu pátou šestou sezónu a ať 
měl za asistenta trenéra 
Trojana, Bahníka, či nyní 
Kotase, pořád tvoříte jednotný, 
kompaktní tým. Čím to je
Především jsme si sedli jako lidé. 
Máme stejné názory, můžu s ním 
diskutovat o různých věcech,a když
řešíme organizační záležitosti, není
to tak, že si striktně řekne, jak to 
chce, ale je otevřený diskuzi. Jsme 
naladěni na stejnou vlnovou 
frekvenci, máme na věci podobný 
náhled. Když je nějaký problém, 
jeden druhého vyslechneme a 
společně najdeme řešení. Ať se to 
jedná kluků nebo nás samotných. 

Vážím si Petra Rambouska jako 
trenéra i jako člověka. Dává 
klukům ze sebe maximum. Nejsou 
to jen tréninky na ledě či mimo 
něj, ale tráví s kluky čas
před tréninkem i po tréninku. 
Dokáže s nimi mluvit o čemkoliv, 
vysvětluje herní situace, dokáže 
jim naslouchat, poradit a i proto se
kluci dokáží zdokonalovat. 
Respektive se chtějí zdokonalovat a
to vše pak ústí k tomu, že jej mají 
rádi a jdou za svým trenérem.

Hokej je hodně o emocích, 
radosti, zklamání a je asi těžké 
to vše vstřebat. Hlavně prohry 
a různé nezdary, maléry. 
Dokážete to nechat na zimáku 
a nenosit si nálady domů?
Člověk je emotivní a samozřejmě, 
že radosti se lépe snáší a rády 
snáší. Každý tým chce vyhrávat, 
ale i prohry je potřeba nějak 
vstřebat. Co se děje v hlavách a 
jak se přes nezdar přenést, to by 
lépe popsali trenéři, kteří takovými

situacemi prošli jako hráči. Tedy 
většina. Nás, realizační tým, 
samozřejmě vždycky mrzí, když se 
prohraje nebo přijde nesmyslně
o body. Ale taky není prohra jako 
prohra, což se těžko vysvětluje, ale
kdo se pohybuje ve sportu, tak mi 
jistě rozumí. Kolikrát víme, že 
kdyby kluci trochu víc zabrali, tak 
máme po utkání jiné pocity, které 
si pak neseme i domů. Tedy já 
aspoň ano.

Za ty roky u hokeje je nějaký 
hráč, co vám utkvěl v paměti, 
nebo byl výjimečný v kabině?
V každém ročníku se našly 
osobnosti, ale nejde říct, že bych si
někoho oblíbil více nebo méně. 
Vždycky byli v kabině kluci,
se kterými se dalo posrandovat 
nebo se zdravě popichovat, ale
pro všechny vždycky platila stejná 
pravidla. Co se týká samotného 
hokeje, tak jsem pro prvního hráče
až po toho posledního na všechny 
stejný. Nejde dělat rozdíly. Jsme 
tým, táhneme za jeden provaz a 
všichni mají ode mne stejný servis.

Co byste poradil ostatním 
vedoucím týmu, jestli je vůbec 
nějaká rada?
Asi žádná, protože si to každý dělá 
po svém, přizpůsobuje se situacím 
a osobnostem v kabině, kterých 
tam sedí někdy i třícet. Je to prostě
o lidech, tatíncích, kteří tu funkci 
vezmou, když jejich dítko začne 
hrát hokej a skončí, když se hokeji 
přestane věnovat. Nebo pokračují 
jako já, protože té práci propadli, 
naplňuje je a rádi tráví čas mezi 
fajn lidmi a v mém případě bandou
puberťáků.

Gabriela Juříková, Fota: Lukáš 
Bajgar, Archív Jaroslava 
Landeckého



LUKÁŠ IRGL
v sezoně 2014/2015 naskočil
ve svých 15 letech do RAKO 
extraligy staršího dorostu s bilancí 
12 bodů (7 + 5) ve 39 zápasech



h o k e j  ž i v ě  –  p ř í p r a v a  2 0 1 5
Muži HC RT TORAX Poruba 2011

1. zápas 6. 8. 2015 18:00 LHK Jestřábi Prostějov – HC RT TORAX Poruba 2011
2. zápas 12. 8. 2015 19:15 HC RT TORAX Poruba 2011 – Polsko „20“
3. zápas 13. 8. 2015 19:15 HC RT TORAX Poruba 2011 – Slovensko “20”
4. zápas 14. 8. 2015 19:15 HC Vítkovice Steel “23” – HC RT TORAX Poruba 2011
5. zápas 15. 8. 2015 Finále nebo souboj o 3. místo
6. zápas 20. 8. 2015 18:00 HC Slezan Opava – HC RT TORAX Poruba 2011
7. zápas 25. 8. 2015 17:00 HC RT TORAX Poruba 2011 – HC Frýdek-Místek
8. zápas 27. 8. 2015 18:00 VHK Vsetín – HC RT TORAX Poruba 2011
9. zápas 1. 9. 2015 17:00 HC RT TORAX Poruba 2011 – HC Slezan Opava
10. zápas 8. 9. 2015 17:00 HC RT TORAX Poruba 2011 – VHK Vsetín (v jednání termín 3. 9.)
11. zápas 9. 9. 2015 18:00 HC Frýdek-Místek – HC RT TORAX Poruba 2011

