
ZAPOJ SE I TY!
HOKEJ NÁS BAVÍ!

Sezóna 2017/18 / ČF1 + ČF2    ročník: 5 / číslo: 21 / zdarma

PLAKÁT:
Martin Pláněk

vs.

čtvrtek 
15. 3. v 18.00

pátek
16. 3. v 17.20

2017/2018

Mountfield HK a jeho 
fanoušky podporuje:



Vážení hokejoví fanoušci,

chvíle, na kterou čekáme celu hokejovou sezónu, je tady. Začíná play off ročníku 2017/18!

Už během základní části hradečtí hokejisté naznačili, že by právě tato sezóna mohla být pro 
tento tým velice úspěšná. Dnes se začne rozhodovat o tom, jestli tomu tak opravdu bude.

Ve čtvrtfinálové sérii play off dochází na souboj šelem. Soupeřem Mountfieldu HK jsou Bílí Tygři 
z Liberce. Tým, který během základní části rozhodně neprožíval tolik radostných okamžiků, 
jako hradecké mužstvo. V poslední čtvrtině ale pouze ve dvou zápasech nebodoval a svou 
formu prokázal také v předkole play off, kdy přejel pražskou Spartu 3:0 na zápasy.

Hradečtí hokejisté budou muset ukázat, že opravdu chtějí víc. Očekává se velice 
vyrovnaná série, která přinese tuhou bitvu o každý centimetr ledové plochy. Právě teď 
bude velice důležité, aby každý hráč, který sedí na střídačce, udělal maximum pro celý 
tým. Jak říká jedno přirovnání – řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek.

Já věřím, že každý článek hradecké kabiny má nejen svou kvalitu, ale 
i sílu. Sílu na to, aby byl součástí pevného a vítězného řetězu.

Tak pojďme do boje! Play off právě začíná!

Hradec, olééé!

Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s. 

ŘETĚZ JE TAK SILNÝ, 
JAK JE SILNÝ JEHO 
NEJSLABŠÍ ČLÁNEK!

ŽALUZIE

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 —  UTKÁNÍ ČF1 + ČF2

MOUNTFIELD HK

Mountfield HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfieldhk.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  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

42 Patrik Rybár 1993 36 2069 881 821 1,74 93.19 7

31 Jaroslav Pavelka 1993 13 689 336 318 1,57 94.64 2

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

15 Blaž Gregorc 1990 52 4 16 20 9 20

51 Dominik Graňák 1983 52 2 17 19 17 24

27 Oskars Cibulskis 1988 49 7 10 17 3 24

45 Filip Pavlík 1992 46 3 11 14 17 10

19 Martin Pláněk 1991 52 2 7 9 17 40

20 Petr Zámorský 1992 29 0 8 8 6 30

44 Mislav Rosandič 1995 19 0 3 3 -5 8

23 René Vydarený 1981 43 0 2 2 13 18

69 Zdeněk Čáp 1992 7 0 0 0 -2 2

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 46 15 27 42 12 20

65 Rudolf Červený 1989 48 21 17 38 19 54

21 Petr Koukal "A" 1982 50 12 25 37 17 34

9 Bedřich Köhler "A" 1985 52 17 8 25 -3 26

25 Andris Džerinš 1988 41 7 17 24 8 28

6 Lukáš Cingel 1992 49 7 15 22 15 16

29 Michal Dragoun 1983 39 8 9 17 5 48

16 Roman Kukumberg 1980 51 7 7 14 3 18

62 Martin Látal 1988 38 5 7 12 10 10

36 Lukáš Vopelka 1996 39 6 6 12 9 16

70 Radek Smoleňák 1986 12 6 3 9 6 6

17 Jan Berger 1989 30 5 2 7 -3 26

22 Jiří Šimánek 1978 31 3 4 7 2 12

24 Tomáš Zigo 1992 19 2 2 4 4 10

98 Radovan Pavlík 1998 27 1 2 3 1 2

14 Patrik Miškář 1996 17 1 1 2 -2 6

71 Jan Veselý 1994 1 0 0 0 1 0

81 Filip Jirásek 1999 1 0 0 0 0 0

63 Jaroslav Dvořák 1999 9 0 0 0 -1 0

SOUPISKA — 5 

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec  
Klubové barvy: modrá a bílá

www.hcbilitygri.cz

REALIZAČNÍ TÝM

Filip Pešán - hlavní trenér
Karel Mlejnek - asistent trenéra
Martin Láska - trenér brankářů
Aleš Pařez - kondiční trenér
Aleš Vladyka - videokouč
Aleš Vála - masér a kustod

