
85. výročí Milevského Hokeje

vstupné je DOBROVOLNÉ

Podpořte Štěpánka

zaslání dárcovské DMS

na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Život 

dětem, o.p.s. obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. 

Více na www.darcovskasms.cz.

nebo

nebo

DMS ZIVOTDETEM 30

DMS ZIVOTDETEM 60

DMS ZIVOTDETEM 90



ŽIVOT DĚTEM
Život dětem o.p.s. 
pomáhá od roku 2000

Naše poslání
Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000
Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemoc-
ným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, 
které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a 
podporu svého okolí.

Komu je pomoc určena
S důvěrou se na nás mohou obrátit: 

• Rodiče (zákonní zástupci) nemocných dětí do 18 let (ve výjimečných 
případech mohou být i starší), kterým pomáháme s úhradou zdravot-
ních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.

• Nemocnice, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové 
techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, Kardiocentra a další 
oddělení, která pečují o nemocné děti.

• Dětská zařízení, ke kterým patří dětské domovy, ústavy pro handica-
pované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stac-
ionáře…, kterým rádi pomůžeme s pořízením zdravotních, rehabili-
tačních a výukových pomůcek, hraček a s úhradou ozdravných pobytů 
pro děti.

Uděláme vše proto, abychom vám vyšli vstříc a dětem pomohli.

Výtěžek z benefiční exhibiční události budou dnes osobně 
předávat zakladatelé o.p.s. Život Dětem:

Anna Strnadová
předsedkyně správní rady  

a statutární orgán

MgA. Maria Křepelková
ředitelka 

a statutární orgán

Intenzivní rehabilitace 

pro Štěpánka
Tříletý Štěpánek byl první půlrok 
svého života spokojeným a zdra-
vým klukem, který nám hezky 
rostl. Pak ale onemocněl těžkou 
herpetickou encefalitidou, 
která patří mezi nejzávažnější 
onemocnění mozku. Vyvolávají 
ji stejné viry, které stojí za vzni-
kem oparů. Onemocnění začíná 
horečkou, bolestmi hlavy a 
nevolností. Postupně se přidáv-
ají psychické potíže, mohou 
následovat i poruchy vědomí a 
křeče. Úmrtnost lidí, které tato 
nemoc postila, je obrovská.
 
My jsme měli obrovské štěstí, 
že lékaři nemoc odhalili včas. 
Přesto s ní Štěpánek v nemoc-
nici bojoval dlouhé dva měsíce. 
Nejprve to vypadalo, že ji zcela porazil, časem se ale ukázalo, že škody, 
které nemoc napáchala, jsou obrovské. Ze zdravého chlapečka se stal 
uzlíček s těžkým motorickým a mentálním postižením. Po ukončení léčby 
nám zůstal ležet, pravou část těla měl téměř ochrnutou. Nedokázal 
polykat, takže jsme ho krmili sondou rovnou do bříška. Dnes už je to sice 
lepší, částečně ho sondou ale stále krmíme.
 
Hned jsme se s ním také vrhli na pravidelné rehabilitování. Byla jsem 
odhodlaná ho rozhýbat. Dnes pravidelně docházíme do centra Arpida 
na fyzioterapie, kde Štěpánek cvičí podle Vojtovy metody a věnuje se 
ergoterapii. Díky tomu už umí držet hlavičku a sedět s oporou. Mentálně 
je ale ve třech letech na úrovni půlročního dítěte.
 
Lékaři nám nyní doporučili intenzivní cvičení na Neurorehabilitační klinice 
AXON, které by našeho Štěpánka mohlo motoricky posunout o krůček 
vpřed. Rehabilitace by mu pomohla k lepšímu držení hlavičky a posílení 
svalů trupu. Věříme, že do budoucna by se dokonce mohl postavit na 
vlastní nohy. Aby k tomu ale došlo, musí pravidelně absolvovat tyto 
speciální rehabilitace, které jsou však nesmírně nákladné.
 
Bohužel, pojišťovny nám v této věci nepomohou. Podle jejich měřítek se 
jedná o nadstandard, který si musíme zaplatit. Protože se ale jedná o 
částku dosahující téměř 80 000 korun, rozhodli jsme se požádat o pomoc 
s financováním rehabilitací vás. Sami takovou částku nejsme schopni 
uhradit.