Junioři HC RT TORAX Poruba

1. zápas 6. 8. 2015 16:00 HC RT TORAX Poruba – HC Olomouc
2. zápas 11. 8. 2015 17:30 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010
3. zápas 13. 8. 2015 HC Olomouc – HC RT TORAX Poruba
4. zápas 19. 8. 2015 HC Slezan Opava – HC RT TORAX Poruba
5. zápas 21. 8. 2015 HC AZ Havířov 2010 – HC RT TORAX Poruba
6. zápas 26. 8. 2015 15:00 HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava
7. zápas 3. 9. 2015 VHK Vsetín – HC RT TORAX Poruba
8. zápas 8. 9. 2015 HC RT TORAX Poruba – VHK Vsetín

Starší dorost HC RT TORAX Poruba

1. zápas 30. 7. 2015 16:00 HC RT TORAX Poruba – HC Oceláři Třinec 2:8
2. zápas 31. 7. 2015 14:00 HC Oceláři Třinec – HC RT TORAX Poruba 6:1
3. zápas 5. 8. 2015 HC Slezan Opava – HC RT TORAX Poruba
4. zápas 6. 8. 2015 HC AZ Havířov 2010 – HC RT TORAX Poruba (v jednání)
5. zápas 7. 8. 2015 10:00 HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava
6. zápas 11. 8. 2015 11:00 HC RT TORAX Poruba – HC Vítkovice Steel
7. zápas 13. 8. 2015 (v jednání)
8. zápas 21. 8. 2015 HC Slezan Opava – HC RT TORAX Poruba
9. zápas 27. 8. 2015 HC Vítkovice Steel – HC RT TORAX Poruba

Mladší dorost HC RT TORAX Poruba

1. zápas 5. 8. 2015 HC Slezan Opava – HC RT TORAX Poruba
2. zápas 6. 8. 2015 13:15 HC RT TORAX Poruba – HC Olomouc
3. zápas 13. 8. 2015 HC Olomouc – HC RT TORAX Poruba
4. zápas 18. 8. 2015 HC AZ Havířov 2010 – HC RT TORAX Poruba
5. zápas 25. 8. 2015 10:30 HC RT TORAX Poruba – HC Vítkovice Steel
6. zápas 26. 8. 2015 10:30 HC RT TORAX Poruba – HC AZ Havířov 2010
7. zápas 28. 8. 2015 HC RT TORAX Poruba – HC Slezan Opava

Turnaj ročníku 2003 HC RT TORAX Poruba

Turnaj 28.-30. 8. 2015 HC RT TORAX Poruba

Lukáš Bajgar





Když po vás trenér křičí, má o vás zájem,
konstatuje Michal Dang ze staršího dorostu

r o z h o v o r

Již do své druhé sezóny ve starším 
dorostu naskočí nadějný forvard 
Michal Dang. Zatímco v té 
poslední se spíše v extraligovém 
světě této věkové kategorie jako 
nováček spíše rozkoukával, čeká 
jej letos tvrdý boj o co nejlepší 
pětku v již tak nabitém kádru
HC RT TORAX Poruba.

Jak jste se dostal k hokeji? 
Nedá se předpokládat, že byste
hokejové řemeslo podědil
po otci...
K hokeji mě přivedl nepřímo táta, 
který provozoval v Porubě
na zimáku bufet. Podíval jsem se 
na led, viděl jsem tam kluky, jak  
bruslí, a to mě zaujalo. Začal jsem 
hrát, respektive jsem to zkoušel, 
až jsem se dostal do týmu 
přípravek. To mi bylo asi čtyři až 
pět let.

Znal jste už v té době slavná 
hokejová jména, šel jste už 
tehdy v šlépějích svého vzoru?
Stačilo mi vidět jen ty kluky. 
Hokejem jsem se vůbec nezabýval,
až jak šel čas, začal jsem si 
uvědomovat, kdo jsou ti hráči
v NHL, jak hrají, a to mě nakoplo 
ještě více.

