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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Vážení fanoušci hradeckého hokeje,

v dnešním jedenáctém kole Tipsport extraligy přijíždí na soutok Labe s Orlicí tým z Třince. Oceláři zahájili 

sezónu výtečně a spolu s brněnskou Kometou se zatím vyhřívají na nejvyšších příčkách tabulky.

Mountfi eld HK má ale pro strach uděláno. Také v minulém ročníku si třinečtí brousili 

zuby na přední pozice, leč zůstalo jenom u broušení. Naopak své otisky zanechal na 

soupeři královéhradecký lev, který dokázal Oceláře třikrát porazit. Velice blízko měl ke 

kompletním čtyřem výhrám, ale bláznivý zápas na ledě soupeře, ve kterém Hradec vedl 

v 58. minutě 5:4 a v 60. ještě 6:5, nakonec ztratil po samostatných nájezdech.

A když jsem u těch nájezdů, také se Vám minulou neděli tak hlasitě ulevilo? No už bylo na čase. 

Pochroumaná psychika dostala živou vodu. Je přeci jasné, že šikovné hráče na to, abychom 

zvládali úspěšně loterii zvanou samostatné nájezdy, v hradeckém týmu určitě máme.

Dnes se poprvé představí hradeckému publiku nová posila do obrany. Vedení klubu podepsalo 

v týdnu smlouvu s Jakem Newtonem (mimochodem asi není třeba zmiňovat, jakou má 

přezdívku. Samozřejmě Isaac :-) 28letý bek je podle skautů komplexním hráčem, který umí 

tvrdit muziku v obraně a zároveň podpořit útok tvrdou střelou, či přesnou rozehrávkou.

TAK AŤ SE TI V HRADCI ISAACU DAŘÍ! 

HRADEC, OLÉÉÉ!!!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

S NEWTONEM 
CHYTŘE 
NA TŘINEC!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 11 . KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 1 65 20 18 1,85 90

90 Ondřej Kacetl 1990 7 396 173 157 2,42 90,75 1

31 Jaroslav Pavelka 1993 2 93 48 43 3,23 89,58 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

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

67 Stanislav Dietz 1990 9 2 2 4 2 4

15 Blaž Gregorc 1990 9 1 3 4 0 4

23 René Vydarený "A" 1981 9 0 3 3 4 4

19 Martin Pláněk 1991 6 0 2 2 0 6

5 Karel Plášil 1994 5 0 1 1 2 2

69 Zdeněk Čáp 1992 9 1 0 1 1 10

12 Aleš Pavlas 1982 2 0 0 0 0 4

18 Jindřich Barák 1980 4 0 0 0 1 0

13 Martin Štajnoch 1990 9 0 0 0 4 14

95 Štěpán Havránek 1997 0 0 0 0 0 0

4 Jake Newton 1988 0 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

96 Richard Jarůšek 1991 9 4 5 9 7 2

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 9 3 5 8 0 0

9 Bedřich Köhler 1985 9 2 4 6 4 6

25 Andris Džerinš 1988 9 2 4 6 5 4

61 Roman Kukumberg 1980 9 4 1 5 7 4

91 Tomáš Knotek 1990 9 2 3 5 2 14

27 Rastislav Dej 1988 9 2 3 5 1 14

11 Ryan Potulny 1984 9 2 3 5 0 8

65 Rudolf Červený "A" 1989 9 2 2 4 0 0

22 Jiří Šimánek 1978 9 1 3 4 -3 2

98 Radovan Pavlík 1998 8 1 0 1 -1 2

63 Jaroslav Dvořák 1999 1 0 0 0 0 0

92 Lukáš Nedvídek 1994 2 0 0 0 0 0

aktualizováno 6. 10.



HC OCELÁŘI TŘINEC
HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s.

