
ZAPOJ SE I TY!
HOKEJ NÁS BAVÍ!

HOSTÉ

10. 9. v 17:00

Sezóna 2016/17 / 2. kolo   ročník: 5 / číslo: 1 / zdarma

PLAKÁT: Petr Koukal





Vážení hokejoví fanoušci,

letní čekání je u konce, nový ročník Tipsport extraligy je tady! A s ním další porce hokejové 

zábavy, emocí a bojů o extraligové body. Asi se už většina z nás nemohla dočkat chvíle, kdy 

vypukne další sezóna, přesto, že také během letního období jsme se rozhodně na duelech 

Mountfi eld Cupu, či utkáních Chapmions Hockey League na zimním stadionu nenudili.

Královéhradecký tým prošel v porovnání s minulým bronzovým ročníkem určitou obměnou, 

která nám všem dává opět naději, že Mountfi eld HK bude bojovat o mety nejvyšší. 

Ostatně, jak před startem sezóny prohlásil kapitán týmu Jaroslav Bednář, jakýkoliv jiný 

výsledek, než postup do fi nále, by byl pro svěřence Václava Sýkory zklamáním.

Samozřejmě, je to sport a na staru stojí všechny týmy bok po boku vedle sebe. Nicméně je 

dobře, že si je A-tým Mountfi eldu HK vědom své vnitřní síly, kterou se teď všichni hráči budou 

snažit ukázat také v jednotlivých utkáních základní části, a věřme, že i v play off, na ledové 

ploše. Prvním domácím soupeřem Hradce je jeden ze spolufavoritů na titul a poslední extraligový 

mistr – Kometa Brno. Protivník, který hned na startu patřičně prověří hradeckou družinu.

Nezbývá, než popřát Mountfi ledu HK úspěšné vykročení do nové sezóny, aby měl 

ve všech duelech pořádný hlad po vítězství a také patřičnou dávku štěstí. Pak 

k tomu připočtu tradičně fantastické publikum v aréně a už nezbývá, než…

…pojďme společně do boje, protože CHCEME VÍC!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

VZHŮRU NA ZIMÁK, 
SEZÓNA ZAČÍNÁ!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 2. KOLA

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 - videokouč

Tomáš Bartoň - masér

Petr Pluhař - kustod

Ladislav Souček - vedoucí mužstva

Radoslav Sakaláš - fyzioterapeut

Jakub Dudek - fyzioterapeut

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

BRANKÁŘI narozen výška váha hůl

30 Pavelka Jaroslav 12. 9. 1993 187 cm 80 kg L
42 Rybár Patrik 9. 11. 1993 188 cm 70 kg L
33 Sedláček Jakub 5. 4. 1990 175 cm 78 kg L

OBRÁNCI

18 Barák Jindřich 10. 2. 1991 175 cm 76 kg L
27 Cibulskis Oskars 9. 4. 1988 188 cm 96 kg L
69 Čáp Zdeněk 12. 6. 1992 178 cm 77 kg L
10 Gaspar Michael 31. 10. 1999 177 cm 78 kg L
51 Graňák Dominik 11. 6. 1983 181 cm 80 kg L
15 Gregorc Blaž 18. 1. 1990 190 cm 94 kg L
95 Havránek Štěpán 15. 7. 1997 184 cm 87 kg L
45 Pavlík Filip 20. 7. 1992 181 cm 94 kg P
19 Pláněk Martin 12. 7. 1991 179 cm 85 kg P
11 Pohl Mikuláš 17. 11. 1999 186 cm 93 kg P
44 Mislav Rosandič 26. 1. 1995 180 cm 87 kg L
23 Vydarený René 6. 5. 1981 188 cm 96 kg L

ÚTOČNÍCI

26 Bednář Jaroslav "C" 9. 11. 1976 182 cm 96 kg P
6 Cingel Lukáš 10. 6. 1992 187 cm 93 kg L

65 Červený Rudolf 6. 8. 1989 182 cm 85 kg L
29 Dragoun Michal 12. 4. 1983 182 cm 88 kg L
63 Dvořák Jaroslav 21. 3. 1999 185 cm 83 kg L
25 Džerinš Andris 14. 2. 1988 185 cm 87 kg L
96 Jarůšek Richard 8. 8. 1991 188 cm 95 kg L
81 Jirásek Filip 13. 2. 1999 178 cm 83 kg L
9 Köhler Bedřich "A" 14. 2. 1985 193 cm 107 kg P
17 Kopta Ondřej 17. 4. 1995 190 cm 84 kg L
21 Koukal Petr "A" 16. 8. 1982 177 cm 83 kg L
16 Kukumberg Roman 8. 4. 1980 186 cm 88 kg P
14 Miškář Patrik 29. 3. 1996 187 cm 92 kg L
92 Nedvídek Lukáš 9. 2. 1994 180 cm 80 kg L
98 Pavlík Radovan 18. 2. 1998 176 cm 78 kg L
62 Pilař Radek 8. 7. 1996 178 cm 77 kg L
22 Šimánek Jiří 6. 10. 1978 186 cm 85 kg P
36 Vopelka Lukáš 2. 3. 1996 184 cm 90 kg P



SOUPISKY — 5 

BRANKÁŘI narozen výška váha hůl

1 Čiliak Marek 2. 4. 1990 182 cm 85 kg L
33 Klimeš Lukáš 14. 7. 1994 185 cm 87 kg L
50 Vejmelka Karel 25. 5. 1996 193 cm 92 kg P

