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Úvodní slovo šéftrenéra 

Zdravím Vážené sportovní přátele příbramského hokeje, 

uplynula sezóna mého působení v klubu a již se rozběhla sezóna další, proto bych chtěl uvést pár 

informací a postřehů o klubové mládeži. 

Na prahu letošní sezóny se vedení klubu rozhodlo k profesionalizaci trenérů, kteří se budou moci 

cele věnovat tréninku, jak na ledě, tak více v suché přípravě, která je nedílnou součástí přípravy 

hráčů, a dále se více podílet na aktivitách klubu. Dále klub dostal přidělen od ČSLH statut na Tre-

néra do malých klubů, kdy se Svaz podílí na mzdě tohoto trenéra, kterým byl určen SR klubu Jan 

Chudý.  

Pokračují tréninky brankářů pod odborným dohledem trenéra M.Brože všech kategorií, které jsme 

rozdělili do dvou bloků, vzhledem k věkovým zvláštnostem našich brankářů. 

Snahou a cílem trenérské filozofie v HC Příbram je neustálé zdokonalování herních činností jednot-

livce a z nich hlavně technika bruslení, od které se odvíjí výborné vedení kotouče a přihrávka. 

V bruslení, vedení kotouče a hlavně kvalitní, včasné a přesné přihrávce vidím značné nedostatky 

našich hráčů. Mým postřehem z minulé sezóny byl fakt, že trénink u žáků se odvíjel  rannou specia-

lizací, kde se vše přizpůsobuje momentálnímu úspěchu a vítězstvím, což k v dlouhodobé práci s mla-

dými žáky nikdy nepřináší efekt, v podobě připravenosti komplexního hráče. 

Z mého působení zde v Příbrami, musím pochválit kolegu Filipiho, který dlouhodobě a kvalitně pracu-

je se svými svěřenci, s kterými přešel do kategorie mladších žáků. Kluci mají kvalitu ve všech her-

ních činnostech jednotlivce, což dokazují v porovnání s ostatními kvalitními kluby!  Vzhledem k to-

mu, že je v této kategorii dostatek hráčů, byl přihlášen i druhý tým žáků do soutěže, tím dostávají 

prostor všichni hráči a dochází k rovnoměrnému zápasovému vytížení všech. 

Zde bych chtěl rovněž apelovat na rodiče, že výsledek v utkání není hlavním ukazatelem připrave-

nosti hráče, trénink a zápas žáků není o tom, tady a teď, ale o dlouhodobé práci s hráči, o kterých 

se následně v kategorii mladší dorost rozhoduje, zda jsou patřičně připraveni a snesou měřítko se 

špičkou českého hokeje. 

Proto prosím o trpělivost rodičů, vše má svůj čas, vývoj hráče se neurychlí postaršováním, náloží 

individuálních tréninků, kempů, tlakem na děti, o co nejlepší výsledky a góly. Rozvoj hokejisty není 

jen o drilu na ledě, či suchu, součástí by měla být hra jakéhokoliv jiného druhu sportu, kdy se rozví-

jí herní intelekt hráče a zdokonalují se pohybové dovednosti. 

Věřím, že společně s trenéry se nám bude v duchu metodiky dařit hráče úspěšně rozvíjet a že do-

stanou v tréninku to, co mají a trenéři nebudou v rozvoji hráčů experimentovat a budou příbramský 

hokej posouvat vzhledem k trendům celosvětového hokeje. 

Na závěr bych chtěl popřát všem hráčům do této sezóny hodně zdraví, aby se jim vyhýbala zranění 

a dařilo se jim ve sportu a hlavně ve svém životě. 

Rodičům přeji mnoho krásných zážitků při utkáních svých ratolestí, aby měli vždy dobrý pocit z 

toho, že svým dětem vybrali pro sport právě příbramský hokej. 

 

Roman HEINDL 

šéftrenér mládeže HC Příbram 

trenér MD, SŽ 
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Od začátku jsme diktovali tempo zápasu a soupeře jasně přehrávali. Stav 2:0 po první třetině byl 

pro Popovice milosrdný. Po čtvrtém gólu předvedli vtipnou scénku hostující brankáři, kdy jednička 

Lorenc chvíli odmítal přepustit své místo kolegovi. Zápas jsme i přes tuto scénku dohráli ve velkém 

stylu a soupeř si čestný úspěch připsal pouze po šťastně proměněném trestném střílení. 

