Ani byste do něj neřekli, že hraje hokej. A že je kapitánem
týmu EC Red Bull Salcburk, to už na první pohled patrně
vůbec ne. Byla by ovšem chyba tohoto mladíka
přehlédnout. Ve svém věku už toho stihl opravdu hodně, a
když ho potkáte ve škole, není na škodu dát se s ním do
řeči…
Honzo, jak a kdy jste se dostal
k hokeji?
K hokeji jsem se dostal, když mi byly tři
roky. Bylo to v Milevsku, kde mě nejprve
naučil můj táta bruslit a pak mě přivedl do
hokejové přípravky.

Kde všude jste hrál a za který klub
nastupujte v současné době?
Začínal jsem v Milevsku, kde jsem byl do 12
let. Poté jsem hrál 2 roky v Českých
Budějovicích, rok v Písku a nyní nastupuji
za rakouský Salzburg.

Kdy jste se dostal do Rakouska a jak
k tomu vůbec došlo?
V Salzburgu trénoval pan Barda, který
pocházel z Milevska. Doslechl se, že docela
dobře hraju hokej, tak mě pozvali do EC
Salzburg, abych za ně odehrál pár turnajů.
Až po této zkoušce mě oslovili, jestli bych
nechtěl do Salzburgu přestoupit.

„Není to jednoduché, ale
naštěstí se najde volno, kdy
mohu jet do školy na zkoušení.“

Co na to rodiče?
Můj taťka je velmi spokojený, protože od
začátku chtěl, abych za Salzburg hrál.
Mamka zase tak nadšená není, vadí jí, že
nejsem už od patnácti let doma.

Jak se Vám daří skloubit školu se
sportem? Jak se učíte?
Není to jednoduché, ale naštěstí se najde
volno, kdy mohu jet do školy na zkoušení.
Snažím se učit sám, ale u některých
předmětů je to těžké, třeba u matematiky,
nebo chemie. Na tyto předměty potřebuji
doučování.

Jaký máte vztah s vyučujícími?
Myslím, že velmi dobrý. Vycházejí mi
vstříc, vždy mi pomůžou a je s nimi velmi
dobrá spolupráce.

Jakých úspěchů jste Vy a Váš tým
dosáhli?
Můj největší úspěch byl asi to, že jsem byl
v České reprezentaci do 19ti let.
V týmu Salzburgu jsem již čtvrtý rok a
máme spoustu úspěchů. První rok jsme
vyhráli mistra ligy do 17 a 20 let. Nyní
hrajeme proti Českým týmům, kde jsme
vyhráli v kategorii do 18 let a rok poté i do
20 let.

Ví o těchto Vašich aktivitách Vaši
spolužáci?
Určitě ví, že hraji hokej. Ale nějak blíž se
s nimi o tom nebavím.

Co na to říkají?
To byste se museli zeptat mých spolužáků!

Co byste vzkázal studentům prvních
ročníků, kteří ve Vás mohou vidět
vzor?
Jestli mají nějaký sen, nebo něco, co je
baví, ať se tomu věnují naplno. Dnes to jde
skloubit i se školou. I když je to náročné a
nějaké to úsilí to stojí 

