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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

Vážení hokejoví příznivci,

polovinu základní části mají hokejisté v Tipsport extralize za sebou. A jak to tak bývá, někde vládne 

spokojenost více, někde méně a někde vůbec ne. V Hradci, myslím si, můžeme být zatím spokojeni 

tak nějak středně.

Hokejisté Mounfi eldu rozjeli novou sezóny velice dobře a byly chvíle, kdy se v tabulce pohybovali 

mezi druhým a třetím místem. Na startu ročníku zvládli domácí trháky se Spartou i Pardubicemi 

a na domácí půdě mají jedny z nejlepších výsledků mezi všemi extraligovými týmy.

Druhá čtvrtina už byla o něco slabší. Tým začalo kosit jedno zranění za druhým a také body 

především z venkovních utkání na konto našeho celku nenaskakovaly. Nicméně bojovnost a vůle 

tuhle černou sérii co nejdříve zastavit v srdcích našich hokejistů rozhodně zůstala. A právě to je to 

nejcennější.

Všichni moc dobře víme, že jenom vítězit není možné. Liga je nesmírně vyrovnaná a jak ukazují 

výsledky, dopředu není vůbec nic jistého. Doba dvou až tří otloukánků, na kterých si další týmy dělaly 

body a zvedaly sebevědomí, je už dávno pryč. Čeho si ale ceníme? Lvího srdce. Zarputilosti porvat se 

i s nezdarem a odhodlání nechat na ledě maximum.

Přejme si, ať lví srdce našim hráčům vydrží i v druhé polovině sezóny, a body nás neminou!

 Mountfi eld HK, a. s.

BOJOVNOST
A VŮLI SI HRÁČI
PONESOU I DO DRUHÉ 
POLOVINY SEZÓNY.



BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. %

31 Pavel Kantor 1991 22 1293 569 518 2,37 91,04

90 Ondřej Kacetl 1990 4 209 74 65 2,58 87,84

30 Jaroslav Pavelka 1993 2 59 18 15 3,05 83,33

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
54 Tomáš Slovák 1983 26 1 13 14 -1 28

7 Peter Frühauf 1982 22 0 7 7 4 18

19 Martin Pláněk 1991 26 2 2 4 -2 14

16 Jiří Vašíček 1980 17 1 2 3 -4 22

70 Bohumil Jank 1992 17 0 3 3 -5 6

23 René Vydarený "A" 1981 19 0 3 3 0 18

67 Stanislav Dietz 1990 15 1 1 2 -1 6

85 Peter Mikuš "A" 1985 17 1 1 2 -1 6

5 Karel Plášil 1994 2 0 0 0 1 0

95 René Piegl 1995 12 0 0 0 -1 0

ÚTOČNÍCI
86 Tomáš Mertl 1986 26 13 14 27 9 36

21 Jaroslav Kudrna 1975 23 10 14 24 12 20

22 Jiří Šimánek "C" 1978 26 10 12 22 8 20

27 Rastislav Dej 1988 26 5 9 14 -10 14

61 Roman Kukumberg 1980 26 2 8 10 -1 14

91 Tomáš Knotek 1990 13 3 5 8 -2 2

93 Petr Beránek 1993 26 3 5 8 -1 8

65 Rudolf Červený 1989 22 7 0 7 -1 14

9 Dávid Skokan 1988 17 2 4 6 1 10

72 Tomáš Troliga 1984 6 1 3 4 1 6

97 Vantuch Lukáš 1987 3 2 0 2 0 2

92 Lukáš Nedvídek 1994 22 2 0 2 -2 4

24 Collin Valcourt 1993 20 1 1 2 -7 48

11 Tomáš Pospíšil 1987 13 0 2 2 -8 6

12 Michal Tvrdík 1979 16 0 2 2 -5 10

33 Ondřej Kovářů 1995 7 0 1 1 1 0

28 Jiří Uhlík 1995 1 0 0 0 0 0

37 Tomáš Rousek 1993 1 0 0 0 -1 0

20 David Švagrovský 1984 2 0 0 0 0 2

55 Radek Pilař 1996 4 0 0 0 1 0

17 Ondřej Kopta 1995 16 0 0 0 -5 14

REALIZAČNÍ TÝM

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Jiří Kučera, asistent trenéra 