A tým—poslední odehraná utkání 

30.9.2017 HC Příbram x Slavoj Velké Popovice 7:1 

7.10.2017 HC LEV Benešov x HC Příbram 8:4 

21.10.2017 HC Buldoci Neratovice x HC Příbram 1:3  

 

Zápas proti nováčkovi soutěže jsme po bídném začátku dokázali otočit na svou stranu až v závěreč-

né třetině. 

14.10.2017 HC Příbram x SK Černošice—nehráno, utkání odloženo  

    Tabulka KLM k 25.10.2017                   

Poř. Zkr Klub Utkání V Vp Re Pp P             Skóre Roz Body 

1. BN HC Lev Benešov 7 6 0 0 1 0 34 : 20 (14) 19 

2. CE SK Černošice 6 5 0 0 0 1 39 : 14 (25) 15 

3. ME HC Junior Mělník 7 4 1 0 1 1 37 : 18 (19) 15 

4. MBb BK Mladá Boleslav 7 5 0 0 0 2 31 : 21 (10) 15 

5. VP Slavoj Velké Popovice 7 3 2 0 0 2 26 : 23 (3) 13 

6. KH SK Sršni Kutná Hora 7 4 0 0 0 3 25 : 16 (9) 12 

7. PB HC Příbram 6 4 0 0 0 2 27 : 20 (7) 12 

8. CA Hokejový klub Čáslav, z.s. 7 4 0 0 0 3 24 : 20 (4) 12 

9. RA HC Rakovník 7 4 0 0 0 3 21 : 22 (-1) 12 

10. KD HK Králův Dvůr 7 2 1 0 0 4 18 : 29 (-11) 8 

11. LS HK Lev Slaný 7 2 0 0 1 4 29 : 28 (1) 7 

12. PZ Pracovní zálohy Kladno 7 2 0 0 0 5 19 : 30 (-11) 6 

13. ZA HC Žabonosy 7 1 1 0 1 4 14 : 25 (-11) 6 

14. VM HC Rytíři Vlašim 7 1 1 0 0 5 21 : 36 (-15) 5 

15. NR HC Buldoci Neratovice 7 1 0 0 1 5 11 : 27 (-16) 4 

16. PD HC Poděbrady 7 1 0 0 1 5 13 : 40 (-27) 4 



5  Soupisky mužstev mohou být ještě do začátku zápasu upraveny trenéry.  Změny vyhrazeny. 

Soupisky týmů k zápasu 8.10.2016  Soupisky týmů k zápasu 28.10.2017  

HC Příbram  

č.  Příjmení, jméno  post 

2  Vávra Kim  G 

1  Froňka Lukáš  G 

5  Dufek david  D 

7  Šlemenda Petr A D 

9  Erben David  D 

13  Rampfel Arnošt  D 

22  Tobolič Pavel  D 

3  Matouš MIchal  F 

4  Pavel Michal A F 

6  Mácha Ondřej  F 

8  Furch Tomáš  F 

11  Vach Dominik  F 

12  Hlaváč Tomáš  F 

15  Pejsar Ondřej  F 

16  Svoboda Petr  F 

17  Beneš David  F 

18  Peterka Jakub  F 

19  Šmejkal David  F 

20  Anděl Tomáš  F 

 21  Kadič Jakub C F 

 10   Flieger Lukáš    

      

HC Junior Mělník 

č.  Příjmení, jméno  post 

2  Fiala Kamil  G 

3  Šimáček David SD G 

6  Prejza Michal   D 

8  Drábek Václav  D 

13  Chvátal David  D 

21  Kubica Karel  D 

22  Nesládek Jakub  D 

23  Cafourek Miloslav  D 

26  Krejsa Michael  D 

9  Havel Tomáš  A F 

10  Havel David  F 

11  Příhoda Martin A F 

14  Šubrt David  C F 

15  Fedymycz David  F 

20  Šícha Miroslav  F 

37  Kratochvíl David  F 

88  Novotný Ondřej  F 

97  Heran Jindřich  F 

    F 

    F 

     F 

    F 
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11.-17.10.2017—stáž našich trenérů ve Švédsku 
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Během 6 dnů jsme absolvovali trenérskou stáž ve Stockholmu, kde jsme postupně navštívili 3 hoke-

