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PŘÍBĚH HOKEJOVÉHO ŽIVOTA

4 David Nosek
si Zlín velmi oblíbil. Poprvé sem přišel 
na začátku kariéry a odehrál tady sedm 
sezon. Nyní se sem vrátil a dál odvádí 
cenné služby. 4
se uskutečnily 13. ledna 2019. Podívejte 
se na krátkou fotoreportáž z utkání, 
kde se žlutomodrým podařilo naplnit 
stadion, vyhrát a ocenit legendu.

ELEKTRIZUJÍCÍ MOMENTY

8 Oslavy 90 let

TOP 10

10 Reprezentanti
ve žlutomodrém dresu. Žebříček hráčů 
podle dosažených úspěchů v národním 
mužstvu. Kdo získal nejvíce titulů a kdo 
byl na nejvíce šampionátech?

ŽIVOT S HOKEJISTOU

14 Anastasia Košovenková
ví, že odvaha je potřeba v hokeji 
i podnikání. Přítelkyně Antonína 
Honejska Anastasia ve Zlíně otevřela 
nově svatební salon.

BERANI VE SVĚTĚ 

16 Lukáš Buchta
se vydal nevšední cestou. Nezaměřil 
se jen na hokej, ale chtěl mít 
vystudovanou i vysokou školu, kterou 
studuje v Omaze. 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

18 Matyáš Hamrlík
je nadějný juniorský obránce, který 
se bude ucházet o místo v A-týmu. 
Nechce zklamat sebe ani tátu, který je 
zároveň jeho trenérem.

10

14

18

   MAGAZÍN
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Do Zlín přišel David NOSEK dvakrát, poprvé v sezóně 2003/04 a hned 
oslavil titul, podruhé se vrátil o čtrnáct let později. Nyní v mladém 
kádru zlínských Beranů plní úlohu asistenta kapitána a člena elitní 

formace žlutomodrých. 

Všechno začalo už ve druhé třídě v Olomouci. 
K hokeji mě přivedl otec a já začal hrát i s brá-
chou. Vždycky nás k tomu vedl a snažil se nás v 
tom udržet. Vyzkoušeli jsme si i fotbal, zahráli si 
nějaké zápasy. Ale nejvíc nás s bráchou bavil prá-
vě hokej, takže jsme zůstali u něj.  

V Olomouci jsem hrál za žáky, měli jsme velmi 
dobrý ročník – Pavel Brendl se vytáhnul vysoko 
na draftu, zajímavou kariéru měl i Patrik Moskál a 
další hráči odešli hrát do Vsetína. Mně se naskyt-
la možnost jít do Třince. Díky trenéru Hadamczi-
kovi jsem měl šanci si zahrát v Áčku, takže jsem 

té možnosti využil. V Olomouci jsem perspektivu 
neviděl.

Třinec byl obecně dobrá škola, byli tam hráči, na 
které jsem se jako děcko díval v televizi (smích). A 
teď jsem si s nima mohl zahrát, což pro mě bylo  
neuvěřitelné. Byla tam slovenská ekipa – Sekeráš, 
Daňo, Jánoš. Ujčík, který v té době rozhodoval 
mistrovství světa. Nebo Richard Král, nejšikovnější 
hokejista, jakého jsem do té doby neviděl. 

Ve své druhé sezóně, když už jsem hrál pravi-
delněji, jsem se dostal na MS do 20 let. Bylo to po-

Příběh z hokejového života

STŘELEC 
OD MODRÉ

Libor Kožík, Veronika Kožíková, foto: Jiří Zaňát, Robin Nevřala
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slední zlato, které Česká republika vyhrála v této 
kategorii. Asi to byl skvělý úspěch, ale já to tak 
vlastně ani nevnímám. Jako mladý kluk si prostě 
ani neuvědomujete, jaký je to úspěch. Berete to 
tak, že ten turnaj chcete vyhrát, ale ty důsledky si 
ani neuvědomujete a nijak to neřešíte. 

To období v Třinci bylo fajn, ale poslední rok se 
hodně změnilo. Byl tam asi komunikační šum mezi 
mojí a manažerovou představou budoucnosti. Na  
konci sezóny jsem byl za zvláštních okolností vy-
měněn do Havířova. Po sezóně se mi ozval pan 
S t a v j a ň a , 
který mě 
jednu sezó-
nu v Třinci 
vedl, jestli 
bych ne-
chtěl jít do 
Zlína a já 
jsem to sa-
mozřejmě 
hned vzal. 

Zlínu se předchozí sezóna vůbec nepodařila, až 
třinácté místo, ale tým tady byl dobrý. Navíc při-
šel pan Bokroš, který byl známý svojí přísností a 
tvrdostí. Hodně vyvíjel tlak na hráče, aby je dostal, 
kam potřebuje. Bylo to velmi psychicky náročné. 
Sezóna ale skončila titulem, takže člověk to s od-
stupem hodnotí dobře.

Pro mne byla specifická čtvrtfinálová série s 
Třincem. První sezóna proti klubu, ze kterého 
člověk odejde, je vždycky speciální. Člověk cítí, 
že tam ještě před pár týdny hrál, takže i to play 

off jsem tak prožíval a chtěl jsem přes ten Třinec 
strašně postoupit. To se se podařilo i s dávkou 
štěstí. Tři vteřiny před koncem jsme vyrovnali a 
pak otočili zápas. To bylo velmi emotivní. A pak 
jsme dokráčeli k postupu a později k titulu. 