  Frýdecká 850, Staré Město, 739 61 Třinec   

Klubové barvy: červená a bílá
  www.hcocelari.cz

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

Vladimír Kýhos, hlavní trenér

René Mucha, asistent trenéra

Břetislav Kopřiva, asistent trenéra

Jaroslav Kameš, trenér brankářů, vedoucí mužstva

Miroslav Sajler, kondiční trenér

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

30 Šimon Hrubec 1991 9 550 265 254 1,2 95,85 2

2 Peter Hamerlík 1982 0 0 0 0 0 0 0

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

21 Tomáš Linhart 1984 8 1 3 4 8 8

97 Josef Hrabal 1985 9 1 2 3 5 8

25 Vladimír Roth 1990 9 1 2 3 7 6

51 Lukáš Galvas 1979 8 0 1 1 5 6

7 David Nosek 1981 9 0 1 1 6 6

52 Milan Doudera 1993 9 0 1 1 5 2

58 Jakub Kania 1990 1 0 0 0 0 2

98 Lukáš Doudera 1993 1 0 0 0 0 0

70 Bohumil Jank 1992 1 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

16 Daniel Rákos 1987 9 1 6 7 5 6

18 Erik Hrňa 1988 9 4 2 6 6 2

88 Jakub Petružálek "A" 1985 9 3 3 6 4 0

24 Zbyněk Irgl "C" 1980 9 2 4 6 4 8

17 Rostislav Marosz 1991 9 1 5 6 4 18

78 Cory Kane 1990 8 2 3 5 6 6

22 Vladimír Dravecký 1985 9 4 1 5 4 6

27 Martin Růžička 1985 9 2 3 5 3 2

23 Jiří Polanský 1981 9 1 4 5 4 6

28 Kamil Kreps 1984 9 1 4 5 4 2

83 Martin Adamský "A" 1981 9 3 1 4 4 2

86 David Cienciala 1995 1 1 1 2 2 2

8 Aron Chmielewski 1991 4 2 0 2 2 4

12 Rastislav Špirko 1984 4 2 0 2 0 0

48 Miloš Roman 1999 1 0 0 0 0 0

aktualizováno 6. 10.

Martin Výtisk, fyzioterapeut

Pavel Smelík, kustod

Jan Lamacz, kustod

Tomáš Dyčka, masér

MUDr. I. Kondruchová, MUDr. M. Beier, lékaři



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

Lední hokej se v Třinci hraje 

od sezóny 1929/30. Po 

2. světové válce se třinečtí 

hokejisté přihlásili do krajských 

soutěží, poprvé v sezóně 

1945/46. Umělý led otevřeli 

v Třinci v roce 1967, stadion 

zastřešili o devět let později, 

ale defi nitivně ho dokončili až 

po dalších třinácti letech.

V nejvyšší soutěži se Třinec 

objevil poprvé v roce 1995, 

tehdy ho vedl z trenérské lavičky 

Alois Hadamczik. Právě pod ním 

klub výkonnostně rostl a zahrál 

si i extraligové fi nále. Zatím 

nejlepší sezóna v historii klubu 

přišla v ročníku 2010/11. Třinec 

tehdy získal Prezidentský pohár 

za vítězství v základní části ex-

traligy a jako nůž máslem prošel 

přes Litvínov, Slavii a Vítkovice 

až k mistrovskému titulu.

V  semifi nálové sezóně 2012/13 

táhl tým především útočník Martin 

Růžička, který trhal rekordy 

– zaznamenal 83 kanad-

ských bodů, stal se nejlepším 

střelcem (40 branek) a posta-

ral se o záznamy do statistik, 

které se budou v budoucnu 

jen těžko překonávat.

V sezóně 2013/14 se Oceláři 

rozjížděli pod vedením kapitána 

Radka Bonka o něco pomaleji, 

zato závěr měli parádní. Z po-

sledních deseti utkání základní 

části Třinec devět vyhrál

 a v extraligové tabulce 

obsadil 2. místo za suve-

rénní Spartou. Ve čtvrtfi nále 

Slezané s přehledem vyřadili 

Pardubice 4:1 na zápasy. O to 

smutnější bylo vyřazení mezi 

nejlepšími čtyřmi se Zlínem.

