
Hokejisté jsou hladoví po úspěchu a čekají na Špoka 

Boskovice * Nezvykle bohatou přípravu na nový ročník krajské ligy mají za sebou hokejisté Minervy 

Boskovice. V ní odehráli pět přípravných zápasů s jedinou ztrátou, v prodloužení s Moravskou Třebovou. Na 

kontě však mají mimo jiné vítězství nad druholigovým Hodonínem. Do prvního soutěžního zápasu proti 

Velké Bíteši ovšem vyrazí hodně obměněný tým, který by během sezony měli doplňovat také mladí hráči 

z univerzitního týmu brněnských Cavaliers. 

A právě proti Cavaliers Brno zahájila Minerva přípravné období vítězstvím 7:2. Na ledě se představilo 

celkem osm nových hráčů, včetně zkušeného útočníka Jana Bočka. Hráč se zkušenostmi i z první ligy se 

v elitním útoku zabydlel rychle a na vítězství se podílel dvěma brankami a čtyřmi asistencemi. Ve druhém 

utkání přišly Boskovice proti Dynamiters Blansko o tříbrankové vedení, nakonec ale zvítězily trefou obránce 

Rosendorfa tři minuty před koncem 4:3. „Přípravu jsme začali stejně jako týmy druhé ligy. Pět týdnů a jeden 

na vyladění formy. Je pravda, že pět přípravných zápasů jsem tu ještě nezažil, ale je to dobře. Jsem 

spokojen,“ pochvaluje si trenér Tomáš Karný. 

K původním čtyřem utkáním narychlo přibyl i domácí zápas proti druholigovému Hodonínu. A jasný favorit 

v Boskovicích při generálce na začátek druhé ligy narazil. Minerva vyhrála v pohledném utkání, které 

okořenily i tři bitky, 6:3. „Taková možnost se neodmítá. Domluvili jsme s hráči, že do toho půjdeme, ačkoliv 

to znamenalo tři zápasy ve čtyřech dnech. Podle mě proti sobě hráli dva stejně silné mančafty, rozdíl je jen 

v trénování. V přípravě pracujeme stejně dlouho a intenzivně, ale v sezoně je to jiné. Za dva měsíce bychom 

měli těžko šanci takový výsledek uhrát. A přestože druhý den proti Moravské Třebové byli hráči zatažení, 

stálo to za to,“ poukázal Karný na jedinou porážku v přípravě, byť Třebová vyhrála až 3:2 po prodloužení. 

Závěrečné utkání obstarala odveta na ledě Dynamiters Blansko, kterou Minerva vyhrála již jednoznačně 5:1. 

Je však jasné, že do nového ročníku odstartují jiné Boskovice. Na soupisce je prozatím deset nových tváří. 

Zůstává pouze dvanáct hráčů z minulého roku a to jsou ještě dvě s otazníkem. „Martin Špok má problém se 

zády a v pondělí jde poprvé na trénink. Kdyby to nebylo dobré, musel by zřejmě znovu na operaci a myslím, 

že by letos nehrál. Filip Krejčiřík je po operaci kolena a navíc se přestěhoval, takže uvidíme, zda se k nám 

vůbec vrátí,“ přiblížil trenér. Ten naopak uvítal velezkušeného útočníka Petra Jurču, dosud kapitána 

hodonínských Drtičů, v jejichž sestavě v Boskovicích již chyběl. „Je to kvalitní a rozdílový hráč,“ souhlasí. 

Naopak, druhá vytipovaná zkušená posila nedorazí. „Po všech informacích jsme naznali, že by nemusel 

působit pozitivně v kabině,“ vysvětlil. 

I tak se mohou fanoušci těšit na mnoho nových jmen. „Přišli hráči z týmů krajského přeboru, které třeba 

měly problém vůbec postoupit do play-off. Ale to byla otázka celého týmu, tito hráči jsou kvalitní, máme je 

nasledované. Hrozně se mi líbí, jak si váží toho, že mohou být v Boskovicích, nejsou tu žádné excesy, chodí 

pravidelně na tréninky. Ví, že u nás jsou cíle maximální a jsou hladoví udělat také pořádný úspěch,“ 

pochvaluje si trenér, podle kterého by v případě zajímavé možnosti mohla přijít zkušená posila i během 

roku. A mimo to budou Boskovice sázet na spolupráci s brněnskými Kavalíry. 

„Loni jsme takto spolupracovali s Masarykovou univerzitou, ale nefungovalo to. Kavalíři mají letos lepší tým, 

jsou to hráči z druhé ligy nebo kteří bojovali loni o postup do slovenské extraligy. Musí mít ale zájem za nás 

hrát. Na soupisce máme i generální manažera týmu Daniela Jochmana, který za nás v Blansku také 

nastoupil. To je pro mě další záruka. Navíc mají jako hrací den středu a my hrajeme víkendy. Tři hráči budou 

od nás v Brně střídavě startovat a se stejným krokem počítáme opačně,“ věří Karný. Do nového ročníku 

vyrazí Minerva Boskovice v sobotu 19. září doma proti Velké Bíteši. „Kromě Špoka by mohla být sestava 

kompletní. Ale to se ukáže vždy až v kabině. Každý si dává pozor na zdraví, když hráč začne kašlat nebo se 

mu přitíží, chceme, aby do kabiny nechodil. Doba je těžká a myslím, že odloženo bude letos hodně zápasů. 

Snad se ale sezona dohraje,“ přeje si.(Luke) 