Již z vašeho příjmení je patrné, 
že máte předky ve Vietnamu, 
hraje se tam vůbec hokej?
Ve Vietnamu není žádný hokejový 
klub, a ani neznám žádného 
Vietnamce či Polovietnamce, který 
by hrál hokej. Možná by se nějaký 
ve světě našel, jen jsem o něm 
ještě neslyšel. Ve Vietnamu je 
navíc jenom jedno kluziště, a to 
ještě v obchodním centru...

Zavítal jste vůbec do vlasti 
svých předků?
Nikdy jsem ve Vietnamu nebyl, 
chtěl bych letět buď s tátou, nebo
s rodinou, a to co nejdříve bude 
možné. Doufám, že se to povede.

Pocházíte ze sportovní rodiny, 
nebo jste takovým 
průkopníkem?

Táta říkal, že hrál spoustu sportů, 
ale nikdy mu to nejde. Asi jsem 
jediný z celé rodiny, kdo začal
se sportem.

Už když jste hrával ve starších 
přípravkách, kolovala
po stadionu informace – možná
napůl v žertu – že byste mohl 
být prvním reprezentantem 
Vietnamu, víte o tom?
Vůbec, jednalo se o takovou 
srandu, jen jsme se zasmáli. Táta 
říkal, že kdybych byl dobrý a 
něčeho dosáhl, mohl bych si
ve Vietnamu založit vlastní 
hokejový klub a trénovat mladé 
kluky.

Jste spjat více s Českem, nebo 
vás kořeny táhnou usadit se 
právě v Asii?
Už jsem vázán spíše s Českem. 
Slyšel jsem, že je ve Vietnamu 
strašně vlhko a dusno; je lepší být 
tady. Na dovolenou bych tam jel, 
ale žít si nedokážu představit.

Měl jste už odmala ambice 
vytáhnout se kupříkladu až
do extraligy nebo do jiné
i zahraniční destinace?

Říkal jsem si, že bych chtěl hrát
v nějaké nejvyšší soutěži, ale jak 
šel čas, uvědomoval jsem si více a 
více, že je to čím dál tím víc těžší. 
Hokej už není tak lehký jako
v přípravce či třetí třídě. Je těžké 
se prosadit.

Vaše sestra se posouvala spíše 
uměleckým směrem, a to i 
včetně účasti v televizní realitní
show, byla vám i jakýmsi 
motorem ve snažení dosáhnout
nejen v hokeji dobrých 
výsledků?
Vůbec jsme o tom nepřemýšleli. 
Má sestra něčím vyniká – je 
modelka, zabývá se hostesingem, 
což mě motivovalo, že bych chtěl 
jednou být taky v televizi, 
oblíbený.

Nyní již zpět k hokeji.
V předminulé sezóně jste ovládl
kanadské bodování týmu 
mladšího dorostu, kdežto loni 
přišel tvrdý střet s realitou 
staršího dorostu. Je 
výkonnostní rozdíl tak veliký?
Záleží, jak se na sezónu připravíte,
bylo to těžší, přeskočili jsme
z první ligy mladšího dorostu
do extraligy staršího dorostu.



Ze začátku to bylo těžké, ale závěr 
ročníku se mi tak trošku povedl,
v pěti zápasech jsem uhrál čtyři 
body. Jak kdysi říkal pan trenér
po utkání proti Vsetínu, kdybych 
vstřelil gól, tak bych se prosadil 
dříve, ale byla chyba, že jsem jej 
nedal.

Co změníte ve svém druhém 
vystoupení ve starším dorostu?
Stoprocentně se na sezónu 
připravuji. Pan trenér říkal, že 
mohu něčeho dosáhnout, když 
budu poslouchat na ledě a nebudu 
dělat žádné blbosti. Nevymýšlet si 
svou hru, ale tvořit hru trenéra, co 
nám řekne.

V letní přestávce proběhla 
informace o uzavření extraligy 
juniorů, ovlivní to už hráče
ve starším dorostu, nebo 
naopak motivuje, aby si jej 
vybraly například Vítkovice?
Extraligu juniorů bych si rád 

vyzkoušel, ale sám vím, že na to 
ještě nemám, musím ještě hodně 
trénovat, abych na ni měl. Kdyby 
Poruba byla v extralize, rád bych
v ní zůstal. Jenže v juniorce budu 
až další rok. Zatím je dostatek 
času takto přemýšlet.

A například odejít do zámoří, 
lákala by vás ta představa?
Právě že na to ještě vůbec nemám.
Nedávno jsem četl článek
o slovenské juniorské reprezentaci.
Parádně za ni chytal gólman Godla,
ale nevzali jej do NHL, protože má 
jen sto osmdesát centimetrů. A já 
s mou výškou, kterou mám 
částečně po otci... A i tak jsem 
nejvyšší v rodině.
Celkově je to těžší, jak v Porubě 
hrála osmnáctka, byl hokej úplně 
jiný – byl rychlý. A jestli chci někdy
takto hrát, musím toho hodně 
dohánět, hodně trénovat a snažit 
se co nejvíce.