OBRÁNCI

7 Bartejs Tomáš 4. 9. 1992 181 cm 84 kg L
24 Gulaši Michal 18. 7. 1986 181 cm 87 kg L
11 Král Filip 20. 10. 1999 182 cm 76 kg L
36 Krejčík Jakub 25. 6. 1991 187 cm 90 kg L
71 Malec Tomáš 13. 5. 1982 188 cm 95 kg L
62 Mikyska Dalimil 16. 8. 1999 186 cm 88 kg L
63 Němec Ondřej "A" 18. 4. 1984 181 cm 90 kg P
77 Štencel Jan 26. 2. 1995 177 cm 83 kg L
18 Vágner Lukáš 11. 1. 1994 185 cm 79 kg L

ÚTOČNÍCI

12 Čermák Leoš "C" 13. 3. 1978 188 cm 99 kg P
90 Dočekal Martin 7. 12. 1990 193 cm 97 kg L
10 Erat Martin 29. 8. 1981 182 cm 89 kg L
13 Gajarský Adam 14. 3. 2000 178 cm 78 kg P
87 Haščák Marcel 3. 2. 1987 181 cm 91 kg P
98 Havránek Tomáš 4. 5. 1998 177 cm 72 kg L
16 Horký Luboš 14. 11. 1997 187 cm 81 kg P
57 Hruška Jan 20. 1. 1986 183 cm 92 kg L
22 Káňa Jan 4. 1. 1992 177 cm 85 kg L
95 Mallet Alexandre 22. 5. 1992 185 cm 93 kg P
19 Nahodil Lukáš 28. 7. 1988 184 cm 84 kg P
88 Nečas Martin 15. 1. 1999 185 cm 76 kg P
53 Němec Vojtěch 9. 12. 1985 177 cm 81 kg P
14 Střondala Vojtěch 17. 12. 2000 167 cm 63 kg L
23 Svoboda Tomáš 24. 2. 1987 182 cm 90 kg P
81 Vincour Tomáš 19. 11. 1990 191 cm 97 kg P
26 Zaťovič Martin 25. 1. 1985 180 cm 92 kg L
20 Zohorna Hynek 1. 8. 1990 188 cm 95 kg P
97 Zohorna Radim 29. 4. 1996 198 cm 104 kg L

REALIZAČNÍ TÝM

HC KOMETA BRNO

KOMETA GROUP, a.s. Křídlovická 34, 603 00 Brno

Klubové barvy: modrá a bílá
  www.hc-kometa.cz

Libor Zábranský - hlavní trenér

Jiří Horáček - asistent trenéra

Kamil Pokorný - asistent trenéra

Jiří Sklenář - trenér brankářů

Miloš Peca - kondiční trenér

Jiří Horáček - videokouč

Ota Železný - vedoucí mužstva

Petr Ondráček - kustod

Luboš Rozkopal - masér

Filip Ondráček - kustod

MUDr. Z. Ziegelbauer - lékař

MUDr. R. Zvolánek - lékař



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

V únoru roku 1953 byla Rudá 

hvězda Brno, tehdy hrající 

Krajský přebor, rozhodnutím 

ministra národní bezpečnosti 

Bacílka posílena, vyčleněna 

jako sportovní rota ozbrojených 

složek MNB, spadající do RH 

Praha. Klub byl po dohodě pro 

sezónu 1953/1954 zařazen 

do nejvyšší soutěže. Historicky 

první mužstvo se skládalo 

z hráčů dvou brněnských 

klubů - Sokola Zbrojovky Brno 

I a Sokola GZ Královo Pole.

Už ve své první sezóně v nejvyšší 

soutěži bojovalo Brno o titul, 

tehdy ještě marně - o skóre byla 

lepší pražská Sparta. Poté ale 

následovalo dlouhých 12 sezón, 

během kterých získala brněnská 

Rudá Hvězda neuvěřitelných 

11 primátů. Pouze v roce 1959 

skončila na bronzovém stupínku.

Konec šedesátých let se nesl 

ve znamení jednoznačné 

dominance brněnských 

hokejistů, ale v 70. letech nastal 

jejich postupný ústup ze slávy. 

Sestupná tendence vyvrcholila 

v roce 1980 sestupem do první 

ligy. Pod hlavičkou Zetoru se 

vzápětí klub probojoval zpátky, 

ovšem na svou nedávnou slávu 

mohl jen smutně vzpomínat. 

V 80. letech bylo nejlepším 

umístěním 7. místo v roce 1987, 

navíc hned další sezonu se Brno 

opět poroučelo do nižší soutěže. 

Podobná houpačka trvala až 

do roku 1999, kdy Brňané 

dokonce hráli baráž o první ligu. 

Nicméně o tři roky později klub 

sestoupil až do třetí nejvyšší 

soutěže a kvůli ekonomickým 

problémům dokonce stál tváří 

v tvář možnému zrušení.

Nové období odstartoval až rok 

2004, kdy managament zahájil 

přestavbu týmu a dal na vědomí 

jednoznačný cíl - návrat mezi 

elitu. Nic jiného si v moravské 

metropoli hokejechtiví fanoušci 

nepřáli. Sportovní cestou 

se to sice nepodařilo, ale 

v roce 2009 koupilo Brno 

extraligu od Znojma. Mezi 

nejlepšími celky se od té doby 

Kometa drží pravidelně.

V sezónách 2014/15 a 2015/16 

patřila brněnská Kometa 

k nejlepším týmům. V základní 

části obsadila šesté, potažmo 

třetí místo, což znamenalo 

přímý postup do čtvrtfi nále. 