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Robert Horyna, trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva a kustod

Pavel Naar, M. Mudra, maséři

Jakub Dudek, fyzioterapeut

MUDr. J. Vícha, MUDr. J. Folvarský, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

Mountfi eld HK, a.s.
Komenského 1214/2 

500 03 Hradec Králové

Klubové barvy:

černá, bílá, červená

Internetová prezentace:

www.mountfi eldhk.cz

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

a
k
tu

a
liz

o
v
á
n
o
 4

. 
1
2
. 
2
0
1
4



BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. %

35 Filip Novotný 1991 14 844 358 328 2,13 91,62

31 Rastislav Staňa 1980 12 722 318 289 2,41 90,88

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
16 Adam Polášek 1991 20 4 14 18 2 22

71 Marek Ďaloga 1989 22 4 11 15 6 12

75 Jan Piskáček 1989 24 1 8 9 11 24

42 Michal Barinka 1984 22 3 6 9 3 46

29 Karel Pilař 1977 21 1 4 5 0 24

26 Juraj Mikuš 1988 21 0 4 4 7 24

51 Jan Švrček 1986 20 0 1 1 -1 4

7 Marek Hrbas 1993 1 1 0 1 3 6

40 Vladimír Eminger 1992 8 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI
17 Jaroslav Hlinka 1976 22 9 15 24 0 14

10 Martin Réway 1995 24 5 15 20 -5 36

23 Lukáš Pech 1983 24 5 12 17 9 16

61 Lukáš Klimek 1986 24 11 4 15 9 26

6 Lukáš Cingel 1992 14 8 6 14 10 10

74 Daniel Přibyl 1992 20 7 6 13 5 12

47 Jan Buchtele 1990 22 6 6 12 4 14

46 Petr Kumstát 1981 14 6 6 12 12 12

60 Tomáš Rolinek 1980 17 6 4 10 6 14

88 Miroslav Forman 1990 18 0 4 4 0 14

22 Josef Straka 1978 12 1 2 3 1 2

32 Zdeněk Bahenský 1986 10 1 0 1 -4 4

19 Dominik Volek 1994 18 1 1 1 -5 8

25 Martin Procházka 1994 1 0 0 0 0 0

12 Jiří Černoch 1996 3 0 0 0 -1 0

14 Adam Chlapík 1994 9 0 0 0 -1 4

24 David Dvořáček 1992 18 0 0 0 -2 8

REALIZAČNÍ TÝM

Josef Jandač, hlavní trenér

Zdeněk Moták, asistent trenéra

Patrik Martinec, sportovní manažer

Pavel Šrek, vedoucí mužstva

Hynek Svoboda, masér a kustod

Josef Toma, masér a kustod

Jan Beran, fyzioterapeut

MUDr. M. Bobula, MUDr. D. Singer, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

HC Sparta Praha a.s.
Za Elektrárnou 419

170 00 Praha 7

Klubové barvy:

modrá, žlutá, červená 
a rudá

internetová prezentace:

www.hcsparta.cz
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Holešovický tým zvládl v minulé sezóně brilantně základ-
ní část. Mužstvo pod vedením Josefa Jandače prohrálo 
během 52 utkání pouze 11x a s náskokem 15 bodů získa-
lo s přehledem prezidentský pohár. Sparta měla ve svých 
řadách také dva nejlepší hráče produktivity. Kanadské 
bodování vyhrál Petr Ton před Jaroslavem Hlinkou.

Do play off tak vstupoval holešovický celek jako největší 

favorit a podle toho také zvládl čtvrtfi nále. Vítkovice Sparta 

odklidila z cesty po výhře 4:1 na zápasy. O to překvapivější 

pak byla semifi nálová porážka s brněnskou Kometou. 

