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ČESKÉ BUDĚJOVICE Ačkoliv začal
s hokejem ve svém rodném Písku,
extraligu si na jihu Čech nikdy ne-
zkusil. Dvaatřicetiletého útočníka
Tomáše Nouzu si hokejoví fanouš-
ci vybaví hlavně jako ikonu Mladé
Boleslavi, se kterou si zahrál i nej-
vyšší českou soutěž.

„Tehdy v jednadvaceti letech mi
v Písku vyšla sezona a všimli si mě
v Boleslavi, proto jsem tam odešel
a zůstal deset let,“ vzpomíná To-
máš Nouza, který v létě přišel jako
jedna z největších posil do česko-
budějovického Motoru.

Jste sice jihočeský rodák, ale tady
jste si moc nezahrál, že?
Je to tak. Pro mě to byla v Mladé
Boleslavi super zkušenost, zažil
jsem tam dvakrát postup do extrali-
gy, ale i pády zase o soutěž níž.

Postup do hokejové extraligy by-
chom zatím mohli označit jako
váš největší úspěch v hokeji?
Přesně tak, je to vždycky obrovská
euforie. Ač tedy letos to pro mě ne-
bylo tak veselé, ale v sezoně
2007/2008 to byl krásný pocit. Na-
opak pády z extraligy jsou méně
příjemné, ale po prvním sestupu
se v Boleslavi utvořil super tým a
do dvou let se zase postoupilo
zpátky.

Před těmi jedenácti lety o vás ne-
měl žádný jihočeský celek zájem.

Proč vyhrála Boleslav?
Po dobré sezoně v Písku si mě
všimla právě Boleslav, tak jsem za-
mířil tam. Působil jsem tam celou
dobu až na pár malých přestávek.
V posledních letech už byly občas
nějaké náznaky, že by mě chtěly
kluby na jihu, ale nikdy k tomu ne-
došlo. Až teď.

Byl jste tedy rád, když se vám
ozval budějovický Motor?
Samozřejmě, myslím si, že každý
hokejista by chtěl hrát doma. Já
jsem v Budějovicích skoro doma,

do Písku je to kousíček. Pro mě je
čest hrát na tomto stadionu, kam
chodí na každý zápas skoro čtyři ti-
síce lidí. Takže ano, jsem rád, že
hraju doma.

Sledoval jste jako jihočeský ro-
dák, co se v Budějovicích okolo
hokeje dělo loni v létě?
Určitě. Úplně se do toho pouštět ne-
budu, protože do detailů ten pro-
blém neznám, ale koukal jsem, co
se tady v Budějovicích děje i díky
tomu, že jsem byl už v té době
v kontaktu s Radkem Bělohlavem.

Vy jste letos už byl s týmem na li-
penském soustředění, ale oficiál-
ně jste do Motoru přestoupil až
později. Proč?
Byly tam problémy mezi Budějovi-
cemi a Boleslaví ohledně přestupo-
vé částky. S klukama jsem odjel na
soustředění, ale oficiálně mě Mo-
tor ještě nekoupil. Proto se o tom
nemluvilo.

Vy sám jste ale věděl, že budete
hrát za Motor?
Už jsme byli dohodnutí na 99 pro-
cent. Opravdu šlo tehdy jen o pár
peněz, na kterých se kluby nemoh-
ly domluvit, ale já už věděl, že
budu v Motoru.

Postupně se Motoru začíná dařit,
stejně tak i vám osobně, co se
týká bodování. Berete na sebe
roli, že byste mohl být jednou z
vůdčích osobností Motoru?
Samozřejmě, s tím jsem také do

Budějovic šel. Už dopředu mi vede-
ní klubu říkalo, jakou budu mít roli
a že budu jedním z lídrů. To jsem
věděl dopředu.

Souhra celého týmu se už začíná
zlepšovat, že?
Neměli jsme vůbec špatnou přípra-
vu, ale vstup do soutěže pro nás ne-
byl vůbec dobrý. Strašně jsme chtě-
li vyhrát první zápas s Jihlavou i kvů-
li lidem, což se nám bohužel nepo-
vedlo. To byl náš asi nejhorší zápas.
Věděli jsme, že na začátek máme
těžký los, takže některá utkání jsme
mohli prohrát. Jsem hrozně rád, že
jsme nepropadli nějaké skepsi, že
jsme se ze dvou prohraných utkání
dokázali zvednout, a hlavně, že se
to pomalu obrací k lepšímu.

Jak se vám hraje ve formaci s Jo-
sefem Strakou a Michalem Švihál-
kem?
My spolu hrajeme prakticky od za-
čátku přípravy. Musím říci, že s Pe-
pou si rozumíme hodně i mimo
led. Je to vynikající hokejista.

To je vidět, i když jste spolu za-
tím nikdy nehráli, divák to skoro
ani nepozná.
Oba jsme podobní hráči, kteří rádi
nahrávají. Osobně se mi s podob-
nými typy centrů hraje dobře, což
už platilo i o jiných klubech.