Jan Plodek - kustod
Daniel Obyt - fyzioterapeut
Tomáš Krámský - fyzioterapeut
MUDr. Dušan Morman - lékař
MUDr. Roman Mizera - lékař

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

35 Roman Will 1992 45 2348 1056 966 2,76 91,48 6

32 Jaroslav Janus 1989 10 503 224 196 3,34 87,5 1

30 Aleš Stezka 1997 2 100 53 46 4,2 86.79 0

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

55 Martin Ševc "C" 1981 46 2 22 24 4 65

5 Ladislav Šmíd "A" 1986 47 3 10 13 3 40

3 Adam Jánošík 1992 52 6 7 13 -10 58

24 Filip Pyrochta 1996 42 3 9 12 -4 34

59 Petr Kolmann 1988 40 2 5 7 -3 26

17 Lukáš Derner 1983 47 3 4 7 -7 75

77 Tomáš Havlín 1996 20 1 3 4 -3 12

ÚTOČNÍCI

83 Martin Bakoš 1990 52 14 26 40 0 34

16 Marek Kvapil 1985 32 13 20 33 -1 2

26 Petr Jelínek "A" 1984 52 14 15 29 0 94

90 Tyler Redenbach 1984 42 12 10 22 8 10

31 Dominik Lakatoš 1997 50 10 11 21 2 61

29 Lukáš Krenželok 1983 52 10 11 21 -12 16

88 Michal Bulíř 1991 32 10 9 19 -9 41

45 Jan Ordoš 1996 51 12 7 19 6 12

40 Lukáš Jašek 1997 48 8 10 18 -9 28

91 Jan Stránský 1990 40 4 2 6 -6 44

87 Mário Bližňák 1987 24 2 2 4 -2 8

53 Jaroslav Vlach 1992 43 0 4 4 -4 85

41 Tomáš Filippi 1992 4 0 3 3 2 2

15 Adam Dlouhý 1994 7 2 0 2 0 0

43 Jan Jeník 2000 5 0 0 0 1 4

70 Kryštof Hrabík 1999 9 0 0 0 0 2

19 Daniel Špaček 1986 31 0 0 0 -3 26



Klub vznikl na severu Čech v roce 
1934. Po druhé světové válce 
se zrodily 3 oddíly: Rapid, Slavia 
a SNB, ze kterých se pak staly 
dva, a to Jiskra Kolora a Tatran.

V roce 1956 se v Liberci postavil 
nový Zimní stadion a tak se 
kluby dohodly na sloučení 
a změně názvu na Lokomotiva 
Liberec. OD roku 1961 nesl 
klub název Stadion Liberec.

V roce 1970 si klub přidal 
do názvu písmenka PS. Od roku 
1985 se úroveň dospělého 
libereckého hokeje začala 
snižovat. Dlouhodobě hráli Bílí 
Tygři až ve třetí nejvyšší soutěži.

Na přelomu tisíciletí se ze strany 
vedení i sponzorů zvedla snaha 
o zavedení nové image klubu. 
21. 8. 2000 byla odsouhlasena 
změna názvu, který je platný 
až do současnosti – Bílí tygři 

Liberec.V sezóně 2001/02 
skončil Liberec po základní 
části 1. ligy na prvním místě. 
V play-off se přes Kadaň, 
Chomutov a Jihlavu probojoval 
až k baráži o nejvyšší hokejovou 
soutěž, ve které zdolal Kladno 
3:1 na zápasy a postoupil mezi 
nejlepších 14 hokejových celků 
České republiky. V extralize se 
od té chvíle drží až doposud.

V roce 2004 se za mořem 
nehrála NHL, a proto byla česká 
extraliga obohacena o mnoho 
hráčů, kteří se na jednu sezonu 
vrátili domů. Do Liberce přišel 
Milan Hnilička a na roční 
hostování ze zámoří dorazili 
také Jiří Fischer, Radim Vrbata, 
Aleš Kotalík, Václav Nedorost 
a Jaroslav Modrý. Také díky 
nim se Liberec po základní 
části umístil na 5. místě, což 
znamenalo premiérovou účast 
v play-off extraligy. V něm 

Bílí Tygři ve čtvrtfinále zdolali 
favorizovanou Slavii Praha 4:3 
na zápasy. V semifinále ale 
nestačili na Pardubice. Stejnou 
pozici, tedy bronzovou, obsadili 
Bílí Tygři také o dva roky později.