Ve vyřazovací části Moravané 

nejprve postoupili až do fi nále, 

kde padli se Zlínem, o rok 

později sice Zlínu oplatili 

porážku, ale v semifi nále nestačili 

na pozdějšího mistra z Litvínova.

Kometa Brno patřila v posledních třech letech k nejlepším 
týmům v soutěži a své ambice naplnila v uplynulém ročníku, 

kdy získala 12. mistrovský titul v historii a první po dlouhých 
51 letech. Během play off nejvíce vzdoroval pozdějšímu vítězi 
královéhradecký tým v semifi nálové sérii. V souboji o titul 
Kometa smetla Liberec 4:0 na zápasy. Během letní přestávky 
došlo v kádru jen k několika změnám. Z hostování v Plzni se vrátil 
Tomáš Svoboda a z Pardubic přestoupil Lukáš Nahodil. Naopak 
v klubu skončila šestice Kováčik, Trška, Vondráček, Kvapil 
a Dujsík.



OPORY SOUPEŘE — 7 

TAHOUNI KOMETY VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 146 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ:  Leoš Čermák – 39 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Filip Král – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Radim Zohorna – 198 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Vojtěch Němec  – 177 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Radim Zohorna – 104 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Martin Nečas – 76 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 

Slovensko –  Tomáš Malec, Marcel Haščák, 

Marek Čiliak

Kanada – Alexandre Mallet

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 25.38 let

SEZÓNA 2016/2017

PLAY OFF

KOMETA MOUNTFIELD HK 3:1
MOUNTFIELD HK KOMETA 5:1
KOMETA MOUNTFIELD HK 4:3
MOUNTFIELD HK KOMETA 3:4 P

MOUNTFIELD HK KOMETA 0:2
MOUNTFIELD HK KOMETA 3:0
KOMETA MOUNTFIELD HK 8:0
KOMETA MOUNTFIELD HK 0:1 SN
MOUNTFIELD HK KOMETA 1:3
KOMETA MOUNTFIELD HK 2:1 P

Zkušený komplexně vybavený centr zraje jako víno. 

Asi by před pár lety málokdo odhadoval, že bude 

nejproduktivnějším hráčem brněnské Komety v 

extralize. Ještě ve 27 letech totiž hostoval v dru-

holigové Třebíči a do roku 2013 odehrál v nejvyšší 

soutěži pouhých 47 utkání včetně play off. Poslední 

3 roky je ale zčista jasna velkou oporou v moravské 

metropoli. Nastoupil v nich k 172 zápasům, ve 

kterých nasbíral 131 kanadských bodů a v minulém 

ročníku nebylo v Brně produktivnějšího hráče. 

Rodák ze Slovenského Zvolena oblékal barvy 

brněnského klubu už od mládežnických kategorií. 

Ve dvaceti letech si na dva roky odskočil do Senice 

a Nitry, ale po svém návratu se už nastálo zabydlel 

v extralize. Prokazoval stabilní výkonnost, 

procentuální úspěšnost zákroků neklesla v žádné 

sezóně pod hranici čísla 90. Nejlepší výkony 

podával během loňské cesty za titulem. Ve 

14 utkáních play off měl průměr inkasovaných 

branek na zápas 1.42 a úspěšnost zákroků 94.6%

 

1
Marek Čiliak
27 let, brankář

Zkušený reprezentační obránce je další výraznou 

posilou brněnského týmu, i když se dlouho 

spekulovalo o tom, že podepíše smloauvu 

v Třinci. 31 letý bek získal před šesti roky titul 

s Karlovými Vary a teď se vrací do extraligy po šesti 

letech, které odehrál v KHL. Postupně působil 

v Čerepovci, Lvu Praha, Mitišči a CSKA Moskva. 

V reprezentačním dresu odehrál přes 100 zápasů.

63
Ondřej Němec
33 let, obránce

Kapitán brněnské Komety by si možná zasloužil 

cenu pro oddanost hokeji. 38letý silový útočník měl 

hokejově na kahánku už před jedenácti lety, kdy 

musel jít pětkrát na operaci oka. Jeho kariéra je 

prošpikovaná různými zraněními, ale žádné z nich mu 

konečnou stopku nevystavilo. V české extralize prošel 

Slavií, Libercem a Vítkovicemi, v KHL odehrál 4 sezóny 

a teď je už šestým rokem věrný stejným barvám.

12
Leoš Čermák
38 let, útočník

53
Vojtěch Němec
31 let, útočník

Největší hvězda brněnského týmu. Ve slavné NHL 

odehrál téměř 900 zápasů, ve kterých nasbíral 

545 kanadských bodů. Čtyřnásobný účastník 

MS a bronzový olympijský medailista z Turína 

působil v zámoří dlouhých 15 sezón a udivoval 

svou rychlostí a výbornou střelou zápěstím. Před 

loňským podpisem smlouvy v Brně oblékal jednu 

sezónu dres Avangardu Omsk. V extralize se do 

té doby objevil pouze v roce 1998 ve čtyřech 

zápasech a poté během zámořské výluky v ročníku 

2004/05. V obou případech v barvách Zlína.

