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Úvodní slovo  

Vážení přátelé příbramského hokeje, 

Dovolte mi Vám hned na úvod popřát jen to nejlepší, ale hlavně hodně zdraví a sportovních úspěchů a 

zážitků v novém roce !  

Minulý rok byl pro HC Příbram znovu velmi vydařený – měli jsme opět úspěšný nábor a přivítali přes 

50 nových hokejistů a hokejistek, do sezóny 2018/2019 jsme postavili všechny mužstva vč. nového 

týmu Mladších žáků „B“, posílili jsme trenérskou strukturu a získali i pár hráčů do vyšších kategorií 

vč. A-týmu, převzali jsme stávajícího a zároveň 10-ti násobného mistra ČR v kategorii žen (HC Slá-

via ženy dnes vedoucí extraligu již jako HC Příbram), převzali jsme pod HC Příbram původní Spartak 

Příbram a vytvořili tým mužů HC Příbram „B“ a samozřejmě zorganizovali i reprezentační zápasy „A“ 

týmu České republiky a Švýcarska anebo přátelská utkání reprezentací kategorie U18 mezi Českou 

republikou a Ruskem (které nás díky chování ruských hráčů dostalo i do světových médií …:-) ).  

Já si myslím, že na amatérský klub jsme toho zvládli opravdu hodně a chtěl bych znovu poděkovat 

všem, kteří jakoukoliv měrou přispěli k tomu, že se o příbramském hokeji znovu ví a mluví, a to i na 

celorepublikové úrovni.  

Přestože toho již dosud děláme hodně, naše aktivity se budou dále rozrůstat i v roce 2019 a já budu 

jen rád, pokud se do pomoci s rozvojem klubu zapojí i další lidé. 23. ledna nás čeká další nábor 

v rámci Týdne hokeje, již téměř rok chystáme vytvořit střelnici pro hráče HC Příbram, její realiza-

ce však souvisí s dostupností volných prostor na zimním stadionu, takže všichni doufáme, že se tato 

situace brzy vyřeší a my ji konečně, a doufám, že i za Vaší podpory, budeme schopni vybudovat. 

Dalším velkým tématem je obnovení sportovních tříd pro naše hokejisty a hokejistky. Vedení 6. 

Základní školy tuto ideu vítá a my bychom se rádi navrátili k modelu spojení výuky a sportu tak, jak 

je tomu běžné ve větších klubech a jak tomu bylo kdysi i v Příbrami. Diskuse na toto téma již začala 

a dotčené kategorie budou průběžně oslovovány a informovány o stavu věcí. 

Změny se však nedějí jen u nás, v HC Příbram, ale i na celorepublikové úrovni. ČSLH aktuálně před-

stavilo hokejovým klubům svůj záměr reorganizace soutěží pro sezonu 2019/2020, ke kterému 

vzniká poměrně rozsáhlá diskuse, proto zde detaily ani neuvádím. Pravdou však je, že tyto změny by 

se dotkly téměř všech kategorií počínaje 3. Třídou výše, což by následně mělo dopad i na sestavení 

týmů, trenérskou strukturu a samozřejmě administrativu a rozpočet HC Příbram. Koneckonců, se-

zóna 2018/2019 se nám již překulila do své druhé poloviny a Správní rada pomalu začíná diskutovat 

nad sezónou další … 

I proto bych na závěr svého příspěvku chtěl zhodnotit sezónu dosavadní. Obecně si myslím, že se 

našim týmům a hráčům daří, někdy se střídavými úspěchy, ale nezaznamenal jsem nějaké propadáky. 

Áčko bojuje standardně o play-off, kde se bude rozhodovat o úspěchu či neúspěchu sezóny. Junioři 

si svůj velký cíl již splnili a bojují ve skupině o extraligu. Dorost se sice do podobné skupiny nedo-

stal, nicméně ve skupině o umístění se drží v popředí tabulky. Ačkoliv žákovské kategorie veřejně 

nehodnotíme, všechna mužstva starších i mladších žáků si vedou zdárně a umisťují se v horních 

polovinách svých tabulek. U přípravek se aktuálně výsledky neuvádí vůbec, nicméně dle mě dostup-

ných informací si naši hráči a hráčky vedou velmi dobře a jejich výkony se oproti minulosti dále 

zlepšují. Možná největší radost nám pak dělají „naše“ ženy, které s odstupem vedou extraligu. 

Takže nechť se nám všem daří i nadále a přeji sportu zdar a příbramskému hokeji zvlášť ! 