Kdyby vám dnes bylo opět čtyři
až pět, volil byste opět Porubu 
za svůj klub?
Právě že bych si vybral Porubu. 
Jednak jsme tu měli bufet a jednak
jsem nikdy neuvažoval, že bych 
hrál ve Vítkovicích. Díky rodinnému
incidentu jsem rok nehrál, a pak 
jsem naskočil zase do mladšího 
dorostu, a zase v Porubě.

Myslíte si, že disponuje Poruba 
kvalitním trenérským zázemím 
pro hokejové naděje, může 
konkurovat okolním týmům 
jako jsou právě Vítkovice či 
Třinec?
Je pravda, že Třinec má velké 
zázemí, ale v Porubě si nelze 
stěžovat. Vždy záleží, kdo vás 
trénuje, jak vás trénuje a hlavně, 
jestli vám pomáhá, nebo ne. Když 
po vás začne někdo křičet, nebo 
vyčítat, že něco děláte na ledě 
špatně, tak má o vás zájem, 
abyste se vše naučili. Neřve-li
po vás, je mu to jedno. Musí vidět, 
že se snažíte. Měl by na vás vidět, 
zda vás baví hrát hokej a zda 
chcete něčeho dosáhnout.

Dostává se vám v kabině 
pomoci od starších kluků? Nebo
si každý hlídá to svoje místo
v sestavě?
Minulý rok, kdy jsem byl
ve starším dorostu mladý, mi 
hodně starých pomáhalo. I když 
nadávali, mysleli to v dobrém,
a když jsem to ignoroval, nebo 
nedával pozor, byla to jen má 
vlastní chyba. Mysleli vše
v dobrém. Na konci sezóny jsem si 
uvědomil, že mi chtěli pomoct.

Co byste vzkázal závěrem 
mladým hokejistům, kteří
s tímto teprve začínají?
Přeji jim, ať se jim splní všechny 
sny. Snad budou jednou dobří, 
hodně jim to přeji. Hokej je pěkný 
sport, minimálně pro mě lepší než 
fotbal. Hokej je pro mě na prvním 
místě!

Lukáš Bajgar, Fota: Lukáš Bajgar, 
Kateřina Juříková



Člověk cítí takovou volnost a spokojenost, že si 
vystačí sám, přemítá cestovatel David Zachar

r o z h o v o r

Ideální představa dovolené se liší 
člověk od člověka, zatímco většina 
našinců volí varianty buď
v Chorvatsku u moře, nebo 
rekreaci někde v Česku, existuje i 
třetí hrstka, jež nejraději poznává 
nové země či kultury. Ne každý se 
může pyšnit tím, že si dá „jen tak“ 
osmi set kilometrový výlet
na jeden zátah. Dobrodruh a 
cestovatel David Zachar, jenž 
bude hájit porubské barvy A-týmu 
již třetím rokem, patří do poslední 
skupiny obyvatel.

Davide, začnu netradiční 
otázkou na úvod. Kam by se 
ubíraly vaše životní kroky, 
kdyby náhle nebylo hokeje?
Na takové „co by kdyby“ otázky se 
těžko odpovídá. Opravdu nevím.

Do Ostravy jste přišel
z Prostějova a hlavním 
důvodem bylo skloubení 
vysokoškolských studií
s hokejem, považujete se
za studijní typ? Byl jste jím (či 
nebyl) odjakživa?
Ano, to je pravda. Přišel jsem
do Ostravy na školu a to byl jeden 
z důvodů. Na základce jsem se 
neučil a stačilo to na jedničky,
na střední to byly trojky. Jestli 
jsem studijní typ... Asi ne, nebo 
aspoň poslední dobou zjišťuji,
že ne.

Jak nejraději trávíte volný čas?
Mám rád sport, takže pokud je kde
a s kým, rád jdu. Také rád čtu, více
méně cokoliv napříč celým 
spektrem literatury.

Který je váš oblíbený autor a 
kterou knihu máte nade vše?
Nejoblíběnější autor poslední 
dobou je Haruki Murakami. Mezi 
další bych řekl, že Dan Brown, 
Khaled Hosseini, Stephen King...
Je jich víc. Letos jsem si řekl, že 
zvládnu 52 knih, jednu na týden.
A zatím mi plán tak nějak vychází. 
Nejoblíbenější knihou je Pouští a 
pralesem od Henryka Sienkiewicze.

Četl jsem ji poprvé, když mi bylo 
čtrnáct let, a teď ji mám přečtenou
asi desetkrát.

