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Úvodní slovo  

Vážení příznivci příbramského hokeje, 

 

rád bych Vás touto cestou informoval o dění v našem klubu, co se týče nejmladších 

kategorií. Určitě největší radost nám všem dělá početná základna v náboru, kde pod 

vedením Michala Šimůnka a jeho asistentů dělá první hokejové krůčky zhruba 50 nej-

menších hokejistů.  

To se samozřejmě pozitivně projevuje na počtu dětí, které máme v kategoriích u To-

máše Holečka a musíme tak řešit velice příjemné starosti, že máme na ledě během 

tréninků jedné kategorie moc dětí. V rámci spolupráce mezi trenéry od náboru až po 

čtvrtou třídu, tak může hladce probíhat posouvání hráčů mezi jednotlivými kategorie-

mi tak, aby měl každý náš hráč, co největší zapojení do tréninku a především do hry. 

K tomuto počtu ve velké míře přispívá jak celorepubliková akce ČH Pojď hrát hokej, 

která nás čeká opět v průběhu ledna, tak i projekt Bruslení do škol, který se nám po-

vedlo úspěšně nastartovat již v loňské sezoně. 

 Během projektu, který má za úkol jednak přivést opět děti na zimní stadion, 

tak i jako přidanou hodnotu rozšiřovat naši členskou základnu, bylo odučeno více než 

60 lekcí pro příbramské školy. V letošní sezoně projekt opět pokračuje a jeho působ-

nost byla rozšířena i na školy mimo naše město. Dětem jsou v rámci výukových lekcí 

zapůjčovány brusle, helmy a rukavice z našich skladových zásob, aby nebyl nikdo limi-

tován a mohl se tak účastnit všech lekcí. 

 Jak mnozí z Vás již zaznamenali, povedlo se zrealizovat pro naše hráče tzv. 

dobruslování, kam se mohou hlásit všichni zájemci bez rozdílu dovedností. Během těch-

to tréninků mají možnost hráči rozvíjet a zdokonalovat jak bruslařské, tak individuální 

dovednosti s kotoučem pod vedením našich zkušených trenérů.  

 Na závěr bych Vám všem rád popřál především spoustu radosti z hokeje, jeli-

kož to je to nejdůležitější u našich nejmenších hokejistů.  

 

Jan Chudý, vedoucí trenér sportovního střediska 
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Soupisky týmů k zápasu 24.11.2018 

HC Příbram  

č.  Příjmení, jméno  post 

1  Čech Jakub  G 

2  Kodad Matěj  G 

3  Matouš Michal A D 

5  Pouska Martin  D 

7  Šlemenda Petr A D 

13  Rampfel Arnošt  D 

14  Grubner Jan  D 

 22  Tobolič Pavel  D 

10  Gengel Ladislav  F 

11  Mikeska Ondřej  F 

15  Furch Tomáš  F 

16   Svoboda Petr  F 

17  Beneš David  F 

 18  Anděl Tomáš  F 

19  Šmejkal David  F 

20  Rejzek Jan  F 

21  Kadič Jakub C F 

25  Pejsar Ondřej  F 

      

      

       

      

HC Rakovník 

č.  Příjmení, jméno  post 

30  Burgr Tomáš  G 

55  Joska Ondřej  G 

7  Mikeš Daniel  C D 

25  Zuska Pavel   D 

18  Vyskočil Tomáš  D 

2  Hulcr Lukáš  D 

4  Vlk David  D 

12  Grill Jaroslav  F 

13  Okegawa Yuya  F 

14  Tolkner Martin   F 

17  Hegenbart Pavel A F 

20  Ságner Filip  F 

22  Kounovský Petr A  F 

16  Macháček Vladimír  F 

15  Kratochvíl Jiří  F 

11  Šroubek Josef  F 

10  Nekvinda Jiří  F 

    

    

    

     

     

Soupisky mužstev nebyly k datu vydání Zpravodaje k dispozici. Byly převzaty z posledních utkání.  
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A tým—poslední odehraná utkání 

Aktuálně nás víc těší zisk 3 bodů, než samotná předvedená hra, která byla místy strašidelná. Trošku 

měřítko snese pouze 1 pětka, která obstarala všech 5 gólů. Zbývající 2 pětky se bohužel nebyly 

schopny střelecky prosadit ani proti soupeři, jako jsou Neratovice, což je pro nás zarážející a bu-

deme s tím už muset něco udělat. Ukázalo se, jak je pro nás důležitý Láďa Gengel, který odešel ze 

zápasu s bilancí 1 gól a 4 asistence.  

