
Tým Rohozné v městské hokejové lize Svitavy

Pro sezonu 2021/2022 místní nadšenci ze sportovního klubu Rohozná složili hokejový tým, který se
prezentuje pod názvem JOKERS. Zajímalo nás jak tým "žolíků" vznikl a s jakým očekáváním 
vstoupil do své premiérové sezony. Vyhlídky rohozenských hokejistů nám nastínil zakladatel týmu 
Miloš Luňáček.

Jak vznikl nápad založit hokejový tým Rohozné?

Uvědomil jsem si že poměrně dost kluků z Rohozné hrává, nebo hrávalo městskou ligu v Poličce za
tým Lezníku. Navíc i v místním fotbalovém týmu SK působí několik přespolních hráčů, kteří kromě
fotbalu přes zimu hrávají i hokej. Přišlo mi jako fajn nápad tyhle lidi spojit dohromady. Pak už to 
bylo poměrně rychlé, tuším že někdy koncem srpna jsem oslovil kluky kteří v drtivé většině byly 
pro a během pár týdnů jsme složili dostatečný počet hráčů, čímž byla vytvořena osa týmu.

Kolik je potřeba hráčů aby takový tým mohl fungovat a jak často míváte tréninky a zápasy?

V dnešní Covid době na to nelze tak jednoduše odpovědět. Svitavská liga se hraje v období 
prosinec-únor 2x týdně v úterý a ve čtvrtek a o víkendech míváme tréninky či přátelské zápasy. 
Soupiska povoluje 20 hráčů do pole a 4 brankáře. Aby účast v takové soutěži měla smysl, tak 
zápasy se hrají min. "na dvě pětky", tzn. 10 lidí v poli + brankář. Do účasti na zápasech zasahuje 
samozřejmě pracovní vytížení, nemoci či zranění a potom dnes tolik skloňovaný faktor Covid 
omezení (nutnost očkování, karantény). S ohledem na aktuální opatření proti Covidu jsme přišli 
před sezonou o 4 hráče, kteří zatím nesplňují podmínky pro účast na sportovních událostech. I tak 
se nám podařilo zajistit na sezonu 18 hráčů + 2 brankáře.

Hokej je obecně vnímaný jako drahý sport. Kolik tedy stojí taková sezona a jak ji 
financujete?

Ano, hokej rozhodně není nejlevnější koníček. Každý hráč investuje nemalé částky do svého 
vybavení. Startovné v MHL Svitavy je na běžné poměry cenově velmi přátelské a stojí 17000kč. 
Další 4000kč je depozit na pokuty za vyšší tresty v zápasech. Na sezonu jsme museli pořídit dresy, 
které stály 26000kč. Přátelské zápasy a tréninky si hradíme jednotlivě a hodina pronájmu zimního 
stadionu se pohybuje řádově kolem 1600-1800Kč za hodinu. Když tedy vše sečteme, tak 
premiérová sezona týmu JOKERS trvající cca 3 měsíce vyjde na nějakých +- 70 000Kč. Tímto 
bychom chtěli poděkovat Martinovi Jíkovi, našemu spoluhráči a majiteli firmy Půjčovna dodávek 
Polička a firmě DEK stavebniny za sponzorskou podporu. V neposlední řadě patří dík sportovnímu 
klubu Rohozná pod jehož záštitou v soutěži startujeme. Této nejen finanční výpomoci od výše 
zmíněných si velmi vážíme, ulehčilo nám to rozjetí sezony, ale i přesto si samozřejmě většinu 
zmíněných nákladů hradíme ze svého.



Jak se Vám první ročník vydařil a s jakými cíli jste do něho vstupovali?