Další sezóna byla vlastně taky specifická, pro-
tože byla výluka. Vím, že tady bylo strašně silné 
mužstvo. Celou sezónu jsme hráli výborně. Po 
snadném čtvrtfinále s Litvínovem jsme otočili sérii 
s Vítkovicemi ze stavu 1:3. To nás stálo moc sil. Po 
euforii přišlo vystřízlivění a čtyři porážky od Pardu-

bic. V základní 
části jsme je 
vždy porazili, 
ale tady jsme 
neměli už 
dost sil. Byla to 
strašná škoda. 

Zlín se vždy 
mohl pyšnit 

jednou věcí - výbornou partou, a to se projevova-
lo v následujících sezónách. Jádro se tady drželo 
a fungovalo, pan Bokroš k tomu vždy přivedl jen 
pár hráčů, kterými kádr dobře doplnil. Strávil jsem 
zde nakonec sedm let a rád na ně vzpomínám. 

Největší šok pro mne přišel v půlce sezóny 
2009/10, kdy si mne nečekaně zavolal pan Venera 
do kanceláře a řekl mi, že mě vyměnil za Jardu 
Kristka do Karlových Varů. Počáteční reakce byla 
samozřejmě naprostý šok. Byl jsem z toho úplně 
hotový, ale takový je hokejový život. Nakonec se 
to ukázalo jako docela dobrý krok.

„První sezóna proti klubu, ze kterého 
člověk odejde, je vždycky speciální. Člo-
věk cítí, že tam ještě před pár týdny hrál, 
takže i to play off jsem tak prožíval a chtěl 
jsem přes ten Třinec strašně postoupit.“
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I pan Venera tehdy řekl, že všechno zlé je k ně-
čemu dobré a měl pravdu. I když první dva, tři 
měsíce v Karlových Varech jsem těžko skousával, 
bylo to pro mě opravdu náročné. Stěhoval jsem 
se přes celou republiku, musel jsem si zvykat na 
nové mužstvo a na nový systém. Já takové změny 
nemám moc rád.

 Do dalšího roku tam přišel opět pan Stavjaňa a 
mně se začalo dařit. Nakonec to bylo skvělé an-
gažmá.

D o s t a l 
jsem hod-
ně prostoru. 
Tady ve Zlí-
ně to v kon-
kurenci Lar-
ryho (pozn. 
M. Hamrlíka) bylo velmi těžké, pokud nebyl zraně-
ný, tak jsem hrál až druhou přesilovku. Ve Varech 
to bylo samozřejmě postavené na mně, na kaž-
dou přesilovku jsem chodil jako první. Měl jsem 
dobré spoluhráče, celá první lajna s Kumstátem a 
Pechem byla strašně silná.

V roce 2011 přišla možnost odejít do Ruska do 
týmu Neftěchimik Nižněkamsk. Bral jsem to jako 
velkou zkušenost, nikdy jsem v zahraničí nebyl. 
Začátek byl skvělý, tři body v prvních třech zápa-
sech, ale pak na mne dolehla nějaká viróza. Čtr-
náct dnů jsem jen ležel a potom mne trefil nějaký 
Kanaďan a já si natrhl vazy v kotníku. Po sezóně 
jsem se tedy vrátil zpět do Karlových Varů a na 
konci letní přípravy jsem si přetrhl achilovku. Říkal 
jsem si, že sezóna je v háji, ale skvělí lékaři to dali 
dohromady a díky tomu, že hokejista tu achilovku 

moc nepotřebuje. Brzy jsem se vrátil a měl jsem 
životní sezónu – 42 bodů, bohužel týmu se neda-
řilo podle představ. 

Následně jsem dostal možnost odejít do Brna, 
ale tam jsem se moc dlouho nezdržel. V průbě-
hu sezóny přišla nabídka vrátit se do Třince. To 
bylo super, vracel jsem se tam po 10 letech. Týmu 
se dařilo hned, jak jsem přišel a vyhráli jsme snad 
14 z 15 zápasů. I čtvrtfinále proti Pardubicím bylo 

v pohodě, ale 
pak přišel v se-
mifinále Zlín. 

Pro mne 
to byla stále 
zvláštní situa-
ce, protože s 
Vary jsem tady 

play off nikdy nehrál. Začátek byl skvělý, vedli jsme 
2:0, ale pak jsme nepochopitelně prohráli 4 zápa-
sy v řadě. To byl velký šok, protože tým šlapal vel-
mi dobře. 

Se Zlínem jsem vypadl ještě jedenkrát. Obecně  
ale vzpomínám na druhé působení v Třinci rád, 
škoda jen, že jsme nedotáhli do úspěšného konce 
finále proti Litvínovu. 

Potom se objevila možnost se vrátit do Zlína, 
říkal jsem, že si udělám druhé kolečko, a tak jsem 
si zopakoval rok 2003 (smích). O působení ve Zlí-
ně jsem hodně stál. Nemám rád zvykání na no-
vou organizaci, takže jsem rád, že jsem se vrátil do 
známého prostředí. 