Branky: Mikeska 2x, Gengel, Mácha, Svoboda 

27.10.2018 HC Příbram x HC Buldoci Neratovice 5:2 

3.11.2018  HK Králův Dvůr x HC Příbram 3:10 

Odehráli jsme velmi dobré utkání. Po celou dobu jsme dokázali držet stanovenou taktiku a soupeře 

jsme k ničemu zásadnímu nepouštěli. 

Konečně jsme byli schopni být v pohybu po celý zápas, což se objevilo v počtu nastřílených branek. 

Po dlouhé době jsme byli spokojeni jak s body, tak i s předvedenou hrou. 

Ale aktuálně je potřeba vše potvrdit v domácím zápase s Čáslaví. 

 

Branky:  Mácha 2x, Šmejkal 2x, Beneš 2x, Grubner, Mikeska, Gengel, Pejsar 

10.11.2018  HC Příbram x Hokejový klub Čáslav, z.s. 7:2 

Začátek zápasu vyzníval spíše pro soupeře, který byl bruslivější, ale narážel na našeho brankáře 

Kubu Čecha, který chytal opět ve výborné formě. V dalším průběhu zápasu jsme hru vyrovnali a 

zaskočili soupeře góly, na které nedokázal reagovat. Musíme smeknout před našimi hráči, kteří od 

druhé třetiny neskutečně bojovali, makali jako tým a nenechali se rozhodit soupeřem, kterého s 

blížícím se koncem zajímali jiné věci než hokej.... 

 

Branky: Gengel 2x, Šmejkal, Beneš,  Grubner, Pejsar, Svoboda 

17.11.2018  Slavoj Velké Popovice x HC Příbram 4:2 

Od začátku zápasu jsme tahali za kratší konec. Nedokázali jsme se přizpůsobit soupeřovu tempu a 

musíme uznat větší kvalitu Velkých Popovic, které vyhráli zcela po zásluze. 

My jsme naopak zklamáni z výkonu některých našich hráčů. 

 

Branky: Gengel, Matouš  



 6 

Skupina západ Z V R P Skóre B +/- 

HC Junior Mělník 10 6 2 2 46:35 21 3 

HC Příbram 10 6 1 3 50:29 20 5 

HK Lev Slaný 10 5 2 3 53:32 19 7 

SK Černošice 10 6 1 3 52:36 19 7 

HC Rakovník 10 6 1 3 38:29 19 4 

Easy Flyers Králův Dvůr  10 1 3 6 22:39 8 -10 

HC Buldoci Neratovice 10 0 4 6 28:46 6 -12 

HK Kralupy nad Vltavou 10 1 1 8 26:60 4 -8 

Skupina východ Z V R P Skóre B +/- 

HC Čáslav  10 6 2 2 45:35 22 10 

HC Slavoj Velké Popovice  10 6 1 3 48:37 19 1 

HC Poděbrady 10 5 2 3 51:53 18 3 

HC Žabonosy 10 3 3 4 40:38 15 -3 

BK Mladá Boleslav B  10 4 1 5 43:46 13 -5 

HC Lev Benešov 10 4 1 5 45:54 13 1 

Sk Sršni Kutná Hora 10 2 5 3 30:34 12 -3 

HC Rytíři Vlašim  10 4 0 6 34:48 12 0 

A tým—tabulka k 23.11.2018 

Utkání 10.11.—HCPB vs. Čáslav 





Odehraná utkání a příprava hráčů 
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1. třída (r. 2012)  

1. třída - V září a říjnu jsme absolvovali turnaj v Neratovicích a přátelský zápas s Rakovníkem v 

Příbrami. 

Výsledky nepíšu, protože v těchto kategoriích nejsou podstatné, ale musím vyzdvihnou výkony všech 

hráčů jak přenáší dovednosti z tréninku do hry. 

Tímto chci poděkovat všem rodičům, že chodí s dětmi poctivě na tréninky a hlavně všem trenérům 

kteří mi hodně pomáhají!!!! 

2. třída - V září jsme hráli první svazový turnaj v Černošicích, kde kluci a holky ukázali sílu tohoto 

týmu. 

I v říjnu jsme hráli přátelské utkání s Hvězdou Praha a Rakovníkem kde nám opět předvedli, že je 

hokej opravdu baví. 