Naposledy téma knih – kterou
z posledně čtených byste 
doporučil?
Poslední kniha, kterou jsem dočetl,
je Ostré předměty od Gillian 
Flynnové. Napsala ještě dvě další, 
Zmizelá a Temné kouty, oboje 
nedávno zfilmovali a dávali
v kinech. Můžu doporučit. Z dalších
zajímavých knih, ke kterým jsem 
se letos dostal, se mi líbila Duna, 
klasika sci-fi literatury. A dost 
dlouho mi zůstane v hlavě Zdroj
od Ayn Randové.

Vím, že mezi vaše velké záliby 
patří cestování a překračování 
svých limitů. S kamarády jste 
se vydal pěšky
na Svatojakubskou cestu, která
vede k hrobu svatého Jakuba
v Santiagu de Compostela
ve Španělsku. Kde jste vyrazili 
a kolik jste urazili celkově 
kilometrů, kolik vám to zabralo 
dní?
Vždycky jsem měl rád cestování. 
To, že se vydáme
na Svatojakubskou pouť, jsme se 
rozhodli v létě 2013, někdy kolem 
půlnoci jsme já a dva kamarádi
v návalu alkoholového optimismu

a hecu podepsali smlouvu, 
napsanou zezadu místního jídelního
lístku. A pak už to zůstalo jako 
takový dobrý a vtipný důvod, proč 
se o rok později opravdu vydat
na cestu. Vycházeli jsme
z francouzského městečka Saint 
Jean Pied de Port a během dalších 
osmadvaceti dnů jsme došli
do Santiaga. Průměrně něco kolem
třiceti kilometrů denně. Celkově 
jsme ušli asi osm set kilometrů.

Zažili jste během pochodu 
nějakou krizi ať již v podobě 
absence sil, nenadálé nemoci, 
či jiného důvodu, že jste 
doslova sáhli na své dno?
Pár krizí bylo, ale žádná taková, 
abychom vážně uvažovali o tom, že
se vrátíme. Někdy druhý den se mi
udělal první puchýř, a pak se to 
ustálilo na šesti puchýřích na každé
noze. Propichování, stříháni a 
lepení puchýřů se tak stalo 
každodenním rituálem, společně
s panákem slivovice na zdraví a
na kuráž. Čtrnáctý den jsme si 
koupili suvenýr, který podle 
místních má chránit nositele
od všech nemocí... Následující den 
jsme ušli dvanáct kilometrů a pak 
jsme dva lehli s horečkami, 
průjmem a zvracením do postele. 
To byla taková největší krize, druhý



den jsme však znovu šli dál.
Z dnešního pohledu už jen vtipná 
historka.

Co vás na této cestě mile 
překvapilo? A co považujete
za největší zážitek?
Nenapadá mě nějaká konkrétní 
věc. Celý ten měsíc byl takový 
neskutečný. Kdybych chtěl zmínit 
jeden zážitek či vzpomínku, tak 
bych musel dodat asi dalších tisíc. 
Ale určitě stojí za to zmínit den, 
kdy jsme došli do Santiaga, přesně
na svátek sv. Jakuba. To jsme
na náměstí v noci sledovali asi 
třicetiminutovou světelnou show a 
ohňostroj, zakončení celého týdne 
oslav, spolu s několika tisíci dalších
lidí, převážně také poutníků.

Nocování ve Španělsku

Přespávali jste ve stanech,
pod širákem, nebo jste využili
i služeb hotelu, či přespání u 
místních domorodců? Kde jsou 
lidé nejvíce ochotní?
Měli jsme s sebou spacáky a 
karimatky. Spali jsme asi pětkrát 
venku pod širákem, jinak jsme si 
vždycky našli poutnickou ubytovnu,
kterých je podél cesty opravdu 
hodně. Někde za dobrovolný 
příspěvek, jinak kolem pěti eur
za noc, někdy i se snídaní. Měli 
jsme s sebou vařič, takže to byl 
měsíc ve znamení nudlových 
polívek a bagety s čímkoliv, co se
v batohu najde. Teplé klasické jídlo
jsme měli opravdu jen párkrát, ale 
vůbec to nevadilo.

Zažili jste během cesty strach? 
Například ve volné přírodě,
v nepřívětivém místě ať již 
skladbou lidí, či geniem loci?
Nic takového jsme nezažili. Lidi, 

které jsme potkali, byli strašně 
ochotní a příjemní. Místní většinou 
nemluvili anglicky a naše znalost 
španělštiny končila u „buenos 
dias.“ I tak jsme se vždycky
v pohodě domluvili. Pokud nešlo 
jinak a všechno ostatní zklamalo, 
tak klasicky rukama nohama...

