
Exhibi ční utkání veteráni České republiky versus veteráni Ž ďáru nad Sázavou

V rámci oslav 70 let žďárského hokeje po výstavě v Regionálním muzeu, hokejovém plesu a
vydání publikace o historii žďárského hokeje se vedení SK LH Žďár nad Sázavou rozhodlo na
vyvrcholení těchto oslav pozvat k exhibičnímu utkání tým veteránů České republiky. Na ledě
žďárského zimního stadionu se v sobotu 21. 2. 2009 od 17. hod. na jedné straně proháněli
čeští a českoslovenští reprezentanti, mistři světa, bývalí hráči evropských vrcholových soutěží
v LH, zámořské NHL i olympijský vítěz z Nagana., na druhé straně legendy žďárského hokeje,
které jsme mohli sledovat v dobách minulých a které divákům a fanouškům dělaly tolik radosti
svým hokejovým uměním. 
Utkání, které před více než pěti sty spokojených diváků proběhlo, bylo skutečně balsámem na
duši pro hokejové „fajnšmekry“. Na ledě nešlo o výsledek, i pravidla byla v některých směrech
trošku upravena vzhledem k pokročilému věku řady hráčů, ale hokejový um, elegance,
technika a profesorské myšlení vynahrazovaly  absenci tvrdosti a rychlosti. Oba týmy
předváděly skutečně to nejlepší ze svého umění a rovným dílem ukazovaly těm dříve
narozeným pamětníkům i zástupcům té nejmladší hokejové generace, že hokej je nejen
jedním z nejpopulárnějších sportů, ale také jedním z nejpohlednějších.
Velice pěkným závěrem bylo předání pamětních listů u příležitosti oslav 70. let hokeje ve
Žďáru nad Sázavou všem účastníkům exhibičního utkání, jak hráčům, tak i členům
realizačních týmům právě těmi nejmladšími zástupci hokejového potěru - reprezentanty
čtvrtých tříd v jejich klubových hokejových dresech.

Statistika utkání:

SK LH Žďár veteráni - ČR veteráni 2:13 (1:3,1:3,0:7) , branky za domácí František Šebela 2,
asistence Martin Rousek, Zdeněk Moučka, Richard Adam, branky za hosty Pavel Richter 4,
Oldřich Válek 2, Petr Fabian 2, Milan Chalupa, Jiří Krásný, Ladislav Svozil, Milan Nový,
Augustin  Žák, asistence Petr Fabian 2, Stanislav Hajdůšek 2, Richard Farda 2, Pavel Richter,
Rostislav Vlach, Petr Fabian, Milan Chalupa, vyloučení 4:3 (nahrazeno samostatnými
nájezdy), vlastní samostatné nájezdy po utkání 1:1, rozhodčí Svatopluk Kopeček - Martin
Klouda, Milan Hájek.
Sestava domácích : brankáři Karel Blažíček, Jiří Mokrý - Petr Hulán, Bohumil Trávník, Antonín
Janda, Bohumil Prachař, Václav Marek - Richard Adam, Zdeněk Moučka, František Šebela,
Martin Rousek, Milan Ujčík - Jan Hájek, Tomáš Trávník, Jan Březina, Miloslav Novák, Ladislav
Bárta - Karel Mitrenga, Zdeněk Kašpar, Josef Hron, Emil Fiala, Luboš Veselý, realizační tým:
trenér ing. Milan Mátl, vedoucí družstva ing. Petr Stoček
Sestava host ů: brankáři Marcel Kučera, Jiří Mašat - František Kučera, Milan Chalupa, Oldřich
Válek, Augistin Žák, Miolan Nový - Stanislav Hajdůšek, Jaromír Látalislav Svozil, Petr Fabian,
Rostislav Vlach - Viktor Kellerstein, Richard Farda, Jiří Krásný, realizační tým: trenér Jan
„Gusta“ Havel, asistent ing. Martin Hajman, manažer Pavel Schwarz.
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