Snovou sezónu prožili Bílí Tygři 
předloni. Způsobem start – cíl 
opanovali celý ročník Tipsport 
extraligy a naprosto zaslouženě 
získali nejen Prezidentův 
pohár pro nejlepší tým 
po základní části, ale i pohár 
Masarykův určený šampionům 
extraligy. Mistrovský titul slavil 
Liberec poprvé v historii!

V minulé sezóně patřili Bílí 
Tygři coby obhájci trofeje opět 
mezi hlavní favority na titul, 
což potvrzovali v průběhu 
celého ročníku. Podruhé v řadě 
získali Prezidentův pohár pro 
nejúspěšnější tým základní části. 
V play off si Liberec nejprve 
poradil s Plzní 4:2 a v semifinále 
stejným poměrem přehrál také 
ambiciózní Chomutov. Samotné 
finále se ale stalo nečekaně 
jednoznačnou záležitostí. Bílí 
Tygři neuhráli proti Brnu ani 
jeden zápas a sen o obhajobě 
se tak rychle rozplynul.

Aktuální sezónu neměl Liberec ideálně rozjetou. Bílí tygři 
se tak po většinu času drželi ve spodní polovině tabuky. 

Od listopadu, kdy přišel na sever Čech po ukončení angažmá 
v ruském Chabarovsku Marek Kvapil, se mužstvo postupně 
zvedlo a přímou účast ve čtvrtfinále ztratilo až v posledním 
kole na úkor Pardubic. V osmifinále ovšem Liberec potvrdil 
zlepšení formy výhrou nad Spartou 3:0 na zápasy.

TAHOUNI JIHLAVY
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TAHOUNI LIBERCE

Objev loňské sezóny, kdy se vrátil do Tipsport 
extraligy po dvou letech působení v Severní 
Americe. Chytal v AHL a do jednoho zápasu také 
naskočil na 18 minut v dresu týmu NHL Colorado 
Avalanche. Poté, co podepsal smlouvu v Liberci, brzy 
vyřadil z pozice týmové jedničky Jána Lašáka. Měl 
nejlepší statistiky ze všech extraligových brankářů 
a především díky Willovi měli v průběhu sezóny 
Bílí Tygři šňůru 12 vítězných zápasů. V aktuálním 
ročníku šla jeho forma s blížícím se play off nahoru.

35
Roman Will 
25 let, brankář

Slovenský produktivní útočník se narodil ve Spišské Nové 
Vsi, ale už jako junior oblékal barvy Slovanu Bratislava. 
V slovenském hlavním městě vydržel 7 let a v posledních 
dvou sezónách si tak zahrál KHL. V roce 2014 podepsal 
smlouvu s Bílými Tygry a o rok později si také zahrál 
na světovém šampionátu. Po ročním angažmá v týmu 
KHL Kunlun Red Star se na sever Čech vrátil.

83
Martin Bakoš 
27 let, útočník

Zkušený útočník oblékal od žákovských kategorií 
v české nejvyšší soutěži jediný dres. V pražské 
Slavii hrál až do roku 2014, kdy ve svých 30 letech 
poprvé zkusil změnu. A až na „stará kolena“ se 
rázem stal produktivním tahounem. Do předminulé 
sezóny měl syn bývalého hokejisty Tomáše 
Jelínka maximálně 19 kanadských bodů a plnil 
roli defenzivního útočníka. V Liberci ale dostal 
možnost více útočit a v následujících dvou letech 
bylo výsledkem 33, 37 a 29 kanadských bodů.

26
Petr Jelínek 
33 let, útočník

Obousměrný obránce a nový kapitán týmu je typem 
fyzicky hrajícího beka, který se umí prosadit také 
směrem dopředu. Hokejově vyrůstal v Kladně, odkud 
se přesunul na sever Evropy. Po dlouhá léta hrál 
v nejvyšší švédské soutěži, především v barvách 
Färjestadu a Skelleftey. Během pěti let tam hned 
čtyřikrát slavil mistrovský titul. V ročníku 2006/07 
byl se 17 góly nejlepším střelcem mezi obránci 
v české extralize. To oblékal dres Kladna. Od roku 
2005 pravidelně reprezentoval, ale na světový 
šampionát se dostal až před dvěma lety.