jové kluby - FOC FARSTA, akademii Nacka HK a Djurgarden IF. V těchto klubech jsme se podíleli 

na přípravě a následném analyzováním tréninkových jednotek všech věkových kategorií. Dokonce nám 

bylo umožněno absolvovat trenérskou přednášku na půdě švédského hokejového svazu. Za zmínku 

určitě stojí především přístup k nejmenším hokejistům a pozitivní přístup rodičů. Poděkování patří 

Miroslavu Bláhovi, který nám tuto stáž kompletně zařídil a umožnil nám tak rozšířit si trenérské 

obzory a získání dalších zkušeností. 

Trenéři: Bc. Jan Chudý, Petr Svoboda 

7  
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Odehraná utkání/turnaje v říjnu—sezona 2017/2018 

I. a II.třída — r. 2010/2012 — Miniturnaj (7.10.2017)                                                                          
 

7.10.  

Pro 2.třídu HC Příbram to byl první turnaj v sezoně 2017/2018, pro  pár dětí z první třídy to 
byl první turnaj v životě. Jako první soupeř proti nám nastoupilo domácí mužstvo. Bylo znát, 
že kluci nad námi mají převahu a předváděli nám své hokejové dovednosti.  

Po přestávce vyrazili naši kluci i holky proti druhému soupeři, HC Benešov. Tady jsme se již 
dokázali prosadit a radovat se z gólů.Pro někoho to byly první góly v životě, které si posléze 
zasloužily náležitou odměnu. Turnaj si užily nejen děti, ale i rodiče, kteří po celou dobu neú-
navně fandili a povzbuzovali. Hokej nás baví!!! 

Lucie Plavcová, vedoucí 1.třídy  

 

Autory těchto fotografií jsou rodiče našich nejmenších hráčů. Za poskytnutí děkujeme! 



 10 

Dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na další mistrovské utkání  A muž-

stva na domácím ledě, které se koná v sobotu 4.11.2017 od 17 hodin na zimním 

stadionu v Příbrami. Jako soupeř se nám představí mužstvo BK Mladá Boleslav. 

Věříme, že opět dorazíte v hojném počtu a pomůžete tak mužstvu k vítězství na 

domácí půdě v nové sezóně. Pokuste se vytvořit pro svůj tým opravdu domácí 

atmosféru.  

 

IV.třída— r. 2008 — Miniturnaje 
 

7.10 odehráli hráči 4.třídy svazový turnaj v Příbrami. 

Na domácí půdě kluci ukázali týmovou hru a odhodlanost proto vyhráli nad Hc Sedlčany 21- 
4 i nad HC Žebrák 25- 2  

 

21.10 jsme byli na svazovém turnaji ve Slaném, kde se klukům dařilo.   

Po výhrách nad TJ HC Rakovník 16-3,  HK Slaný 18-11 a jedné prohře s HK Kralupy, které 
byly o malinko důslednější u branky, zvítězili nad HC Příbram 11-6 

J.Majer - vedoucí týmu 



11  

Mladší žáci (r. 2006+2007)                                                                                                                              

 

Utkání 28.9.2017 :  

 IHC Písek vs. HC PB "A"    12:5   ( 5:2, 2:0, 5:3) 

Klasna 2+1, Bogatyrev 2+0, Vogeltanz 1+1, Brázda  0+1  

Áčko navázalo v úvodu utkání na předchozí zápasy a dobrým nástupem šlo do vedení 2:0, ale potom 

přišlo uspokojení, několik laciných gólů a bylo po zápase. Zlepšený výkon v poslední třetině  na obrat 

nestačil. Na předvedenou hru poněkud krutý výsledek. 

 

Utkání 28.9.2017 :  

Slavoj Velké Popovice vs. HC Příbram "B"    9:3   ( 3:0, 1:1, 5:2 ) 

Sirotek 1+1, Pavrovský 1+0, Spilka 1+0, Lukšan 0+1 

Béčko doplněné třemi hráči ročníku 2008, předvedlo bojovný výkon, ale soupeř byl tentokrát silněj-

ší. Velice kvalitní výkon podal gólman Matěj Šefčík.  

