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18. září 2015 
v 18 hod.

HC VERVA

NEJEN TO TI UMOŽNÍ HOKEJKA - ZAPIŠ SE NA WWW.HOKEJKA.CZ

Streamy z Tipsport extraligy zdarma.
Přímá diskuze s osobnostmi českého hokeje.

Soutěže o zajímavé ceny včetně zájezdu na MS 2016. 
Výhodnější podmínky nákupu suvenýrů reprezentace.

Přednostní nákup vstupenek na zápasy reprezentace.
Přehled o všem, co se děje v hokejovém světě v Hokejka HUBu.



PARTNEŘI
Mountfi eld HK
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Příjemný večer, vážení hokejoví fandové,

nový ročník Tipsport extraligy se nám rozběhl a už ve třetím kole přivítáme posledního mistra z Litvínova. 

Černožlutí už nemají ve svých řadách dvě legendy z Nagany, které ještě v minulé sezóně dávali mladým 

hráčům pořádně zabrat. Především Ručinského ukončení kariéry fanoušci Severočechů „oplakali“, 

protože nestárnoucí útočník byl druhým nejproduktivnějším hráčem celé extraligy. Odešel také nejlepší 

střelec posledního play off Jakub Petružálek, či brankářská jednička týmu Pavel Francouz. To ale nezna-

mená, že by Verva měla hrát v této sezóně druhé housle.

Hradecký tým neodstartoval nový ročník zrovna šťastně, když na domácím ledě prohrál na nájezdy s Vít-

kovicemi. O to důležitější byla výhra 2:0 v Olomouci, která nutně dodala do našich řad potřebnou dávku 

sebevědomí. S Litvínovem nemá Mountfi eld HK za minulou sezónu zrovna báječnou zápasovou bilanci. 

Jenom jednou se mu podařilo zvítězit, a tak je načase tato čísla trochu poopravit.

Tak pojďme společně do toho!

Mountfi eld HK, a.s.

POD BÍLOU VĚŽ 

PŘIJÍŽDÍ MISTR 

Z LITVÍNOVA.

3333333333333



REALIZAČNÍ TÝM

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Tomáš Martinec, asistent trenéra 

Marian Voda, kondiční trenér

Bc. Petr Picka, videotrenér

Robert Horyna,  trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Tomáš Bartoň, masér

Aleš Smotlacha, kustod

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

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

90 Ondřej Kacetl 1990 2 125 59 1 1,44 94,92

31 Adam Svoboda 1978 0 0 0 0 0 0

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min

19 Martin Pláněk 1991 2 1 0 1 0 2

23 René Vydarený "A" 1981 2 0 1 1 1 4

7 Peter Frühauf 1982 2 0 1 1 1 2

29 Karel Pilař 1977 2 0 1 1 0 2

70 Bohumil Jank 1992 2 0 1 1 0 0

67 Stanislav Dietz 1990 2 0 0 0 1 2

71 Filip Hronek 1997 2 0 0 0 0 0

16 Jiří Vašíček 1980 0

69 Zdeněk Čáp 1992 0

ÚTOČNÍCI

21 Jaroslav Kudrna 1975 2 2 0 2 1 0

91 Tomáš Knotek 1990 2 0 2 2 2 0

65 Rudolf Červený 1989 1 1 0 1 1 0

64 Brian Ihnačák 1985 2 1 0 1 1 2

26 Jaroslav Bednář 1976 2 0 1 1 0 4

72 Tomáš Troliga 1984 1 0 0 0 0 0

22 Jiří Šimánek "C" 1978 2 0 0 0 2 6

97 Lukáš Vantuch 1987 2 0 0 0 0 2

9 Bedřich Köhler 1985 2 0 0 0 -2 2

41 Adam Courchaine 1984 2 0 0 0 0 0

27 Rastislav Dej 1988 2 0 0 0 0 0

25 Radovan Pavlík 1998 2 0 0 0 -1 0

61 Roman Kukumberg 1980 2 0 0 0 -1 0

12 Michal Tvrdík 1979 2 0 0 0 -1 0



REALIZAČNÍ TÝM

Radim Rulík, hlavní trenér

Ondřej Weissmann, asistent trenéra

Jiří Šlégr,  asistent trenéra

Zdeněk Orct, trenér brankářů

Ondřej Ježek, kondiční trenér

Miroslav Rykl, vedoucí mužstva

Viktor Lukeš, videokouč

František Pinc, Roman Reif, maséři 

Zdeněk Klimpl, kustod

MUDr. P. Myšák, MBA, MUDr. J. Bednář, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

HC VERVA Litvínov, a.s.