55
Martin Ševc 
36 let, obránce

Narodil se na Slovensku, v mládí hrával za Trenčín, 
ale tam s ním nadále nepočítali, tak odešel do Prahy. 
Zabydlel se ve Slavii, kde mezi juniory patřil 
k nejproduktivnějším hráčům. Poté, co byl draftován 
týmem Tampa Bay Lightning, se vydal do zámoří, kde 
4 roky čekal na šanci v NHL. Protože nepřicházela, 
vrátil se do Evropy. Po dvou letech ve Vítkovicích 
a ročním angažmá v Brně si zahrál KHL, kde 
s moskevským Dynamem získal Gagarinův pohár. 
V dalších letech prošel týmy v Čerepovci, Zagrebu, 
či Nižněkamsku. V minulém ročníku pomohl Kometě 
k titulu a v létě se upsal Chabarovsku, za který 
nastoupil pouze k 11 zápasům. Poté následoval 
podpis smlouvy v Liberci. Má zlato z MS 2010.

16
Marek Kvapil 
33 let, útočník

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 98 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Martin Ševc – 36 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Jan Jeník – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Aleš Stezka – 193 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Jan Stránský – 178 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Jaroslav Vlach – 107 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Jan Jeník – 70 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Martin Bakoš, Mário Bližňák,  

Adam Jánošík, Jaroslav Janus
Kanada –  Tyler Redenbach
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26,5 roků

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

POSLEDNÍ ZÁPASY LIBERCE

LIBEREC MOUNTFIELD HK 3:0
MOUNTFIELD HK LIBEREC 3:1
LIBEREC MOUNTFIELD HK 5:4 SN
MOUNTFIELD HK LIBEREC 3:1

SEZÓNA 2017/2018

SPARTA LIBEREC           OF 1:6  
LIBEREC SPARTA             OF 4:1
LIBEREC SPARTA             OF 3:2 P
VÍTKOVICE  LIBEREC 3:2 P
LIBEREC PLZEŇ  4:0

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE

PARDUBICE MOUNTFIELD HK 1:3
MOUNTFIELD HK JIHLAVA 2:4
VÍTKOVICE MOUNTFIELD HK 4:2
MOUNTFIELD HK BERLÍN 1:3
MOUNTFIELD HK TRENČÍN 1:2
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BITVA ŠELEM ZAČÍNÁ

KLUB PATRIOTŮ  
hradeckého hokeje
Hokejový Klub patriotů se v Hradci Králové rozroste o další tři nové 
členy. V průběhu prvního utkání čtvrtfinálové série play off do něj 
vstoupí dva bývalí vynikající hráči a jeden funkcionář.

Obránce a pardubický 
odchovanec. Ve městě perníku 
si zahrál také nejvyšší soutěž. 
Podstatnou část kariéry ale 
strávil v Hradci Králové, kde 
se poprvé objevil před vojnou 
v sezóně 1962-63. O 4 roky 
později se na hradecký led 
vrátil, aby bojoval v kvalifikaci 
o ligu a našemu městu zůstal 
věrný coby opora zadních 
řad až do sezóny 1973-74.

Vyplněním anketního lístku v plném rozsahu, jeho podpisem a odevzdáním hostesce, která Vám jej předala,
se stáváte účastníkem slosování o poukaz na zahraniční zájezd a další ceny od Pražské plynárenské, a.s.
Bližší informace u hostesek společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Obránce, hradecký 
odchovanec a patriot. V áčku 
působil v letech 1963-75, 
byl tedy u obou kvalifikací 
o postup do nejvyšší soutěže 
v letech 1967 a 1968. 
Na tehdejší dobu se jednalo 
o hráče vysoké postavy, 
který díky tomu výtečně 
zvládal také poziční hru. 

Sportovec tělem i duší. Brusle 
obouval v mládežnických 
kategoriích a zároveň 
na vysoké úrovni hrál pozemní 
hokej na pozici brankáře. 
Do hokejového klubu v Hradci 
Králové chodil pravidelně 
a měl k němu i rodinné vazby, 
protože za A-tým hrál jeho 
švagr. Od roku 1995 začal dělat 
vedoucího mužstva, kde prošel 
mládežnickými kategoriemi 
i A-týmem. U mládeže působí 
dodnes a to už dlouhých 23 let.