V ročníku 2014/15 se o Třinci mlu-

vilo jako o hlavním adeptovi na mi-

strovský titul. A i když se to na-

konec nepodařilo, do své kroniky 

psali Oceláři jednu ze zásadních 

sezón. Otevřeli novou arénu, která 

je jednou z nejmodernějších v celé 

Evropě. Silný tým si podruhé v his-

torii klubu došel pro Prezidentský 

pohár. Přes Boleslav a Spartu 

Třinec postoupil do fi nále, ale 

v něm nakonec v dramatu hraném 

na 7 zápasů podlehl Litvínovu.

Loňská sezóna byla pro Oceláře překvapivě otřesná. Klub 
měl vysoké ambice, ale už v průběhu ročníku mužstvo po 

špatných výsledcích postupně opustili Marcel Hossa, Erik 
Hrňa, či Jakubové Klepiš s Orsavou. Základní část Třinec 
ukončil až na desátém místě a v předkole vypadl se Zlínem. 
Do nového ročníku přišel z Hradce Králové na pozici hlavního 
trenéra Vladimír Kýhos, do týmu se vrátili Erik Hrňa a novými 
tvářemi jsou Cory Kane, Jakub Petružálek, Martin Růžička, 
Rostislav Marosz, či Rostislav Špirko.



Zkušený útočník se stal novým kapitánem týmu a ve 

své kariéře tak poprvé obléká dres s „C“ na prsou. 

Rychlé pracovité křídlo s dobrou střelou má ve svém 

rejstříku přes 100 zápasů v reprezentaci, se kterou 

získal před deseti lety stříbrnou medaili na světovém 

šampionátu. Při své evropské pouti odehrál 7 let 

v prestižní KHL a v roce 2007 pomohl vítkovický od-

chovanec k titulu švýcarskému Davosu. Před dvěma 

lety přišel kvůli rakovině o jednu ledvinu, ale dokázal 

se vrátit k hokeji a nadále být oporou mužstva. 

Bruslařsky velice dobře vybavený obránce s vý-

tečnou rozehrávkou vyrůstal hokejově v rodném 

Vsetíně a v Přerově. Už od mládežnických kategorií 

reprezentoval Českou republiku a to se přesunulo 

i do kategorie dospělých, kde nastoupil v národních 

barvách k 22 zápasům. Před třemi lety byl 

s 36 kanadskými body nejproduktivnějším obrán-

cem extraligy a zároveň nejlepším hráčem soutěže 

v tabulce pravdy, kde posbíral 13 plusových bodů.

TAHOUNI TŘINCE

Rychlonohé křídlo s přirozeným ofenzivním instink-

tem. V Třinci začíná svou pátou sezónu, angažmá ale 

prostřídal dvěma ročníky v KHL. Za Oceláře exceloval 

především v sezóně 2010/11, kdy pomohl klubu 

k mistrovskému titulu jako nejlepší hráč extraligy 

17 góly a 16 asistencemi v osmnácti zápasech. 

33 body vytvořil nový rekord play off samostatné 

české extraligy. Už v základní části měl výtečný 

průměr jednoho kanadského bodu na utkání. Hned 

v nadcházejícím ročníku se zapsal do historie už 

v základní části. Jeho historický rekord 83 ka-

nadských bodů se bude velice těžko překonávat. 

Se 40 góly zároveň překonal střelecký rekord. 