S. K. Neumanna 1598

436 01 Litvínov

Klubové barvy:

žlutá a černá

internetová prezentace:

www.hokej-litvinov.cz

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

32 Jaroslav Janus 1989 2 120 76 1 2 94,74

48 Michael Petrásek 1991 0 0 0 0 0 0

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min

28 Karel Kubát 1988 2 1 0 1 1 4

45 Filip Pavlík 1992 2 0 1 1 2 0

29 Tomáš Pavelka 1993 2 0 0 0 0 8

31 Jiří Gula 1989 2 0 0 0 0 2

88 Zbyněk Sklenička 1981 2 0 0 0 -1 2

24 Petr Chaloupka 1986 2 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

41 Rostislav Martynek 1982 2 1 2 3 3 2

78 Robin Hanzl 1989 2 0 2 2 3 2

5 Michal Trávníček "C" 1980 2 1 0 1 2 8

20 Miloslav Hořava 1982 2 1 0 1 1 2

26 Viktor Hübl "A" 1978 2 1 0 1 -1 2

16 František Lukeš 1982 2 0 1 1 -2 2

64 Ondřej Jurčík 1992 2 0 0 0 1 0

37 Kamil Piroš 1978 2 0 0 0 0 0

13 Jakub Šrámek 1993 2 0 0 0 0 0

18 František Gerhát 1990 2 0 0 0 -1 0

84 Pavel Písařík 1993 2 0 0 0 -1 0

86 Peter Jánský 1985 2 0 0 0 -2 0
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Černožlutý příběh napsal v minulém ročníku extraligy 
svou nejpovedenější kapitolu. Tradiční klub slavil poprvé 
v historii titul šampiónů ČR! Konečně se tak naplnila 
snaha mnoha hokejových generací. Svůj tým symbolicky 
dovedl až na vrchol Martin Ručinský. I ve svých 44letech 
patřil k nejlepším hráčům v celé extralize. Poté olym-
pijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa ukončil 
svou bohatou kariéru. Stejně jako další litvínovská ikona 
– obránce Jiří Šlégr. Verva dobyla titul v rozhodujícím 
sedmém fi nálovém zápase v Třinci 23. dubna 2015.

Začátky organizovaného hokeje v Litvínově jsou spojeny 

s 8. listopadem roku 1945, kdy se devět lidí sešlo 

v Učňovských dílnách na Osadě a založili „Hockeyový odbor 

Sportovního klubu Stalinových závodů Horní Litvínov“. Nebylo 

kluziště, nebyli hráči, nebyla výstroj. Přesto se brzy hrálo. 

„Ví-li někdo o jakýchkoli sportovních potřebách, ohlašte se, 

rádi je vykoupíme. Leckde se válí na půdě nevyužity,“ sháněl 

oddíl výzbroj prostřednictvím inzerátu v závodním časopise 

Výstavba.

Podpora závodu, výstavba zimního stadiónu v roce 1955 

a přechod nejlepších hráčů z konkurenční Čechie (Kordy) 

Litvínov v roce 1955 a zapálení průkopníků způsobily, že už 

čtrnáct let po svém vzniku postoupil první tým do nejvyšší 

soutěže.

V 70. letech dorostli Hlinka s Bublou 

ve hvězdy Litvínova i národního týmu 

a stali se trojnásobnými mistry světa 

(1972, 76 a 77). Právě jejich generace, 

generace prvních odchovanců v „A“ 

mužstvu, se postarala o premiérové 

klubové úspěchy v domácí soutěži.

V 80. letech byl kádr Litvínova byl 

doslova nabit kvalitními hráči, mezi 

nimiž převládaly ofenzivní typy. Mužstvo 

často nastupovalo se čtyřmi útočnými 

formacemi. Litvínov hrál nejatraktivnější 

hokej v lize, na který pamětníci dodnes 

vzpomínají. Pravděpodobně jen přílišné 

zaměření na ofenzívu klub připravilo 

o alespoň jeden titul. Blízko k němu bylo 

v roce 1984. Získala jej Jihlava, stahující 

na vojnu hráče z celé republiky, včetně 

litvínovských Rosola a Klímy.