1 2 1Jan  
Bolek

Josef  
Rejman

Jaroslav 
Zákravský
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MOUNTY 
PŘEDSTAVUJE

NAROZEN: 12. 7. 1991 ve Znojmě 

PŘEZDÍVKA: Pláňa, Plante

VÝŠKA: 179 cm | VÁHA: 85 kg | HŮL: pravá  

19

KTERÝ SPORTOVNÍ VÝKON MĚ NEJVÍCE ZAUJAL?
Jízda Rogera Federera letošním Wimbledonem.

ČÍM BYCH SE ŽIVIL, KDYBYCH NEHRÁL HOKEJ?

Asi bych byl barmanem.

KDYBYCH MOHL COKOLIV ZMĚNIT, CO BY TO BYLO?
V mém životě bych zatím nic neměnil.

JAKÉ JÍDLO VYSLOVENĚ NEMÁM RÁD?
Jen ryby moc nemusím.  

MARTIN PLÁNĚK
OBRÁNCE

RYCHLÝ DOTAZNÍK

Spolehlivý obránce, který umí podpořit hru  

směrem dopředu, se narodil ve Znojmě. Za Orly  

hrál v mládežnických kategoriích, ale odskočil si 

také na zkušenou do Olomouce a Brna. Po přechodu 

mezi dospělé působil se Znojmem v rakouské EBEL 

lize, kde patřil mezi nejproduktivnější obránce. 

Během 99 utkání vstřelil 14 gólů a přidal  

21 asistencí. V roce 2013 podepsal kontrakt 

v Hradci Králové a od té doby je věrný dresu 

Mountfieldu HK. Hned ve druhé hradecké sezóně 

byl povolán do reprezentace a za národní tým 

odehrál 10 utkání včetně šesti na Euro Hockey Tour. 

V minulé sezóně přidal další 3 reprezentační starty.

ÚSPĚCHY: - juniorský mistr České republiky 2010/11 (Orli Znojmo)
 -  bronzová medaile v české extralize 2016/17  

(Mountfield HK)

ZAJÍMAVOST:  Ve 12 letech si na něj z vrstevníků nikdo nedovolil.  
V 6. třídě vážil 90 kilogramů, o 5 více, než  
v současnosti. 

NÁZOR ODBORNÍKA

Bojovník na modré čáře. Obránce, který 
nevypustí souboj a zároveň umí podpořit 
hru směrem dopředu.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK 1 PUK = 1 000 KČ

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC!

POMOZTE  
HANDICAPOVANÝM DĚTEM!
Prvním prosincovým zápasem opět odstartovala charitativní akce, do které se  

v minulé sezóně zapojily desítky z Vás. Pojďme opět pomoci těm, kteří to potřebují!

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti  
1 000 korun. Stačí, pokud si koupíte v dané hodnotě puk, který je vyroben 

ve speciální edici. Kotouč bude opatřen klubovým logem, logem charitativní 
akce a originálním podpisem hráče, který skóroval. K tomu každý dárce dostane 

dvě vstupenky na extraligový zápas a pamětní fotografii s hráči A-týmu.

V BŘEZNU SKÓRUJEME  

PRO JANIČKU SMOLOVOU
Janičce jsou čtyři roky a je to velice pozitivní holčička.  

Chodí do bačetínské školky, ale potřebuje asistentku,  

protože ještě není soběstačná. Nechodí a nemluví.

Když bylo Janičce 5 měsíců, začala mít problémy  

s vývojem. Následovaly návštěvy u specialistů,  

kteří se snažili a stále snaží najít příčinu její  

hypotonie a hemisyndromu pomocí magnetické  

rezonance, EEG mozku a ultrazvuku mozku,  

genetických vyšetření a vyšetřeních  

na metabolické klinice.

Opožděný vývoj se projevuje i na samostatnosti  

Janičky. Její rodiče aktuálně spolupracují  

se Střediskem rané péče Sluníčko a finanční  

příspěvek by využili na různé cvičení, terapie  

a lázeňské, či rehabilitační pobyty.