V nádherné sérii, která se hrála na plný počet sedmi zápasů, 

dokázala Sparta vyhrát šestý duel na ledě Brna a vyrovnat 

tak na 3:3. Rozhodující utkání na domácím ledě ale nezvládla 

a prohrála 4:5. Bronzové medaile byly pro bohatou Spartu 

určitě zklamáním.

Během letní přestávky došlo v kádru k několika změnám. 

Klub opustili mimo jiné Petr Ton, Tomáš rachůnek, či Ivan 

Rachůnek. Naopak novými posilami se stali Slováci Juraj 

Mikuš, Lukáš Cingel, nebo Marek Ďaloga, kteří přišli ze 

zkrachovalého pražského Lva.

Sparta je jedním z nejstarších hokejových klubů naší planety, 

její vznik se datuje k 6. prosinci 1903. Tehdy poprvé vyjeli 

hráči bandy hokeje k tréninku na led pod hlavičkou

AC Sparta a pod vedením 

rychlobruslaře Jaroslava Petráka. 

Ovšem neproháněli po něm puk,

ale gumový míček.

Od roku 1909 však sparťanská srdce 

defi nitivně očaroval hokej kanadský, 

a od té chvíle si klub budoval zvučné 

renomé doma i v zahraničí. Mezi 

nejznámější jména této éry patřili 

sportovní obojživelníci Karel „Káďa“ 

Pešek či Karel Koželuh, který svou 

vlast kromě hokeje reprezentoval

také ve fotbale a tenisu.

V sezoně 1936/1937 se uskutečnil 

premiérový ročník celostátní ligy, 

sparťané v něm nechyběli a 3. ledna

1937 dokonce v Ostravě proti 

Vítkovicím odehráli vůbec první 

ligové utkání, které skončilo remízou 

1:1. V únoru 1950 sparťané poprvé 

a naposled sestoupili. Hned v sezoně 

1950/1951 si vybojovali návrat zpět 

mezi elitu a od té doby už v nejvyšší 

soutěži nikdy nechyběli.
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  TABULKY, STATISTIKY

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Utkání se Spartou mají pro každý celek zvláštní 

náboj, hradecký Mountfi eld nevyjímaje. V minulé 

sezóně hned v duelu prvního kola hradečtí prohráli 

na Spartě 1:5, stejným poměrem svému soupeři 

podlehla také doma. Další dva zápasy už ale 

přinesli Mountfi eldu více radosti. 

2013/14

2014/15

Stejně tak v této sezóně si Draisaitlovi svěřenci 

doma se silným soupeřem poradili, pražský celek 

pak slavil výhru ve své aréně.

V sezoně 1952/1953 dosáhli sparťané na historicky 

první mistrovský titul, když pod vedením hrajícího trenéra 

Vladimíra Zábrodského ovládli fi nálový turnaj před 

Vítkovicemi a Budějovicemi. Hned o rok později si radost 

z triumfu zopakovali, titul obhájili o skóre před Rudou 

hvězdou Brno.

Významný zlom v historii klubu nastal na podzim roku 

1962, kdy se Sparta po téměř třicet letech dělení se 

o Štvanici konečně dočkala stěhování „do svého“. Tedy 

do Sportovní haly na holešovickém Výstavišti, kde hraje 

dodnes. První utkání v ní sehrála 11. října 1962, kdy přijel 

Spartak ZKL Brno, na zápas se přišlo podívat 18 a půl 

tisíce diváků.

Od jara 1986 se liga dočkala trvalého zavedení play off, 

které Holešovičtí napoprvé opustili již ve čtvrtfi nále. Poté 

se ale začali postupně prokousávat vzhůru a v ročníku 

1989/1990 dosáhli po dlouhých 36 letech na mistrovský 

titul. Čtvrtý triumf přidala Sparta hned o tři roky později, 

když na jaře 1993 získala poslední federální titul.