 

Utkání 30.9.2017 :  

 HC PB "A" vs. HC Slavoj Český Krumlov    1:3   (0:1, 0:1, 1:1) 

Bogatyrev 1+0, Pavrovský 0+1 

Velice pěkné bojovné utkání, ve kterém jsme se těžce dostávali do zakončení. Na jeden gól se vy-

hrát nedá. 

Utkání 30.9.2017 :  

HC Příbram "B"  vs.  HC Pilsen Wolves   7:8   (3:3, 3:2, 1:3) 

Valta 3+1, Vogeltanz 3+0, Burda 1+1, Klasna 0+2     

Domácí se postupně dostali do vedení 6:3, o které velice snadno přišli a v poslední třetině museli 

dokonce dotahovat dvoubrankové manko. V závěrečné téměř čtyřminutové power play se podařilo 

pouze snížit na rozdíl jednoho gólu, ale vyrovnání nepřinesla.  

 

 



 12 

 

Utkání 7.10.2007 :  

 HC LVI 2009 z.s. vs. HC Příbram "A"    6:2   (0:0, 3:1, 3:1) 

Vogeltanz 1+0, Klasna 1+0, Lenc 0+1 

Parádní zápas odehraný ve vysokém tempu, o výsledku rozhodlo neproměňování našich vyložených 

šancí. První polovinu zápasu odchytala Emma Podušková s čistým kontem. 

 

Utkání 7.10.2017 : 

HC Benešov vs. HC Příbram "B" 9:2  (2:0, 3:1, 4:1) 

Burda 1+1, Gjašík 1+0, Pavrovsky 0+1 

Druhá vysoká prohra v řadě zamrzí, soupeř nás přehrával ve všech činnostech.  

 

Utkání 8.10.2017 :  

HC Příbram "A" vs HC Plzeň 1929   8:3   (1:1, 3:1, 4:1) 

Vogeltanz 4+0, Bogatyrev 1+0, Studnička 1+0, Dörfl 1+0, Brázda 1+1, Kvasnička 0+1, Jeník 0+1,   

20 hodin po těžké bitvě v Č. Budějovicích nás čekal další kvalitní soupeř. Kluci si sáhli na dno svých 

sil, ale i tak soupeře přebruslili rozdílem třídy.   

 

Utkání  14.10.2017 :  

 HC Spartak Žebrák   vs   HC Příbram "A"    2:10   (1:2, 1:5, 0:3) 

Vogeltanz 7+0, Brázda 2+0, Valta 1+1, Dörfl 0+2, Běhal  0+1, Škrdlant 0+1, Jeník 0+1, Studnička 0+1 

Soupeře z horní části tabulky máme za sebou a tak je na čase sbírat nějaké body. Probuzení našich 

střelců odnesl Žebrák. Vojtovi Vogeltanzovi  to opravdu lepilo. Gratulujeme. 

 

Utkání 14.10.2017 :  

 HC Příbram "B" vs, HC Slavoj Český Krumlov  12:3   (7:0, 3:2, 2:1) 

Čížek 1+0, Valta 1+0, Lenc 1+1,Bogatyrev 2+0,Pavrovský 2+2, Herc1+1, Vogeltanz 1+0, Lukšan 1+1, 

Sirotek 2+1, Kvasnička 0+1, 

Jak chutná vítězství okusili i kluci z „béčka“.  Náš bleskový nástup rozhodl, utkání mělo jednoznačný 

průběh. 
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 Starší žáci 

23.9.2017  HC Příbram   vs.   HC Milevsko 10:1  (3:0,1:0,6:1) 

Střelci Příbrami: 

3xHoleček 

2xUhlík 2A 

2xVácha 1A 

1xŠvancar 1A 

1xValvoda; 1xMikeska; Holub 4A; Rožec 1A; Horn 1A 

Do utkání proti spřátelenému klubu Milevska  nastoupila Příbram jako favorit. Do vedení se dostala v 

7. minutě a náskok zvyšovala. Druhá třetina byla chudá na branky, ale  hra se přelévala ze strany na 

stranu. Očekávaný zlom přišel ve třetí části, kdy soupeři hrajícímu v menším počtu došly síly. 