I v nových společensko-ekonomických 

poměrech po revoluci v roce 1989 zůstal 

hlavním garantem hokeje v Litvínově 

podnik Chemopetrol, později Unipetrol. 

V závěru desetiletí se k němu přidružilo 

město Litvínov. Tým jen výjimečně 



 77  TABULKY, STATISTIKY

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

ROČNÍK 2013/14

Zápasy vyrovnané se stejným skóre – 

takové byly vzájemné duely v sezóně 

2013/14. Všechna čtyři utkání skončila 

3:2, dvakrát pro Hradec, dvakrát pro Lit-

vínov. Jediný rozdíl byl v tom, že ve dvou 

případech se prodlužovalo a jednou 

došlo na nájezdy.

ROČNÍK 2014/15

V minulém ročníku se hradeckým 

hokejistům proti chemikům příliš 

nedařilo. Vyhráli jen jeden zápas, 

který se hrál po vánočních 

svátcích.

KAREL PILAŘVíVítete,, žeže......

odehrál za Litvínov 153 zápasů. Dres chemiků oblékal 

dvě sezóny na přelomu tisíciletí před svým odchodem 

do NHL a poté jeden ročník 2009/10.

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

22:3:3
SNSN

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

33:2 3:2
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

22:3:3
PP

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

11::22

55::22
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

44::11
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

22::11

chyběl v play off. V roce 1991 byl potřetí v historii 

druhý (za Jihlavou). Podlehl jí ve fi nále play off, předtím 

v semifi nále v nádherných zápasech vyřadil Duklu Trenčín.

V roce 1996 dosáhl svého nejlepšího umístění 

v samostatné české lize. Ve čtvrtfi nále play off vyřadil Zlín, 

v semifi nále favorizovanou Spartu a podlehl až ve fi nále 

Vsetínu. Dorostla další silná generace, převážně ročníku 

1971: Beránek, Reichel, Ručinský, Šlégr, Lang, Čaloun. 

Po průkopnících Hlinkovi, Bublovi, Klímovi, P. Svobodovi 

a Růžičkovi se také oni probojovali do NHL a osm z nich 

svou kariéru korunovalo na ZOH 1998 v Naganu zlatými 

medailemi.

Na počátku nového tisíciletí zamířil Ivan Hlinka trénovat 

do NHL a stal se prvním Evropanem, který jako hlavní 

kouč odtrénoval za velkou louží sezónu (v Pittsburghu). 

Postoupil s týmem až do semifi nále. Dále působil v Omsku 

a hlavně u národního týmu.

Ivan Hlinka tragicky zahynul 16. srpna 2004 při 

autonehodě u Karlových Varů. Nejlepším výsledkem klubu 

v extralize bylo semifi nále v roce 2000.
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FILIP HRONEK: NEČEKAL JSEM, 

ŽE DOSTANU TOLIK PROSTORU.

Hradecký A-tým má ve svých řadách několik nových tvá-
ří. Nejsou to ale pouze předsezónní posily, které do muž-
stva přinesly kvalitu snoubenou se zkušeností. Trenérská 
dvojice dává prostor také talentovanému mládí z domácí 
líhně. V prvních dvou zápasech se tak ukázali v akci 
17letý útočník Radovan Pavlík a stejně starý obránce 
Filip Hronek, který se objevoval pravidelně na ledě i bě-
hem přesilovek. Během prvních dvou utkání odehrál prů-
měrně přes 7 minut za zápas a na branku vyslal celkem 
5 střel. Více jich má jenom šest hráčů Mountfi eldu HK.

Filipe, co ti proběhlo hlavou před prvním utkáním, když 

jsi zjistil, že jsi v sestavě?

Byl jsem hodně překvapený, a to nejenom před zápasem, ale 

i v samotném utkání. Nečekal jsem, že dostanu tolik prostoru. 

Navíc, když je začátek sezóny a je důležité vyhrávat. Jsem 

za to samozřejmě moc rád.

V přesilovkách si odehrál už přes 10 minut, čekal jsi to?