„Objevila možnost se vrátit do Zlína, ří-
kal jsem, že si udělám druhé kolečko, tak 
jsem zopakoval přestup z roku 2003. O 
působení ve Zlíně jsem hodně stál.“

 Radost z jízdy

Magazín Beran     I     7

Příběh z hokejového života     I     Tomáš  Žižka

 Radost z jízdy
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V letošní sezóně byly tři výroční utkání, v  
každém z nich byl vyvěšen dres jedné legendy. 
V zápase proti Plzni to byl dres číslo 9 Bohumila  
Kožely, dlouholetého činovníka, hráče a trenéra 
žlutomodrých. Při zápase s pražskou Spartou se cti 
dočkal bývalý kapitán a současný člen realizačního 
týmu Miloslav Sedlák. 

Největších ovací se dočkal Petr Čajánek při  
zápase s Dynamem Pardubice v rámci  
dovršení oslav zlínského hokeje. Oslavy byly  
velkolepé, fanoušci připravili největší choreografii 
v historii klubu, hokejisti jasně přehráli soupeře 5:1 
a velmi povedený  start před zlínskými fanoušky si 
připsal i navrátivší Libor Kašík.

Žijící hráči, kteří mají svůj dres pod střechou 
Zimního stadionu LČ rozhodli, že v letošní sezóně 
nebude žádný jiný dres vyřazen. Nyní je čas dívat 
se dopředu, a to nejen z herního pohledu. 

Z této diskuze vznikl požadavek na vytvoření 
Síně slávy zlínského hokeje s jasně danými pravidly 
a členskou základnou. Tu by tvořilo větší množství 
bývalých hráčů, trenérů a činovníků klubu.

Vzhledem k tomu, že místa pod stropem ZSLČ 
jsou omezená a ocenění za přínost pro zlínský 

hokej si zaslouží velké množství  
hráčů, se Síň slávy jeví jako ideální 
řešení. 

V průběhu příští sezóny vznikne 
Síň slávy zlínského hokeje, která 
bude mít své místo i na ZSLČ, ač 
prozatím v omezené míře. 

Zlínský hokej oslavil 13. ledna 2019 devadesát let od prvního 
utkání. To se uskutečnilo 13. ledna 1929 proti Kroměříži, kdy 
tým SK Baťa prohrál 2:7. Oslava devadesátin se však povedla 

- skvělý výkon zlínských hokejistů, retro dresy, které si vybrali 
samotní fanoušci a především slavnostní vyvěšení  

dresu č. 16 Petra Čajánka.

Libor Kožík, foto: Robin Nevřala

Všecho nejlepší!
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TOP 10
Mistrovství světa a Olympijské hry - není větších turnajů, kde by mohli 
hráči hrdě reprezentovat svoji zem. Ve žlutomodrém dresu hrálo velké 

množství hráčů, kteří získali nejcennější medaile.

Libor Kožík, foto: Jiří Zaňát, archív klubu PSG Berani Zlín, www.daan.estranky.cz

Berani v reprezentaci

S
estavili jsme žebříček hráčů, kteří v repre-
zentaci dokázali vyhrát velké turnaje, ať 
už Mistrovství světa nebo Olympijské hry. 
Mistři světa v žlutomodrém se dělí na dvě 

skupiny. První sem přišli po velkých úspěších ově-
šeni medailí. Druhá skupina jsou zlínští odchovan-
ci, kteří se dokázali prosadit na mezinárodní scéně. 

Do výběru jsou zařazeni pouze hráči, kteří se 
aktivně zapojili  do zápasů, není zde tedy Vlastimil 
Hudáček, který má sice dvě zlata z MS, ale do zápa-

su jako třetí brankař nikdy nenastoupit. Stejně tak 
do výběru nejsou zařazeni hráči, kteří ve Zlíně nebo 
Gottwaldově nastoupili k méně než 15ti zápasům.

Kromě českých reprezentantů musíme vzpo-
menout ještě lotyšské reprezentanty, především 
Bukartse a Freibergse, kteří odehráli hodně zápasů 
na MS nebo Jana Bendu, který v dresu Německa 
nastoupil k devíti Mistrovstvím světa a pěti Olym-
pijským hrám (nebo kvalifikacích na ně), čímž pře-
konává všechny hráče Zlína. 
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10
Karel  

Rachůnek
Těžko bychom hledali zlínského fanouška, který by 

nostalgicky nevzpomínal na legendární hlášku R. Zá-
ruby: „Rachna kachna, to to letělo“. Karel Rachůnek 
vyrovnal 7 vteřin před koncem semifinále proti Švéd-
sku. Zápas hráči se lvíčkem na drese vyhráli,stejně 
jako finále proti Rusku a slavili titul mistrů světa. 

V dalším roce Karel odehrál skvělé mistrovství světa  
na Slovensku a získal bronzovou mediali. 

115 dnů po tomhle úspěchu tragicky zemřel při cestě 
na zápas KHL.

Drahomír 

Kadlec
Žádný hráč nezískal více medailí než Drahomír Ka-

dlec, a to celkem sedm z osmi MS nebo OH. Vytou-
ženého titulu se však dočkal až v roce 1996 ve Vídni. 
Zde je nezapomenutelná především jeho asistence 
ze čtvrtfinále s Německem. Tato branka je považová-
na za jednu z nejkrásnějších v historii reprezentace.