Pětiletou nadvládu Vsetína dokázali Sparťané přerušit až 

v sezoně 1999/2000, během které k mužstvu nastoupil 

kouč František Výborný. Jeho svěřenci dokázali opanovat 

základní část a stejně suverénně prošli i vyřazovacími boji, 

ve kterých neutrpěli ani jedinou porážku a po Pardubicích 

a Litvínovu ve fi nále zdolali právě obhájce titulu ze Vsetína

Po nevyvedeném ročníku 2004/2005, kdy Sparta 

posílená díky výluce NHL o hvězdy ze zámoří nečekaně 

vypadla již ve čtvrtfi nále, přišel další triumf. Sparťané sice 

do vyřazovacích bojů proklouzli až na poslední chvíli ze 

šestého místa, ale v play off už je nikdo nedokázal zastavit. 

Po fi nálové výhře nad Slavií mohli znovu slavit.

A jako jediný tým kromě Vsetína dokázali v samostatné 

české nejvyšší soutěži o rok později titul také obhájit! 

Po čtvrté příčce v základní části dokráčeli přes Zlín, 

Liberec a ve fi nále i přes Pardubice k již osmému triumfu. 

V následujících letech se sparťané dočkali dvou vyřazení 

ve čtvrtfi nále, jednoho bronzu a v ročníku 2010/2011 také 

historického neúspěchu v podobě účasti v play out.

Hned v dalším ročníku, který načali soubojem se 

zámořskými New York Rangers, dokázali Sparťané pod 

vedením kouče Josefa Jandače suverénně ovládnout 

základní část a získali Prezidentský pohár. Poté ovšem 

vypadli již ve čtvrtfi nále, kde nestačili na Kometu Brno. 

Do sezony 2012/2013 vstupovala Sparta nově jako 

součást Sportovního holdingu Praha. Během ročníku se 

Holešovičtí vyškrábali z posledního místa až k přímému 

postupu do play off, již ve čtvrtfi nále jim ale vystavil stopku 

Třinec.

33:11

44:33
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

11::22
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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

11:55

55:11
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

33::22
SNSN



 8 ROZHOVOR

Není příliš zahraničních hokejistů, kteří odehrají v české 
extralize přes 500 zápasů. Tím posledním, kterému se to 
podařilo, je obránce hradeckého Mountfi eldu René Vyda-
rený. 33letá opora zadních řad vstupuje do šesté stovky 
utkáním proti pražské Spartě. 

Sparta je vždycky tahákem, to asi platí stále.
Je to tak. Na Spartu vždy přijde hodně lidí a i my hráči cítíme 

v kabině trochu jinou atmosféru. Je dobře, že od nich se 

nebere nic jiného, než vítězství, takže mohou být pod velikým 

tlakem.

 

V Hradci se očekává velká návštěva,
určitě by to chtělo vrátit se doma na vítěznou vlnu.
My jsme teď hodně pracovali na některých věcech právě pro-

to, aby se začalo zase vyhrávat. Oproti minulé sezóně se nám 

nedaří některé zápasy dotlačit do prodloužení, aby z toho byly 

alespoň nějaké body. Pomalu se začínají vracet do sestavy 

někteří hráči po zranění, to by také 

mělo pomoci.

Extraliga je letos hodně vyrovna-
ná. I týmy, které v úvodu sezóny 
ztratily, se teď dokážou tlačit 
nahoru.
To už vlastně platí několik let. Doba, 

kdy Ústí ztrácelo 20 až 30 bodů 

na předposledního, je nenávratně 

pryč. A je to vidět i na skutečnosti, 

že jsme stále v horní polovině tabul-

ky, i když se teď moc nebodovalo.

V čem vidíš největší sílu Sparty?
Rozhodně mají výborného trenéra, 

který se z hráčů snaží vyždímat 

maximum. Já měl tu čest pod ním 

několik roků trénovat a musím uznat, 

RENÉ 

VYDARENÝ:     

ČESKO JE 

MÝM DRUHÝM 

DOMOVEM.
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že dokázal mančaft velice dobře skloubit. Každopádně jejich 

největší síla je v ofenzivě.