JAK MOHU 
Štěpánkovi 
POMOCI?
Pro Vaše pohodlí můžete pomoci více způsoby:

pomocí DÁRCOVSKÉ SMS

pomocí ONLINE PLATBY KARTOU

Podpořte Štěpánka
zaslání dárcovské DMS

naskenujte QR kód
nebo otevřete www.happycup.info/dar

Podpořte Štěpánka online platbou 
kartou z mobilního telefonu

na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Život dětem, o.p.s. obdrží 29 nebo 
59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

nebo

nebo

DMS ZIVOTDETEM 30
DMS ZIVOTDETEM 60
DMS ZIVOTDETEM 90

Historie milevského hokeje se začala psát prvním doloženým utkáním lednu 1934 
mezi SK Milevsko – SK Jistebnice. Utkání skončilo vítězstvím Milevska 2:1. První 
oficiální fotografie byla zveřejněna v časopise Stadion 23. února 1934. Utkání se hrála 
na Kuklíku o nedělích a svátcích, až v roce 1939 se vybudovaly nové a soutěžím od-
povídající mantinely a tým se přihlásil do soutěže Šumavské župy. V ročníku 1940-41 
skončil na 2. místě za Pacovem za sebou zanechal celky SK Písek a SK Viktorie Tábor. 

Válečná léta byla nejen pro hokej velmi složitá, 
vzhledem k nasazení některých hráčů na práci do ra-
jchu nenavazovaly výsledky na předválečné úspěchy. 
V této době byla povolena organizace zápasů pouze 
v okrese. Po osvobození vzhledem k výsledkům byl 
tým SK Milevsko zařazen do Divize. Do bojů vstoupili 
milevští vítězstvím nad jedním z nejlepších týmů SK 
Felbabku. Tým se v Divizy neudržel. V následujících 
letech se zlepšovala jednak vybavenost týmu, ale i 

herní projev. V sezóně 51-52 díky příznivým povětrnostním podmínkám SK Milevsko 
sehrálo celkem 25 utkání. V krajském přeboru skončilo Milevsko na 3.místě. 

Od roku 1954 nastupuje tým pod názvem Tatran Milevsko. Velmi omlazená družstvo 
v roce 1955 obsazuje 2. Místo krajského přeboru. V roce 1956 bylo vybudováno 
hřiště Na tržišti. Na tým byl přejmenován na TJ Spartak Milevsko. V roce 1957 spadl 
tým do Krajské soutěže. 

Po dvou letech Milevsko opět získalo právo účasti 
v Krajském přeboru, kde se jim začalo dařit. V 
Sezóně 1959-60 dochází opět k reorganizaci 
soutěží a Milevsko opět nepostupuje. V roce 1961 
soutěž vyhrálo, ale nepostoupilo, protože neodjelo 
na rozhodující utkání proti Dynamu Č. Budějovice. 
Milevský protest proti utkání v Č. Budějovicích 
nebyl vyslyšen a Milevsko prohrálo kontumačně. 
V následující sezóně se postup povedl, když v 
opakovaném utkání s Pískem, které vyhrálo 7:5. Od 
sezóny 1962-63 hraje Milevsko Krajský přebor. 

Nový zimní stadion v Milevsku byl slavnostně otevřen zápasem Poháru ČSSR ZVVZ 
Milevsko – Mladá Boleslav, domácí zvítězili 4:2 brankami Papoušek 2, Vačlena, Mužík.
Milevská umělá plocha byla pátá v jižních Čechách. 

V sezóně 1973-74 navštívilo utkání celkem 
43 600 diváků, což byl největší průměr na 
jedno utkání 1982 platících diváků. To svědčí 
o popularitě hokeje v nejmenším městě kde 
se I.NHL hraje. Největší úspěch v pohárových 
zápasech byla výhra nad Spartou 3:2, když 
se zápas Poháru ČSR hrálo v Milevsku před 
4000 diváky. V roce 1988 hrálo Milevsko kval-
ifikaci o I. Národní ligu. V roce následujícím 
se to povedlo, ale tým se udržel pouze jednu 
sezónu. Tato situace se opakovala v následu-

jících dvou sezonách. Tým HC ZVVZ Milevsko se do roku 2009 pravidelně probojoval 
do play-off II.NL. V roce 2009 se probojoval do kvalifikace o I. Ligu. Bohužel kvalifikaci 
musel sehrát na ZS Tábor, protože nebyla prodloužena smlouva na ledovou plochu. 
Tým kvalifikaci neuhrál. V následující sezóně se projevil nedostatek financí a tým mu-
sel ze soutěže odstoupit. V roce 2010 vznikl nový klub HC Milevsko 2010. Tým získal 
licenci pro II. Ligu od TJ Božetice. Ve druhé lize milevský hokej působil do roku 2014, 
kdy nedokázal příslušnost ve II. Lize udržel a spadl do Jihočeské krajské ligy mužů, kde 
tým hraje do současné doby.  Tým se pohybuje v první polovině tabulky  
a se střídavými úspěchy pravidelně zasahuje do bojů pla-off.