Jak jsem už říkal, spali jsme
i venku, jednou na vrcholu 
Pyrenejí, jednou na kraji vesnice 
hned vedle silnice, na sportovním 
hřišti nebo uprostřed města
v parku, kdy kolem nás ještě 
dlouho potom, co jsme zalehli, 
chodili lidi. Hodně lidí nám říkalo, 
že by to taky chtěli jít, ale třeba se
bojí jít sami, nebo že se 
nedomluví. Potkali jsme 
sedmnáctiletou Francouzku, která 
šla úplně sama. Nebo naopak dvě 
babičky ze Skotska, které se 
potkaly až na cestě a daly se
do kupy.

Věk, pohlaví či jazykové znalosti 
tomu nebrání a celkově situace je 
opravdu bezpečná na to, aby se 
vydal kdokoliv.

A co vás naopak cestou nejvíce 
pobavilo?
Bylo toho hodně, bavili jsme se 
každý den. Každý den jsme 
potkávali jiné poutníky nebo 
místní, se kterými jsme se bavili. 
Poznali jsme pár lidí, se kterými 
jsme v kontaktu doteď. Letos v létě
jsem využil pozvání do Haify prvně 

od kamarádky, se níž jsme se 
poznali ve Španělsku. V srpnu má 
zase naopak přiletět z Kanady další
na návštěvu do Česka. Tenhle 
kontakt s ostatními je moc 
příjemnou součástí celé té cesty.

Trochu inkorektní dotaz, přesto
se vás zeptám, jste věřící? 
Ptám se proto, že výběr cesty
k ostatkům Kristova učedníka 
nepatří mezi klasické záliby 
mladých lidí...
Nejsem věřící. Vzali jsme to jako 
zajímavou turistickou dovolenou. 
Samozřejmě že na vás dýchne 
takové duchovno. Byli jsme měsíc 
na cestě, všechno, co jsme 
potřebovali, jsme měli na zádech
v batohu. Bylo toho asi dvanáct 
kilo, nic nás nevázalo na místo, 
plánovali jsme den dopředu a i tak 
se často plány měnily. Hlavně se 
jednalo o příjemný odpočinek
od takového toho každodenního 
života ve městě, nebo (když to 
řeknu blbě) mezi lidmi.

Člověk pak cítí takovou volnost a 
spokojenost s tím, že si vystačí 
sám.

Letos měli někteří vaši 
spoluhráči obavy, zda se vrátíte
živ a zdráv. Předpokládám, že 
letos to nebylo pěšky, nebo jste
některé úseky s bratrem prošel 
pěšky?
Řekl bych, že si spíš dělali srandu. 
Pěšky to opravdu nebylo. Letěli 

David Zachar s bratrem před Skalním dómem v Jeruzalémě



     Gay Pride Parade v Haifě

jsme z Katovic do Tel Avivu, z Tel 
Avivu do Istanbulu, z istanbulu
do Moskvy, a zpátky přes Budapešt
do Brna. Jak v Izraeli, tak
v Turecku a v Rusku jsme strávili 
vždy šest až osm dní. Ve městech 
jsme moc nepoužívali MHD a 
většinou chodili pěšky, takže 
nějakých těch pár stovek v nohách 
asi máme.

Izrael je země s velice bohatou 
historií a minulostí, překvapila 
vás tamější kultura? V čem je 
zcela odlišná od našeho 
českého vnímání světa?
Nebyla to má první návštěva 
Izraele, takže ne, nepřekvapila.
Je těžké říct, v čem se zcela liší, to 
záleží na vnímání každého 
jednotlivce. Těžko popsat rozdíl
v kultuře. Stačí přejet hranice
z Česka do Německa a kulturní 
rozdíly jsou vidět taky,
v hodnotách, v humoru,
ve vztazích a také v chování. 
Každá země je jiná, ale Izrael bych
jako zcela odlišný nenazval. Říká 
se, že v Izraeli se lidé dělí na ty, 
kdo se chtějí modlit, ti žijí
v Jeruzalému, na ty, co chtějí 
pracovat, ti žijí v Haifě, a nakonec 
na ty, co si chtějí užívat. To je Tel 
Aviv.

Tohle město je jedno z největších 
překvapení nebo zážitků za tuhle 
dovolenou. Nádherné pláže 

táhnoucí se až deset kilometrů 
podél města. Když vás omrzí 
všechno to surfování, koupání, 
opalování, bikiny a další, tak 
projdete dvě ulice a jste ve starém 

městě, nebo o kousek dál se 
otáčíte dokola se zakloněnou 
hlavou a snažíte se najít vrcholky 
všech mrakodrapů kolem vás. 
Určitě patří mezi jedny z nejrychleji
se rozvíjejících měst na světě a je 
to poznat.