Drahomír v průběhu následující sezóiny posílil zlín-
ský klub a odehrál v něm 18 utkání.

Miroslav  
Blaťák

Ofenzivní obránce byl vždy velmi cenným hráčem. 
Z toho důvodu byl u většiny posledních medailových 
úspěchů české reprezentace. Na zlato dosáhl v roce 
2010 v Kolíně nad Rýnem. Ve stejném roce si zahrál  
i na olympijských hrách ve Vancouveru. 

S reprezentací se rozloučil bronzovou medailí v roce 
2012, čímž zkompletoval sbírku cenných kovů. 

Jaroslav 

Benák
I Jaroslav Benák se pyšní velkou úspěšností na zá-

věrečných turnajích. Ze čtyř účastí na MS získal kom-
pletní sadu medailí a na OH jedno stříbro.

Člen Síně slávy Českého hokeje vždy platil za spo-
lehlivého obránce, který se hodil v každém mužstvu. 
Do Zlína přišel na sklonku kariéry při návratu ze za-
hraničí. Odehrál v žlutomodrém jednu sezónu 93/94, 
a stal se nejproduktivnějším obráncem klubu. 

9
8
7

Mistrovství světa  
 - počet MS    3
 - počet zápasů  25
 - počet branek    3
Olympijské hry   
 - počet OH    0
 - počet zápasů    0
 - počet branek    0

Mistrovství světa  
 - počet MS    7
 - počet zápasů  53
 - počet branek    8
Olympijské hry   
 - počet OH    2
 - počet zápasů   16
 - počet branek     1

Mistrovství světa  
 - počet MS    4
 - počet zápasů  26
 - počet branek    6
Olympijské hry   
 - počet OH    1
 - počet zápasů    5
 - počet branek    0

Mistrovství světa  
 - počet MS    4
 - počet zápasů  36
 - počet branek    1
Olympijské hry   
 - počet OH    2
 - počet zápasů   15
 - počet branek    2

MS

OH
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Jiří  
Králík

Stejně jako Benák zažil i Jiří Králík největší úspěch 
při MS V Praze 1985. Byl vyhlášen nejlepším branka-
řem MS.

Vždy když chytal na velkém turnaji, tak z toho byla 
mediale. I proto má ve sbírce celkem 4 medaile z MS 
a jednu z olympijských her 1984.

Ve Zlíně nastoupil v 10 sezónách a připsal si neod-
diskutovatelnou zásluhu na 1. medaili pro žlutomodrý 
klub.  

Roman 

Hamrlík
Má pouze jednu zlatou medaili, ale tu historicky 

nejcennější - Olympijské hry Nagano 1998. Na turnaji 
století se mu podařilo vstřeit také branku do sítě Ka-
zachstánu.

Roman Hamrlík, první česká jednička draftu, se také 
objevil na bronzovém Světovém poháru 2004. Medai-
li z Mistrovství světa se mu však získat nepodařiilo. 

Roman 

Meluzín
Člen legendární formace Janků - Štraub - Meluzín 

se zúčastnil tří Mistrovství světa a vždy si zahrál 
rozhodující utkání. V roce 1995 v boji o bronzovou 
medaili prohrál, při dalších dvou pokusech již slavil 
zlatou medaili. Více si cenil zlata z roku 1996, které 
bylo první pro samostatnou ČR. 

Ve Zlíně odehrál sedm sezón a pomohl žlutomodrým 
ke dvěma stříbrným medailím. 

Antonín 

Stavjaňa
Byl defenzivní jistotou TJ Gottwaldov v 80. letech 

a patřil také do reprezentačního týmu. Jako jediný 
hráč byl u dvou zlatých medailí 1985 z Prahy a 1996 
z Vídně. 

Účastník dvou olympijských her a dvou Kanadských 
pohárů získal další čtyři bronzové medaile z  
Mistrovství světa. 

Žádný jiný zlínský hráč neodehrál v reprezentačním 
dresu více utkání (329). 

6
5
4
3

Mistrovství světa  
 - počet MS    4
 - počet zápasů  33

Olympijské hry   
 - počet OH    2
 - počet zápasů    6

Mistrovství světa  
 - počet MS    2
 - počet zápasů    8
 - počet branek    0
Olympijské hry   
 - počet OH    2
 - počet zápasů   10
 - počet branek     1

Mistrovství světa  
 - počet MS    3
 - počet zápasů  20
 - počet branek    3
Olympijské hry   
 - počet OH    0
 - počet zápasů    0
 - počet branek    0

Mistrovství světa  
 - počet MS    8
 - počet zápasů   71
 - počet branek    7
Olympijské hry   
 - počet OH    2
 - počet zápasů   16
 - počet branek    4

MS

OH
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MS

OH

2
Eduard 

Novák
Zlín se pro něj stal druhým domovem, na který nikdy 

nezapomněl. Působil tady jednu sezónu jako hráč a 
vrátil se sem dvakrát i jako trenér. 

V reprezentaci se účastnil čtyř Mistrovství světa jed-
něch Olympijských her. Vždy získal medaili. Mistrem 
světa se stal v letech 1976 a 1977, byl prvním mistrem 
světa ve žlutomodrém dresu. 