Pro Hradeckou obranu bude hlavním úkolem
nedat jim vůbec žádný prostor pro kombinaci.
Rozhodně. Ale není to nic výjimečného, svou kvalitu má

každý tým a my musíme být stále obezřetní. Je ale pravda,

že u Sparty je ta kvalita hodně široká.

Jak se cítíš jako pětistovkař?
Je to pěkná porce zápasů a když se člověk ohlédne trochu 

zpátky a uvědomí si, kolik hodin strávil hraním hokeje, tak to 

už jsou dohromady roky.

Dalo by se o tom uvažovat i tak,
že jsi třeba teprve v polovině?
Já si myslím, že už musím být trochu realista (úsměv). Budu 

rád, když v extralize odehraju ještě takových 200 zápasů. Víc 

už asi těžkou, protože to bychom šli do takových věkových 

hodnot, kdy už snad hokej nikdo nehraje.

Ty jsi jako slovenský hokejista odehrál 500 utkání v české 
extralize. Jak to vnímáš?

Ten příběh se začal už před deseti 

lety. Já jsem si vůbec nemyslel, že 

budu hrát v Čechách tak dlou-

hou dobu. Zasáhly do toho různé 

okolnosti. Dařilo se herně, já jsem 

byl spokojený v klubu, klub snad se 

mnou a smlouva se stále prodlužo-

vala. Když tady teď sedím a říkám 

si – 10 roků života v Čechách…. 

V podstatě se tahle země stala mým 

dalším domovem. Přítelkyni i dceru 

mám Češku, takže celý ten život 

se tak trochu otočil. Cítím se jako 

Čechoslovák.

No je tam nějaké to české slovíč-
ko v rozhovoru….(-:
Já už jsem tak zkomolený, že když 

přijedu na Slovensko, tak dostá-

vám od kamarádů čočku, že jsem 

„Čehůn“ a tady mi zase říkají, že už 

bych mohl mluvit česky. Mám to půl 

na půl (úsměv).
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Předvánoční čas bude na zimním stadionu v Hradci 
Králové věnován i jiným, než sportovním zážitkům. 19. 
prosince se můžete zaposlouchat do melodií světoznámé 
skupiny Queen, tak jak je zpracoval Symfonický orchestr 
královéhradecké Filharmonie. Hlavní part Freddieho Mer-
curyho připadne tenoristovi Markovi Olbrzymkovi. 

Jak vůbec vznikl projekt Queen Symphonic?
Premiéru měl před třemi lety navázal na předchozí úspěšný 

projekt Pink Floyd Classic. Připravovat se ale začal mnohem 

dříve. Zhruba rok předtím se začaly ve spolupráci aranžéra 

a dirigenta Miloše Machka připravovat aranže pro symfonický 

orchestr a zpěváci začali nacvičovat své party. 

Měl jste už dříve blízko k muzice od Queen,
potažmo k Freddiemu Mercurymu?
Hudbu skupiny The Queen jsem miloval už od svých dvanácti 

let, kdy se mi poprvé dostala do rukou jejich deska The 

Works. Vzpomínám si naprosto přesně na pocit, který ve mně 

vyvolala „pompéznost“ zvuku, který se z desky linul. Byl 

jsem doslova paralyzován. Co je zvláštní, ten pocit ve mně je 

i po těch letech stále stejný! Když jsem později začal všechno 

vnímat ještě „muzikantskýma ušima“ a zjistil jsem, jak do-

konalá jejich hudba je i po stránce 

kompoziční a interpretační, věděl 

jsem, že je to (slovy F. Mercuryho) 

Love of my life.

