
Zhodnocení sezóny 2015/2016 

 

Právě ukončenou sezónu 2015/2016 lze považovat z hlediska výsledků SK Žižkov za vydařenou.  

Soutěže se zúčastnilo 9 mužstev, z toho 3 mimopražské týmy (HC Lomnice nad Popelkou 

z Libereckého kraje a HC Slovan Louny a HC Roudnice nad Labem z Ústeckého kraje). V této 

sezóně došlo z podnětu TJ Bohemians a HC Kobra B ke změně systému soutěže. Nehrálo se tedy 

každý s každým dvoukolově a poté rozdělení na finálovou skupinu a skupinu o udržení jako 

v sezónách minulých, ale 9 mužstev se střetlo v základní části 2x každý s každým. Po skončení 

základní části ze soutěže odstoupily mimopražské celky a první čtyři pražské týmy postoupily do 

play off, které se hrálo v pražské hokejové lize poprvé, a to na 2 vítězné zápasy. Mužstva na 5. a 

6. místě hrála mezi sebou o umístění na 2 vítězné zápasy. 

 

Prognózy odborníků před sezónou nás řadily na zápasy o umístění s HC Olympik, tzn. na 5. či 6. 

místo. Prognózy jsou však jedna věc, realita věc druhá. V základní části jsme se sice i vinou 

rozlosování pohybovali na předposledním 8. místě, ale v posledním kole jsme porazili Olympik a 

po prohře Kobry B doma s Louny jsme díky vzájemným utkáním s Kobrou (2x výhra – doma 4:3 

a venku 6:3) skončili v základná části na 7. místě celkově (na 4. místě v Praze) a postoupily jsme 

navzdory prognózám do historicky prvního semifinále play off. V něm jsme narazili na 

bezkonkurenčního vítěze základní části HC Letci Letňany, kteří ztratili za celou základní část 

pouze 1 bod za remízu v Roudnici.  

My jsme v 1. semifinále na ZS v Letňanech prohráli docela vysoko 9:3, ale 2 třetiny jsme po 

dobrém výkonu drželi stav 5:3. Ve 3. třetině nás leader soutěže přibruslil a nasázel nám 4 branky. 

Ve 2. semifinálovém utkání jsme na „domácím“ stadionu uhráli i dobrý výsledek a podlehli jsme 

favoritovi „jen“ 6:3. Ve druhé semifinálové dvojici potvrdila roli favorita HC Hvězda Praha, 

která ve dvou utkáních porazila výrazně pražské Bohemians 9:1 a 7:1).    

V souboji o 3. místo jsme zajížděli do Neratovic k 1. utkání, které jsme prohráli 8:5 (1:2, 4:2, 

3:1). Nutno podotknout, že jsme byli výrazně oslabeni, když chyběl, mj. zejména náš nejlepší 

střelec Jan BÍZA. Ve 2. utkání o týden později jsme přivítali téhož soupeře na Nikolajce a po 

dobrém výkonu (tentokrát již v optimální sestavě) jsme soupeře porazili 4:2 (0:0, 2:1, 2:1), když 

2 branky vstřelil Bíza a 2 Rosenberg. O 3. místě se tedy rozhodovalo ve 3. utkání opět 

v Neratovicích. Tam jsme v téměř stejné sestavě jako ve 2. utkání po výborném výkonu, 

především v 1. třetině vyhráli 7:3 (4:0, 0:1, 3:2) a získali jsme po několika letech pódiové 

umístění a „pomyslné“ bronzové medaile. Tím jsme také vyvrátili veškeré předsezónní prognózy.  

Pověstnou třešinkou na dortu bylo 2. místo žižkovského Jana Bízy v tabulce střelců (29 gólů), 1. 

místo Mišner z Letňan (30 gólů, ale z většího počtu zápasů).  

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat p. Vladislavu Kašparovi, st., který se, při dlouhodobém 

onemocnění p. Orsága, zúčastňoval všech utkání jako vedoucí mužstva a pomáhal hrajícímu 

trenérovi p. Vladislavu Kašparovi, ml. s koučováním týmu. Dále bychom chtěli poděkovat i 

Michalu Kindlovi, který zabezpečoval administrativu při trénincích a mistrovských utkáních, 

včetně dopravy dresů. Tréninky vedl při dlouhodobé nemoci hlavního trenéra Petra Kindla p. 

Vladislav Kašpar, ml., jemuž patří rovněž poděkování. 