Petr 

Čajánek
Jediným zlínským hráčem, který byl u tří oslav zlata 

Mistrovství světa je Petr Čajánek. Velký zlínský bojov-
ník byl u dvou titulů z éry zlatého hattricku a následně 
2005 z Vídně, kde po boku Jágra nebo Ručinského 
bojoval proti hvězdám NHL při výluce.

Petr se zúčastnil tří olympijských her, z nichž získal 
jednu bronzovou medaili. Stejnou medaili získal na 
Světovém poháru 2004. 1

Mistrovství světa  
 - počet MS    4
 - počet zápasů  23
 - počet branek   17
Olympijské hry   
 - počet OH    1
 - počet zápasů    3
 - počet branek    3

Mistrovství světa  
 - počet MS    6
 - počet zápasů  48
 - počet branek   13
Olympijské hry   
 - počet OH    3
 - počet zápasů   16
 - počet branek    1

MS

OH
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Tony, Anastázko, jak dlouho jste spolu? 
A: Zrovna včera to byly tři roky. 
T: My máme výročí 19.12. Na moje narozeniny.

Kdy teda přeskočila jiskra? 
T: Bylo to na jedné kamarádské sešlosti. Pama-

tuju si, že se tam hrály hry. Od začátku se na mě 
dívala a já už jsem věděl, že jde po mně. (smích) 

A: No jasně! (smích) Celý večer jsem se ti smála 
a říkala jsem si, že se nějak předvádí, machýrek. 

Bydlíte spolu? 
A: Ano, bydlíme spolu dva roky. První rok jsme 

měli vztah na dálku. Tonda hrál v Hradci a já jsem 
pracovala v Praze. Potom šel hrát do Zlína. Každý 
víkend jsem za Tondou jezdila a v pondělí ráno 
zase do Prahy, bylo to náročné, tak jsem se roz-
hodla přestěhovat za nim.

T: Tu dobu v Hradci jsem měl rád. Předtím jsem 
byl za celý život v Praze tak dvakrát a tím, že tam 
Nasťa bydlela jsem měl možnost poznávat jak Pra-
hu, tak ji.

A: To máš pravdu, na to období moc ráda vzpo-
mínám.

Co je pro vás ve vztahu důležité? 
T: Podpora, důvěra a dobrá nálada.
A: U nás dvou je to hodně o komunikaci, celkové 

pohodě a o tom, kdy se spolu zasmějeme. I když 
se smějeme trapným vtipům. U nás je fakt hodně 
špatně, když máme oba špatnou náladu. Potřebu-
jeme, aby aspoň jeden z nás měl dobrou náladu a 
podpořil toho druhého. 

Umí tě Tonda překvapit? 
A: V dobrém nebo ve zlém? (smích) To si dělám 

legraci. Umí mě překvapit. Umí být pozorný. Teď 
když to bylo náročnější s otevřením salonu a byla 
jsem tady často do noci, přijela jsem domů a byla 
nachystaná večeře. Nebo občas přinese třeba růži 
nebo čokoládu. 

T: I dárečky občas nosím. 
A: To je pravda. Naposledy mě potěšilo, když 

jsem od tebe dostala řetízek. Ale jsou i jiné věci. 
Je pozorný, postará se, abych si po náročném dni 
sedla, odpočinula. Nachystá mi večeři nebo napus-
tí vanu. Nabízí i masáž, ale zatím zůstalo jen u na-
bídek. (smích) 

T: Masáž nabízím fantasticky. (smích) 
A: Teď bylo náročné období a Tonda mi fakt po-

máhal. 

Jak trávíte volný čas? 
A: Hodně a rádi jezdíme po výletech. Naštěstí se 

Tonda snaží, a to si na něm moc cením, využít ka-
ždého dne volna. I když je volný jen den, vyjedeme 

Smát se
je důležité

V předvánočním období jsem se u kávy a ovocného koláče setkala se zlínským útočníkem Antoní-
nem Honejskem a jeho půvabnou přítelkyní Anastasií Košovenkovou. V jejím nově otevřeném svateb-

ním salonu jsme si povídali o prvním setkání, hokeji i o plánech do budoucna. 

Karolína Václavková, foto: archív Anastásii Kowovenkové
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třeba na procházku do hor nebo do wellnesu. 
T: Taky jsme teď začali chodit do španělštiny, 

která nás moc baví. Říkali jsme si, že bychom chtěli 
podnikat nějakou společnou aktivitu a u toho se i 
něco naučit, tak jsme se rozhodli pro jazykový kurz 
a španělštinu se ani jeden z nás dříve neučil.

A: Kromě učení si i rádi zahrajeme společenské 
hry v partě.

Jak, Anastázko, vnímáš hokejový život? 
A: Už jsem si na to zvykla. Od začátku jsem vě-

děla, do čeho jdu. Jediné, co mě mrzí je, že přes 
sezonu nemůžeme nikam vyjet s kamarády mimo 
hokej. Třeba na hory nebo na prodloužený víkend.  