Kdy si řeknete při nácviku
– teď už je to ono.
Popravdě, neznám nikoho z řad 

umělců (tedy těch, kterých si oprav-

du vážím a cením), kdo by takovou 

větu dokázal vyslovit jako defi niti-

vum. Je to nekonečný proces, který 

každého z nás inspiruje a posouvá 

pořád dál a dál. Každé další vystou-

pení je pro nás nová výzva! Větu 

„Teď už je to ono!“ ode mne zkrátka 

neuslyšíte. A pokud ano, byl by to 

konec. (-:

Je vystoupení na zimním
stadionu něčím specifi cké?
Každé vystoupení má své specifi kum 

a své charisma! Koncert na zimáku 

je náročnější v tom, že musíte „vzít 

MAREK OLBRZYMEK:

PRVNÍ POSLECH QUEENŮ 

MĚ DOSLOVA PARALYZOVAL

19. 12.
od 20:00
ZIMNÍ STADION HK
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do hry“ a strhnout i toho nejvzdálenějšího posluchače na plo-

še nebo tribuně. Jednoduše, musíte si ho umět najít a zpívat 

i pro něj! Znamená to mnohem větší investici energie nás 

všech na pódiu a intenzivnější chuť bavit se a užít si koncert 

ze strany publika. Čím větší a spontánnější odezvu ale cítíme, 

tím inspirativnější je každý okamžik koncertu také pro nás. 

Zákon akce a reakce v praxi!

Kolik hodin denně věnujete zpívání?
Vyučuji zpěv na Katedře hudební výchovy Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci výuky tedy „pro-

zpívám“ sedm až devět hodin denně. Další dvě, tři hodiny pak 

vezme příprava mé vlastní koncertní 

činnosti. Zpívání ale není práce, kte-

rou v pět hodin odpoledne „zabalíte“. 

I když právě nezpívám, přemýšlím 

o tom, co a jak udělat lépe. Je to 

(řečeno žertem) DIAGNÓZA, kterou 

žijete a nesete si celým životem.

Mercury měl obrovský rozsah,
jak se s tím „perete“?
Freddie měl především obrovský 

umělecký rozsah. Naprosto nesrov-

natelný s kýmkoliv jiným. V tom je 

a pro mne zůstane nepřekonatelný 

a nenapodobitelný. Z hlediska rozsa-

hu hlasového, měl-li bych být upřím-

ný, jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. 

V okamžiku, kdy se ozvou první tóny 

kapely a symfonického orchestru 

a vy poprvé ucítíte ten nepopsatelně 

euforický tlak hudby za vámi a vlnu 

očekávání natěšeného publika ze-

předu, nastane NĚCO, co vás nene-

chá vnímat, jak vysoko nebo hluboko 

zpíváte, není s čím se „prát“... Prostě 

se jen necháte pokorně vést hudbou 

a užíváte si to!



HK POINT
 

informační, prodejní 
a rezervační portál 
města Hradec Králové
www.hkpoint.cz
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VÍTĚZOVÉ PŘÍSPĚVKŮ 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH VYRAZÍ NA SPARTU.

Akce byla spuštěna po polovině listo-

padu a se začátkem dalšího měsíce je 

zde první vyhodnocení. Vybrány byly 

tři příspěvky, z nichž je každý ohodno-

cen dvěma vstupenkami na sezení 

na prestižní zápas se Spartou 

Praha, který se odehraje v neděli

7. prosince od 17:20.

A kdo se může na tyto zajímavé ceny 

těšit? Za svůj povedený příspěvek si 

vysloužil odměnu Jiří Klepsa za vysek-

nutí poklony hradeckému kotli, uživatel 

Instagramu savvyx12 za výstižné 

shrnutí zápasu se Slavií a také Nikola 

Pavlíčková (nikiipavlicek) za svou 

barevnou fotku zpoza hradeckého chorea.

Vyhrajte příště i vy! Stačí když budete co nejvíce aktivní 

a zároveň originální, a také když váš příspěvek bude snadno 

vyhledatelný – nejlepší je označit přímo naši stránku, případně 

použít některý z hashtagů, jako například #Hradec

#Mountfi eldHK apod.

Jiří Klepsa – Facebook

Savvyx12 – Instagram

Nikola Pavlíčková – Instagram

Hokejový klub Mountfi eld HK přišel 

nedávno s novinkou v oblasti soci-

álních sítí. Pro hokejové fanoušky 

je recept jednoduchý – být aktivní 

na sociálních sítích a mají vyhrá-

no. Vaše vybrané příspěvky, které 

vybereme na Facebooku, ukážeme 

během zápasů na kostce a také 

v bulletinu. Za určité časové ob-

dobí pak přijde vyhodnocení těch 

nejlepších, jejichž autoři získají 

zajímavé ceny.