28.9.2017 IHC Písek  vs.  HC Příbram 7:4  (0:0,1:3,6:1) 

Střelci Příbrami: 

2x Holeček 1A 

1x Holub 1A 

1x Štícha 

 Do Písku jsme jeli s vědomím , že nastoupíme proti špičce v naší skupině. 

V 1. třetině jsme hráli překvapivě vyrovnanou partii, a ještě větším překvapením bylo naše vedení po 

skončení druhé třetiny 1:3. V poslední části však Písek přitvrdil . Několik sporných okamžiků sudí 

vyhodnotil ve prospěch domácích , a v našich řadách začala panovat nepřesnost a nervozita.. Na 

výsledku se podepsala i soupeřova zákeřná hra , která vyřadila našeho centra  a znamenala stažení 

celého útoku. Snad se nám proti Písku povede odvetný zápas doma , pokud nám kádr opět neoslabí 

chalupáři. 

30.9.2017 HC Příbram  vs. Český Krumlov 13:1 (7:0,4:1,2:0) 

Střelci Příbrami: 

5x Holeček 2A 

3x Holub 3A 

2x Uhlík 2A 

1x Vitík 2A; 1x Horn; 1x Erben 

 Prodloužený víkend nabídl druhé utkání, ve kterém jsme chtěli zvítězit a zapomenout na hořkou 

porážku. 

Krumlov nastoupil s  ještě o rok starší hráčkou z Vimperka , proti němuž jsme v minulosti odehráli 

nejtvrdší a nejvypjatější utkání. Oproti tomu, my jsme nastoupili pouze s dvěma centry. Přesto jsme 

odehráli  1. část nad očekávání dobře. 

V 27. minutě jsme dosáhli na další desítku a nebylo již o co hrát. 

Petr Vitík, vedoucí kabiny 
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Mladší dorost 

30.9.2017 HC Slavoj Český Krumlov   :   HC Příbram   3:1 

 

7.10.2017 HC Příbram   :   TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 4:8 

Střelci Příbrami: 2x Eduard Rebljan, 1x David Smejtek, 1x Petr Kadlec 

 

15.10.2017 HC Příbram   :   IHC Písek  0:3  

21.10.2017 HC DDM České Budějovice : HC Příbram 3:2 

Starší dorost 

28.9.2017 HC Příbram   :   HC Hvězda Praha 2:5 

30.9.2017 TJ Tatran Sedlčany   :  HC Příbram  4:5 (SN)  

6.10.2017 HC Příbram   :   HC Berounští Medvědi  7:0  

8.10.2017 HC Tachov   :   HC Příbram  3:6 

15.10.2017 HC Příbram   :   HC Spartak Žebrák  13:0  

20.10.2017 HC Příbram   :   HC Benešov 11:2 

22.10.2017 HC Kobra Praha   :   HC Příbram 1:4   

 

V příštím vydání Zpravodaje se můžete těšit na rozhovor s hráčem SD Petrem Sirotkem. 
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HC Příbram bylo opět úspěšné v jednání s ČSLH a získalo i v tomto roce právo zorganizovat 

pro příbramské diváky mezistátní utkání reprezentaci ČR a Ruska do 18 let na ZS v PB. Ten-

tokrát se jednalo o tři utkání konaná v pátek, sobotu a neděli 13.- 15.10. 2017.  

Na krásné fotky od reprezentačního fotografa Ronalda Hansela se můžete podívat na našich 

webových stránkách www.hcpribram.cz. 

Reprezentační utkání Česko—Rusko   13.-15.10.2017 
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Rozhovor s hráčem české reprezentace U18 

Autorem těchto fotografií je Juniorský hokej, stejně tak rozhovoru s hráčem. Tímto děkujeme za 

jejich poskytnutí a možnost podělit se s čtenáři Zpravodaje HC Příbram. 

V sobotu 14.10.2017 po zápase Česko—Rusko 2:4 se nám poštěstilo získat příslib rozhovoru s jedním 

z hráčů české reprezentace—Dominikem Sklenářem. Rozhovor dělala reportérka z jeho domácího 

klubu—Mountfield HK, Lenka Jonešová., která rozhovor ochotně HC Příbram posléze zaslala i s 

hráčovým svolením.  