Já měl osobní cíl položit v této sezoně základ týmu, který bude stabilně fungovat i v příštích letech 
a nyní už věřím že se to podařilo a budeme startovat i v dalších sezonách. Jelikož v této soutěži 
působí i spousta bývalých registrovaných hokejistů, tak jsme do sezony vstupovali s určitými 
obavami zda budeme tempu soutěže sportovně stačit. Tyto obavy se po "rozkoukání" v úvodních 
zápasech ukázaly jako liché a dnes můžeme s klidem říci, že naše herní dovednosti získané v mládí 
na Panském či Dolním rybníku jsou dostačující :-). Kde zaostáváme v hokejových dovednostech, 
tam přidáme zarputilou bojovnost a díky tomu jsme nepříjemným protivníkem pro jakéhokoliv 
soupeře. V půlce soutěže jsme drželi 3. místo s bilancí 3 porážek, 2 vítězství a 1 vítězství po 
samostatných nájezdech. Ve druhé půlce soutěže nás hodně omezili zranění a nakonec jsme obsadili
nelichotivé poslední páté místo. V MHL Svitavy hraje aktuálně 5 týmů (nebýt Covid opatření, bylo 
by týmů více). Nicméně celkově první ročník hodnotíme pozitivně, kromě jednoho nepovedeného 
zápasu nás nepotkal žádný výsledkový „průšvih“. 3 prohry v sezoně byly těsně o jeden gól. Věříme,
že příští rok tyto zkušenosti zúročíme a dosáhneme na lepší umístění. 

Kde Vás můžeme sledovat? Jsou zápasy přístupné divákům?

Ano, zápasy se hrají na svitavském zimním stadionu a diváci je mohou navštěvovat. Online jsou 
veškeré informace k lize (tabulky, soupisky, kanadské bodování apod.) na stránce 
https://mhlsvitavy.cz/ Na této stránce jsou i u každého právě probíhajícího zápasu živé online 
statistiky včetně sestav, gólů, asistencí, počtu střel apod.

Soupiska JOKERS:
37 Luňáček Miloš/ 55 Báča Zbyšek/ 94 Moravec Lukáš/ 46 Židek Vladimír/ 87 Sauer Libor/ 32 
Jílek Martin/ 20 Jandl Roman/ 69 Čermák Jan/ 79 Švejda Petr/ 83 Švanda Martin/ 19 Petrila 
Roman/ 23 Poliačik Jan/ 10 Mička Jan/ 48 Mička Radek/ 73 Oblouk Marek/ 91 Otava Tomáš/ 60 
Dufek Václav/ 22 Kašpar Petr/ 39 Hoch Ondřej (brankář)/ 3 Slaný Ondřej (brankář)

https://mhlsvitavy.cz/


Statistiky:

Střelci:
1. Luňáček Miloš 5 gólů / 6 zápasů
2. Mička Jan 4 góly / 6 zápasů
3. Sauer Libor 3 góly/ 8 zápasů, Moravec Lukáš 3 góly / 8 zápasů

Kanadské bodování:
1. Luňáček Miloš 5+0
2. Mička Jan 4+1
3. Sauer Libor 3+2, Moravec Lukáš 3+2
4. Báča Zbyšek 2+3

Nejtrastanější hráči:
1. Sauer Libor 30 trestných minut
2. Petrila Roman 14 t.m.
3. Oblouk Marek 8 t.m.

Nejvíce odehraných zápasů:
1. Petrila Roman, Jandl Roman, Švejda Petr všichni 11 zápasů

Konečná tabulka 2021/22

Název týmu Z B Skóre
1. PM SVITAVY 12 27 58:27
2. BK RALFÍCI 12 22 37:32
3. OMNIASPORT VIKINGS 12 15 41:46
4. ŠVÉDI 12 15 39:54
5. JOKERS 12 11 30:46

https://mhlsvitavy.cz/team/jokers/
https://mhlsvitavy.cz/team/svedi/
https://mhlsvitavy.cz/team/omniasport-vikings/
https://mhlsvitavy.cz/team/bk-ralfici/
https://mhlsvitavy.cz/team/narodak/
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