24

27

97

Ofenzivní hráč, který dokáže nastoupit v útoku 

na jakékoliv pozici. Litvínovský odchovanec vyrazil 

před deseti lety do světa. V nižší zámořské soutěži 

předváděl výborné výkony, ale v NHL si zahrál pouze 

ve dvou zápasech. Následovala angažmá ve Finsku 

a KHL. Před rokem získal titul v rodném Litvínově 

a opět odešel do KHL a Švédska. Po dalším návratu 

dal přednost Třinci a stal se novou posilou Ocelářů. 

Bronzový medailista z MS 2012 získal titul také v KHL, 

a to s moskevským Dynamem. V minulé sezóně tam 

odehrál pouze 4 zápasy kvůli problémům s ploténkou

88
Jakub Petružálek
31 let, útočník

Nadějný gólman poprvé nakouknul do extraligy 

už před šesti lety jako teenager v dresu Českých 

Budějovic. Pak ale přišel křest ohněm, když chytal 

až ve 2.lize za Písek. Svůj talent naplno rozvinul 

až právě v Třinci, kde odstartoval už svou pá-

tou sezónu. Povedený měl ročník 2014/15, kdy 

dopomohl jako brankářské jednička Ocelářům 

ke stříbrným medailím a s průměrem dvou ob-

držených gólů na zápas měl nejlepší čísla v celé 

extralize. Ve stejné době si také splnil svůj dět-

ský sen, když poprvé chytal za národní tým. 

30
Šimon Hrubec
25 let, brankář

Josef Hrabal
31 let, obránce

Martin Růžička
30 let, útočník

Zbyněk Irgl
35 let, útočník

OPORY SOUPEŘE — 7 

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

MOUNTFIELD HK TŘINEC 5:3
TŘINEC MOUNTFIELD HK 1:2 P
TŘINEC MOUNTFIELD HK 7 :6 SN

MOUNTFIELD HK TŘINEC 5:2

SEZÓNA 2015/2016
VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 264 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Lukáš Galvas – 37 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Miloš Roman – 16 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Cory Kane – 191 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Rastislav Špirko – 175 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Tomáš Linhart – 103 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Lukáš Douděra – 78 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Cory Kane – USA, Aron Chmielewski - Polsko,

Vladimír Dravecký, Ján Sýkora, Miloš Roman, 

Rastislav Špirko, Peter Hamerlík - Slovensko

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 28,35 let









SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 

Uaaaau… Fazole, viď?

Počkej, až vyrostu!

Puk x zuby Aleše Pavlase 7:0







14 — SPOUŠŤ STANDY SOUČKA 

14 — HOKEJOVÝ PELMEL

Žalovat se nemá, ale informovat disciplinárku musím.

Pořád po ní nekoukej, ta fakt přišla na hokej.

Jak že mi chceš dát góla? 

Z nájezdu? Tomu nerozumím…



HOKEJOVÝ PELMEL — 15 

ROZHODČÍ
Nedílnou součástí hokejového zápasu jsou také 

rozhodčí, kteří dbají na dodržování pravidel. 

V současnosti jsou rozhodčí hlavní, čároví, 

videorozhodčí, rozhodčí brankoví, časoměřiči 

a trestoměřiči. V nedávné minulosti byl hlavní 

rozhodčí pouze jeden. V současné době jsou 

v soutěžích pořádaných pod hlavičkou IIHF 

na hrací ploše vždy dva rozhodčí. 

HOKEJOVÝ 
PELMEL

Přímou součástí hry nebyli 

sudí hned od začátku tohoto 

sportu. Nejprve měli svá 

místa mimo ledovou plochu 

a na kluzký povrch vstupovali 

pouze před zahájením utkání 

v botách. Navíc sudích muselo 

být připraveno hned několik, 

protože podle pravidel ze 

začátku minulého století měl 

domácí tým právo vyměnit 

arbitra libovolně na vlastní 

žádost i několikrát za zápas.

Mnohem rizikovější byla funkce 

brankového rozhodčího. 