T: Na hokejové kariéře je nejhorší, že většinou 
cestujeme sami, protože je těžké se s někým sla-
dit. A třeba na hory by se parta hodila. A hory pro 
hokejistu vlastně nejsou téma. Jednou za 4 roky při 
olympiádě se poštěstí delší volno. Ale je to součást 
toho všeho. Žiju s tím už roky.

Chodíš na hokej? 
T: Ne, nechodí. (dívá se vyčítavě)
A: Chodím. I když Tonda mi teď nadává, proto-

že se bohužel stalo, že na některé zápasy jsem, v 
souvislosti se zařizováním salonu, nepřišla, byly to 
dohromady asi 3 zápasy letos, ale Tonda to hodně 
prožívá.

Rozebíráte spolu zpětně průběh utkání? 
A: Ne, a mě to hrozně mrzí, protože bych chtě-

la. Ale Tonda potřebuje slyšet podporu a já jsem 
ten typ člověka, který mu na rovinu řekne, když 

něco udělá špatně. On po zápase potřebuje svůj 
klid, pustí si záznam z utkání a potřebuje to sám 
vstřebat. 

Bojíš se o Tondu, když je na ledě? 
A: Bojím, ale vím, že Tonda není typ hráče, který 

by se vyloženě rval. Když se nachomýtne k něja-
ké bitce, snaží se situaci spíš zklidňovat. A tady to 
vědomí mě uklidňuje, ale samozřejmě tyto situace 
nemám ráda, ať se jedná o kohokoliv a už vůbec 
ne, když se k tomu Tonda připlete. 

V listopadu sis otevřela svatební salon. Jak tě to 
napadlo? 

A: Napadlo mě to v létě, když byly dvě moje ka-
marádky požádány o ruku. Jeden večer jsme pak 
všechny seděly u vína, bavily se o jejich svatebních 
plánech i o šatech. Obě mají specifický vkus a v 
okolí Zlína nenarazily na ty pravé šaty. A já jsem nad 
tím začala přemýšlet. Chtěla jsem, aby výběr šatů 
byl zážitek. Aby si to nevěsty i jejich kamarádky uži-
ly. Aby si poseděly, daly si kávu, šampaňské, možná 
si i zkusily nějaké bláznivé šaty, aby se zasmály a 
měly tu pohodu. 

Od nápadu k realizaci to byl docela fofr, že? 
A: Ano, šla jsem do toho hrozně rychle. Vytvo-

řila jsem si podnikatelský plán a zažádala o půjčku. 
Našla jsem si prostory a všechno to klaplo. Možná 
kdyby to hned nevyšlo, nejdu do toho. Přemýšlela 
jsem nad tím, jestli to zvládnu. Ale všechno bylo 
podepsané, nemohla jsem couvnout. A tak jsme 
do toho šli. 

Tony, co jsi říkal, když s tím nápadem Anastázka 
přišla? 

T: Mně se to líbilo moc. Přišlo to z ničeho nic. 
Ani jsem se nenadál a už jsem tady dělal podla-
hy. (smích) Vlastně se Zdeňou Okálem jsme tady 
odvedli kus práce. Až jsme si říkali, že nehrajeme 
dobře, protože makáme tady. (smích)

Když se tady teď rozhlídneš, jsi pyšný partner? 
T: Jo, určitě jsem. Nechci říct, že bych byl pře-

kvapený, to ne, věděl jsem, koho mám doma. 
A: Ano, často mi říká, že je na mě pyšný. 
T: Chce to kus odvahy a mít koule. (smích) A to 

jsem věděl, že ona má. 

Co vy dva a svatba? Plánujete takový krok? 
A: Určitě ano, jinak bych s Tondou ani nebyla. 

(smích) 
T: Může se zdát, že tím svatebním salonem se 

dostávám lehce pod tlak, (smích) ale ano taky je to 
pro mě určitě důležité.

A: Určitě to neměl být žádný náznak pro Tondu, 
ale pro mě je to v životě důležitá věc. Myslím, že 
partneři, kteří spolu do budoucna přemýšlí o dě-
tech, by si ten vztah měli ztvrdit. 

Hokejová žena     I     Anastasie Košovenková
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STUDENT     
Z     MAHY

Lukáši, jak vzpomínáte na své hokejové začátky?
 Základy hokeje jsem dostal ve Zlíně a musím říci, 

že práce mládežnických trenérů je zde na výborné 
úrovni. Tréninky pod vedením pana Svobody Pšur-
ného, Hamrlíka a dalších měly šťávu, nasazení, roz-
manitost, zkrátka nás bavily. 

Mám pouze vynikající zážitky podobně jako na 
žákovská léta. Chodil jsem od čtvrté třídy na 1. Zá-
kladní školu Emila Zátopka a velmi dobře se sklou-
bily tréninky, škola a zápasy. Všem patří velké po-
děkování, a to nejen za to, že tady můžu každé léto 
trénovat.

V osmnácti letech jste se rozhodl odejít do zámoří 
a napodobit cestu hokejového studenta Andreje 
Šustra, který to z univerzity dotáhl až do NHL. Byla 
to správná volba?

Rozhodně. Chtěl jsem jít na školu, ale kdybych 
zůstal v Česku, tak by to nešlo. Hrát tady hokej a 
chodit na vysokou školu na nejlepší úrovni nejde. 
Jsem ale člověk, který chtěl být vždycky nejlepší, 
takže Amerika byla jediný směr.