Určitě ne, to jsou pro mě obrovské zkušenosti. Zatím nám 

ty přesilovky bohužel moc nevycházejí. Asi bychom měli víc 

střílet a tlačit se do brány. Ale věřím, že si to sedne a přesilové 

hry budou naší zbraní.

V čem je největší rozdíl mezi juniorkou a extraligou 

dospělých?

Vidím to hlavně v mnohem větší vyspělosti. V juniorce se lítá 

nahoru dolu, všichni lítají všude a tady je hra takticky mnohem 

propracovanější. Pro mě je důležité, 

abych hrál jednoduše a pokud to 

půjde, tak bez chyb. Rozhodně si 

zatím nemůžu dovolit třeba to co 

Pilka (úsměv).

Jak berou vás mladíky v kabině?

Je to úplně v pohodě. Všichni nás 

podporují, snaží se nám poradit 

a řeknou nám, co je potřeba zlepšit. 

Celá šatna je jeden tým.

Nějaké zápisné už proběhlo?

Ještě ne, naštěstí. Třeba zapomněli 

(smích).

Jaký máš cíl pro tuto sezón?

Určitě bych chtěl co nejvíce 
zápasů odehrát za áčko a dostat 
se s týmem co nejdál. Bylo by 
taky fajn, kdybych byl v širší 
nominaci na MS dvacítek, a trochu 
si pomýšlím na draft, kdyby to 
náhodou dopadlo. Teď ale hlavně 
chceme porazit posledního 
šampióna.

                                             ROZHOVOR



www.mountfi eld.cz

oddechový čas“„Dopřejte si
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První venkovní zápas, první výhra za tři body, první nula. 

Mountfi eld HK zajížděl ve druhém kole na led Olomouce, 

která také své první utkání prohrála. Bylo tedy jasné, 

že kdo zvládne tento duel lépe, připíše si první výhru 

do tabulky. Východočeši otevřeli skóre ve 13. minutě 

zásluhou Jaroslava Kudrny, od té doby se semkli, 

bojovali... Těsný náskok pojistil gólem do prázdné brány 

v čase 59:40 Rudolf Červený, Ondřej Kacetl podpořil 

výhru třiatřiceti zákroky a spolu 

s týmem se radoval z první výhry v sezóně!

Mountfi eldu HK se před utkáním vyprázdnila marodka, do hry 

nastoupil už i Rudolf Červený. Ten se postavil do čtvrté formace 

k Tvrdíkovi a Vantuchovi, čímž posunul Pavlíka na pozici třinác-

tého útočníka.

PRVNÍ ČÁST HERNĚ PRO OLOMOUC, VÝSLEDKOVĚ 

PRO MOUNTFIELD

Zápas dvou poražených z 1. kola začal zhurta, hned první 

střídání přineslo šanci na každé straně. Jenže dopadly stejně 

jako další v následujících minutách – přestože se týmy dostá-

valy do střeleckých pozic, kotouče obvykle končily mimo třemi 

tyčemi.

Těsně před polovinou třetiny dostal puk do ideální pozice Adam 

Zeman, ale ani jeho rána neměla gólové parametry, podobně 

jako další dvě šance Mikúše. Výčet těchto šancí dává najevo, 

že byli domácí v útoku nebezpečnější, přesto inkasovali jako 

první. Jaroslav Kudrna opět projevil instinkt střelce a se štěstím 

se prosadil zpoza brány, když končila 

13. minuta – 0:1.

V průběhu druhé třetiny přišel první 

velký tlak Hradce Králové v zápa-

se, šance Jiřího Šimánka ani střela 

od modré Karla Pilaře se neujaly. Mora 

o sobě dala vědět pohotovou ránou 

Buce po Vydareného chybě, Kacetl ani 

tentokrát zasahovat nemusel.

Závěrečné dějství načal Miroslav Holec, 

který zkoušel překvapit Kacetla, ten 

ale i díky dobrému postavení neměl 

s lapením kotouče větší problém. 

Možná i tato akce byla pro tým Petera 

Draisaitla varováním, že jestliže chce 

uspět, musí zpevnit defenzivu.

A to se podařilo. Následující minuty byla 

obrana Mountfi eldu takřka nepro-

pustná, Kohouti se dostali do lepších 

střeleckých pozic jen díky vyloučení 

hostů. Hradec se naopak nikam nehnal, 

Konrád si tak musel poradit pouze s na-

hozenými ze střední či větší vzdálenosti.