Ten stál totiž jen pár desítek 

centimetrů za brankou a musel 

se krýt před letícím pukem 

i šermujícími hokejkami. Než 

přišla doba síťky v brance, 

signalizovali gól máváním bílým 

kapesníkem. V současnosti 

není situace tak vyhrocená, 

přesto patří toto povolání 

k rizikovým a sudí musejí 

dávat bedlivý pozor na to, 

kde se pohybují a kudy letí 

kotouč. Není to tak dávno, 

co u nás mladý arbitr zemřel 

na následky trefení pukem.

V minulosti byli arbitři velmi 

respektovanou osobou. To 

v současné době není práce 

rozhodčích zrovna med. Asi 

všichni si velice dobře vybavíme 

obrázek, jak desítky fanoušků 

začnou pískat už v okamžiku, 

kdy se sudí jedou rozbruslit 

před začátkem utkání. Není 

moc povolání, kde by se 

na lidi pískalo už v momentě, 

než začnou pracovat. 

Natož, aby jim někdo po 

pracovním výkonu zatleskal 

a nemyslel to ironicky.



16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

protivníkovi. Konečně jsme 

dokázali vyhrát těsný duel 

a to nám určitě pomohlo.

Oceláři mají hodně našla-
panou kvalitní sestavu, 
nenahání trochu strach?
Myslím že ne, už několikrát jsme 

se přesvědčili, že jména sami 

o sobě neznamenají automa-

ticky vítězství. Naopak to může 

být i kontraproduktivní a pokud 

se mi pořádně připravíme a od-

makáme zápas od začátku až 

dokonce, věřím, že uspějeme.

Má podle tebe Třinec 
vůbec někde slabinu?
Přemýšlím, že možná asi ne, 

mají tým výborně sestavený. 

Kvalita je v útoku, obraně i mezi 

tyčemi. Se Šimonem Hrubcem, 

který má zatím neuvěřitelná 

H okejový obránce Stanislav Dietz se během tří let 
vypracoval v základní pilíř královéhradecké obrany. Od 

vytáhlého beka, který umí také podpořit hru směrem dopředu, 
se v této sezóně očekává také mnohem více produktivity. 
26 letý hráč si to uvědomuje a se čtyřmi kanadskými body je 
na tom zatím mezi hradeckými hokejisty zadních řad nejlépe.

KONKURENCE V TÝMU 
NENÍ NIKDY NA ŠKODU, 
ŘÍKÁ OBRÁNCE 
STANISLAV DIETZ

Stando, po Spartě a Liberci 
přijíždí do FORTUNA arény 
další silný tým. Asi nebu-
de jednoduché vybojovat 
důležité body za vítězství.
Rozhodně to bude velice těžký 

zápas, očekávám podobný 

hokej, jako v posledních 

domácích zápasech. Je jasné, 

že se nesmíme pustit do be-

zhlavého útoční, ale utkání 

proti Liberci nám ukázalo, že 

umíme udržet soupeře na uzdě 

a vybojovat výhru i proti silnému 



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 

ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

15:30 K. VARY - PLZEŇ
17:00 VÍTKOVICE - PARDUBICE
17:00 MOUNTFIELD HK - TŘINEC 

17:00 ZLÍN  - OLOMOUC
17:30 LITVÍNOV - SPARTA
17:30 ML. BOLESLAV - CHOMUTOV
18:20 BRNO - LIBEREC

ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

17:00 TŘINEC - ML. BOLESLAV
17:20 PARDUBICE - PLZEŇ
17:30 CHOMUTOV - BRNO
17:30 LITVÍNOV - LIBEREC
17:30 ZLÍN - MOUNTFIELD HK

18:00 OLOMOUC - VÍTKOVICE

DNEŠNÍ ZÁPASY:

ZÁPASY 10. KOLA
PÁTEK 14. 10.:

čísla, se znám velice dobře. 