Už čtvrtou sezonu hrajete na v univerzitním týmu 
Omaha Mavericks. Jak se týmu a vám daří v letoš-
ní sezoně?

Z pohledu týmu máme v letošní sezoně za po-
slední roky nejhorší výsledky. Máme v kádru řadu 
prváků, kteří přišli hodně nezkušení. Začali hrát dů-
ležité pozice v klíčových zápasech, což se samo-
zřejmě odráží na výsledcích. Přechod z juniorky na 
univerzitu je velký. Dalo se to očekávat, když má 
tým hodně nováčků. Z mého pohledu to mohlo 
být lepší, ale na druhou stranu i horší.
Jaká je vlastně úroveň univerzitního hokeje za 
velkou louží?

Čeští fanoušci o ní vědí málo. Je zde velká kon-
kurence a hodně se bruslí. 

Pokud nejste dobrý bruslař, nemáte šanci. Všichni 
se tlačí do prostoru před brankou, hráči jsou velmi 
vyhraní, nezbavují se zbytečně puku a  komunika-
ce po celém hřišti je samozřejmostí. Každý měsíc 
se tady provádí testy, jak jste na tom silově, jakou 
máte kondici. Až v krizových dovednostech se měří 
výkonnost. Člověk musí být psychicky odolný, zno-
vu opakuji, je zde opravdu obrovská konkurence. 

Od října se hrají zápasy dvakrát týdně v pátek a 
sobotu. Většinou jednou za šest týdnů máme volný 
víkend. Musíte chodit každý den do školy a odehra-
ných cca čtyřicet zápasů na univerzitě odpovídá 
dvojnásobnému počtu utkání v NHL.

Popište váš denní program během všední dne.
Mění se to podle přednášek. Ráno odcházím z 

koleje kolem osmé hodiny, v devět je buď výuka ve 
škole nebo posilovna. V poledne máme zhruba tři 
hodiny trénink na ledě a poté se věnuji opět škole. 
Chodím ještě na dobrovolné pohovory s kantory, 
máme přednášky, ze školy se dostanu domů až po 
desáté hodině večer.

Jaké je vlastně národnostní složení univerzitního 
týmu v Omaze?

Polovina týmu jsou Američané a druhá polovi-
na je mezinárodní. Je zde hodně Kanaďanů a pět 
Evropanů, z toho dva Švédové, jeden Fin a Slovák.

Do Ameriky jste odcházel se snem, vybojovat si 
místo v draftu NHL. Je stále reálné zahrát si ne-
kvalitnější ligovou soutěž na světě?

Budu upřímný, ale už ne. Rozhodně si nemám, 

Mohl hrát za zlínský A-tým, ale dal přednost studiu. Rodák z 
Fryštáku Lukáš BUCHTA působí čtvrtou sezonu v univerzitní 
lize NCAA v týmu Omaha Mavericks. Zde studuje magisterský 
obor finance, bankovnictví a management.

Roman Ordelt, foto: omavs.com

Berani ve světě
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co vyčítat. Možná tomu chybělo i trochu štěstí, ne-
boť před druhákem přišly problémy s levým kole-
nem. Kvůli zranění jsem nebyl v potřebné kondici, 
naštěstí jsem to vyléčil. Ve třetím ročníku jsme měl 
skvělou sezonu, nešlo už udělat více. Šel jsem do 
Ameriky s tím, že se zlepším v hokeji, zdokonalím 
bruslení a střelbu. To se podařilo, hraji s hlavou na-
hoře. Navíc jsem se osamostatnil, naučil perfektně 
angličtinu.

Vedle hokeje jste úspěšně zvládl s červeným di-
plomem i vysokou školu. Je složité zvládnout na 
vysoké úrovni studium a hokej?

„Hodně složité, i po finanční stránce. Nejsem 
profesionál, ale hokejem si vlastně vydělávám. Sti-
pendium totiž pokrývá vysoké náklady na studium 
i hokej. Vystudoval jsem obor finance, bankovnictví 
a management. Neskutečně jsem se toho naučil, 
dával jsem všemu maximální úsilí s výhledem do 
příštích let. Kdybych nechtěl hrát hokej nebo se 
zranil, nebude problém najít si dobrou práci. Vzdě-
lávání i hokeji dávám více než sto procent úsilí.“ 

Plánujete zůstat v zámoří nebo se vrátíte domů?
Chci zatím zůstat u hokeje. Navíc studuji magist-

erský obor, takže pokračuji na univerzitě. Ale praco-
vat chci později v Evropě, mám rád zkrátka oboje.

Jak jste se v Americe vyrovnal s odloučením od 
rodiny?

Rodiče za mnou jezdí, jak to jen jde, ale mají svou 
práci a nemohou si vždy vzít dovolenou. Hodně 
mě podporují a jsme spolu téměř v každodenním 
kontaktu. Patří jim velké poděkování. 

Mám tady spoustu kamarádů, například z Japon-
ska, Jordánska, spousta studentů je z Evropy, teď 

přijelo hodně Belgičanů. Získáte zde hodně kontak-
tů, ale bohužel nemáte čas ani všechny poznat.

