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Hodonínský deník Rovnost a týdeník Slovácko nabízí prostřednictvím brankáře Michala Holeše 
nahlédnutí do kabiny druholigových Drtičů. Kdo je největší model, kdo smolař a kdo tichá voda?  
O gólmanu Hodonína se zase rozhovořil útočník Jozef Haring. 

Infografika: Deník/Markéta Evjáková

Boris Flamík – Nešťastník 
roku, protože letos si už dvakrát 
zlomil sanici. Takový smolař 
týmu. 

Lukáš Komárek – Hecíř. 
Každé utkání hodně prožívá. 
Výborný bek s výbornou střelou. 
Jedna z duší týmu. 

Kristián Krajčík – Moc se 
neprojevuje. Možná je to tím, 
že jezdí pokaždé domů. Párkrát 
s námi spal na hotelu. Svoje si 
odehraje. 

Ondřej Podešva – Bambus. 
Brácha ze severu Moravy. Zažili 
jsme toho spolu hodně. Myslím, že 
je to nedoceněný obránce. Cením 

si ho. 

Petr Pokorný – Kapitán. Svoje 
si v kabině řekne. I přes kritiku, 
která se na něj ze začátku sezony 
sypala je spolehlivý. Mladším 
klukům má co dát. 

Jakub Rapant – Muzikant. Má 
svoji kapelu. Žije hudbou  
a hokejem. Spíš čeká na svoji 
šanci, ale umí zahrát slušně. 

Jozef Salajka – Modeman. Toho 
jsem viděl snad jen třikrát v teplákách. 
Senický bratr s Vaškovičem. Jinak 
hora svalů. Překvapil mě, že nepije 

alkohol. 

Radek Šimeček – Pro mě velké 
překvapení. Pohodář. V dobrém slova 
smyslu asi největší flegmatik v kabině. 

Patrik Flašar – K týmu se připojil 
během sezony. Dobrý kluk do party. 

V několika utkáních se představili také obránci Pavel Bulička, Roman Kadela, Ondřej Šudoma a útočníci 
Zdeněk Kubica a Roman Průdek.

Jozef Haring – Letos spolu 
bydlíme. Pohodový kluk. Vyho-
víme si. Co umí na ledě, všichni 
víme. 

Martin Hollý – Hodně tichý 
kluk. Toho slyšet v kabině = 
zázrak. Jinak další člen sloven-
ského útoku. 

Michal Holuša – Další  
Ostravák v týmu, což je dobře. 
Teď byl zraněný. Doufám, že se 
mu začne dařit. 

Michal Hoza – Další hecíř  
a bojovník. Duše týmu. Jen je na 
tom hůř s technikou. Toho bych 
ještě s Michalem Rapantem dal 
do cheking-line. Mohli by snad 
hrát i NHL, kde by soupeře stejně 

řezali. 

Michal Hrtús – Strašně tichý 
kluk. Sedí v kabině blízko mě. 
Někdy ani nevím, jestli tam je. 
Zatím čeká na příležitost. 

Zdeněk Jurásek – Náš nejstar-
ší. Zkušený hráč. Góly nestřílí, ale 
hází. Říkal jsem mu, ať si místo 
hokejky koupí lakrosovou hůl. 
Nový pokladník. 

Jan Korotvička – Rozporuplné 
jméno. V kabině snad nejhodnější 
kluk, jakého jsem kdy potkal. Na 
ledě raubíř. 

Michal Kuba – Typický mladý 
hráč. Co se mu řekne, udělá. 
Pochvala. V juniorech hraje hodně 

dobře. 

Petr Peš – Další z duší. Šikovný 
útočník, ale mohl by se naučit střílet. 
V první lajně mu to sedí. Ovšem je to 
sparťan, což radši nebudu komento-
vat. 

Martin Špok – Má smůlu. Snad 
čtyřikrát za tři měsíce měl teplotu. 
Šikovný na puku a dobrý bruslař. 

L’ubomír Vaškovič – Taky 
modeman. Ten snad tepláky ani nemá. 
Jinak superkluk, trochu flegmatik.  
Na ledě pan hráč. 

Tomáš Vrba – Nejrychlejší bruslař 
druhé ligy. Zapadl dobře, i když přišel 
o něco později. 

Michal Holeš – Výborný gól-
man. Jedničkou je oprávněně. Na 
ledě výbušná povaha vůči rozhod-
čím i spoluhráčům, o čemž jsme se 
už několikrát přesvědčili. V civilu 
je ale dobrý kluk do party. 

Michal Šurý – Michal je stále 
junior. Šikovný brankář a příslib do 
budoucna. Ve společnosti je spíš 
tichý. 
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