10
Martin Erat
36 let, útočník



8 — TÉMA DVOJSTRANY



ROZPIS ZÁPASŮ SEZÓNY  — 9 

TIPSPORT EXTRALIGA 2017/2018
KOLO DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ Váš TIP VÝSLEDEK

1. pá 8. 9. 2017 18:00 Liberec Mountfi eld HK 
2. ne 10. 9. 2017 17:00 Mountfi eld HK Kometa Brno
3. út 12. 9. 2017 17:30 Litvínov  Mountfi eld HK 
4. pá 15. 9. 2017 18:00 Mountfi eld HK Plzeň 

5. ne 17. 9. 2017 17:00 Mountfi eld HK Oceláři Třinec 

6. pá 22. 9. 2017 18:00 Olomouc Mountfi eld HK 
7. ne 24. 9. 2017 17:00 Mountfi eld HK Sparta Praha 
8. pá 29. 9. 2017 17:30 Zlín Mountfi eld HK 
9. ne 1. 10. 2017 17:00 Mountfi eld HK Mladá Boleslav 

10. pá 6. 10. 2017 17:30 Chomutov Mountfi eld HK 
11. ne 8. 10. 2017 17:00 Mountfi eld HK Vítkovice 
12. pá 13. 10. 2017 17:30 Jihlava Mountfi eld HK 
13. ne 15. 10. 2017 17:20 Mountfi eld HK Pardubice 
14. út 17. 10. 2017 18:00 Mountfi eld HK  Liberec 
15. pá 20. 10. 2017 18:00 Kometa Brno Mountfi eld HK 
16. ne 22. 10. 2017 17:00 Mountfi eld HK  Litvínov
17. pá 27. 10. 2017 17:30 Plzeň Mountfi eld HK  
18. ne 29. 10. 2017 15:00 Oceláři Třinec Mountfi eld HK  
19. pá 3. 11. 2017 18:00 Mountfi eld HK  Olomouc 
20. ne 5. 11. 2017 18:00 Sparta Praha  Mountfi eld HK 
21. st 15. 11. 2017 18:00 Mountfi eld HK Zlín 
22. pá 17. 11. 2017 17:30 Mladá Boleslav Mountfi eld HK 
23. ne 19. 11. 2017 17:00 Mountfi eld HK Chomutov 
24. út 21. 11. 2017 17:30 Vítkovice Mountfi eld HK  
25. pá 24. 11. 2017 18:00 Mountfi eld HK Jihlava 
26. ne 26. 11. 2017 17:00 Pardubice Mountfi eld HK 
27. pá 1. 12. 2017 18:00 Liberec Mountfi eld HK 
28. ne 3. 12. 2017 17:00 Mountfi eld HK Kometa Brno
29. pá 8. 12. 2017 17:30 Litvínov Mountfi eld HK  
30. ne 10. 12. 2017 17:00 Mountfi eld HK Plzeň 
31. st 20. 12. 2017 18:00 Mountfi eld HK Oceláři Třinec 
32. pá 22. 12. 2017 18:00 Olomouc Mountfi eld HK
34. čt 28. 12. 2017 17:30 Zlín Mountfi eld HK 
35. so 30. 12. 2017 17:00 Mountfi eld HK Mladá Boleslav 
36. st 3. 1. 2018 17:30 Chomutov Mountfi eld HK  
37. pá 5. 1. 2018 18:00 Mountfi eld HK Vítkovice 
38. ne 7. 1. 2018 16:00 Jihlava Mountfi eld HK 
39. pá 12. 1. 2018 18:00 Mountfi eld HK Pardubice 
40. ne 14. 1. 2018 17:00 Mountfi eld HK Liberec  
33. út 16. 1. 2018 18:30 Sparta Praha Mountfi eld HK  
41. pá 19. 1. 2018 18:00 Kometa Brno Mountfi eld HK  
42. ne 21. 1. 2018 17:00 Mountfi eld HK Litvínov
43. pá 26. 1. 2018 17:30 Plzeň Mountfi eld HK 
44. ne 28. 1. 2018 15:00 Oceláři Třinec Mountfi eld HK 
45. út 30. 1. 2018 18:00 Mountfi eld HK Olomouc 
46. pá 2. 2. 2018 18:00 Mountfi eld HK Sparta Praha 
47. ne 4. 2. 2018 17:00 Mountfi eld HK Zlín  
48. út 6. 2. 2018 17:30 Mladá Boleslav Mountfi eld HK  
49. čt 8. 2. 2018 18:00 Mountfi eld HK Chomutov 
50. st 28. 2. 2018 17:30 Vítkovice  Mountfi eld HK  
51. pá 2. 3. 2018 18:00 Mountfi eld HK  Jihlava
52. ne 4. 3. 2018 17:00 Pardubice Mountfi eld HK 



10 — TIPOVAČKA

FANOUŠCI 
× 

HOKEJISTÉ

ZMĚŘTE SÍLY S PROFESIONÁLY!
Jak skončí všechny zápasy jednotlivého hracího kola Tipsport ELH 

v normální hrací době, tedy po 60 minutách hry? 
Natipujte výsledky utkání a poměřte se s hokejisty Mountfieldu HK.

Pokud máte zájem poměřit své síly s hráči A-týmu, zašlete foto na mailovou adresu: 
tomas.borovec@mountfieldhk.cz

 

Výsledky tipování soutěže FANOUŠCI × HOKEJISTÉ 
zveřejníme v dalším vydání Lvího bulletinu. 