Omaha je největší město ve státě Nebraska. Kam 
všude jste se stihl podívat?

Máme tady největší zoologickou zahradu na 
světě. Byl jsem tam jednou a vůbec nemáte šanci 
ji celou projít. Hezké je centrum města a poté tzv. 
staré město. Omaha je sídlo mnoha finančních in-
stitucí napříkklad PayPal. 

Narodil se tady jeden z nejbohatších lidí na svě-
tě miliardář Warren Buffett, který zde má své sídlo. 
Rád se procházím po univerzitním kampusu, který 
je hodně rozlehlý a jeho součástí je krásný univer-
zitní Elmwood Park. Ve městě je mnoho restaurací 
a obchodů. Hraje se tady skvělý univerzitní basket-
bal, hala pro šestnáct tisíc lidí je pořád vyprodaná. 
Nevýhodou jsou tady tuhé zimy, mráz více než 
dvacet stupňů pod bodem mrazu a ledový vítr.

Máte čas sledovat výsledky a výkony Beranů v 
české extralize?

Pouze na dálku. Klukům hodně fandím a přeji jim 
jen úspěchy. Občas si napíšu s Martinem Hamrlí-
kem, jsem v kontaktu s Jirkou Šolcem. Nemám 
toho času na rozdávání, ale výsledky samozřejmě 
sleduji.

Uvidíme Lukáše Buchtu v příštích letech ještě ve 
zlínském dresu? 

Nikdy neříkej nikdy. Jsme v kontaktu a uvidíme, 
co bude dále. S vedením mám velmi dobré vzta-
hy a ve Zlíně jsem zkrátka doma. Neříkám, že jsem 
Američan, jsem Zlíňák a okolí samotného města a 
především Fryštáku miluji.
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Hokejová sezóna za přehoupla do druhé poloviny. 
Jak hodnotíš své dosavadní výkony? 

Herně je to dobré, i když pořád je co zlepšovat. 
Ale bodově, si myslím, že by to mohlo být lepší. 

V létě jsi odehrál svou premiéru mezi muži. Jak 
cenná tato zkušenost pro tebe byla? 

Zatím jsem si zahrál pouze v přípravných zápa-
sech. Jsem rád, že jsem si to mohl zkusit. Aspoň 
jsem viděl, v čem mám mezery a můžu na tom 
zapracovat. 

Jak tě přijali v kabině áčka? 
Myslím, že mě přijali v klidu. Mám tam ty kluky 

rád. Vždycky mi poradí a je s nimi sranda. Žádný 
přijímací rituál naštěstí nebyl. (úsměv)

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi juniorským a dospě-
lým hokejem? 

Podle mě jsou rozdíly hlavně v taktice a nějakém 
systému. Taky je tam větší důraz na sílu a na zod-
povědnost. 

Jakou sis vybral střední školu a proč? 
Chodím na polytechnu (Střední škola průmyslo-

vá škola polytechnická, pozn. red.) Nějakou náho-
dou jsem se tam dostal. (smích) Ale jsem tam rád. 
Kluci ve třídě jsou v pohodě. 

Máš ve škole nějaký zvláštní režim nebo stíháš 
chodit do školy jako tví vrstevníci? 

Mám individuální studijní plán, abych ráno stíhal 
tréninky. Snažím se školu zvládat, a když nestihnu 
nějaký test nebo zkoušení, dopíšu si to později. 

Kdy tě čeká maturita? Už víš z čeho budeš matu-
rovat? 

Maturita mě čeká příští rok. Teď jsem ve třeťá-
ku. Asi budu maturovat z technologie, strojírenství, 
češtiny a angličtiny. 

Stíháš se krom hokeje věnovat i jiným věcem, kte-
ré ke střední škole patří jako taneční, lyžáky atd.? 

Takové věci moc nestíhám, i když něco by se asi 
zvládnout dalo. Třeba na ples jednou za rok zajdu. 
(smích)

Jak trávíš volný čas? 
Občas s kamarády zajdu do města. Taky si rád 

zahraju na Xboxu. Jsem velký sportovní fanoušek, 
tak kromě naší extraligy sleduju NHL, basketba-
lovou NBA a NFL, což je liga amerického fotbalu. 
Spoustu času taky trávím s rodinou. 

Jak těžké je v (zlínském) hokeji těžké nosit jméno 
Hamrlík? 

Je to trochu překážka. Spousta lidí od vás hodně 
očekává. Ale snažím se hrát sám za sebe a neudělat 
ostudu. 

Je táta přísný? 
Dřív býval hodně přísný, ale teď trochu zvolnil a 

je to lepší. (úsměv) 

Ve Zlíně jsme právě oslavili 90 let hokeje. Kdo ze 
zlínských hokejových legend je pro tebe vzorem? 

Určitě to je taťka a pak taky hráči, kteří s ním hráli 
– Balaštík, Leška, Čajánek. Hodně toho dokázali a 
chodívali jsme se na ně dívat. 

Příjmení Hamrlík se stalo synonynem pro hokejového obránce. 
Potvrzuje to i osmnáctiletý obránce Matyáš HAMRLÍK, který se o 

místo v týmu, kde nastupoval jeho táta i strýc, teprve popere.
Karolína Václavková, foto: Karolína Václavková

Hokej v genech
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