Jeden z nejdůležitějších zákroků si 

schoval hradecký gólman na 59. minu-

tu. V ní mířil Marek Laš do horního rohu, 

Kacetl však na poslední chvíli dokázal 

lapačkou kotouč vyrazit. Následovala 

power-play domácích, ve které přiťukl 

Tomáš Knotek puk Rudolfu Červenému, 

jenž pojistil v čase 59:40 výhru Hradce 

Králové. 

Třetiny:  0:1, 0:0, 0:1

Branky a nahrávky: 13. Kudrna (Frühauf), 60. Červený (Knotek). 

Střely na branku: 33:17. Průběh utkání: 0:2. 
Nejlepší hráči: Tomáš Mikúš – Ondřej Kacetl. Diváci: 4131.

OHOHLALASS TRTRENENÉRÉRAA
PETER DRAISAITL (Mountfi eld HK)
Vyhrát v Olomouci, hlavně na začátku sezóny, to jsou 

vzácné body. Protože tady se hraje velmi těžce. Zá-

pas jsme dobře rozehráli, ale pak nám ho trochu zka-

zila vyloučení, domácí začali bruslit, lítat a drželi nás 

hodně pod tlakem. Měli jsme dost co dělat, abychom 

se vrátili do hry. Potom už to bylo ubojované, hodně 

jsme bránili, což se nám jakž takž dařilo. Ale ještě 

tam jsou nedostatky. Málo jsme se drželi na puku 

a v systému se nepohybujeme stoprocentně. Tří bodů 

si vážím, co se týče bojovnosti, bylo to v pořádku. 

Lukáš Vantuch odstoupil po tom, co dostal ránu 

do hlavy. Jestli má otřes mozku, to ještě nevíme.

MOUNTFIELD HK: 

Kacetl – Pláněk, 

Vydarený, K. Pilař, 

Jank, Frühauf, 

Dietz, Hronek – 

Kudrna, Knotek, 

Šimánek – Bednář, 

Ihnačák, Cour-

chaine – Köhler, 

Kukumberg, Dej 

– Vantuch, Tvrdík, 

Červený – Pavlík.

HC OLOMOUC: 

Konrád – Vyrůbalík, 
Skrbek, 
Jaroměřský, 
Valenta, Ondrušek, 
Staněk – Mikúš, 
Herman, Kafka – 
Laš, 
J. Knotek, Buc – 
Vodný, Řípa, Eberle 
– Holec, Zeman, 
Kucharczyk.

ZÁPAS 2. KOLA

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ
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PO ZTRÁTĚ 

S VÍTKOVICEMI 

JSOU BODY ZPĚT, 

RADUJE SE 

ONDŘEJ KACETL

Třicet tři puků mířilo na jeho bránu, ani jeden nepropustil 
za svá záda. Taková je vizitka Ondřeje Kacetla ze zápasu 
v Olomouci. Hradecký gólman tak mohl slavit první vy-
chytanou nulu v sezóně, a to hned ve druhém kole. 

První letošní venkovní zápas, první výhra a nula. Jsi 

po utkání s Olomoucí spokojen?

Samozřejmě, tři body jsou důležité. Hlavně potom, co jsme 

doma dva ztratili, takže jsme za to rádi.

Přes léto měl Hradec za cíl zvýšení produktivity. Zatím 

to však vypadá, že nová taktika je dát rychle gól 

a zavřít to...

To ne, soustředili jsme se hlavně na obranu, aby nám 

neujížděli hráči Olomouce jako v prvním kole Vítkovičtí. Musím 

kluky pochválit, protože dozadu hráli výborně. Zblokovali 

strašně moc střel, před bránou nebyl nikdo volný. A když jsem 

něco vyrazil, hráče soupeře měli hned pokryté. Nebyla tam 

žádná dorážka.

 V permanenci jsi nebyl nikterak 

pravidelně, bylo to pro tebe o to 

těžší?

Celý zápas byl náročný, protože 

Olomouc sem tam něco měla, pár 

nepříjemných střel. Zdá se, že toho 

nebylo tolik, ale některé střely byly 

těžké. Málo jsem viděl, soupeř hodně 

chodil před bránu, byl dost důrazný. 

Celý zápas byl vyrovnaný a za stavu 

1:0 to bylo o jednom gólu. Naštěstí 

jsme ho dali my do prázdné brány.

Máte čtyři body po dvou kolech, 

cítíš se po výhře lépe?

Je to lepší. Samozřejmě jsme chtěli 

šest bodů, ale dva body jsme ztratili. 

Tak teď jsme, zaplaťpánbůh, přivezli 

hned tři.

                                             ZÁPAS 2. KOLA
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Legenda: 
P - pořadí, 

Z - zápasy, 

V - výhry, 

VP - výhry 
v prodloužení, 

PP - prohry 
v prodloužení, 

P - prohry, 

B - body

P Tým Z V VP PP P Skóre B
1. Plzeň 2 2 0 0 0 9:2 6

2. Třinec 2 2 0 0 0 8:2 6

3. Sparta Praha 2 2 0 0 0 9:4 6

4. Vítkovice 2 1 1 0 0 9:4 5

5. Mountfi eld HK 2 1 0 1 0 5:4 4

6. Litvínov 2 1 0 0 1 5:4 3

7. Liberec 2 1 0 0 1 6:6 3

8. Mladá Boleslav 2 1 0 0 1 3:3 3

9. Kometa Brno 2 1 0 0 1 6:7 3

10. Chomutov 2 1 0 0 1 2:4 3

11. Pardubice 2 0 0 0 2 2:6 0

12. Olomouc 2 0 0 0 2 1:6 0

13. Zlín 2 0 0 0 2 3:9 0

14. Karlovy Vary 2 0 0 0 2 3:10 0

TABULKA   

DNEŠNÍ ZÁPASY:
Pátek 18. 9.

Třinec - Zlín 17:00

Plzeň - Liberec 17:10

Chomutov - Pardubice 17:30

Ml. Boleslav - Olomouc 17:30

Brno - Karlovy Vary 18:00

Moutfi eld HK - Litvínov 18:00

Sparta - Vítkovice 18:30

ZÁPASY 4. KOLA: 
Neděle 20. 9.

Liberec - Mountfi eld HK 15:00

Olomouc -Plzeň 17:00

Vítkovice - Chomutov 17:00

Zlín - Ml. Boleslav 17:00

Litvínov - Brno 17:30

Pardubice - Třinec 18:00

Karlovy Vray - Sparta 18:20

RADEGAST 
INDEX 
– celkové pořadí 

P Hráč Tým P +/- hity blok. 
střely RI

1 David Štich Vítkovice O 1 6 5 17
2 René Vydarený Mountfi eld HK O 1 1 7 16

3. Michal Čajkovský Sparta Praha O 3 2 5 15
4 Michal Bárta Mladá Boleslav Ú 1 6 3 13
5. Jan Hanzlík Kometa Brno O 0 1 6 13
6 Marek Trončinský Mladá Boleslav O 0 5 4 13
7 Stanislav Dietz Mountfi eld HK O 1 1 5 12

8 Rostislav Klesla Třinec O 5 3 2 12
9 Rostislav Olesz Vítkovice Ú 1 5 3 12
10 Tomáš Rolinek Pardubice Ú 0 2 5 12

VíVítete,, žeže......

Nový kondiční trenér Mountfi eldu 

HK MARIAN VODA byl 

kondičním trenérem v Litvínově, se 

kterým v minulé sezóně získal titul.

JAROSLAV KUDRNA 

odehrál svůj první duel po podpisu 

smlouvy s Mountfi eldem HK v září 

2013 právě proti Litvínovu.

BOHUMIL JANK skóroval 

na konci loňského roku 28. 12. 

proti Litvínovu poprvé v sezóně. 

Jeho trefa zároveň znamenala 

výhru 2:1

LITVÍNOV  získal v minulé 

sezóně svůj vůbec první titul v his-

torii klubu. Poté ukončili hráčskou 

kariéru dva poslední olympionici 

z Nagana v české extralize 

MARTIN RUČINSKÝ 

a JIŘÍ ŠLÉGR.
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Sobota 12. září pro svěřence trenéra Aleše Krátošky zna-
menala prestižní zápas – královéhradečtí junioři totiž měli 
v roli nováčka soutěže přivítat na vlastním ledě Spartu 
Praha, loňského čtvrtfi nalistu DHL extraligy juniorů. 
Východočeši, jež do zápasu vstupovali s porážkou 
od Liberce v zádech, předvedli nevídaný výkon a po tře-
tinách 2:0, 3:0 a 1:0 se mohli radovat ze zisku tří bodů 
za hladké vítězství 6:0! Na něm se vychytanou nulou 
podílel i gólman František Veselý.