3:1

4:2
1:1

1:0
4:5

0:3

4:3

1:5 2:0

0:0

  ŠIMI 

HRADEC – BRNO 3:1
TŘINEC – PLZEŇ 5:2
SPARTA – JIHLAVA 4:1
ZLÍN – PARDUBICE 4:2
OLOMOUC – VÍTKOVICE 2:2
ML. BOLESLAV – CHOMUTOV 3:3
LITVÍNOV – LIBEREC 2:3

 KATEŘINA  

HRADEC – BRNO 3:2
TŘINEC – PLZEŇ 4:2
SPARTA – JIHLAVA 2:0
ZLÍN – PARDUBICE 5:3
OLOMOUC – VÍTKOVICE 3:2
ML. BOLESLAV – CHOMUTOV 3:4
LITVÍNOV – LIBEREC 2:3

×

  ZÁPASY 2. KOLA 

HODNOCENÍ:

  Přesně uhodnutý výsledek po 60 minutách 3 BODY
  Správně uhodnutý vítěz po 60 minutách 1 BOD 

Vítěz souboje vyhraje ručník 
a šampón v klubových 
barvách, spolu 
s podepsanou kartičkou 
hráče, kterého porazil. 

1:2



SPOUŠŤ STANDY SOUČKA— 11 

Nottingham Panthers šli tvrdě za vítězstvím

Mnohdy brankář potřebuje i kapku štěstí…

Timu Billingsleymu se pravděpodobně 

zdál Jarůškův dres příliš krátký



21
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MOUNTY PŘEDSTAVUJE — 15 

MOUNTY 
PŘEDSTAVUJE

NAROZEN: 16. 8. 1982 v Novém Městě na Moravě  

PŘEZDÍVKA: Kouky  

VÝŠKA: 177  cm | VÁHA: 83  kg | HŮL: levá  

21

KTERÝ SPORTOVNÍ VÝKON MĚ NEJVÍCE ZAUJAL?
Vítězství mého bratra Martina na padesátce.

ČÍM BYCH SE ŽIVIL, KDYBYCH NEHRÁL HOKEJ?
Těžko říct, možná bych byl profesionální hráč na PS.   

KDYBYCH MOHL COKOLIV ZMĚNIT, CO BY TO BYLO?
Zakázal bych rozcvičky a druhé tréninkové fáze. 

JAKÉ JÍDLO NESNÁŠÍM?
Rajčata v jakémkoliv podání!   

KOUKAL PETR
ÚTOČNÍK

RYCHLÝ DOTAZNÍK

Hbitý útočník začal svou hokejovou kariéru ve Žďáru 
nad Sázavou. Od mládežnických kategorií už ale oblékal 
pardubický dres, ve kterém získal dvakrát juniorský 
titul. V 19 letech poprvé okusil extraligu dospělých 
a postupně se vypracoval v jednu z největších opor 
týmu. V Pardubicích dodnes vzpomínají na mladý útok 
Jan Kolář-Petr Koukal-Petr Průcha, který zářil nejen 
ve svém klubu, ale také v reprezentaci. V Pardubicích 
odehrál Petr Koukal dlouhých 11 sezón, které okořenil 
třemi mistrovskými tituly. Svými výkony si řekl o KHL, 
kde působil v Nižněkamsku, finském Jokeritu Helsinky 
a poslední dva roky v Jekatěrinburgu. Tam zároveň plnil 
roli kapitána. 

ÚSPĚCHY:  zlato na MS 2010

bronz na MS 2012

3x vítěz extraligy 2005, 2010, 2012 

ZAJÍMAVOST:     bratr Martin je mistrem světa 

v běhu na lyžích

      v letech 2002-2004 odehrál 

18 utkání za Hradec Králové v 1. lize

NÁZOR ODBORNÍKA

Zkušený komplexní hokejista, velký 
bojovník, přirozený vůdce a týmový 
hráč. Svými přesnými přihrávky vytváří 
spoluhráčům výtečné gólové pozice, 
ale výborně zakončit umí i sám. V kabině 
nikdy nezkazí žádnou legraci.
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S velkým očekáváním jde do nového ročníku Tipsport 
extraligy kapitán Mountfi ledu HK Jaroslav Bednář. 

Ve 40 letech vstupuje už do své 24. profesionální sezóny 
a touží po úspěchu. 

NIC JINÉHO, NEŽ FINÁLE MI 
NEVYŠLO, ŘÍKÁ KAPITÁN 
JAROSLAV BEDNÁŘ

Jardo, jsou tady první zápasy 
nového ročníku extraligy. 
Už ses nemohl dočkat?
Letní příprava byla podobně 

jako vloni nesmírně náročná, 

to se potom na zápasy 

opravdu těšíte. Je to přeci jen 

něco jiného, než stále jenom 

běhat, skákat, nebo posilovat. 

Teď už to napětí z každého 

spadne a já doufám, že hned 

první zápasy nám přinesou 

takovou potřebnou pohodu.

Letních příprav máš 
za sebou nepočítaně. Je 

to horší s přibývajícím 
věkem je absolvovat?
Rozhodně. Je to čím dál 

tím horší. Vstávání ráno 

z postele po těžkém tréninku, 

nebo přípravném zápase 

pořádně cítím a kolikrát si 

připadám, že mi není 40, ale 

70. Mnohem déle trvá, než 

se tělo rozpumpuje a zahřeje. 

Ale na druhou stranu, ta 

pohoda a sranda, kterou letos 

máme v kabině, mě žene 

dopředu a nutí mě se kousnout 

a klukům se vyrovnat.

Vypadá to, že jsi hodně 
spokojený s tím, jak to 
aktuálně v kabině vypadá.
Já už, když jsem na jaře viděl 

sestavu, jak se rýsuje, měl 

z toho velice dobrý pocit. Jak 

po herní, tak po lidské stránce. 