Teď, jak se mu daří, tak mi 

často volá a popichuje. Tak 

doufám, že po neděli mu 

budu moct zavolat já a jemu 

moc nebude do řeči. :-)

Vstup do sezóny nebyl úplně 
povedený, hodně utkání 
jste prohráli těsně, navíc 
jste v mnohých nad soupe-
řem vedli. Čím to bylo?
Hodně jsme nad tím přemýš-

leli. Ve vyrovnaných zápasech 

rozhodují drobné věci. Byly tam 

individuální chyby, chvilkové 

výpadky, nedokázala jsme 

hrát poctivě 60 minut nejen 

dopředu, ale i směrem k vlastní 

brance. Proti Liberci už to bylo 

mnohem lepší, vzadu nechyběl 

důraz a důsledná hra do těla.

Máte mezi sebou čerst-
vou posilu, jak se ti zatím 
Američan Newton zamlouvá.
Ještě je brzy na nějaké závěry, 

ale první dojmy jsou velice slib-

né. Má dobrou střelu i rozehráv-

ku, vypadá komplexně. Myslím 

si, že by nám mohl pomoci. 

Zvýší to konkurenci v týmu a to 

není na škodu. Známe například 

situace, kdy přijde větší marod-

ka, a tak je dobré mít širší kádr.

Ty ses začal mnohem víc 
prosazovat směrem dopře-
du. Je to dáno tím, že jsi už 
vyzrálejší a zkušenější?
V minulých sezónách jsem se 

snažil především si to dobře 

odbránit, nic nepokazit. Ale 

teď už jsem přeci jen starší 

a současný trend je takový, 

že dobrý obránce musí umět 

také podpořit útok. Bruslařsky 

na tom nejsem špatně a už 

také mnohem víc vím, co 

a kdy si mohu dovolit. 

SMILEBOX V ARÉNĚ
Chcete si dnes odnést památku navíc z hokejového zápasu? 

Na nedělní duel s Třincem připravila pojišťovna 

Generali populární Smilebox.

Ve fotobuňce se můžete nechat vyfotit vybaveni hokejovou výstrojí, 

či výzbrojí a zábavná vzpomínka je na světě. Fotky budou ihned vytištěny 

a můžete si je odnést domů. Zároveň si přímo ze smileboxu můžete ne-

chat zaslat fotografi e na email nebo je okamžitě sdílet na Facebooku. 
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FILIP HRONEK ODEHRÁL 
PRVNÍ ZÁPAS ZA RED 
WINGS! MOC JSEM SI HO 
UŽIL, VZKAZUJE

Hradecký hokej čekal dlouhou dobu na to, až některý 
z jeho odchovanců vyrazí za Atlantik bojovat o své 

místo v nejslavnější hokejové lize. Poslední dobou se ale 
začíná blýskat na lepší časy, hradečtí mládežníci neunikají 
pozornosti zámořských skautů. Největšího úspěchu zatím 
dosáhl talentovaný Filip Hronek, kterého si v letošním draftu 
vybral špičkový tým Detroit Red Wings. A nejen to, Filip 
s ním podepsal tříletý nováčkovský kontrakt a 1. října za 
slavný celek poprvé naskočil do utkání, když se v přípravě 
postavil Bostonu Bruins!

Filipe, jak se žije osmnáctile-
tému mladíkovi v Americe? 
Už sis zvykl být bez rodičů?
Je to pro mě něco nového, 

protože jsem daleko od rodiny. 

Samozřejmě mi rodina chybí, 

ale nějak netrpím tím, že bych to 

nezvládal. Vlastně už vloni jsem 

bydlel celou sezónu s Čapínem 

(Zdeňkem Čápem), takže to 

pro mě není taková změna.

Jak jsi na tom s bydlením?
Bydlím v Saginaw u rodiny, která 

se o mě stará jako o vlastního. 

Mám svůj vlastní pokoj, se kte-

rým jsem spokojený. Je takový 

útulný a mám tam svůj klid.