 
 
Historie milevského hokeje se začala psát prvním doloženým utkáním lednu 1934 mezi SK 
Milevsko – SK Jistebnice. Utkání skončilo vítězstvím Milevska 2:1. První oficiální fotografie 
byla zveřejněna v časopise Stadion 23. února 1934 

Na fotografii jednatel oddílu Josef Businský, 
příznivec hokeje Pelich Jindra a hráči – Maria 
Hofman, František Kokrment, Vladimír Urban, 
Ladislav Vávra, Stanislav Stehlík, Jan Škoda, 
Karel Novotný, a první rozhodčí v Milevsku Josef 
Kocourek, Jan, Žák, Miloš Kofroň. V letech 1934 
až 39 se hrály zápasy se soupeři AFK Tábor, SK 
Opařany, LTC Sedlčany,LTC Neveklov, AFK 
Čimelice,  
Utkání se hrála na Kuklíku o nedělích a svátcích, 
až v roce 1939 se vybudovaly nové a soutěžím 
odpovídající mantinely a tým se přihlásil do 

soutěže Šumavské župy. V ročníku 1940-41skončil na 2. místě za Pacovem za sebou 
zanechal celky SK Písek a SK Viktorie Tábor. Válečná léta byla nejen pro hokej velmi složitá, 
vzhledem k nasazení některých hráčů na práci do rajchu nenavazovaly výsledky na 
předválečné úspěchy. V této době byla povolena organizace zápasů pouze v okrese. Po 
osvobození vzhledem k výsledkům byl tým SK 
Milevsko zařazen do Divize. Do bojů vstoupili milevští 
vítězstvím nad jedním z nejlepších týmů SK 
Felbabku. Tým se v Divizy neudržel. V následujících 
letech se zlepšovala jednak vybavenost týmu, ale i 
herní projev. V sezóně 51-52 díky příznivým 
povětrnostním podmínkám SK Milevsko sehrálo 
celkem 25 utkání. V krajském přeboru skončilo 
Milevsko na 3.místě.  

Od roku 1954 nastupuje tým pod názvem Tatran 
Milevsko. Velmi omlazená družstvo v roce 1955 obsazuje 
2. Místo krajského přeboru. V roce 1956 bylo 
vybudováno hřiště Na tržišti. Na tým byl přejmenován na 
TJ Spartak Milevsko. V roce 1957 spadl tým do Krajské 
soutěže.  
 
Po dvou 
letech 
Milevsko 

opět získalo právo účasti v Krajském 
přeboru, kde se jim začalo dařit. V Sezóně 
1959-60 dochází opět k reorganizaci soutěží 
a Milevsko opět nepostupuje. V roce 1961 
soutěž vyhrálo, ale nepostoupilo, protože 
neodjelo na rozhodující utkání proti Dynamu 
Č. Budějovice. Milevský protest proti utkání 
v Č. Budějovicích nebyl vyslyšen a Milevsko 
prohrálo kontumačně. V následující sezóně se 
postup povedl, když v opakovaném utkání s Pískem, které vyhrálo 7:5. Od sezóny 1962-63 
hraje Milevsko Krajský přebor. Milevsko poráží Konstruktivu Praha 7:3 a v odvetě 6:3. 