ZÁPASY 28. KOLA – neděle  7. 12.

Plzeň – Litvínov 15:30

Kometa – Zlín 17:00

Třinec – Olomouc 15:00

Karlovy Vary – Vítkovice 15:30

Ml.Boleslav – Pardubice 17:30
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Všichni jsou zároveň po měsíci rádi, že jejich 

porost může jít konečně dolů. Hradecká 

kabina pomohla upozornit na problémy, 

které mohou potkat každého z nich. 

O přínosu akce není rozhodně pochyb 

a rád se do ní zapojil spolu s velkou 

částí mužstva i Jiří Šimánek: „Do akce 

jsme se chtěli aktivně zapojit, stejně 

jako vloni. Udělali jsme trošku něco ji-

ného, většinou jsme holili kníry a necha-

li zbytek, aby to bylo zajímavé,“ představuje 

hradecké pojetí kapitán Mountfi eldu.

Stejně jako většina jeho spoluhráčů, i on se těšil, až vytáhne 

žiletku a vousy půjdou dolů: „Těším se už od neděle, až 

to shodím,“ potvrzuje s úsměvem na tváři. Vloni „zdobil“ Ši-

mánkův obličej huňatý knír, letos naopak zbytek vousů – knír 

chyběl. Která z variant je lepší, respektive příjemnější? A jak 

se na celou akci dívají partnerky hráčů?„Pro manželku bylo 

lepší, že jsem neměl jen ten knír, takže to bylo docela 

dobré. Přece jen když má člověk porost pod nosem 

déle, stáčí se to časem na rty a je to takové zvláštní. 

Člověk se pořád olizuje,“ směje se lídr mužstva.

Plnovous tak poslední dobou nepatří jen 

k vyřazovacím bojům o titul, ale i k listopa-

du. Šimánek už si pár play-off zahrál, takže 

pro něj není tento stav ničím novým. „Tro-

chu zvyklý na to jsem. Navíc mám tu 

výhodu, že mi to moc neroste,“ dodává 

závěrem hradecký kapitán. Kromě hráčů se 

do akce zapojili také někteří fanoušci, jejich 

pohledné kníry jste mohli vidět například 

během zápasu na kostce.

HOKEJISTÉ 

MOVEMBER RÁDI 

PODPOŘILI, 

ALE UŽ SE 

TĚŠILI NA 

STROJKY.

Listopad je pro mnoho mužů měsícem, 

kdy si nechávají narůst vousy. Chtějí tak 

upozorni na preventivní boj proti rakovině 

prostaty, kterou trpí nemalý počet pánů. 

Hokejisté Mountfi eldu se do akce Movember 

zapojili vloni i letos, i když tentokrát trochu 

pozměněným, leč originálním způsobem. 
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MLÁDEŽNICKÉ HVĚZDY 
LISTOPADU: JIŘÍ UHLÍK, FILIP 
HRONEK, MARTIN ŠTOHANZL
Velice povedený měsíc zažili hokejisté v podstatě všech mládežnických kategorií v Hradci 
Králové během listopadu. Junioři i mladší dorost vyhráli základní část svých skupin, starší 
dorostenci zase předběhli Jihlavu v souboji o čtvrté místo, zajišťující přímý postup do skupiny 
play-off.

JIŘÍ UHLÍK: Porážka nám může jen a jen prospět

První porážka pro juniorský celek přišla až s nadstavbovou částí – 

do té doby šlo podle Jiřího Uhlíka vše jako na drátkách. „Myslím si, 

že zatím sezónu zvládáme podle předpokladů. První část jsme 

zvládli bez problémů, ale to hlavní je teprve před námi,“ přiznává 

s pokorou mladý útočník.