Opět chci touto cestou poděkovat rodičům, že své děti pravidelně vodí na tréninky v tak hojném 

počtu a trenérům, kteří mi hodně pomáhají!!!! 

Trenér 1.2. třídy T. Holeček. 

2. třída (r. 2011) 
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Mladší žáci  B                                                                                                                            

 

17.11.2018 SK Sršni Kutná Hora : HC Příbram 2 : 8 

Branky : Kadlec 5, Švancar, Kubát, Bartáková 

Do K.Hory odjíždělo mužstvo s malým počtem hráčů, kádr byl oslaben odchodem dvou hráčů do 

extraligy a ještě nemocí. Přesto se podařilo překročit svůj dvougólový stín z mnoha zápasů, kdy 

zakončovací dovednost zůstává kdesi na tréninku. Mužstvo se letos prvně prosadilo výrazně střelec-

ky a se soupeřem si dokázalo i chvílemi zahrát pohledný hokej. Střelecky se blýskl kapitán Petr 

Kadlec, kterému se po přesunu z obrany do útoku, nebývale střelecky dařilo. 

 

18.11.2018  HC Příbram : SK Černošice 2 : 1 

Branky : Kadlec, Kříž 

Utrápená výhra, která se však počítá. Opět se mužstvo potýkalo se střeleckou impotencí, navíc 

hráči plodili velké množství naivních a dětských chyb, které soupeř naštěstí nedokázal potrestat. 

Děvčata a chlapci však podali bojovný výkon a vítězství se podařilo s velkými peripetiemi uhájit. Přes 

malý počet hráčů, tým oba zápasy ve dvou dnech zvládl a za to mu náleží velká pochvala. 

 

Roman HEINDL, šéftrenér mládeže HC Příbram 

Dorost 

Hráči MŽ "B" měli úspěšný start do nové sezony.  

Po výhrách nad TJ Tatran Sedlčany, které jsme porazili 16:4, jsme si užili také krásný zápas proti 

HK Kralupy nad Vltavou, kdy jsme soupeře přehráli 12:2. V zápase proti HC Lev Benešov, kdy jsme 

soupeře téměř nepustili ke kotouči, jsme zvítězili 10:1 a i v závěru dalšího odehraného zápasu proti 

HC Benátky nad Jizerou jsme se těšili z výhry 10:3 . 

Zatím jediná prohra byla na domácí půdě, kde jsme hostili HC Buldoci Neratovice. Byl to vyrovnaný 

zápas až do samého konce, kdy nám došly síly a soupeř toho neváhal využít a v samém závěru nám dal 

dvě rychlé branky a po výsledku 5:7 jsi odvezl vítězství. 

 J.Majer, vedoucí týmu 
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28.10. 2018, RLJ, nadstavba, 1. kolo, číslo utkání  :  A1831 

HC PŘÍBRAM  - HC VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC         8 : 2       ( 2:1, 4:1, 2:0)  

Vývoj skóre:  1:0, 1:1, 3:1, 3:2, 8:2    

 Branky ( asist. );  

04:01 Sirotek Petr (Ebenstreit Alex, Vinš Ondřej); 16:58 Erben Jakub (Kraus Jiří, Furch Tomáš); 

21:41 Funk Ladislav; 31:38 Funk Ladislav ( Furch Tomáš, Sirotek Petr); 35:42 Sirotek Petr 

(Ebenstreit Alex); 38:12 Sirotek Petr (Furch Tomáš); 41:36 Sirotek Petr (Ebenstreit Alex); 58:06 

Straka Matěj ( Makovec Filip, Kosinová Karolína).  

Ač tomu skóre nenasvědčuje, tak utkání bylo vyrovnané a to jak na šance, tak na střely. Vždyť v 

polovině utkání byl stav utkání 3:2, ale my jsme tentokrát měli více střeleckého štěstí než soupeř. 

 

4.11. 2018, RLJ, 2. kolo, číslo utkání  :  A1838 

HC PŘÍBRAM  - SC KOLÍN        1 : 5       ( 0:1, 0:2, 1:2)  

Vývoj skóre:  0:4; 1:4; 1:5   

 Branky ( asist. );  

57:31 Ebenstreit Alex (Furch Tomáš) 

Opět vyrovnané utkání, kdy jsme tentokrát neměli více přesnosti v zakončení. Neproměňovali jsme i 

vyložené šance a nastřelili tyčku za stavu 0:1. Po té jsme ke konci druhé třetiny bohužel v rozmezí 3 

minut 2 x inkasovali a my opět šance pálili a nastřelovali tyčky. Naše branka přišla až příliš pozdě. 