Dominiku, jak si užíváš pocit hrát s reprezentačním lvem na prsou? 

Tak  je to super pocit! Určitě jsem hrozně moc rád za nominaci a vlastně že jsem se dostal tady na 

ty tři zápasy proti Rusku. Je to pro mě skvělá zkušenost a jsem za to moc rád. 

Dva ze tří zápasů tady v Příbrami jsou už minulostí. Jaký byl mezi nimi největší rozdíl? 

Tak včera (pátek 13.10.) to byla spíš taková „“. Máme hodně týmu novýho a vlastně udolali jsme tam 

výsledek 3:1. Dneska na nás Rusové vlítli, hráli do těla, byli agresivnější, napadali všechno a přebrus-

lili nás. Prohráli jsme 4:2. 

Rusové přivezli do Česka poměrně široký kádr (pozn.28 hráčů), tak bylo i kvůli tomu tomu to 

druhé dnešní utkání odlišné? 

My máme taky širokej kádr, takže já v tom ňák nevidím rozdíl. 

V hledišti máte také početné publikum, ve kterém bylo i několik malých dětí, které si s vámi 

při příchodu a odchodu do kabiny plácaly. Cítíš se coby  být pro děti jakoby vzorem? 

Jako vzorem spíš ne, ale je to super pocit, když vás lidi podporujou a skandujou Češi do toho!....je to 

prostě paráda. Užívám si to. 

Dnešní den byl pro tebe  speciální i kvůli tomu, že jsi oslavil narozeniny. Tým ti po utkání na 

ledě pogratuloval. Jak sis užil dnešní den třeba i z tohoto pohledu? 

(smích) To pogratulování jsem vůbec nečekal hlavně a nějak jsem to zatím vůbec neoslavoval, ale 

uvidíme. Užívám si to tady celý už od začátku, vlastně od úterka, co tady jsem a jsem za to hrozně 

moc rád, že tady můžu být. 

Děkujeme za rozhovor a i my přejeme všechno nejlepší! 
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VÝROBCE KVALITNÍCH OKEN, 

DVEŘÍ A  ZIMNÍCH ZAHRAD 

 

 

 

 

 Plastová okna a dveře INOUTIC 

 Hliníková okna a dveře BLYWEERT 

 Zimní zahrady a příslušenství 

 

 

 

 
 

 Odborné poradenství, montáž, zednické 

začištění, záruční a pozáruční servis 

 

 
Cetos cz s.r.o., Mariánské údolí 121 Příbram II 

www.cetoscz.eu    tel.: 318625968 
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Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim partnerům a sponzorům, za pro-

jevenou loajalitu a finanční podporu hokejového klubu HC Příbram. Věříme, že 

spolupráci, která v loňském roce úspěšně započala, dokážeme ještě více rozvinout 

nejen v průběhu této, ale i v následujících sezonách. Stanete se tak patrioty a 

nedílnou součástí našeho klubu a budete moci na vlastní oči sledovat, jak i díky 

Vaším  finančním prostředkům se daří vychovávat nové hokejové naděje a talenty 

pro nejrychlejší kolektivní sport naší planety. 

                                                                                                         HC Příbram        

Poděkování sponzorům 
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Otevírací doba kanceláře 

Otevírací doba: PO, ÚT, ČT, PÁ 8:30—16:00, ST 10:00—18:00 

Kontaktní osoba: Lucie Plavcová,  telefon: 725 449 555 

Email: lucie.plavcova@hcpribram.cz 

Placení příspěvků 

                               Připomínáme všem hráčům HC Příbram a jejich rodičům povinnost včas platit 

členské příspěvky. Příspěvky můžete uhradit v hotovosti v kanceláři HC na zimním stadionu, vedou-

címu týmu či zasláním na účet: 184587992/0300. Do zprávy pro příjemce, prosím, napište jméno 

hráče a mužstvo, ke kterému patří. Do 31.10.2017 musí mít všichni hráči zaplacenou polovinu roční-

ho příspěvku. Děkujeme vám za spolupráci. 

Využijte služeb STK Zdaboř a podpoříte mladé příbramské hokejisty. 
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