POMOZTE JANIČCE UDĚLAT  
PRVNÍ KROKY A ŘÍCT PRVNÍ SLOVA! 
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V Hradci Králové hokejově vyrůstal, ale dlouho to vypadalo, 
že mu extraligová vrátka zůstanou pootevřena jen 

nárazově. Aktuální sezóna ovšem ukázala, že se Jan Berger 
může stát jedním důležitých článků hradeckého A-týmu. Od 
svého příchodu ukazoval bojovnost v každém střídání, ke které 
přidal i kus šikovnosti a porci důležitých gólů. A jak se 29letý 
útočník těší na play off?

MUSÍME UKÁZAT, ŽE CHCEME 
VÍC, ŘÍKÁ ÚTOČNÍK JAN 
BERGER

Konečně je to tady. Celý rok 
člověk hraje, aby se vytvořila 
dobrá pozice pro play off, 
ale teprve teď se začne 
rozhodovat o tom, jestli  
bude sezóna úspěšná, 
nebo ne.

 Pamatuješ si svůj poslední 
zápas v play off v Hradci?
Dobře si ho pamatuju 
a věřím, že letos to už 
bude jinak. Poslední utkání 
ve vyřazovací části jsem 
odehrál proti Mladé Boleslavi 

a to se moc nepovedlo. 
Vypadli jsme. Tenkrát jsme 
měli hodně zraněných, já 
naskočil do zápasu a nebylo 
to moc dobré. Teď bych měl 
nastoupit od začátku, za což 
jsem moc rád a těším se 
na to. Bude to dobrá série.

Už zápasy v základní části 
byly s Libercem hodně 
bojovné. Dá se očekávat 
v play off něco podobného?
Určitě ano, bude to bitva 
o každý centimetr ledu. Všichni 
s tím počítáme. Bude to 
boj, kterému nebude chybět 
vůbec nic a rozhodně to bude 
výborná série i pro diváky. 
Oba týmy mají výborný kádr 
a vyhraje ten, kdo bude chtít 
víc. Věřím, že to budeme my.

Na čem jste nejvíce 
pracovali během tréninků 
v posledních dnech?
Teď už ladíme jenom detaily. 
Celou sezónu hrajeme 
nějaký systém a od toho se 

odrazíme. Nemá smysl něco 
ze zásady měnit. Hlavně 
se pozitivně naladit.

Po delších přestávkách 
to nebývá v hradeckém 
týmu úplně ono v těch 
prvních minutách. 
Bavili jste se o tom?
Jsme si toho vědomi, ale 
na druhou stranu přestávky 
nesvědčí nikomu. My máme 
natolik zkušený kádr, aby 
každý věděl, jak se co nejlépe 
připravit na nejdůležitější 
zápasy sezóny. Takže věřím, 
že to zvládneme a i ten nástup 
bude mnohem lepší, než někdy 
v průběhu základní části.

Díky druhému místu máte 
výhodu domácího ledu. 
Navíc Liberec se v zápasech 
venku hodně trápil. Můžete 
z toho něco vytěžit?
Možná v případném sedmém 
utkání série se to dá brát 
jako určitá výhoda, ale 
jinak si nemyslím, že by to 
bylo tak rozhodující. Navíc 
statistiky ze základní části 

tady vůbec neplatí. To se 
už ukázalo v předkole, kdy 
Liberec vyhrál i na Spartě, 
kde dokázal, že i venku umí 
dobře zahrát. Uvidíme, jak se 
bude série vyvíjet a já věřím, 
že to zvládneme rychleji, 
než v sedmi zápasech.

Základní část a play off, 
to je asi pro všechny 
úplně jiná disciplína?
Jednoznačně. V Hradci se 
v posledních dnech o play 

off hodně mluví, lidé se mě 
ptají, jak to vidíme, jestli si 
věříme, a tak. Říkám jim, že 
takových týmů, které byly 
suverénní v základní části, 
a pak vypadly hned na začátku 
play off, bylo hodně. Takže 
s pokorou a bojovností 
a uvidíme, co se nám podaří.

Jako Hradečákovi Ti teď asi 
hodně zvoní telefon kvůli 
lístkům pro kamarády, že?
To je pravda.  Vedoucí 
mužstva, pan Souček, už 
varoval, že volných lístků 
máme omezený počet, 
takže jsem musel pár lidem 
bohužel odmítnout. Stadion 
není nafukovací, na druhou 
stranu věřím, že bude plno 
a spoléhám na tradičně 
skvělou domácí atmosféru.