 

Petr Vinš, prezident, HC Příbram 
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Soupisky týmů k zápasu 12.1.2019 

HC Příbram  

č.  Příjmení, jméno  post 

1  Kodad Matěj  G 

2  Froňka Lukáš  G 

3  Matouš Michal A D 

5  Pouska Martin  D 

7  Šlemenda Petr A D 

9  Erben David  D 

13  Rampfel Arnošt  D 

 14  Grubner Jan  D 

22  Tobolič Pavel  D 

6  Mácha Ondřej  F 

10  Gengel Ladislav  F 

11   Mikeska Ondřej  F 

16  Svoboda Petr  F 

 17  Beneš David  F 

19  Šmejkal David  F 

20  Rejzek Jan  F 

21  Kadič Jakub C F 

24  Dragoun Vojtěch   F 

 25  Pejsar Ondřej   F 

 4  Funk Ladislav    

       

      

HC Junior Mělník 

č.  Příjmení, jméno  post 

2  Fiala Kamil  G 

3  Vokurka Jan  G 

6  Prejza Michal  D 

16  Novák Jakub  D 

18  Cicvárek Tomáš  D 

21  Kubica Karel  D 

22  Kulhánek Mikoláš  D 

26  Krejsa Michael  D 

28  Vaněk Adam  D 

9  Havel Tomáš A F 

10  Havel David  F 

12  Šípek Jakub  F 

14  Šubrt David C F 

17  Stinka Libor A F 

19  Škarohlíd Josef  F 

24  Macek Marek  F 

97  Heran Jindřich  F 

    

    

    

     

     

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

 

21.12.2018 HC Žabonosy x HC Příbram 4:7 

5.1.2019  SK Černošice x HC Příbram 6:2 

Bohužel v utkání byla citelně znát absence některých našich klíčových hráčů. Po vlastních chybách 

jsme v půlce zápasu prohrávali o tři branky. Dokázali jsme se ještě dostat do zápasu, když jsme v 

začátku třetí třetiny snížili na 3-2. I když v této pasáži jsme se dostávali do šancí, projevila se naše 

slabost, zakončení... A poté, když soupeř odskočil opět na dvoubrankový rozdíl jsme už nenašli sílu 

utkání ještě zdramatizovat a naopak soupeř nám vstřelil ještě 2 branky. 

Branky: Gengel 2x 

Skupina západ Z V R P Skóre B +/- 

SK Černošice 16 10 2 4 85:52 33 9 

HC Junior Mělník 16 8 5 3 73:51 32 8 

HC Rakovník 16 10 2 4 63:44 32 8 

HK Lev Slaný 16 9 2 5 83:55 31 7 

HC Příbram 16 9 1 6 77:56 29 5 

Easy Flyers Králův Dvůr  16 2 5 9 45:71 13 -11 

HK Kralupy nad Vltavou 16 3 2 11 45:79 12 -12 

HC Buldoci Neratovice 16 0 6 10 38:73 8 -16 

Skupina východ Z V R P Skóre B +/- 

HC Čáslav  16 12 2 2 81:51 40 16 

HC Poděbrady  16 9 3 4 87:76 32 8 

HC Slavoj Velké Popovice  16 8 1 7 65:65 25 1 

HC Žabonosy 16 8 1 7 73:85 25 -1 

HC Rytíři Vlašim 16 6 1 9 54:72 20 -4 

BK Mladá Boleslav B  16 6 1 9 69:80 19 -5 

HC Žabonosy 16 4 3 9 56:70 18 -6 

SK Sršni Kutná Hora 16 3 5 8 45:59 15 -9 

A tým—tabulka k 11.1.2019 
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3. třída (r. 2010) - Vánoční turnaj Elektrowin Cup 27.12.2018 

Tým 4.tříd o vánočních svátcích pořádal  2. ročník turnaje „Příbramský příklep. 

Navzdory ne úplně ideálnímu termínu se podařilo turnaj kvalitně obsadit a turnaje se nakonec zú-

častnilo 7 týmů. 

Během dvou dnů bylo odehráno přes 20 zápasu na velké hřiště což všechny týmy brali jako generálku 

na druhou polovinu svazové soutěže kdy už začneme hrát „velký hokej“   

Z vítězství a putovního poháru se nakonec radoval tým Benešova. Domácí tým skončil na neoblíbeném 

čtvrtém místě, nicméně předvedený výkon celého týmu byl hodnocen trenéry i diváky velice kladně a 

už se těšíme na druhou půlku sezóny. 

 

Tento víkend budeme hostit tým z Vlašimi v prvním zápasu tohoto roku. Přijďte naše kluky podpořit 

v neděli 13.1.2018 od 10:45 do Velké haly! 