Je něco ryze českého, co ti 
ve Spojených státech chybí?
Nejvíc mi tady chybí asi 

české jídlo, třeba svíčko-

vá nebo kachna se zelím 

a knedlíkem (směje se).

Jak ti v aklimatizaci s no-
vým prostředím pomáhali 
Češi a Slováci? Zrovna 
v Detroitu se jich pár najde...
V Detroitu mi hodně pomáhá 

Jirka Fischer, hlavně na za-

čátku mi radil, když tam 

ještě nebyli kluci z Čech. Pak 

na kempu jsem to měl už 

snadnější, hodně času jsem 

trávil s Frkym (Martinem Frkem) 

a Nosim (Tomášem Noskem), 

chodili jsme na večere nebo 

sledovali Světový pohár.

Co hokejová stránka? 
Sedí ti kanadsko-americký 
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styl? Už sis přivykl na jiné 
rozměry kluziště?
Zhruba první týden jsem si 

zvykal na hřiště a na to, že 

je na všechno hrozně málo 

času. Kluci tu výborně bruslí, 

hraje se tady více fyzicky. Je 

to celkově jiný hokej. Zatím 

musím říct, že mi to tady docela 

sedí a vyhovuje mi styl, jakým 

chce hrát náš juniorský tým.

Máš za sebou první zá-
pas za Detroit a přesun 
zpátky do Saginaw. Jaké 
jsou momentálně tvo-
je hokejové vyhlídky?
Moje vyhlídky jsou takové, že 

bych v Saginaw chtěl mít co nej-

lepší sezónu jak z týmového, tak 

osobního hlediska. Samozřejmě 

se  zlepšovat, zvyknout si na 

hřiště a celkově na tu hru tady.

O víkendu jsi oblékl vů-
bec poprvé dres Red 
Wings. Jaký ten zápas 
z tvého pohledu byl?
Byl pro mě příjemným pře-

kvapením. Snažil jsem se ho 

co nejvíce užít, když jsem hrál 

po boku takových hvězd, jakými 

jsou třeba Mike Green, Darren 

Helm nebo Jimmy Howard. 

Bohužel tomu prvnímu zápasu 

za Detroit chybělo vítězství.

Jaký máš z tohoto utká-
ní pocit sám ze sebe?
Moc jsem si to užil, bylo to něco 

jiného než v Česku. Pocity ze 

zápasu jsem neměl špatné, ale 

určitě mně to zase ukázalo, 

na čem musím ještě hodně 

zapracovat. Bylo to pro mě 

takové srovnání s top hráči.

Co atmosféra během hry? 
Říká se, že v Americe je pu-
blikum pasivnější. Nechybělo 
ti klasické české fandění?
Atmosféra během utkání je 

určitě jiná. Není to tady tak, že 

by fanoušci fandili celý zápas 

jako v Hradci. Ale zase třeba 

během komerčních pauz je 

to tady pojaté formou show 

a lidi se tím baví. Jak jsem 

říkal, je to něco jiného.

Sleduješ i nadále českou 
extraligu, případně Hradec? 
Máš na to vůbec čas?
Jojo, určitě sleduji, mini-

málně výsledky. Hradec 

samozřejmě sleduji víc, viděl 

jsem většinu zápasů v pří-

mém přenose. Zatím mi to 

vždycky vyšlo, že bylo volno. 

A když jsem utkání neviděl, 

tak jsem v kontaktu s Rudym 

(Rudolfem Červeným), Lotarem 

(Tomášem Knotkem) a Čapínem 

(Zdeňkem Čápem) a kluci mi 

poví, jaký zápas byl a tak.

Co říkáš na prozatímní letošní 
výkony a výsledky Hradci?
Klukům se bohužel zatím nedaří 

tak, jak by chtěli, a určitě mají 

tým na to, aby hráli mnohem 

výš. Myslím si, že mužstvo si 

ještě pomalu sedá, ale poslední 

dvě utkání odehrálo výborně. 

