Medlešičtí hokejisté 1958
Nejen fotbal, ale i hokej má v Medlešicích poměrně dlouhou tradici. Dnes si
ovšem již jen těžko umíme představit, že u nás fungoval hokejový klub, který na vlastním
stadionu hrál mistrovskou soutěž. Navíc nejen v kategorii dospělých, ale zároveň též
v kategorii dorostu i žáků...
Hokej se hrál v Medlešicích již před druhou světovou válkou, a to na poměrně
slušné úrovni, byť hrací plochou byl jen pivovarský rybník. Někteří hokejisté z Medlešic
získali postupně „angažmá“ dokonce v městských klubech v Pardubicích a v Chrudimi.
Asi nejdále dovedl v oné době hokejovou kariéru Ladislav Jírek (nar. 1923), který po
válce působil jako obránce klubu Rapid v Pardubicích. Dokonce se jednalo o jeho přestup
do 1. ČLTK Praha, mnohonásobného mistra republiky. Z přestupu sešlo, nicméně
medlešický obránce se dostal s pardubickým Rapidem i do zahraničí. Ovšem to
znamenalo tehdy pouze výjezd vlakem do Rakouska, kde byly vybojovány zápasy
v Celovci a Klagenfurtu v lednu 1948. Více o tom v knize Milana Černického – Historie
pardubického hokeje 1923 – 2004.
Patrně zlatými léty medlešického hokeje byla druhá polovina padesátých let
minulého století. Vznikl hokejový klub pod záštitou Východočeských drůbežářských
závodů, které měly zpracovatelský závod v pivovaru. Odtud také pocházel název našeho
klubu SLAVOJ. Tehdy se totiž názvy klubů odvozovaly od oboru, v kterém působil jejich
patronátní závod (něco jako dnešní sponzor). Kluby podporované například strojírenskými
závody nesly jméno Spartak, železničáři Lokomotiva, vojáky Dukla atd. Naši hokejisté
tehdy dokázali hrát na úrovni východních Čech rovnocenná utkání s hokejisty takových
klubů jako byl například Havlíčkův Brod. Úspěchy měly za následek vybudování
vlastního stadionu, ale to si připomeneme jindy.
Dnes tedy jen dvěma fotkami vzpomeňme na hokejisty z roku 1958 a jejich
fanoušky, při utkání sehraném na pardubickém zimním stadionu 2. března 1958.

V Pardubicích tehdy sice již měli umělý led, ale stadion byl ještě nezakrytý. S kým Slavoj
tehdy hrál, bohužel již nevíme…
Na prvním snímku jmenujme hokejisty zleva stojící: …tak tedy prvního zleva
jsme ještě neidentifikovali..., druhý Josef Stejskal a dále Vladislav Mňuk, Josef Havelka,
Ladislav Dušek, Ladislav Mohaupt, Milan Petr a úplně vpravo trochu vpředu Macoun –
švagr (manžel sestry) paní Z. Chládkové. Vpředu částečně klečící zleva: František Křivka,
brankář Nechvíle z Pardubic a Jaroslav Mádr.
Na druhém snímku pak vidíme v hledišti fanoušky z Medlešic: mladík vlevo dole je
Václav Hyxa, vpravo od něj s kapucí na hlavě patrně Hanka Šmahelová, dále v baretu
Rudolf Švejda.
Vpravo a nahoře v kulichu s bambulkou asi pan Jehlička (ze zámku), blíže k nám v baretu
František Kurštein. Jakési nesportovní gesto dělá na fotografa čelem obrácený František
Lněnička, naopak bokem a odvrácený je v klobouku „dolní“ Josef Hromádko, vpravo opět
v klobouku J. Vašíček a vedle něj snad pan Petr starší. Úplně vpravo nahoře pak Zdeněk
Levinský.
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