Dal jsem si to dohromady 

a nic jiného, než fi nále mi 

nevyšlo. Pro mě osobně je 

fi nále povinností, tak věřím, 

že fanoušky nezklameme.
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Brněnská Kometa je vaším 
posledním i prvním soupeřem 
na domácím ledě na přelomu 
dvou sezón. Bude tam někde 
v hlavě myšlenka na to, 
že právě tenhle soupeř 
vás v play off zastavil?
Já budu stoprocentně naléhat 

na mužstvo, abychom 

od prvního zápasu nastoupili 

na vítěznou vlnu, abychom 

nahráli body a v kabině 

byla pohoda. Samozřejmě 

prohrát se může, ale musíte 

na ledě nechat všechno. 

Ukázat nasazení, dobrý výkon 

a úroveň. Hned na začátku 

nastoupit tak, jak bychom 

chtěli hrát po celou sezónu.

Už máte za sebou několik 
přípravných zápasů 
na kluzišti, které se o dost 
zmenšilo. Zvykli jste si na ten 
rozdíl? Mohlo by to hrát svou 
důležitou roli v zápasech?

Proti soupeři, který má doma 

velké hřiště, tak určitě ano. Je 

to obrovská výhoda v případě, 

že budeme hrát nátlakový 

agresivní hokej. Pokud by se 

hrálo pasivně a bez pohybu, 

tak tam potom ten vliv není.

Brno bude opět patřit 
ke spolufavoritům na titul, 
tedy na první domácí 

zápas to asi bude velice 
dobrý test, že?
Je klidně možné, že budou 

mít takovou tu pomistrovskou 

kocovinu, což se leckdy stává, 

ale na to rozhodně nemůžeme 

spoléhat. Musíme se dívat 

na naše výkony a ne studovat 

jejich soupisku a přípravu.
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Nejen A-tým Hradce Králové odstartoval novou sezónu, ta v pátek 8. září začala také juniorům 
Mountfi eldu HK. Poprvé na domácím ledě se družina Aleše Krátošky představí 

ve čtvrtek 14. září proti Litvínovu.

Nejvyšší juniorská soutěž 

doznala před startem nové 

sezóny několika změn. Základní 

část už nebude čítat 46 kol, 

nýbrž přesně o deset méně. 

Po jejím skončení pak nově 
přijde na řadu nadstavbová 
část. V té se osmnáctka celků 

rozdělí do tří šestičlenných 

skupin, z nichž do následného 

play off postoupí mančafty, které 

se umístily na prvních čtyřech 

místech nadstavbových skupin 

utvořených z týmů na 1. – 12. 

příčce po základní části. Zbylá 

šestice (po základní skupině 

na 13. – 18. pozici) bude 

hrát o umístění. Opomenout 

nelze fakt, že v nadstavbové 
části se body ze základní 
skupiny nezapočítávají.

Vyřazovací boje vypuknou 19. 

března, kdy jsou naplánována 

čtvrtfi nálová klání. Ta se nově 

budou hrát pouze na tři vítězné 

duely, v semifi nále a fi nále 
pak týmům budou k postupu, 
respektive vítězství stačit výhry 
dvě. Nový juniorský šampion 

bude znám nejpozději 8. dubna. 

V ročníku 2017/18 se také vrátí 

takzvané výjimky – za každé 

mužstvo budou moci kromě hráčů 

ročníků 1998 a 1999 nastoupit 
také tři hokejisté narození 
v roce 1997. Toto pravidlo 

nelze využít pro pozici brankáře 

a nevztahuje se ani na cizince.

Jak byste zhodnotil právaě 
skončenou letní přípravu?
Po minulé sezóně, kdy jsme 

v přípravě prohráli jen jednou 

a navíc v prodloužení a byli 

logicky nadmíru spokojeni, 

jsme tentokrát s hodnocením 

o dost opatrnější. Vyhráli jsme 

sice domácí turnaj, stejně jako 

většinu přípravných zápasů, ale 

uvidíme až na začátku soutěže. 

Skok z přípravy do juniorské 

extraligy je veliký a my se musíme 

připravit, aby nám začátek 

soutěže vyšel podle představ. 

Aby se kluci uvolnili, dostali 

na dobrou vlnu a aby se sezóna 

dobře odstartovala. Pořád se 

u nás objevují chyby a máme co 

opravovat. Sestavu jsme dost 

zkoušeli a motali, tenhle a minulý 

týden jsme ji už zkonsolidovali.

Jak velkých změn doznal 
tým před novou sezónou?

Čerpali jsme hlavně z toho, co 

nám přišlo ze staršího dorostu. 

Změnu ale vnímám spíše jako 

oslabení, hlavně co se týče hráčů 

ročníku 1999. Z pěti hráčů, 

které jsme minulý rok obehrávali, 

nemáme ani jednoho: Radim 

Šalda odešel do zámoří, Jaroslav 

Dvořák s Filipem Jiráskem jsou 

v Litoměřicích, Martin Štohanzl 

po operaci a Michael Gaspar 

začal po zranění teprve zlehka 

trénovat. Na výjimku nám 

ale zůstávají tři hráči ročníku 

1997, jinak čerpáme z toho, co 

v Hradci máme. Stále tu však 

máme jiné dobré hráče, kteří 

by mohli ty odešlé nahradit.

S jakými ambicemi do sezóny 
2017/18 vstupujete?
Počkal bych, až to začne, 

uvidíme po osmi nebo deseti 

kolech. Prvním cílem je 

samozřejmě dobře rozehrát 

sezónu, jít od zápasu k zápasu 

a od třetiny k třetině a urvat co 

nejvíc bodů. Když nám bude 

štěstí přát, nebudeme mít 

moc velkých zranění a půjde 

to tak, jak si všichni přejeme, 

nebylo by špatné dostat se 

po odehrání základní části mezi 

dvanáct nejlepších. Pak už to 

v konkurenci některých týmů 

bude těžké. Ale uvidíme...