Bohužel kluci neměli takové 

štěstí a dostali smolné góly, 

a jim to tam naopak nespadlo, 

i když několikrát mohlo. Pevně 

věřím, že se k nim štěstí přikloní 

a udělají co nejlepší výsledek.

V Hradci se teď pravděpodob-
ně nějaký ten pátek neuká-
žete. Je něco, co byste chtěl 
Mountfi eldu HK vzkázat? 
Určitě bych chtěl ještě jednou 

moc poděkovat klubu za to, 

že mi poskytl veškerý servis 

a trenérům za to, že jsem 

s nimi mohl kdykoliv trénovat 

na ledě. Hodně bych chtěl 

poděkovat Mariánu Vodovi, 

který se mnou strávil spous-

tu svého volného času, když 

mě připravoval na combine 

testy nebo pak na sezónu. 

S ním jsem taky stále v kon-

taktu, pomáhá mi i na dálku.
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HRADECKÁ STOPA 
V MLÁDEŽNICKÝCH 
REPREZENTACÍCH

HRADEČÁCI I V PŘEDBĚŽNÝCH 
ODHADECH PRO DRAFT NHL

Hokejová sezóna je v plném proudu. Někteří 
hradečtí mládežníci však budou válčit 

na více frontách, protože obdrželi pozvánku 
do přípravných kempů mládežnických 
reprezentací. A kteří mladíci tedy budou o dres 
s českým státním znakem na hrudi bojovat?

Zástupci Mountfi eldu nám ale dělají radost i na jiném poli. 
Po letošní dražbě talentů, kdy uspěl ve druhém kole Filip 

Hronek, se už začínají objevovat odhady draftu pro rok 2017. 
A opět na něm fi gurují jména hradeckých mladíků.

Na reprezentační sraz U17, 

jenž se koná 10. a 11. října 

v Turnově, vyrazí hájit čes-

kou branku gólman Daniel 

Dvořák, v obranných řadách 

pak bude střežit soupeře 

Denis Martinec. Zástupci 

Mountfi eldu HK se společně 

se svými spoluhráči představí 

v zápasech proti rakouskému 

celku Red Bull Salzburg.

Ještě výraznější stopu zanechá 

Hradec v reprezentačním výběru 

U18, který se sejde v Příbrami. 

Tam se totiž 

ve dnech 

15. a 16. října 

představí hned 

trojice šikov-

ných mladíků 

hájících barvy 

hradeckého 

klubu. Do dvojutkání s Ruskem 

nastoupí útočník Jaroslav 

Dvořák a obránci Radim Šalda 

s Michaelem Gasparem. Mezi 

náhradníky navíc fi gurují další 

dva východočeští mladíci, Martin 

Štohanzl a Jakub Muška. 

O co se vlastně jedná? NHL 

Central Scouting každoročně 

zveřejňuje předběžné odhady 

se seznamy hokejových nadějí 

z Evropy a Severní Ameriky, 

jenž mají šanci umístit se 

na draftu NHL. Tabulka odhadů 

je rozdělena do tří kategorií – 

rating A (kandidáti pro draft 

v 1. kole), rating B (2. a 3. 

kolo) a rating C (4. – 6. kolo).

Podle posledních odhadů byl 

do kategorie B, tedy 2. a 3. 

kola, zařazen sedmnáctiletý 

obránce Radim Šalda. Toho 

ve stejné kategorii následuje 

gólman Tomáš Vomáčka, jenž 

v letošní sezóně hájí barvy 

texaského celku Corpus Christi 

Ice Rays. Na seznamu nadějí 

navíc fi guruje ještě další 

hradecký mládežník. Do 

odhadů kategorie C byl 

zařazen útočník 

Jaroslav Dvořák. 

Jaroslav Dvořák

Michael Gaspar

Radim Šalda

Daniel DvořákDenis Martinec
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