Byl to právě Vsetín, který loni sebral doslova v poslední chvíli hradecké 

juniorce postup do extraligy. Ten samý soupeř přichystal Mountfi el-

du i první letošní porážku. Nicméně prohra přišla podle Uhlíka v ten 

nejlepší moment. „Může to prospět. Někdy prohra musí přijít, ne-

můžeme vyhrávat celou sezónu – čím dřív, tím líp. Samozřejmě hlavní je ale postoupit do juniorské 

extraligy, pro to děláme vše, podmínky pro trénování jsou dobré. Z osobního hlediska chci pak být 

co nejvíce prospěšný týmu. Taky se mi už jednou podařilo hrát za zápas áčko a chtěl bych přidat 

i další,“ uzavírá člen kádru Aleše Krátošky.

FILIP HRONEK: Snad se nám vše podaří 

dotáhnout do úspěšného konce

V kategorii staršího dorostu, který vede trenér Jiří Slabý, byl hvězdou 

za měsíc listopad zvolen obránce Filip Hronek. „Samozřejmě si vá-

žím toho, že mě trenéři vybrali, ale nekoukám na to. Důležitěj-

ší je, aby se dařilo celému týmu,“ má jasno hráč Královských lvů.

V kabině je po listopadu znát nadšení. Hokejisté dokázali přeskočit 

Jihlavu v boji o čtvrtou příčku zajišťující postup přímo do skupiny 

play-off. „Z týmového pohledu vládne v kabině pochopitelně 

spokojenost. Jsme šťastní za to, že jsme smazali ztrátu a do-

stali jsme se na pozici zajišťující postup do play-off. Doufám, 

že v pátečním utkání Jihlavu porazíme a postoupíme. Musíme se prostě dostat do play-off a v něm 

vyhrát poslední zápas,“ říká Filip Hronek.
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MARTIN ŠTOHANZL:
Snažíme se, aby v týmu byla pohoda

Martin Štohanzl, kapitán mladšího dorostu, i přes 

skvělé týmové výsledky není zcela spokojen s tím, co 

předváděl na ledě on sám. „Z osobního hlediska 

to v listopadu nebylo extra výborné, ale snažil 

jsem se podat stoprocentní výkon v každém 

zápase, hrát co nejvíce pro tým – vyplácí se to, 

body jsou, snad budou i dál,“ přeje si hráč.

I tak si tým Tomáše Martince v listopadu připsal ne-

bývale úspěšnou sérii, kdy vyhrál všech sedm utkání. 

Jeho série vítězství sahá nyní ale mnohem dále, aktu-

álně čítá již čtrnáct zápasů. „To je zásluha týmu, 

kdy dřeme jeden pro druhého. Je to neskutečné, ještě jsem nezažil takhle dlouhou šňůru. Ceníme 

si toho, snažíme se, aby v týmu byla pohoda,“ říká patnáctiletý hokejista.

Ten má jasno ohledně cílů v aktuální sezóně. „Z týmového pohledu už máme jistý postup do play-off, 

takže se probojovat hlavně na mistrovství České republiky. A z osobního hlediska? Dovést tým až 

na toto mistrovství,“ přiznává jako správný kapitán.

Hradecký hráč si už vyzkoušel i reprezentační barvy. „Je to výzva pro všechny hráče.

Je to jenom o dřině, snažit se, snažit se, snažit se,“ uzavírá Martin Štohanzl.

Další zápasy:
7. 12.    12:00 Třebíč – Mountfi eld HK

12. 12   18:30 Mountfi eld HK – Poruba

14. 12   12:00 Mountfi eld HK - Vsetín

Další zápasy:
7. 12.    12:00 Slavia Praha – Královští lvi

11. 12. Pardubice – Královští lvi                                                   

13. 12   12:00 Královští lvi - Plzeň

Další zápasy:
5. 12.    15:15 Královští lvi - Jihlava

6. 12.    12:30 Ml. Boleslav – Královští lvi

Juniorský tým

Mladší dorostenci Starší dorostenci

DALŠÍ 
ZÁPASY:






