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Vážení hokejoví fanoušci,

máme tady jeden z vrcholů extraligové sezóny, kterým je očekávané východočeské derby. 

Dnes navíc okořeněné rozlučkou s hráčem, který během své kariéry oblékal dres obou klubů. 

Jaroslav Kudrna možná ani nikdy nesnil o tom, že by mohl coby královéhradecký odchovanec 

ochutnat v závěru své bohaté kariéry zápasy v nejvyšší domácí soutěži v barvách svého rodného 

města. Ale povedlo se. Na druhou stranu osud tomu bohužel chtěl, že „Kudrnka“ nenastoupil 

ke svému poslednímu utkání kariéry na „svém“ stadionu před svými skvělými fanoušky 

a to je potřeba napravit.

Nebude to jediná legenda, kterou dnes budeme uctívat. Vážíme si také hráčů, kteří se bili za naše 

město i v dávné minulosti. K tomu také vznikl Klub Patriotů, který bude mít ode dneška celkem 

9 členů. Těmi novými se stanou František Bulíček, bratři Jan a Milan Parajovi a Zdeněk Vinopal.

Hokejový klub má v Hradci Králové velkou historii a dnes si ji připomeneme. 

Dávnou, či současnou, která se stává historií každým dalším dnem. A také 

věřím, že jednu z nich napíšeme díky dnešnímu vítěznému derby.

HRADEC, OLEEE!!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

S LEGENDAMI 
V ZÁDECH 
ZA VÍTĚZSTVÍM!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 5. KOLA

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

23 René Vydarený "A" 1981 3 0 1 1 4 4

15 Blaž Gregorc 1990 3 0 1 1 -1 4

5 Karel Plášil 1994 3 0 1 1 2 2

67 Stanislav Dietz 1990 3 0 0 0 1 2

69 Zdeněk Čáp 1992 3 0 0 0 1 2

13 Martin Štajnoch 1990 3 0 0 0 0 2

18 Jindřich Barák 1980 3 0 0 0 1 0

95 Štěpán Havránek 1997 0 0 0 0 0 0

19 Martin Pláněk 1991 0 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

27 Rastislav Dej 1988 3 1 3 4 5 0

9 Bedřich Köhler 1985 3 2 1 3 2 4

96 Richard Jarůšek 1991 3 1 2 3 2 0

91 Tomáš Knotek 1990 3 2 0 2 1 0

22 Jiří Šimánek 1978 3 1 1 2 2 4

61 Roman Kukumberg 1980 3 1 1 2 5 2

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 3 1 1 2 -2 0

25 Andris Džerinš 1988 3 0 1 1 0 2

65 Rudolf Červený "A" 1989 3 0 1 1 -1 2

11 Ryan Potulny 1984 3 0 1 1 1 0

89 Tomáš Bulík 1985 3 0 0 0 -1 0

25 Radovan Pavlík 1998 3 0 0 0 -1 0

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

90 Ondřej Kacetl 1990 3 182 83 76 2,31 91,57 1

31 Jaroslav Pavelka 1993 0 0 0 0 0 0 0

MOUNTFIELD HK

Mountfi eld HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové

Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfi eldhk.cz

REALIZAČNÍ TÝM

Václav Sýkora, hlavní trenér 

Pavel Hynek, asistent trenéra

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Marian Voda, kondiční trenér

Robert Horyna, trenér brankářů

Michal Tvrdík, videotrenér

Tomáš Bartoň, masér

Petr Pluhař, kustod

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Jakub Dudek, fyzioterapeut

Radoslav Sakaláš, fyzioterapeut

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

aktualizováno 15. 9.



HC DYNAMO PARDUBICE
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a. s.,

  Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 

Klubové barvy: červená a bílá
  www.hcdynamo.cz

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Karel Beran, asistent trenéra

Jaroslav Landsman, trenér brankářů

Michal Rejzek, videotrenér

Petr Mocek, kondiční trenér

Tomáš Hrubý, vedoucí mužstva

Libor Hovorka, kustod

Martin Mandys, masér

Lenka Konvalinová, fyzioterapeutka

Martina Čuhajová, mentální kouč

MUDr. Jan Vanáč, lékař

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

74 Ctirad Ovčačík 1984 3 1 0 1 1 6

12 Martin Rýgl 1986 2 0 1 1 0 0

55 Nicholas Schaus 1986 3 0 1 1 0 8

97 Tomáš Bokroš 1989 3 0 0 0 0 0

81 Jan Ščotka 1996 3 0 0 0 -1 2

28 Ladislav Havlík 1992 3 0 0 0 -2 4

34 Jérome Leduc 1992 3 0 0 0 -2 2

ÚTOČNÍCI

25 Lukáš Nahodil 1988 3 3 0 3 -1 0

27 Tomáš Kaut 1989 3 0 1 1 0 2

65 Petr Hubáček 1979 3 0 1 1 0 2

60 Tomáš Rolinek "C" 1980 3 0 1 1 -1 0

44 Justin Hodgman 1988 3 0 1 1 -1 0

8 Michal Bárta 1987 3 0 0 0 0 2

24 Tomáš Klimenta 1984 3 0 0 0 0 0

11 David Tomášek 1996 3 0 0 0 0 0

37 Petr Sýkora 1978 3 0 0 0 0 0

79 Alexandre Mallet 1992 3 0 0 0 6 6

87 Filip Zadina 1999 3 0 0 0 2 2

92 Branislav Rapáč 1993 3 0 0 0 0 0

23 Jan Starý 1986 0 0 0 0 0 0

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

2 Jakub Štěpánek 1986 2 119 54 49 2,52 90,74 0

35 Milan Klouček 1998 1 19 3 2 3,16 66,67 0

99 Martin Růžička 1987 1 40 24 21 4,5 87,5 0

aktualizováno 15. 9.



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

Hokej se v Pardubicích ob-

jevil již v samých počátcích 

dvacátého století, svědkem 

hokejových začátku bylo Matiční 

jezero. Organizovaný hokej byl 

v Pardubicích založen Vilémem 

Weissem v roce 1923, kdy vznikl 

hokejový klub LTC Pardubice. 

Pravidelné soutěže se začaly 

hrát až v sezoně 1930/1931. 

Od roku 1951 pardubický klub 

nikdy nesestoupil z nejvyšší 

hokejové soutěže. V závěru 

sezony 1952/1953 se klub pře-

jmenoval na Dynamo Pardubice.

První významný úspěch přišel 

v roce 1960. Dynamo skon-

čilo poprvé na medailové 

pozici a  zároveň byl dostavěn 

a zastřešen zimní stadion.

Pardubický tým čekal na svou 

velkou chvíli do roku 1973, 

kdy nejprve s pětibodovým 

náskokem vyhrál základní 

část a získal první titul mis-

tra ligy. Vladimír Martinec byl 

nejlepším nahrávačem a získal 

svou první Zlatou hokejku.

Od roku 1982 začal i opětovný 

vzestup seniorského mužstva. 

Do týmu byli postupně zapraco-

váni již tehdy zářící brankářská 

hvězda brankář Dominik Hašek, 

obránce František Musil, útočníci 

Otakar Janecký a Jiří Šejba. 

V letech 1987 a 1989 pak došlo 

na oslavy titulu mistra ligy.

Čtvrtého titulu se Pardubice 

dočkaly po 16 letech až v roce 

2005 pod vedením kapitána 

Jiřího Dopity a po příchodu 

reprezentačního slovenského 

gólmana Jána Lašáka. Díky zru-

šenému ročníku NHL se v pardu-

bickém dresu navíc sešlo útočné 

trio Jan Bulis, Michal Mikeska 

a Milan Hejduk, které ohromilo 

tím, že obsadilo první tři příčky 

v tabulce kanadského bodování. 

Na svůj další mistrovský titul 

si museli počkat do sezony 

2009/2010, kdy tým okolo trené-

ra Václava Sýkory a navrátivšího 

se Dominika Haška do branky 

neprohrál v play off rekordních 

dvanáct zápasů v řadě.

O dva roky později se tým okolo 

Petra Koukala opět radoval ze 

zlatých medailí. Během základní 

části jej sice trápila rozsáhlá 

marodka, ale semknutý soubor 

skončil třetí po skončení základní 

části a po napínavém play off 

vystoupal na nejvyšší stupínek. 

Pardubický klub začal před minulou sezónou nosit staronový 
název Dynamo Pardubice, ale i když prošel velkými změnami 

také samotný A-tým, na zlepšených výkonech se to neprojevilo. 
Naopak, od začátku sezóny se nedařilo, a tak přišly další zásadní 
kroky. V průběhu ročníku usedl na trenérskou lavičku místo 
Miloše Říhy ml. Richard Král a v lednu potom Peter Draisaitl. 
Bývalý hlavní kouč Mountfi eldu HK nakonec záchranářské práce 
zvládl a Dynamo se na poslední chvíli vyhnulo nepříjemné baráži..



OPORY SOUPEŘE — 7 

S hokejem začínal v Třebíči, odkud se snažil prosadit 

se do pardubického týmu. Svůj talent pořádně roz-

vinul v posledních dvou sezónách už jako kmenový 

hráč extraligového klubu. Předtím pokaždé odehrál 

část ročníku v nižší soutěži. Za poslední dva roky 

Nahodil chyběl pouze ve třech utkáních a v minulé 

sezóně byl za Petrem Sýkorou druhým nejlepším 

střelcem a druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. 

Odchovanec pardubického hokeje je týmovým 

lídrem se vším všudy. Díky své komplexnosti, praco-

vitosti a velké hokejové morálce se mu také dostal 

cti být kapitánem české reprezentace, kterou dovedl 

v roce 2010 vítězným gólem ve fi nále až ke zlatým 

medailím na Mistrovství světa. V národním dresu 

získal na světových šampionátech kompletní me-

dailovou sbírku. Extraligový titul slavil s Pardubicemi 

v roce 2005. Necelých 5 let působil v ruské KHL, 

před svým návratem do Pardubic v minulém ročníku 

byl také dvě sezóny kapitánem pražské Sparty. 

Rychlonohý útočník, který může hrát na pozici křídla 

i centra. Bývalý hráč Vítkovic a kapitán brněnské 

Komety odehrál minulých pět sezón ve Finsku v barvách 

JYP Jyväskylä, kde slavil mistrovský titul a přidal dvě 

bronzové příčky. Podobně jako Rolinek má i Hubáček 

ve své sbírce kompletní sadu medailí ze světových 

šampionátů. Za reprezentaci se bil ve 111 zápasech. 

TAHOUNI DYNAMA PARDUBICE

Historicky nejlepší střelec pardubického klubu. 

Petr Sýkora má v nohách i rukách dyna-

mit a i před pokročilejší věk je stále jedním 

z nejrychlejší hokejistů extraligy. Přirozený 

kanonýr, který je u nás věrný jedinému týmu. 

V pardubickém dresu odehrál už 15 extrali-

gových sezón, během kterých slavil dvakrát 

mistrovský titul. Stejný počet triumfů zazna-

menal také v barvách švýcarského Davosu. 

Za reprezentaci nastřílel 9 gólů ve 40 zápasech.

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

PARDUBICE MOUNTFIELD HK 2:5
MOUNTFIELD HK PARDUBICE 4:1 
PARDUBICE MOUNTFIELD HK 3 :2
MOUNTFIELD HK PARDUBICE 4:1

SEZÓNA 2015/2016

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

60 37

25

27

Lukáš Nahodil
28 let, útočník

Zkušený americký obránce by měl být 

jednou z hlavních posil pardubického 

mužstva. Obousměrný zadák má velice 

dobrou střelu a bruslařské schopnosti, velice 

platný je také na oslabení. Jako správný 

Severoameričan hraje rád fyzicky do těla. 

Před dvěma lety získal titul mistra norské 

nejvyšší soutěže, kde měl v dresu Stavangeru 

průměr jednoho kanadského bodu na 

zápas. Do Dynama přišel z Innsbrucku, 

kde hrál v minulém ročníku EBEL ligu.

55
Nicholas Schaus
30 let, obránce

Petr Hubáček
37 let, útočník

Petr Sýkora
37 let, útočník

Tomáš Rolinek
36 let, útočník







10 — LOUČENÍ HRADECKÉ LEGENDY 

HRADECKÁ 
LEGENDA 
SE LOUČÍ S FANOUŠKY!
S koncem loňské sezóny skončila také jedna dlouhá, krásná 
a úspěšná životní etapa Jaroslava Kudrny. Hradecká legenda 
se rozhodla pověsit brusle na hřebík a sledovat další hokejová 
utkání už jen z ochozů z pozice sportovního manažera klubu.

SOUTĚŽ ZÁPASY GÓLY ASISTENCE BODY

Extraliga 838 298 280 578

Rusko+KHL 179 53                                      49 102

Reprezentace 24 5 4 9

MSJ 7 4 4 8

Hradecký rodák začal se svými 

prvními hokejovými krůčky pod 

Bílou věží, kde také poprvé 

okusil nejvyšší tuzemskou 

soutěž – coby 18letý mladík 

naskočil k 11 utkáním v sezóně 

1993/94 v dresu hradeckého 

Stadionu. Poté zamířil do zá-

moří, v roce 1995 byl v šestém 

kole draftován týmem San 

Jose Sharks. Na mistrovství 

světa juniorů hraném ve stej-

ném roce si v 7 zápasech 

připsal 8 kanadských bodů.

Od sezóny 1995/96 se upsal 

Pardubicím a ve městě perníku 

vydržel až do roku 2004. Další 

krátké zastávky během hoke-

jové kariéry měl Kudrna v Plzni 

a Třinci, než se vydal na své 

první zahraniční angažmá 

do Magnitogorsku. Pravidelně 

také hájil barvy české reprezen-

tace. V ruské lize si také poprvé 

vychutnal, jaké to je získat titul 

šampióna. Po čtyřech letech 

se vrátil do české extraligy 

a po třech sezónách v Liberci 

se kruh uzavřel. Od roku 2013 

oblékal barvy Mountfi eldu v rod-

ném městě. I na sklonku kariéry 

potvrzoval roli lídra, kanonýra 

a produktivního hráče a pokořil 

hranici 500 kanadských bodů 

v české nejvyšší soutěži.

Už před minulou sezónou avizo-

val, že jde o jeho poslední ročník 

v roli profesionálního hokejisty. 

Svým slovům dostál po posled-

ním utkání v rámci čtvrtfi nálové 

série s Mladou Boleslaví, kdy 

oznámil ukončení kariéry.

Jaroslav Kudrna byl, je a bude 

osobností nejen na ledové 

ploše. I pro svou pracovi-

tost je pro mladé hokejisty 

velkým vzorem a především 

velkým člověkem, od kterého 

se mohou mnohé naučit.

KUDRNKO, DÍKY!!!



LOUČENÍ HRADECKÉ LEGENDY  — 11 

Na mě nekoukejte, 

puk už je dávno 

v brance!

Jeden z 298 gólů 

Jardy Kudrny 

v zápasech extraligy

Někdy bolí 

pohled hráče 

i pohled na hráče







14 — LOUČENÍ HRADECKÉ LEGENDY 

Typický obrázek posledních sezón. 

Radost dvojice Kudrna-Šimánek 

po vstřeleném gólu.

Pořád nic? 

Zkus prst do krku.

Poslední sbohem… 

Díky, Kudrnko!!!





16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

doby jsem z minulosti rivalitu 

mezi Hradcem a Pardubicemi 

nevnímal, protože je silná zejmé-

na ty poslední tři společné extra-

ligové sezóny. Já osobně jsem 

si ty zápasy užíval, i když pro 

nás tehdy nebyly moc úspěš-

né. Ale bylo to něco, na co se 

celá kabina těšila v průběhu 

ne příliš vydařené sezóny.

V průběhu sezóny při-
šel do Pardubic bývalý 
hradecký trenér Peter 
Draisaitl. Jak to na vás 
jako na hráče působilo?
Ve chvíli, kdy k nám tehdy 

přišel, jsme to už moc neře-

šili. Sezóna byla pokažená, 

a i když jsme se ještě snažili 

proklouznout do předkola play 

off, nakonec se to nepovedlo 

a byli jsme rádi, že jsme se 

vyhnuli baráži. V Pardubicích 

se za poslední dobu vyměnilo 

tolik trenérů, že jsme to už 

nějak zvláštně nevnímali.

Pardubice opět nezažívají 
příliš dobrý vstup do se-
zóny, ale to asi pro derby 
vůbec nic neznamená.
Přesně tak, v derby je úplně 

Ke svému prvnímu derby v barvách Mountfi eldu HK 
nastupuje Martin Štajnoch, který v minulé sezóně oblékal 

dres pardubického klubu. V novém týmu se rychle zabydlel 
a už se těší na atmosféru derby.14 zápasů. Ve všech ostatních 
ročnících zvládl plnou porci. V rozhovoru se vrací ještě 
k prvnímu zápasu sezóny.

MARTIN ŠTAJNOCH: 
V DERBY JEZDÍTE PO ZADKU 
OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE

Zažil jsem derby z té opačné 

strany a moc dobře vím, že 

v uších fanoušků ať už hra-

deckých, nebo pardubických 

zní tohle slovo už dlouho před 

samotným zápasem. Snad 

jim uděláme radost, aby pak 

mohli pár dnů mluvit o tom, 

že jsme porazili Pardubice.

Jak se ti hrálo v minulé 
sezóně proti Hradci?
Především jsem byl v české 

soutěži prvním rokem a do té 



KLUB PATRIOTŮ — 17 

jedno, kde se oba týmy nachá-

zejí v tabulce. Navíc jsme teprve 

na začátku sezóny a ty rozdíly 

mezi jednotlivými mužstvy mi-

nimální. Ale i kdyby byly veliké, 

nic to neznamená. My prostě 

musíme od první do poslední 

minuty odehrát utkání na 100% 

a fanouškům ukázat, že 

z Hradce se body nevozí a pro 

derby to musí platit dvojnásob.

Jak ty sám se cítíš na ledě 
v takové atmosféře, kte-
rá při derby panuje?

To je prostě nádhera. Haly 

v Pardubicích i v Hradci jsou po-

každé vyprodané, fanoušci jsou 

fantastičtí, do toho nádherná 

chorea, až z toho někdy máme 

husí kůži. Věřím, že to tak bude 

i teď a že si lidé i v horkých 

dnech najdou cestu na stadion.

Může se stát, že vás ta 
atmosféra dostane a je v ní 
těžké udržet chladnou hlavu?
Taková elektrizující atmo-

sféra vám dodá další porci 

obrovské energie. V derby 

jezdíte po zadku od začátku 

až do konce a každý jeden 

souboj může rozhodnout.

Kdo je pro tebe jako pro 
obránce největší hrozbou 
z pardubických útočníků? 
Hodně jich přeci jen znáš.
Víme, že Sýkorovi nesmíme dát 

ani pár centimetrů prostoru, 

stále je velice rychlý a má hodně 

jedovatou střelu. Ale jak už 

jsem řekl, je to derby a tam si 

musíme dát pozor na všechny, 

každý detail může rozhodnout. 

ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
15:00 TŘINEC KARLOVY VARY
15:30 CHOMUTOV LIBEREC
17:00 BRNO VÍTKOVICE
17:00 OLOMOUC SPARTA
17:00 ZLÍN PLZEŇ
17:10 MOUNTFIELD HK PARDUBICE
17:30 MLADÁ BOLESLAV LITVÍNOV

ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
17:10 VÍTKOVICE MLADÁ BOLESLAV
17:30 CHOMUTOV SPARTA
17:30 LITVÍNOV MOUNTFIELD HK
17:30 PLZEŇ  OLOMOUC
18:00 LIBEREC TŘINEC

DNEŠNÍ ZÁPASY: ZÁPASY 6. KOLA, PÁTEK 23. 9.:

DO KLUBU PATRIOTŮ 
HRADECKÉHO HOKEJE VSTUPUJÍ

František Bulíček 
Velká hradecká hokejová ikona. 

Přirozený kanonýr, ve své době 

dlouhá léta nejlepší střelec soutěže. 

Vytvořil smrtící útočnou letku se svými 

dlouholetými spoluhráč. Útok Pavlíček 

– Bulíček – Čergeť naháněl hrůzu všem 

soupeřům. František Bulíček byl nejen 

skvělý hokejista, ale také výjimečný 

člověk, kamarád a dříč. V hradec-

kém dresu nastupoval na přelomu 

50. A 60. let dlouhých 14 sezón.

Zdeněk Vinopal 
Hrál v hradeckém A-týmu v roce 

1964, poté s aktivní kariérou musel 

i z rodinných důvodů skončit. 

Nicméně k hokeji se velice rych-

le vrátil a vydal se na trenérskou 

dráhu. Jeho rukama prošli během 

40 let hokejisté všech věkových 

kategorií. Několik sezón působil 

také v pozici kustoda u A-týmu. 

Jan Paraj
Velký bouřlivák a skvělý 

centr. Na ledové ploše ho 

bylo pokaždé plno. Uměl 

dávat góly i rozdávat 

přihrávky. Mezi fanoušky byl 

nesmírně oblíbený a radost 

z jeho hry si hradečtí 

příznivci užívali plných 

14 sezón.

Milan Paraj
Pracovitý útočník, který 

odváděl pro tým černou 

práci. Pro soupeře byl velice 

nepříjemný svou zarputilostí 

a důsledným hokejem. Velice 

kvalitní útočnou řadu vytvořil 

spolu s Miroslavem Řehákem 

a Václavem Čergeťem. 

Hradecký dres navlékal 

v letech 1966 – 1978.
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BRUSLE 
Pohyb na ledové ploše hokejistům 

umožňují brusle. Jejich vývoj k současné 

podobě umožňuje těm nejrychlejším 

hráčům vyvinout rychlost téměř 50 km/hodinu. 

To by se v minulosti téměř rovnalo 

pokusu o sebevraždu.

HOKEJOVÝ 
PELMEL

Hokej v dnešní podobě 

vznikl v Severní Americe, 

odkud se dostal do Evropy. 

S bruslemi je tomu naopak, 

jejich původní zmínky jsou 

ze starého kontinentu.

První brusle byly kostěné 

a jejich nálezy nám dokazují, 

že je člověk oblékal na svou 

pranohu tisíce let před naším 

letopočtem. Pravděpodobně 

šlo o holenní kosti uloveného 

zvířete, které se vyhladily, 

provrtaly a připevňovaly 

koženými řemínky.

Nejstarší kovové brusle 

pocházejí z přelomu letopočtu 

a byly nalezeny v Maďarsku 

u Balatonu, ale více se rozšířily 

od 14. století v Nizozemí 

a Skandinávii. Brusle se 

k botám připevňovaly 

za pomoci řemínků. Hokejistům 

začali sloužit v 30.letech 

19.století, kdy je do Ameriky 

přivezli evropští emigranti.

V roce 1848 sestrojil Američan 

Bushnell ve Philadelphii 

celokovové brusle, které se 

k botám připevňovaly ze 

stran šroubovacími svěrkami 

na kličku. Odtud již byl jenom 

krok k bruslím, které byly 

přímo připevněny na boty. 

Brusle s nožem 

napevno připevněným 

k botě vyvinula rodina 

Bauerova v kanadském 

Ontariu v roce 1927.

Dnes musí být 

hokejové brusle 

hráčů podle pravidel 

opatřeny na koncích 

bezpečnostními 

patkami. Nůž z nerez 

oceli ve tvaru kolébky 

je umístěn v držáku, 

který tvoří s botou 

kompaktní celek. Na povrch 

boty se obvykle používá 

nylon, špička bývá plastová 

a dále se využívá kůže. Bota 

je vyztužena a případně 

polstrována na choulostivých 

místech. Zvláště pro ochranu 

kotníků. Někteří hokejisté, 

včetně Jaromíra Jágra, 

či Alexandra Ovečkina, si 

oblékají brusle naboso.

VÍTE, ŽE…

Pardubice získaly poslední dva tituly pod vedením současných trenérů Mountfi eldu HK. 
V roce 2010 byl hlavním koučem týmu Václav Sýkora, o dva roky později seděl na 
trenérské židli Pavel Hynek.

Mountfi eld HK má s Pardubice v Tipsport extralize výtečnou bilanci. 
Během tří sezón Hradec vyhrál 8 z 12 vzájemných zápasů.
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Z PŘÍPRAVY DO LIGY PRAVOU NOHOU. 
MLADŠÍ DOROSTENCI ZAČALI 
SEZÓNU SKVĚLE 

MLADŠÍ DOROST MÁ DERBY 
UŽ ZA SEBOU – ÚSPĚŠNĚ!

Výborná bilance mladších dorostenců v přátelských utkáních naznačila, že tým vedený koučem 

Petrem Luštincem bude mít v letošní sezoně vysoké ambice. Z dvanácti utkání odešli jeho svě-

řenci poraženi pouze dvakrát, a v závěru přípravy navíc dokázali vyhrát solidně obsazený tur-

naj v Pardubicích. Ambice letošního týmu popsal reprezentant v hradeckém dresu Petr Poppel. 

„Cíle jsou určitě ty nejvyšší. Nejdřív se chceme dostat do nadstavbové části a potom 
bychom chtěli přejít přes play off až na závěrečný turnaj,“ přeje si nadějný útočník.

Prvním protivníkem mladších 

dorostenců v ostré sezóně 

se stal nováček letošního 

ročníku, tým HC Tábor. Jak 

je známo, první zápasy bývají 

vždy nevyzpytatelné. To ale 

pro mladé hradecké hráče 

neplatilo a dobrým výkonem 

si dokráčeli k vítězství 6:2.

Dalším, kdo se Lvům posta-

vil do cesty, byl Liberec. Ani 

ten nedokázal najít recept na 

překonání domácí obrany a 

po závěrečné siréně svítilo na 

tabuli skóre 4:0, když se nulou 

blýskl brankář Denis Vacek.

Ozdobou třetího kola celé 

extraligy bylo střetnutí dvou 

velkých rivalů, kdy pardubické 

Dynamo hostilo právě hradecké 

dorostence. Jedinou bran-

kou v zápase rozhodl o výhře 

Mountfi eldu Matěj Morong, 

který tak pro svůj tým zajistil 

nejen důležité tři body, ale také 

vítězství v prestižím derby!

Série neporazitelnosti se za-

stavila až ve čtvrtém kole, kde 

Hradečtí hostili pražskou Slavii. 

Během zápasu se ani jednomu 

z týmů nepodařilo odskočit na 

větší gólový rozdíl, a tak po vel-

kém boji dospěl duel až do pro-

dloužení, ve kterém byli úspěš-

nější slávisté. I přes prohru si ale 

tým trenéra Luštince připsal bod 

do extraligové tabulky a z 12 

možných jich má na kontě 10.
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Stejně jako v minulém ročníku 

soutěže, je i letošní extraliga 

mladšího dorostu rozděle-

na do čtyř fází. V té první je 

třicet účastníků rozděleno 

do tří fází po deseti týmech 

– Západ, Střed, Východ. 

V každé skupině se mezi 

sebou celky utkají dvoukolově 

každý s každým, celkem tedy 

odehrají osmnáct utkání.

Ve druhé části jsou družstva 

rozdělena do pěti skupin (A-E) 

podle výsledků základní časti. 

Do skupin A a B jsou zařazeny 

týmy, které po první části 

extraligy skončily na 

1.- 4. místě ve skupinách. Tyto 

celky automaticky postupují 

do třetí fáze, tedy play off. 

Ostatní celky jsou pak rozřazeny 

do skupin C – E a z každé této 

skupiny postupuje pouze její 

vítěz a nejlepší tým z muž-

stev umístěných na druhém 

místě. V této fází odehrají 

týmy po dvaceti utkáních.

Do play off tedy pokračuje šest-

náct týmů, rozdělených do sku-

pin A a B. V obou skupinách 

se hrají čtvrtfi nále a semifi nále 

na dva vítězné zápasy. Dva 

vítězné týmy z každé skupiny 

pak postoupí do závěrečného 

HERNÍ SYSTÉM 
SOUTĚŽE SE NEMĚNÍ

fi nálového turnaje. Tam se mezi 

sebou utkají jednokolově každý 

s každým a tým s nejvyšším 

počtem bodů získává titul 

Mistr České republiky 

v kategorii mladšího dorostu.
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PRODUKTIVITA 
DOROSTENCŮM 
ROZHODNĚ NECHYBÍ
Po čtyřech odehraných zá-

pasech má Mountfi eld skóre 

14:6, k tomu dvě čistá konta. 

Nejproduktivnějšími hráči jsou 

zatím Matěj Morong 

s Vojtěchem Sílou, kteří 

nasbírali shodně 5 bodů za 

tři přesné zásahy a 2 asisten-

ce. Až na již zmíněný zápas 

v Pardubicích je zřejmé, že 

gólový apetit hráčům nechybí.

Další zápas na domácím 
ledě odehrají mladší do-
rostenci v neděli 25. září 
od 12 hodin, kdy přivítají 
tým z Českých Budějovic.

VÍTE, ŽE…
– mladší dorost v přípravě kraloval. Z 12 zápasů jich vyhrál 10.

–  tým Petra Luštince zaznamenal ve 4 mistrovských 
zápasech 2 čistá konta.

–  první útok ve složení Síla – Morong – Poppel nasbíral 
dohromady už 14 kanadských bodů (8+6).

P Tým B

1. Mountfi eld HK 10

2. Jihlava 9

3. Žďár n. Sázavou 8

4. Pardubice 7

5. Č. Budějovice 6

6.  Ml. Boleslav 6

7. Slavia 5

8. Liberec 5

9. Tábor 1

10. Kometa 0
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