Překvapilo vás něco v provoligo-
vých Českých Budějovicích?
Ani bych neřekl, že mě tu něco pře-
kvapilo. Dobře jsem věděl, do
čeho jdu. Stadion znám, tady
máme výborné zázemí, které patří
na extraligovou úroveň. Všechno
tu klape.

Vy jste hráč, který si vyzkoušel v
jednom týmu první ligu i extrali-
gu. V minulé sezoně se hodně
hráčů Motoru pozastavovalo nad
tím, jak je těžké přejít z nejvyšší
soutěže do první ligy. Vy to může-
te porovnat, opravdu to tak je?
Tady v první lize se přeci jen hra-
je trochu jiný hokej. Rozdíl není
ani tak v pohybu, ale spíš v takti-
ce. V extralize se více dodržují tak-
tické pokyny trenérů, tady se
zase hodně lítá za pukem. Je to
jiné, věřím tomu, že když někdo
hraje celou dobu extraligu, tak
adaptace na první ligu je pro něj
horší.

Když už jsme u taktiky, vy jste ji

asi také museli změnit, když se
ze začátku sezony moc nedařilo,
že?
Hráli jsme hurá hokej na ledě sou-
peře, což se nesmí stávat. Prostě
v kabině se řeklo, že takhle teda
ne. Musíme bránit střední pásmo
a musíme to dělat všichni, jeden
jako druhý. Ač to není moc líbivý
hokej, ale přináší ovoce.

Dokážete například s Josefem
Strakou jako nestarší hráči na ty
mladší zvýšit hlas, když se neda-
ří?
Zrovna tě tu pomlouváme, tak
zase jdi (směje se, když okolo pro-
chází právě Josef Straka). Myslím
si, že se už párkrát stalo, že jsme

museli zakřičet. Zápasy venku ne-
byly dobré, o přestávkách mezi tře-
tinami jsme tedy někdy hodně řva-
li. Myslím si, že je to občas zapotře-
bí.

Asi ano, zatím se výsledky Moto-
ru zlepšily.
Vzduch se pročistil, hrajeme lépe.
Jak jsem říkal, někdy se prostě za-
řvat v kabině musí.

Jak to máte s bydlením, dojíždíte
pořád z Budějovic až do Mladé
Boleslavi?
Ne, s rodinou jsme se už přestěho-
vali sem. Tady v Českých Budějovi-
cích mám pronajatý byt a malá tu
chodí do školky.

Když máte volno, co vás baví,
čemu se věnujete?
Mojí velkou zálibou je golf a tady
na jihu jsou krásná hřiště i ideální
podmínky. Už jsem hrál na Hlu-
boké, v Českém Krumlově i v Pís-
ku. Také mám dvě malé děti, tak-
že volný čas trávím s nimi.

Plánujete, že postupem času bys-
te dohrál svou kariéru v Budějovi-
cích, nebo na jihu Čech?
Zatím nemyslím na to, že bych do-
hrával svou kariéru. Rád bych si za-
hrál extraligu tady v Českých Budě-
jovicích, kam prostě patří. A jestli
bych měl skončit s hokejem v extra-
ligových Budějovicích, tak budu
hrozně rád. Petr Lundák

Střílí i přihrává Útočník Tomáš Nouza je jednou z letních posil českobudějovického Motoru. V devíti zápasech
nasbíral deset kanadských bodů (5+5), stejně jako jeho parťák Josef Straka. Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Vaším objektivem Adriana Zábranská nafotila výlov rybníka v Dačicích na Jindřichohradecku a snímky uložila na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Nouza: Někdy
musíte v kabině
pořádně zařvat

Rád bych si jednou
zahrál extraligu
tady v Českých
Budějovicích, kam
prostě patří.

VIZITKA

Tomáš Nouza (32 let)
Útočník začínal s hokejem v
rodném Písku, kde se už jako junior
probojoval mezi dospělé. V sezoně
2004/2005 se stěhoval do Mladé
Boleslavi. Ve středních Čechách
odehrál deset sezon a byl jedním
z nejdůležitějších boleslavských
hráčů. V sezoně 2007/2008, kdy
Bruslařský klub poprvé postoupil
do extraligy, nasbíral v základní
části 24 gólů a 17 asistencí.
Hokejovou extraligu si zahrál také
za Jihlavu či Znojmo, v nižších
soutěžích nastupoval i za Písek,
Vrchlabí a Benátky nad Jizerou.
V Motoru nyní vede klubové
statistiky spolu s Josefem Strakou.
Z devíti zápasů má 10 bodů (5+5).

Téměř celou kariéru odehrál 32letý hokejový útočník Tomáš Nouza v Mladé
Boleslavi. I když se něj o několikrát zajímaly České Budějovice, vyšlo to až
letos v létě. A zdá se, že se přestup povedl. Zatím vede klubové bodování.

»

K podzimu patří výlovy
Desítky lidí sledovaly práci rybářů,
kteří lovili jeden z dačických
rybníků Peráček.

Foto: Adriana Zábranská
(adri-jana.rajce.idnes.cz)