V tomto ročníku tým Milevska obsazuje 3. místo Krajského přeboru. Sezónu v hokej 
v Milevsku slavil 30 let od založení zakončili 3. Místek v Krajském přeboru za celky Dukla 
Písek, Slavoj Č. Budějovice II. Následující sezóna nebyla tak úspěšné a tým skončil na 6. 
místě. Naopak dorostenci obsadili druhé místo krajského přeboru. V sezóně 1967-68 tým 
obsadil druhé místu za Jitex Písek. V následují sezóně Spartak bojoval v kvalifikaci o II. ligu. 
Bohužel v bojích neuspělo. 
Tým od nového ročníku hraje divizi. Tým nastupuje pod jménem TJ ZVVZ Milevsko. Velmi 
dobře si tým vedl hned od začátku soutěže. Podařilo se získat několik velmi cenných skalpů 
jako Prazdroj Plzeň, kdy před 1 000 návštěvníky zvítězili 12:4. Postup do II. ligy opět 
nevyšel. Postup do ligy vyšel v sezóně 1970-71. V následující sezóně 1972-73 skončil tým na 
třetím místě II. NHL za Duklou Jihlava B a 
Chomutovem. V Kvalifikaci o l. ligu Milevsko 
neuspělo. Nový zimní stadion v Milevsku byl 
slavnostně otevřen zápasem Poháru ČSSR  
ZVVZ Milevsko – Mladá Boleslav, domácí zvítězili 
4:2 brankami Papoušek 2, Vačlena, Mužík. 
Milevská umělá plocha byla pátá v jižních 
Čechách.  
V sezóně 1973-74 navštívilo utkání celkem 
43 600 diváků, což byl největší průměr na jedno 
utkání 1982 platících diváků. To svědčí o 
popularitě hokeje v nejmenším městě kde se I.NHL hraje. Největší úspěch v pohárových 
zápasech byla výhra nad Spartou 3:2, když se zápas Poháru ČSR hrálo v Milevsku před 4000 
diváky. V letech 1973 až do roku 1979 se pohybuje v první polovině tabulek I. národní lize. 
Při reorganizací soutěží ZVVZ Milevsko kvalifikaci vyhrálo a zůstává v Národní lize ČSR. Po 
rozdělení ligy na dvě skupiny ZVVZ Milevsko hrálo několik let o Přeborníka ČR a velice dobře 

si tým vedl. V roce 1984 dochází opět 
k reorganizaci a Milevsko na základě 
výsledků zůstává ve II. Národní lize 
skupina B. V roce 1988 hrálo Milevsko 
kvalifikaci o I. Národní ligu. V roce 
následujícím se to povedlo, ale tým se 
udržel pouze jednu sezónu. Tato 
situace se opakovala v následujících 
dvou sezonách. Tým HC ZVVZ Milevsko 
se do roku 2009 pravidelně probojoval 
do play-off II.NL. V roce 2009 se 
probojoval do kvalifikace o I. Ligu. 
Bohužel kvalifikaci musel sehrát na ZS 
Tábor, protože nebyla prodloužena 

smlouva na ledovou plochu. Tým kvalifikaci neuhrál. V následující sezóně se projevil 
nedostatek financí a tým musel ze soutěže odstoupit. V roce 2010 vznikl nový klub HC 
Milevsko 2010. Tým získal licenci pro II. Ligu od TJ Božetice. Ve druhé lize milevský hokej 
působil do roku 2014, 
kdy nedokázal 
příslušnost ve II. Lize 
udržel a spadl do 
Jihočeské krajské ligy 
mužů, kde tým hraje 
do současné doby.  
Tým se pohybuje 
v první polovině 
tabulky a se 
střídavými úspěchy 
pravidelně zasahuje 
do bojů pla-off. 
 
 
 



gólmani:
Milan Petřík
Tomás Vyskočil
Milan Havlík

obránci:
Marian Šťastný
Tomáš Němec
Jan Tomeček
Jan Zeman
Pavel Tomeček Junior
Martin Votruba

útočníci:
Aleš Daniel
Vlasta Šťastný
Teraza Němcová (Šťastná)
Jiří Šťastný
Radek Ťoupal
Kamil Ťoupal
Zbyněk Hrdel
 Jirka Novotný
Doktor Buben
Milan Petřík Junior

organizační tým:
Zdeněk Šťastný - trenér
Filip Tůma - manažer
Jaroslav Kolář - Prezident HC Milevsko

gólmani:
Petr Žahour
Cassius Lawrence-Jones

obránci:
Zdeněk Toužimský
Jan Mařík
Jan Kodada
Martin Maškarinec
Tomáš Duchán
Jakub Vejvar

útočníci:
Martin Kodada
Emil Švec
Tomáš Vlasák
David Hruška
Josef Dvořák
Jiří Vltavský
Martin Čáp
Marek Plaček
Josef Dvořák Junior

organizační tým:
Jan Gusta Havel - trenér
Marian Jelínek - sportovní psycholog
Matěj Rosík - manažer
Adelin Poriazov - Prezident HC Restart Team

Milevsko Happy Team Praha Restart Team



Děkujeme všem partnerům, 
kteří pomohli uskutečnit toto 
benefiční utkání!

cervinka-rolety.eu

Aleš Nenička
Výprava Filmu

AN

Hána Marcel
Výprava Filmu

MH

Ferencz Fish

Hlavní mediální partner

mediální partner

www.happycup.info