Od konce loňské sezóny 
uplynula dlouhá doba. Je už 
na hráčích znát natěšenost?
Řekl bych, že každý start do nové 

sezóny je poněkud nervózní, 

ale podle mě to k tomu patří. 

Je dobré najít vyrovnanost mezi 

klidem a zdravou nervozitou tak, 

aby to nebylo negativní pro výkon 

a zbytek týmu. Budu si přát, že 

to zvládneme a kluci se rozjedou.

ALEŠ KRÁTOŠKA: PRVNÍ CÍL? DOBŘE ROZEHRÁT SEZÓNU

NOVÝ SYSTÉM A VÝJIMKY – DHL EXTRALIGA DOZNALA ZMĚN

TAKÉ JUNIOŘI ZAHÁJILI OSTROU SEZÓNU! 
DHL EXTRALIGA MÁ NOVOU PODOBU
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A-tým, junioři i starší dorost – všechny tři nejzkušenější kategorie Mountfi eldu HK zahájily 
maraton letošních mistrovských zápasů v pátek 8. září. Starší dorostence vede nově 

trenérské duo Libor Pivko – Pavel Suchý.

Základní část nabídne 
celkem dvacet kol, přičemž 

poslední z nich se odehraje 

18. listopadu. Pětadvacet 
účastníků se utká v pěti 
skupinách po pěti čtyřikrát 
s každým protivníkem. Postup 

do vyřazovacích bojů si 

zajistí první dva celky z každé 

skupiny a také čtyři nejlepší 

mužstva z třetích míst.

Následně se této čtrnáctce 
postupujících body smažou 
a vypukne nadstavbová 
část, která bude probíhat mezi 

24. listopadem a 10. březnem. 

Ta poskytne těmto celkům 

dalších osmadvacet kol, v nichž 

budou mužstva bojovat o co 
nejlepší nasazení do play 
off, které začíná 17. března.

Do vyřazovacích bojů 

proniknou také dva nejlepší 

týmy z jedenáctky nejhorších 

po základní části. Ty čeká 

dalších dvaadvacet utkání. 

Kvarteto nejlepších z nich 

pak změří síly v šesti duelech, 

v nichž půjde o dvě volná 
místa v elitní šestnáctce 
a play off. Ostatních sedm 

mančaftů následně odehraje 

čtrnáct kol, která rozhodnou 
o dvou sestupujících. Skupina 

o udržení končí 1. dubna.

Osmifi nálové série se budou 

hrát na tři vítězné duely, 

ve čtvrtfi nále bude k postupu 

potřeba již pouhých dvou 

výher. Čtyři nejúspěšnější 
celky se pak střetnou 
na závěrečném dvoudenním 
turnaji. První den šampionátu 

nabídne dva semifi nálové 

souboje, druhý střetnutí 

o třetí místo i fi nálové utkání. 

Šampión extraligy bude 

znám 1. dubna. Hradečtí 
v loňské sezóně podlehli 
v čtvrtfi nálové bitvě Kometě 
Brno 1:2 na zápasy. Ta 

následně padla až ve fi nále 

s celkovým vítězem – Plzní, 

která bude titul obhajovat.

Jak byste zhodnotil 
přípravné období? 
Určitě jsme spokojeni. Co 

jsme chtěli do kluků dostat, 

to jsme do nich, myslím, 

dostali. Ale to hlavní se ukáže 

až v mistrovských zápasech. 

Kluci makali celé léto a my jako 

trenéři jsme určitě spokojení.

Jak se přes léto tým změnil? 

Co se týče přestupů, přišla 

v podstatě jedna nová lajna. 

Kluci se s tím trochu srovnávali, 

přece jen přišli třeba z týmů, 

kde se tolik necvičilo nebo 

netrénovalo. Bylo vidět, 

že na začátku s tím měli 

problémy, ale myslím, že si 

sedli. I parta vypadá, že by 

mohla být dobrá. Doufám, 

že nám to bude fungovat.

S jakými ambicemi vstupujete 
do nového ročníku? 
Hlavní cíl pro nás trenéry je 

kluky něco naučit, aby se 

připravili hokejově a malinko 

i do života. Nějaké sezónní cíle 

si nedáváme. Pro nás bude 

důležité dostat se do play 

off. To je tedy asi cíl, pokud 

bych ho měl takto vybrat. 

Play off je potom jiná soutěž, 

takže to bych zatím neřešil. 

Půjdeme zápas od zápasu 

a uvidíme, jak to půjde.

Příprava byla hodně dlouhá. 

Je už mužstvo natěšené 
na ostrý start? A co 
vy osobně? 

Já si myslím, že se těší hlavně 

kluci, protože předzávodní 

období a hlavně letní příprava 

byla strašně dlouhá. Kluci 

vypadají, že mají velkou chuť, 

tak doufám, že nám vydrží 

i do úvodních zápasů, protože 

tam ji budeme potřebovat.

LIBOR PIVKO: KLUCI MAJÍ VELKOU CHUŤ, SNAD NÁM VYDRŽÍ

EXTRALIGA STARŠÍHO DOROSTU 
PŘICHÁZÍ S ŘADOU ZMĚN

STARŠÍ DOROST VSTUPUJE DO SEZÓNY 
S NOVÝMI TRENÉRY
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Nejvyšší soutěž mladších 

dorostenců odstartovala 

v sobotu 9. září. Základní 

část odehrají týmy ve třech 

skupinách po deseti, přičemž 

s každým protivníkem se utkají 

dvakrát. Tato fáze sezóny tak 

nabídne osmnáct kol, z nichž 

poslední proběhne 2. prosince.