V čem vidíš největší 
sílu soupeře?
Těžká otázka. Spíš přemýšlím, 
kde mají slabinu. Je to tým 
pro play off, umí hrát do těla, 
důrazně i jednoduše, nebude 
to vůbec jednoduché. Je 
tady systém na čtyři vyhrané 
zápasy, který je podle mě 
spravedlivý a ukáže, který tým 
má postoupit dál. Určitě to 
bude hodně vyhecované a my 
musíme ukázat, že chceme víc.
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MLÁDEŽNICKÉ HVĚZDY MĚSÍCE ÚNORA:  
FILIP JIRÁSEK, DOMINIK ŠEDIVÝ, 
MARTIN JANDA

FILIP JIRÁSEK: MÁME TÝM  
S VELKÝM POTENCIÁLEM

DOMINIK ŠEDIVÝ: VRÁTILA 
SE NÁM FAZÓNA. JE TO ÚLEVA

MARTIN JANDA: RADOST  
Z GÓLU, VÍTĚZSTVÍ… HOKEJ MI 
HROZNĚ CHYBĚL

Je za námi další měsíc a s novým přichází i tradiční vyhlášení mládežnických hvězd 
Mountfieldu HK. Za únor si ocenění od svých trenérů vysloužilo trio útočníků – juniorku 

zastupuje Filip Jirásek, starší dorostence Dominik Šedivý a jejich mladší kolegy navrátilec  
po zranění Martin Janda.

Juniorský výběr se ještě 
před půlkou ledna naladil 
na vítěznou vlnu, urval osm 
zisků v řadě a v DHL extralize 
by tehdy marně pohledali 
tým ve větší formě. Pak sice 
rozjetý vlak trošku zpomalil, 
i tak však jedenáct výher 
z posledních čtrnácti střetnutí 
hovoří za vše. „Musíme pořád 
myslet hlavně na sebe 
a nekoukat se kolem. 
Samozřejmě sledujeme, 
jak hrají soupeři, ale hlavní 
je dostat do hlavy naše 
zápasy a soustředit se jen 
na ně,“ varuje před uspokojením 
z výsledků Filip Jirásek.

Svěřenci Aleše Krátošky jsou dvě 
kola před koncem nadstavby 
na třetím místě skupiny 
A, když ztrácejí jeden bod 
na Kladno a tři na brněnskou 
Kometu. „Od nejdůležitější 
části sezóny nás dělí dva 
zápasy. Musíme se dobře 
připravit a na nadcházející 
utkání se soustředit každým 

tréninkem. Už to není 
o žádném sbírání fyzičky, teď 
se projeví, jak jsme trénovali 
od léta. Je třeba do toho 
dát 110 %,“ burcuje mladý 
útočník, jenž už má na kontě 
i několik startů za A-mužstvo.

Jak letos hodnotí své výkony 
mezi juniorskou elitou 
republiky? „Jsem v Hradci 
teprve měsíc a půl, ale 
jsem spokojený, výsledky 
jsou dobré. Za osobními 
statistikami se nemá cenu 
ohlížet, ty jdou úplně bokem. 
S týmovým úspěchem 
samozřejmě přicházejí 
i individuální, které nás 
mohou někam dotáhnout, ale 
teď to není o mně, ale o nás 
všech. Abychom se semkli 
a bojovali jeden za druhého. 
Je na každém, aby v hlavě 
přepnul na to, kvůli čemu tady 
jsme,“ tvrdí opočenský rodák.

Mladší dorost stále drží první pozici 
ve skupině B. Ke dvěma únorovým 
vítězstvím přispěl i Martin Janda, 
jenž konečně dostal zelenou po 
zranění ramene. „Bylo to těžké, 
nehrál jsem přes čtyři měsíce 
a zápasové tempo mi chybělo. 
Celkově to ale nebylo zas tak 
hrozné, o víkendech jsem měl 
volno a cvičil s kondičním 
trenérem,“ popisuje patnáctiletý 
útočník svou rekonvalescenci.

Téměř hned poté, co naskočil 
zpátky na kluziště, začal bodovat. 
Porážkám s Přerovem či Havířovem 
sice i přes vstřelenou branku 
nezabránil, vítěznou radost si však 

Starší dorostenci v únoru nezačali 
nejlépe, když spolu s lednovými 
nezdary natáhli šňůru porážek 
až na pět kusů. Pak však po 
olympijské pauze porazili Spartu, 
znovu „našli tvář“ a celkově 
vyhráli čtyři z posledních šesti 
duelů. „Je to úleva, hlavně 
před play off, že se nám 
znovu vrátila fazóna. Doufám, 
že v ní budeme pokračovat, 
zpátky přijdou hráči, kteří byli 
zranění, a dále půjdeme v plné 
sestavě,“ věří Dominik Šedivý.