Kde se ve vás vzalo tolik síly, abyste porazili mužstvo, 

jako je Sparta, tak výrazným rozdílem?

Myslím si, že nás Sparta trochu podcenila, protože jsme 

u nich hráli přípravu a přejeli nás celkem jasným způsobem. 

V sobotu jsme byli hodně při zemi a neměli nosy nahoře. Šli 

jsme do zápasu s pokorou, hráli jsme zodpovědně zezadu 

a napadaly nám tam góly. Po tom, co jsme se dostali do ve-

dení 2:0, mi přišlo, že Sparta hodně znervóznila. Pak už to 

nebyla ona a závěr moc nezvládla.

Jaké byly předzápasové pokyny?

Hlavně se z toho nepodělat (směje se). Už jsme se se Spartou 

utkali, věděli jsme, jak hraje a že je to jeden z nejlepších celků. 

Byla téměř v plné sestavě, měla hod-

ně kluků z reprezentace. Moc týmové 

pokyny neposlouchám, soustředím se 

hlavně na sebe, protože dělám pořád 

to samé – chytám puk.

A váš osobní pohled na průběh 

zápasu?

Abych řekl pravdu, tak jsem byl 

na začátku celkem nervózní, protože 

prvních sedm minut na mě nešal stře-

la, takže to bylo nic moc. Pak jsme 

šli do vedení, a vzápětí do oslabení. 

Byl jsem nervóznější, protože jsem si 

předtím na puk ještě nesáhl, ale pak 

mě to párkrát trefi lo a už to šlo.

Proti Spartě se vám dařilo, vytáhl 

jste několik skvělých zákroků, 

třeba ten z poslední minuty...

Musím říct, že kluci mi moc poslední 

minutu nepomohli, nechali tam úplně 

volného hráče (směje se). Ale když 

se daří, tak vás drží všechno. Jenom 

NOVÁČEK SI VYŠLÁPL NA 

LOŇSKÉHO ČTVRTFINALISTU, 

JUNIOŘI ZDOLALI SPARTU 

VYSOKO 6:0!
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Po čtyřech zápasech mají na svém kontě mladé hradecké 

naděje, konkrétně hráči v kategoriích staršího a mladšího 

dorostu. Zatímco hokejisté pod vedením Karla Soudka zatím 

neztratili ani bod, sestava Jiřího Slabého trochu pokulhá-

vá. Poslední utkání ale ukázaly zlepšení a snad i vhodnou 

cestu, která by tým dovedla až do vod loňského, stříbrného 

ročníku...

 

Junioři - extraliga

12. 9.      Mountfi eld HK – HC Sparta Praha  6:0

17. 9.      Mountfi eld HK – HC Dynamo Pardubice 18:00 hod.

19. 9.      Č. Budějovice – Mountfi eld HK  16:00 hod.

Prvotní impulz přišel pro starší do-

rostence v zápase proti Havlíčkovu 

Brodu. Po porážce s Mladou Bolesla-

ví a výhře v Liberci až v prodloužení 

Mountfi eld dokázal proti nováčkovi 

soutěže ubojovat první letošní tři 

body, a to díky výhře 3:1.

 

jsem natáhl ruku a hráč Sparty ji trefi l, to už byla jenom třeš-

nička pro diváky.

Na led občas chodíte i s A-týmem, v čem se liší dospělý 

hokej od toho juniorského?

Rozdíl to je velký, hlavně ve střelách. Hráči v „áčku“ jsou zku-

šenější, oproti juniorům vědí, kam to mají dávat. Jinak jsem 

už s A-týmem chodil loni, takže bych řekl, že na tempo jsem 

už navyklý. Loni to byl větší problém, letos už to zas tak hroz-

né není. Naopak mi to celkem pomáhá. Jsem zvyklý na vyšší 

úroveň, a když jdu pak do juniorky, je to pro mě přijatelnější.

V nejvyšší juniorské soutěži jste nováčkem, už máte 

nastaveny cíle do sezóny?

