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Žďárští  
hokejoví odchovanci
v jednom týmu snů
bohatý doprovodný program od ��.�� hod.  
před zimním stadionem (autogramiáda, soutěže  
pro děti, rozhovory, občerstvení)

��. srpna ����
Zimní stadion Žďár nad Sázavou, ��.�� hod.

www.hokejzr.cz | Více na www.horimehokejem.cz

V sestavě Týmu hvězd:
Tomáš Rolinek, Petr Koukal, Petr Vampola, Martin Nečas,  
Martin Kaut, Martin Rousek a další žďárské hvězdy

Utkání zpestří zajímaví hosté a další program.

Vstupné 100 Kč | Předprodej: CZC.cz, nám. Republiky (bývalý MÚ)  
a SEPP, Veselská 6/7, Žďár nad Sázavou

Slavní žďárští hokejoví odchovanci 
v jednom týmu. Tak to bude podíva-
ná, o které snili mnozí žďárští fanouš-
ci už léta.

 V nadcházející sezóně slaví žďárský 
hokej osmdesátiny. Při té příležitos-
ti se v pátek 10. srpna od 18 hodin 
uskuteční exhibiční utkání, v němž na 
led nastoupí zdejší slavní odchovanci, 
mistři světa a nadějné mladé hvězdy. 
Všichni obléknou dres žďárských Pla-
menů. Pohromadě tak na ledě zimní-
ho stadionu uvidíme třeba Petra Kou-
kala po boku Martina Nečase… 

„Exhibiční zápas ale nebude pouze 
o slavných odchovancích, kteří sbírali 
tituly všude po světě. Klub si váží svých 
hráčů bojujících dlouhodobě za Plame-
ny. Sestava 80´ bude obsahovat hráče, 
kteří se stali legendami nebo klíčovými 
osobnostmi tady na Bouchalkách,“ uvá-
dí mluvčí SKLH Žďár n. S. Martin 
Krásný.

Mezi nimi nechají zavzpomínat 
na pohledný technický hokej Marti-
na Sobotku s Jiřím Plachým či Jiřím 
Kautem. 

„Třeba právě rodina Kautů bude mít 
jedinečnou možnost zahrát si pohroma-
dě. Bratři Martin a Tomáš, společně se 
svým strýcem Jiřím,“ říká pro zajíma-
vost… Sestava je plná hvězd nastu-

pující generace, která prozatím uka-
zuje, že by mohla pomoci vrátit český 
hokej na výsluní.

Již od 15.00 hodin fanoušky čeká 
bohatý doprovodný program před 
zimním stadionem, včetně autogra-
miády, rozhovorů a soutěží pro děti. 
Patronem akce je kapitán mistrů svě-
ta z roku 2010 Tomáš Rolinek.

Jak to kdysi začalo
První utkání v ledním hokeji usku-

tečnili žďárští fotbaloví dorostenci v 
únoru 1936 proti svým vrstevníkům z 
SK Přibyslav. Člen výboru tehdy usta-
veného SK Město Žďár, strojvedou-
cí Václav Hlávka, prosadil hokej jako 
doplňkový zimní sport. Hokejové 
mužstvo se ustavilo v zimě 1938 – 39, 
kdy byl sehrán první oficiální zápas 
proti celku Skautů z Nového Města. 
Hrálo se na dnes již zaniklém rybníku 
Druhák u Starého nádraží. Po zruše-

ní SK v roce 1941 vznikl AFK Město 
Žďár, který se účastnil soutěží II. třídy 
západomoravské župy. Jeho kádr tvo-
řila především parta nadšenců z Hor-
ní ulice.

Během zim 1942–43 a 1943-44 
hostil led u sokolovny a na Horňá-
ku slavný tým LTC Praha. Ten zde 
sehrál přátelské zápasy za úhradu v 
potravinách. Nadšenci tehdy prý kvů-
li dobrému hokeji obětovali lístky na 
maso… Napodruhé Žďárští soutěž 
vyhráli, ale z postupu se neradovali. 
Poslední válečnou zimu byly soutěže 
zrušeny. 

Hořící “Ž“
Novodobý symbol klubu vyjadřu-

je tradice Žďáru nad Sázavou. Hoří-
cí „Ž“, jako počáteční písmeno měs-
ta, které kdysi vzniklo žďářením, čili 
vypalováním; plameny jsou i symbo-
lem výrobního prostředku v největ-

ŽĎÁRSKÝ hokej oslaví jubileum exhi-
bicí.

VZPOMÍNKA na válečný rok 1943, 
kdy ve Žďáře hrál slavný LTC Praha 
za úhradu v potravinách...

 Foto: René Rámiš a archiv
  SKLH Žďár n. S.

Návrat legend aneb Hoříme hokejem 80 let

Žďárské hvězdy
vs. SKLH Žďár n. S

Exhibiční sestava 80´: 
Milan Řehoř, Radovan Biegl - Mar-

tin Lojek, Martin Pleva, Václav Půža, 
Tomáš Doležal, Ondřej Trejbal - 
Jiří Plachý, Martin Sobotka, Mar-
tin Nečas, Tomáš Havránek, Ondřej 
Machala, Petr Koukal, Tomáš Roli-
nek, Martin Kaut, Jiří Kaut, Tomáš 
Kaut, Petr Vampola, Martin Rousek, 
Tomáš Bláha, Radek Haman; trenér 
Jaroslav Benák.

ším žďárském podniku…
Heslo místních hokejistů i fanouš-

ků zní: „Hoříme hokejem“. Autorem 
původního loga „Ž“ a jeho designu 
je žďárská výtvarnice Stanislava Was-
serbauerová a redesign provedl grafik 
Ondřej Pecka. -lko-