4. třída (r. 2009) - Vánoční turnaj 26.- 27.12.2018 

Hráči a hráčky ze 3. třídy si na svůj vánoční turnaj Elektrowin Cup pozvali soupeře z Mělníka, Mladé 

Boleslavi, Jindřichova Hradce a Karlových Varů. Celý turnaj se nesl ve vánoční atmosféře, děti bojo-

valy o každé vítězství a hlavně—se radovaly ze hry. Vítězný zlatý pohár si odvezli Střelci z Jindři-

chova Hradce, stejně tak dort, ale medaile potěšily každého hráče turnaje.  
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Mladší žáci  A                                                                                                                            

Příbram Winter Cup 2018 

28 -29. prosince se uskutečnil kvalitně obsazený mezinárodní turnaj MŽ  za účasti týmů HC Příbram 

A, Hockey Flaming Stars , Vagaboonds TEAM 21 (SK), HC Kobra Praha, SHL SELECT, Black Hawks, 

HC Stadion Cheb. 

MŽ A vybojovali vynikající  3.místo a Jiří Weber získal cenu nejlepšího brankáře turnaje.  

Sestava HC Příbram: 

Weber Jiří -  Blengino Dário, Brázda Marek, Dörfl David, Herc Michal, Jeník Radek, Klasna Vojtěch, 

Kvasnička Tobias, Studnička Václav, Šašek David, Škrdlant Vojtěch, Veselý Jan, Vogeltanz Vojtěch. 

Trenéři: Milan Filipi, Ladislav Funk 
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Vánoční svátky starší žáci strávili aktivně. 

Dvoudenní Turnaj v Benešově jsme si zarezervovali již v srpnu, z toho důvodu , že zde máme s dvoj-

ročníkem 05/06 ty nejlepší zkušenosti. Abychom uspěli  a měli dostatek hráčů , oslovili jsme Hole-

jdu s Holubem. Ti nakonec pozvání přijali , a byli základním prvkem Příbrami.  

V prvním utkání proti Tiggers55 se projevila nesouhra a velká nervozita .To mělo sice  za následek 

jedinou prohru , které jsme pak litovali  3:5, ale trenér  "Veve" našel ideální sestavu a začal kon-

cert.  

Vlašim jsme (Barča s Holejdou)  sestřelili 9:1.  

Večer jsme opět neočekávaným výsledkem porazili Buldoky Neratovice 7:0. 

Následující ráno jsme porovnali síly s nejmladším  mužstvem turnaje Uničovem , který dlouho hrál 

vyrovnanou hru , ale nakonec povolil a podlehl 4:2. 

A v posledním utkání jsme porazili domácí tým Benešova 5:0. 

To vše mělo za následek že  tři mužstva s jednou prohrou seřadil  tzv. los vzájemný zápas a rozhodl 

o našem 2.místě. 

Z Benešova jsme odjížděli stejně jako vítězové . Měli jsme jasně nejlepší skóre a takový úspěch 

jsme nečekali. Všichni hráči si zahráli tak pěkný hokej , že to nemohlo být lepší. 

  

29.12. jsme se však vrátili nohama na zem. 

Přátelák proti PZ Kladnu ročníku 2006 jsme využili k tomu , aby si zahráli ti co méně hrají mistrov-

ské zápasy.  

vedoucí Petr Vitík 

  

 

      

Starší žáci 
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Dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na sedmé mistrovské utkání  A 

mužstva na domácím ledě, které se koná v sobotu 26.1. od 17:00 hodin na 

zimním stadionu v Příbrami. Jako soupeř se nám představí mužstvo SK Sršni 

Kutná Hora.  

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 

Dorost 

NE 16.12.18    DO : Poděbrady 3 : 1 

Branky : Kadlec 2, Vácha 

Výhra v utkání se silovým soupeřem, navíc ve velmi okleštěné sestavě velmi potěšila. Mužstvo zaslou-

ží velkou pochvalu za bojovný výkon a za překročení svého dvougólového stínu, rovněž brankář 

V.Hajný mužstvo velmi podržel. Utkání velmi dobře odehrály i reprezentatky ČR U16 B.Bartáková s 

D.Habartovou, které se pozdě v noci vrátily z třídenního těžkého turnaje Olympijských nadějí U18 

ve Zlíně, a v utkání kondičně nezklamaly ! 

  

PÁ 21.12.18    Černošice : DO 3 : 2 po S.N. 

Branky : Vácha, Macháč 

Vyrovnané utkání v Černošicích, kde mužstvo bohužel neproměňovalo vytvořené brankové příležitos-

ti, dospělo až k samostatným nájezdům a v této sezóně poprvé prohrálo v této dovednostní soutěži. 

Hráči však odvedli opět bojovný výkon, i předvedená hra měla jisté parametry, jen ty góly opět 

chyběly. V brance podala spolehlivý výkon J.Pejšová. 

  

SO 22.12.18    DO : Zbraslav 3 : 2 

Branky : Bartáková, Švancar, Kadlec  

Poslední utkání v roce, se neslo již v duchu Vánoc, houževnatého soupeře se podařilo zlomit v přesi-

lových hrách, které se, konečně po dlouhé době, podařilo úspěšně sehrát. Pochvala celému týmu 

určitě za výkon náleží, navíc máme radost z toho, že toto druhé utkání ve dvou dnech jsme zvládli i 

kondičně ! V brance podal tentokrát spolehlivý výkon V.Hajný. 

 

Roman HEINDL 

šéftrenér mládeže HC Příbram 
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Junioři 

14.12. 2018, RLJ, nadstavba, 10. kolo, číslo utkání  :  A1868 

HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE  „B“  -  HC PŘÍBRAM           5 : 4       ( 1:1, 2:0, 2:3)  

Vývoj skóre:  1:0; 1:1; 3:1; 3:3; 4:3; 4:4; 5:4    

Branky ( asist. );  

13:16 Dragoun Vojtěch; 40:54 Ebenstreit Alex (Výrut Jan); 44:58 Dragoun Vojtěch (Kraus Jiří); 

55:14 Sirotek Petr (Pokorný Matěj).  

I když kluci prohrávali po druhé třetině o 2 branky v závěrečné třetině manko smazali a vyrovnali 

na 3:3. Domácí po té šli opět do vedení, ale příbramští po 80 vteřinách opět srovnali na 4:4. Bohužel 

90 vteřin před koncem domácí využili hodně spornou přesilovku a závěrečných 30 vteřin příbramští 

hráli v oslabení 3:5. V tomto utkání jsme, ale nebojovali jenom proti domácímu celku, ale hlavně 

proti hlavnímu rozhodčímu, který tedy předváděl věci. I tak kluci podali skvělý výkon, neboť v do-

mácím  řadách se objevilo hned 6 hráčů z extraligové juniorky ČB.   

16.12. 2018, RLJ, 11. kolo, číslo utkání  :  A1873 

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

Vývoj skóre: 2:0; 2:1; 3:1; 3:2; 4:2   

Branky ( asist. );  

17:15 Sirotek Petr (Pokorný Matěj); 33:40 Sirotek Petr (Výrut Jan). 

Opět i přes prohru skvěle odehrané utkání, proti domácím, kteří měli polovinu hráčů z extraligové 

juniorky a příbramští toto utkání odehráli pouze v 11 hráčích. 

21.12. 2018, RLJ, 12. kolo, číslo utkání  :  A1877 

HC PŘÍBRAM   –    IHC PÍSEK                               1 : 2              ( 1:0, 0:2, 0:0)  

Vývoj skóre:  1:0; 1:2.   

Branky ( asist. );  

07:20 Ebestreit Alex (Vinš Ondřej, Macek Matěj). 

Další jeden z opravdu hokejových zápasů. Do Příbrami přijel vedoucí celek naší nadstavby, který 

ještě neztratil ani bod a příbramští mu byli opravdovým soupeřem. Pro hosty zcela nečekaně jsme 

se dostali do vedení a ještě v polovině třetiny jsme uhájili 5 min. oslabení. Hosté ve druhé třetině 

obrátili a my několik slibných šancí neproměnili. Ve třetí třetině branka nepadla. Příbramští podali i 

ve 12 hráčích skvělí výkon a rovněž některé zásahy brankáře hosté nechápali. Hosté naopak přijeli 

ze 17 hráči z nichž 6 pravidelně nastupuje za „A“ tým ve 2 lize. Takže i přes prohru, skvělí výkon. 

6.1. 2019, RLJ, 13. kolo, číslo utkání  :  A1880 

HC  TÁBOR  -  HC PŘÍBRAM                         6 : 2         ( 2:0, 2:0, 2:2)  

Vývoj skóre:   6:0; 6:2 

Branky ( asist. );  

57:25 Erben Jakub (Makovec Filip, Sirotek Petr); 57:40 Kraus Jiří (Rejzek Jan, Erben Jakub). 

Z naší strany nepovedené utkání na které musíme rychle zapomenout a připravit se na další. 
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Zveme vás na akci Pojď hrát hokej—23.1.2019 od 17:00 
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