Od vedení jsme si vyslechli, že by 

chtěli střed tabulky. Po přípravě jsme 

měli celkem nahnáno, abychom 

nehráli baráž. Respektive, vzhledem 

k tomu, že se nesestupuje, abychom 

nehráli dno. Dokázali jsme si, že ex-

traliga juniorů bude strašně vyrovna-

ná, že každý může porazit každého. 

I podle jiných výsledků je to vidět, 

takže uvidíme, jak se nám bude dařit 

a jaká bude forma, ale střed tabulky 

bychom podle mého mohli dát.

STARŠÍ DOROST SE 

POMALU ALE JISTĚ 

ZLEPŠUJE, MLADŠÍ 

ZŮSTÁVÁ STÁLE 

STOPROCENTNÍ
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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

Mladší dorost - extraliga

13. 9.      Mountfi eld HK – Žďár nad Sázavou                               3:0

20. 9.     Č. Budějovice – Mountfi eld HK 15:15 hod.

27. 9.     Mountfi eld HK – Jihlava 12:00 hod.

Starší dorost - extraliga

11. 9.     Mountfi eld HK – Havlíčkův Brod                                     3:1

12. 9.     Mountfi eld HK – HC Kometa Brno 3:4 sn

18. 9.     HC Dynamo Pardubice – Mountfi eld HK 17:00 hod.

19. 9.     Mountfi eld HK – Jihlava 12:00 hod.

Ostřejším testem ale byla sobota, která se nesla ve zname-

ní duelu s lídrem skupiny Střed – Kometou Brno. Hradečtí 

do duelu nastoupili s chutí a postupně se ujali vedení 2:0, 

které ale moravský celek ve druhé periodě anuloval, navíc 

přidal i třetí branku. Domácím tak naději na body zachránil až 

čtyři minuty před koncem precizní ranou Patrik Mašín, nic-

méně v samostatných nájezdech, do nichž zápas dospěl, se 

nakonec z bonusového bodu po šesti sériích radovali přece 

jen hosté.

„Ve druhé třetině, i když jsme upozorňovali, že je potřeba 

do ní vstoupit zase s velkým nasazením, jsme možná byli 

malinko uspokojení a došlo k jedné chybě, která nás zase 

srazila do kolen. Pak jsme si nechali obrátit skóre, což si 

myslím, že je velká škoda, protože po první části to vypadalo 

opravdu nadějně. Důležité a dobré je, že kluci se o výsledek 

porvali v závěru a alespoň zremizovali,“ ohodnotil klání trenér 

Jiří Slabý.

To mladší dorost na stejného soupeře z jihu Moravy vyzrál – 

ostatně jako na každého letošního protivníka. Loňští šampióni 

(byť jich v této věkové kategorie zůstala menšina) zajížděli 

na led Komety ve čtvrtek 10. září a dva přesilovkové góly 

na přelomu první třetiny předznamenaly zrod celkové výhry 

3:1.

Tři góly Hradečtí nasázeli symbolicky i o tři dny později 

do klece dalšího soupeře, Žďáru nad Sázavou, když klání 

rozhodl v podstatě už ve druhé minutě Petr Poppel. Druhou 

vychytanou nulu v sezóně si připsal 

Daniel Dvořák. Přestože Mountfi eld 

po čtyřech kolech neztratil zatím ani 

bod, je nutné neusnout na vavřínech.

Toho si je vědom i trenér Karel Sou-

dek, jenž zatím s herním projevem 

svého mužstva, i přes pozitivní vý-

sledky, není dvakrát nadšený. „Naše 

hra za moc nestála, můžeme být 

spokojeni za získání tří bodů. První 

střídání zápasu bylo dobré, ale potom 

začala naše hra uvadat a sebrali 

jsme se až na konci utkání, kde jsme 

měli dost šancí na navýšení skóre. 

Možná za neproměněním stojí naše 

nešikovnost. První dvě branky padly 

po tečovaných střelách, na kterých 

pracujeme na tréninku. Snažíme se 

dávat jednoduché góly, není to nic 

vypracovaného, ale tečovaný kotouč 

z bezprostřední blízkosti se branká-

řům vždycky chytá těžko,“ poodhalil 

po zápase se Žďárem týmovou stra-

tegii nový muž na lavičce mladšího 

dorostu.
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