Po základní části se účastníci 

nejvyšší soutěže rozdělí do pěti 

skupin po šesti. Do dvou 

z nich bude zařazen tucet 

nejlepších mužstev, která již 

budou mít jistou účast v play 

off. V nadstavbové části budou 

tyto týmy bojovat o co nejlepší 

nasazení do vyřazovacích bojů. 

Zbylých osmnáct celků se utká 

o čtyři poslední postupová místa 

a také o to, které tři mančafty 

nejvyšší soutěž opustí. Nadstavba 

bude čítat dvacet kol.

Série vyřazovací části – 

tedy čtvrtfi nále a semifi nále 

– se hrají na dvě vítězná 

utkání. Čtyři nejlepší týmy postoupí 

na závěrečný turnaj, kde se utkají 

systémem každý s každým, 

čímž vzniknou tři fi nální kola, 

která určí celkového vítěze 

ELIOD extraligy. Hracími 

dny jsou čtvrtek a nově také 

sobota. V soutěži se představí 

tři nová mužstva. Třemošná, 

Technika Brno a Havlíčkův Brod 

nahrazují sestupující Kobru 

Praha, Olomouc a Tábor. Titul 

obhajuje pražská Sparta.

Loni skončili hradečtí mladší 

dorostenci těsně před branami 

závěrečného turnaje, úspěch by 

jistě rádi zopakovali. Obměněný 

tým ročníků 2002 a 2003 povede 

i do další sezóny Petr Luštinec. 

Nejmladší z akademických celků 

Mountfi eldu HK má za sebou 

výsledkově povedenou přípravu. 

Sehrál deset přátelských utkání, 

z nichž osm dotáhl do vítězného 

konce. Kromě toho ještě 

potěšil na turnaji ve Zlíně, kde 

vybojoval stříbro. „Tam jsme 

změřili síly s moravskými 

celky a jedním slovenským. 

Přípravu bych zhodnotil 

kladně,“ pochvaluje si Petr 

Luštinec uplynulých šest týdnů.

„Postupem času se nám 

vykrystalizovala sestava, se 

kterou nastoupíme v sobotu 

do sezóny,“ pokračuje na téma 

budování kádru. „Předzávodní 

období jsme začali s pěti 

pětkami, měli jsme širší kádr, 

který jsme postupem času 

zúžili. Dneska máme v kádru 

dvacet dva hráčů plus tři 

gólmany, se kterými půjdeme 

do soutěže,“ upřesňuje.

Kategorie mladších dorostenců 

je vždy specifi cká poměrně 

náročným přechodem hráčů 

z žákovských týmů, kteří 

budou sbírat první extraligové 

zkušenosti. Naopak hokejisty 

ročníku 2002 čeká už druhá 

sezona, Hradec Králové doplnil 

jejich řady o tři jména. „Přišli 

nám útočníci Kryštof Lang, 

Filip Boštík a Radim Šlaicher. 

Naopak někteří hráči tohoto 

ročníku kádr opustili. Co se 

týče ročníku 2003, přešel 

k nám z osmé třídy, kde už 

měl hráče vytipované pan 

Janoušek,“ říká Luštinec.

Se svými svěřenci má na co 

navazovat. Ať už to jsou dva 

„slavné“ mistrovské tituly z let 

2014 a 2015, ale i zmiňovaná 

loňská sezóna. Mountfi eld skončil 

v semifi nále play off na hokejkách 

pozdějšího mistra, naprosto 

suverénní pražské Sparty. „Chtěli 

bychom zopakovat postup mezi 

první čtyřku po základní části. 

Tím bychom si zajistili play off 

a mohli se na něj připravovat, 

než abychom o něj ještě měli 

ve druhé skupině bojovat. Také 

se tam hrají lepší zápasy,“ dobře 

ví lodivod hradeckého týmu.

Letní dřinu má jen málokterý 

hokejista rád. Teď už konečně 

vypuknou ostré extraligové 

bitvy. „Mistrovský zápas je 

samozřejmě něco jiného než 

přípravný. Ale my jsme ten 

program udělali takový, že 

přecházíme plynule. Ještě teď 

ve středu jsme hráli poslední 

přípravný zápas,“ zmiňuje vysoké 

vítězství 9:3 nad Letňany. „Od 

hráčů tam musí být patřičná 

zodpovědnost, ale snažili jsme 

se, aby to bylo plynulé a hráči byli 

připravení,“ opakuje Luštinec.

ZÁPASY NOVĚ V SOBOTU, VE SKUPINĚ JE ZPÁTKY HAVL. BROD

MLADŠÍ DOROSTENCI MAJÍ NA CO NAVAZOVAT.
EXTRALIGU ZAHÁJILI SOBOTNÍM DERBY
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Povolené UVOLNĚNÍ
Relaxujte ve své domácí infrasauně

K provozu 
stačí

BĚŽNÁ ZÁSUVKA

230 V

Pouze tolik 
stojí jeden 

SAUNOVACÍ CYKLUS

5 Kč

Méně než

www.mountfield.cz

Lze umístit do jakéhokoliv 
temperovaného prostoru.

Velmi rychlé rozehřátí, 
saunujete se během 
několika minut. 

Vyberte si z 9 modelů
 infrasaun v nabídce.
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