 

11.11. 2018, RLJ, 3. kolo, číslo utkání  :  A1840 

HC PŘÍBRAM – HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE  „B“          7 : 2       ( 1:0, 4:1, 2:1)  

Vývoj skóre:  2:0, 2:1, 6:1; 6:2; 7:2    

 Branky ( asist. );  

16:49 Výrut jan (Rejzek Jan); 21:42 Výrut Jan; 31:52 Rejzek Jan – TS; 35:34 Rejzek Jan (Sirotek 

Petr, Erben Jakub); 37:30 Výrut Jan (Erben Jakub); 41:00 Smejtek David (Výrut Jan); 54:24 Furch 

Tomáš ( Funk Ladislav, Kraus Jiří). 

 

Kluci podali dobrý kolektivní výkon. Soupeř přijel s deseti hráči a držel krok do poloviny utkání, kdy 

byl stav pouze 2:1 pro domácí. Soupeř měl slibné šance, ale ty díky výkonu našeho brankáře nepro-

měnili. Ve 32 min. bylo za hákování na příbramského hráče v samostatném úniku nařízeno trestné 

střílení. Toto bylo proměněno a od té chvíle byly domácí lepším týmem a zvyšovali náskok až na ko-

nečné skóre.  

  

 

      

Junioři 
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Junioři—pokračování 

16.11. 2018, RLJ, 4. kolo, číslo utkání  :  A1845 

HC PŘÍBRAM – SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  „B“          0 : 4       ( 0:2, 0:1, 0:1)  

V tomto utkání se nám nedařilo, hlavně koncovka a také jsme byli zbytečně vylučováni. Malou útě-

chou snad jen to, že kluci byli hostům vyrovnaným soupeřem, kteří přijeli s 15 hráči a brankářem, 

kdy 10 z nich pravidelně nastupuje i za extraligovou juniorku Žďáru a dva hráči i za „A“ tým ve 

druhé lize.   

 

18.11. 2018, RLJ, 5. kolo, číslo utkání  :  A1849 

IHC PÍSEK  -  HC PŘÍBRAM           5 : 3       ( 2:1, 1:2, 2:0)  

Vývoj skóre:  2:0, 2:3, 5:3   

Branky ( asist. );  

12:13 Sirotek Petr; 27:48 Makovec Filip (Sirotek Petr); 33:36 Macek Matěj (Makovec Filip).   

V prvních 10 min. bylo vidět, že jsme přijeli na led vedoucího týmu nadstavby, který ještě neztratil 

ani bod a už jsme prohrávali 2:0, ale ještě v první třetině jsme snížili a ve druhé dokonce stav obrá-

tili v náš prospěch na 3:2. Domácí však minutu před koncem druhé třetiny po naší chybě vyrovnali.  V 

tu chvíli jsme byly  lepší než domácí a ty tím byli zaskočeni a zřejmě proto ve třetí třetině začali 

„úřadovat“ sudí ve prospěch domácích, kdy po vymyšleném faulu v polovině třetiny jsme hráli v osla-

bení a inkasovali branku. Po té v době kdy jsme se nadechovali k závěrečnému náporu, tak opět 

rozhodčí fauly na naše hráče netrestali a naopak kdejaký průvan okolo domácího hráče byl potres-

tán. Takže závěrečných šest minut jsme odehráli v oslabení 3 na 5 a bohužel obdrželi pátou branku. 

Takže o rozhodování ve třetí třetině máme svůj názor, poněvadž pokud by takto „neúřadovali“, tak 

bychom si všechny body odvezli my a to se zřejmě stát nesmělo. 
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Dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na sedmé mistrovské utkání  A 

mužstva na domácím ledě, které se koná v sobotu 8.12.2018 od 17:00 hodin 

na zimním stadionu v Příbrami. Jako soupeř se nám představí mužstvo HK Kra-

lupy nad Vltavou.  

Hned další neděli 16.12.2018 se od 17:00 hodin utká náš A tým se soupeřem 

BK Mladá Boleslav. 

Věříme, že 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.  

Pozvánka na mistrovské utkání A mužstva 

Odehraná utkání: 

18.11.2018  HC 2001 Kladno—HC Příbram 1:5 

24.11.2018 HC Litvínov : HC Příbram  - na výsledek se čeká 

HC Příbram—Ženy 

***v nových dresech *** 

***18.11.2018—v Kladně*** 
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