V čem přesně nastal zlom, že 
sestava Libora Pivka chytla 
formu a k radosti svých příznivců 
začala znovu bodovat? „Asi to 
bylo o koncovce, nic jiného 

S jakými ambicemi půjdou 
Hradečtí do dalšího úseku 
sezóny? „Máme tým s velkým 
potenciálem, není to jen 
o tom, že jeden hráč vezme 
puk, přejede celé hřiště 
a na to budeme vyhrávat 
zápasy. My můžeme být 
lepší v bojovnosti, nebo 
v tom, že jeden zaskočí 
za dalšího. Co se týče ambicí, 
půjdeme zápas od zápasu 
a pak můžeme teprve 
pomýšlet na úspěch. Chce 
to hrát od prvního utkání až 
do posledního, play off je 
jiná soutěž. Jestli chceme 
uspět, musíme porazit 
všechny,“ říká Filip Jirásek.

MĚSÍC KATEGORIE Z G A B +/- TM

únor 2018 junioři 4 2 0 2 +1 0

MĚSÍC KATEGORIE Z G A B +/- TM

únor 2018 st. dorost 5 1 1 2 -4 16

MĚSÍC KATEGORIE Z G A B +/- TM

únor 2018 ml. dorost 4 4 1 5 +1 6

tam nevázlo. Dělali jsme 
pořád to samé a nikdo nic 
nevypouštěl, ale prostě se nám 
nedařilo,“ krčí rameny mladý 
forvard, jenž si v letošní sezóně 
prozatím připsal 23 bodů.

Úplně spokojený však se 
sebou není, je totiž rovněž 
zastáncem názoru, že pořád je co 
zlepšovat. „Určitě by to mohlo být 
lepší. Dobře se mi ale hraje třeba 
s Tadeášem Pinkasem, padalo 
nám to tam, když jsme spolu 
nastupovali,“ pochvaluje si souhru 
s druhým nejproduktivnějším 
útočníkem Východočechů.

Stejně jako juniorka i on už se 
svými spoluhráči vyhlíží bitvy play 
off, ve kterých vyzvou už zmíněnou 
pražskou Spartu. „Půjdeme 
do nich s cílem dostat se na 
závěrečný turnaj. Už se čeká jen 
na jednoho zraněného hráče a 
budeme mít kompletní sestavu 
jako na začátku sezóny. I to 
by měla být jedna z klíčových 
věcí,“ je si vědom Dominik Šedivý.

mohl vychutnat hned po olympijské 
pauze. A ve velkém stylu – Mladou 
Boleslav popravil hattrickem. „Hokej 
mi hrozně chyběl, nejde to 
ani popsat. Radost z gólu, 
vítězství… Doufám, že to bude 
pokračovat,“ usmívá se.

Ke statistickým zápisům mu výrazně 
pomohli i spoluhráči z formace, 
jmenovitě Jaroslav Kašpar, Kryštof 
Lang či beci Tomáš Perička s 
Janem Boukalem. „Škoda, že 
vypadl Jakub Naar. Se všemi 
se mi hraje výborně, rozumíme 
si a na ledě o sobě víme. Není 
problém si přihrát a dáváme 
góly, což je hlavní. Chceme teď 
ale zkusit taky jiné sestavy, ať 

máme víc variant, kdyby něco 
nevycházelo,“ vysvětluje mimo 
jiné i poslední snahy trenérů.

I mladším dorostencům už na 
dveře klepe play off. Jaký je cíl 
týmu pro závěrečnou část ELIOD 
extraligy? „Ambice máme nejvyšší, 
a to dostat se na republiku. 
Chceme urvat první místo, ale 
musí to jít kolo po kole. Povede 
k tomu disciplína, bojovnost, 
obětavost a hra jeden za druhého. 
Rozhodne taky plnění pokynů, 
které budeme mít. Máme výborné 
gólmany, kteří nás už mnohokrát 
podrželi, ale zodpovědně 
musíme hrát všichni,“ potvrzuje 
na závěr Martin Janda.
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