Je to zároveň město, které nikdy 
nespí, a noční život je zde 
vyhlášený. Proto byl taky hodně 
zajímavý přesun do Jeruzaléma.

Jeruzalému se také říká „Město
Davidovo“, jak se vám „vaše“ 
město líbilo? Navíc Jeruzalém 
nelze řadit mezi klidná a 
bezpečná města, už jen
z důvodu dlouholetých 
nepokojů mezi Izraelí a 
Palestinou, poznal jste i tuto 
stinnou tvář města?
Jak už jsem říkal, nebyla to moje 
první návštěva Jeruzaléma. Je to 
nádherné město, ze kterého na vás
dýchne obrovská kombinace 
vjemů, zejména těch historických. 
Poprvé jsem město navštívil, když 
mi bylo asi šestnáct a fascinovalo 
mě. Proto jsem věděl, že se tam 
podívám ještě někdy znovu. Pojem
klidné a bezpečné město je hodně 

široký a zavádějící pojem. Pravě 
naopak v Jeruzalému se mi líbí, jak
tam vedle sebe žijí lidé několika 
světových náboženství a dokáží 
spolu vyjít. Někteří lidé škatulkují 
celý Blízký východ do jedné 
„země“, která je plná teroristů, 
únosů a jánevímčeho ještě.

To se mi vůbec nelibí a tak se 
aspoň bližšímu okolí snažím 
přiblížit a vysvětlit, že dívat se
na zprávy je dobré, ale taky by si 
člověk měl umět z těch informací, 
co obdrží, vytřídit Zprávy od zpráv.
Zvážit, zda ten člověk, nebo 
médium, které to sděluje, opravdu 
ví přesně na sto dvacet procent, 
jak to doopravdy je, co za tím stojí 
a kdo je vinen. Dívali jsme se
na zprávy v Česku před odjezdem, 
a poté v Izraeli, v Turecku a i
v Rusku. Vždy s nějakým místním 
kamarádem, který sám komentoval
dění v televizi a je zajímavé, vtipné
i smutné zároveň, jak se některé 
stejné zprávy, mezinárodní 
problémy a politické situace liší a 
jak to kdo vnímá.

Petrohrad býval hlavním 
městem Ruska několik set let, 
dýchá jeho atmosféra každým 
svým zákoutím, nebo byste jej 
už zařadil do moderní 
metropole? Jsou Rusové
po vaší návštěvě této země 
opravdu takoví, jak nám je 
prezentují média, čili ve věčné 
válce se Západem, s idei, že 
zítra znamená včera?
Petrohrad se z toho mála Ruska,
co jsem měl možnost vidět, nejvíce
podobal Evropě. Ale jelikož jsem 
viděl opravdu jenom centrum a ty 
nejčastěji navštěvované turistické 
oblasti, nevím, jak Petrohrad 
vypadá celkově. To, co jsme však 
viděli a navštívili, bylo opravdu 
velkolepé. Co se týče zpráv a 
politiky, tak si myslím tohle: pusťte
si zprávy na Západě a uslyšíte, 
jaký je Putin diktátor a jak je 
situace na Blízkém východě 
katastrofální. Pustíte si zprávy
na Východě a slyšíte, jaký je ten 



Obama diktátor a jak se Evropa
do všeho cpe. Pokud cestujete 
opravdu jenom za cílem užít si 
přírodu, poznat cizí kulturu, najít 
nové přátele a odpočinout nebo 
zažít nějaké dobrodružství, tak je 
úplně jedno kam, jak a proč 
jedete. Všude jsou příjemní, 
přátelští a ochotní lidé, pokud se 
stejně tak vy chováte k nim.

Jaké jsou vaše cestovatelské 
plány na další roky?
Rád bych poznal Blízký východ. 
Chtěl bych se podívat do Íránu, 
hlavně vidět Teherán a Isfahán.
S přáteli plánujeme další pouť, 
tentokrát v Norsku z Osla
do Trondheimu. A jak jednou bude 
více času, nebo třeba potřeba 
změny a chuť na čas vypadnout, 

tak bych chtěl projít Appalachian 
Trail v Americe.

Vámi zmíněný Appalachian 
Trail je v přepočtu kolem tří a 
půl tisíce kilometrů, co vás 
táhne a žene, abyste AT 
pokořil?
Nejde o to, to co nejrychleji mít za 
sebou, abych pak mohl mávat 
nějakým razítkem, že jsem cestu 
zvládl. Láká mě na tom právě ta 
vzdálenost a čas, kdy je člověk 
„mimo civilizaci“. Uvědomíte si, že 
všechno, co potřebujete, se vám 
vejde do kapes a batohu, ceníte si 
maličkostí. Člověk začne po pár 
dnech přemýšlet o jiných věcech a 
uvědomí si, kolik zbytečností má
v hlavě normálně během pracovní 
nebo školní doby. Bohužel se ty 

zbytečnosti hned po návratu 
vracejí zpátky, jako kdybych si je 
na letišti cestou tam odložil,
a cestou zpátky zase vyzvedl.

Existuje nějaký cestovatelský 
sen, který vám asi nevyjde?
Těch bude určitě hodně. Ale je fajn
mít více snů a splnit si některé, než
mít jeden nebo vůbec žádný.

Otázka na závěr, která napadne
zřejmě každého čtenáře - 
plánujete své cesty 
zdokumentovat například 
knižně, nebo formou 
přednášek, případně 
dokumentem?
Možná někdy něco napíšu. Kdo ví. 
Rozhodně něco takového neplánuji 
v nejbližší době.

Před Modrou mešitou v Istanbulu

Lukáš Bajgar, Fota: Archív Davida
Zachara, Lukáš Bajgar



HC RT TORAX Poruba hledá slogan, zapoj se i TY a k t u a l i t y

Nejeden sportovní klub nejen
v tuzemsku je spjat
s jednoznačným a nezaměnitelným
sloganem, při jehož vyslovení 
každý ví, o kom je řeč. V Česku se 
mezi nejznámější řadí dva slogany 
odvěkých rivalů z Ostravy a
z hlavního města Prahy. Zatímco 
baníkovské Baník, ****! vzniklo 
zcela spontánně, stojí
za sparťanským My jsme 
Sparta dobře promyšlená 
marketingová akce.

Jelikož je HC RT TORAX Poruba 

otevřen svým fanouškům, rozhodl 

se nabídnout jednomu z nich 

změnit historii klubu. A jak? Pište 

na facebook k příslušnému článku, 

nebo na emailovou adresu 

lukas.bajgar@email.cz své návrhy 

na jednoznačný krátký slogan, 

vystihující HC RT TORAX Poruba. 

Každý nápad bude poté předložen 

vedení klubu a v případě, že bude 

jeden z nich vybrán, obdrží jeho 

majitel nejen permanentní 

vstupenku na domácí utkání

A-týmu v sezoně 2015/2016, ale 

především posune klub novým 

směrem.

Termín uzávěrky pro podání návrhů

je 31. srpna 2015. Nebude-li žádný

slogan shledán jako reprezentativní

pro účely klubu, nebude vybrán 

vítěz.

Společně s hráči A-týmu na Lysou, poté na Pohár RT TORAX

Každý správný fanoušek HC RT 
TORAX Poruba 2011 má na stěně 
pověšen kalendář a pilně 
odpočítává dny do prvního utkání. 
Jenže letos tomu bude trochu 
jinak!

Po prvním utkání v Prostějově se 
mohou příznivci místního klubu 
vydat společně s A-týmem
na vrchol chlouby 
moravskoslezských Beskyd, Lysé 
hory. „Hráči začínají závěrečnou 
fázi přípravy 3. srpna na ledě,“ 
přibližuje plány na druhou polovinu
prázdnin generální manažér 
klubu Pavel Hinner. „Poté je čeká 
třídenní soustředění v Malenovicích
a především zápas s bronzovým 
týmem posledního mistrovství 
světa dvacítek, famózního 

Slovenska.“ Určitě je se nač těšit.

„Chtěl bych pozvat všechny 

příznivce ledního hokeje na již 

čtvrtý ročník O pohár RT TORAX,“ 

ujímá se slova Pavel Hinner. „Hrací 

systém doznal drobných změn, 

namísto dvou skupin se odehraje 

jediná systémem každý s každým. 

Mohu doporučit především zápas

s bronzovým týmem posledního 

mistrovství světa dvacítek, 

famózního Slovenska.

A pro nedočkavce máme letos 

připravenu novinku, fanoušci 

mohou společně s hráči A-týmu 

absolvovat výšlap na Lysou horu. 

Sraz je naplánován na sobotu

8. srpna v 9:30 u hotelu Bezruč a

v 10:00 vyrážíme.“

„Podstatně jsme omladili kádr,“ 

dodává generální manažer, „a i 

proto jsme zvolili reprezentační 

týmy především dvacetiletých

za naše soupeře. Čekají nás boje 

se špičkou svých kategorií, věřím, 

že zápasy hodně klukům dají.“ 

Vždyť výběr slovenské dvacítky 

získal bronz po výhře

nad Švédskem 4:2, brankář Godla 

byl dokonce zvolen nejužitečnějším

hráčem, nejlepším brankářem

a také se dostal do All star týmu 

celého mundialu!

Lukáš Bajgar, Foto: Radim Kolibík




