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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

Vážení hokejoví přátelé a fanoušci,

přijměte od nás přání všeho nejlepšího do nového roku 2015 s vírou, že nás společně čeká 

v hokejové FORTUNA aréně spousta radostných okamžiků a skvělých zápasů.

Vítězství v derby dozajista nalilo do hráčů hradeckého týmu potřebnou dávku sebedůvěry a touhy 

i nadále vítězit. A rozhodně přišlo v pravou chvíli. Je vždy dobré dívat se především dopředu, ale 

k takovému utkání, které jsme viděli o třetí adventní neděli, jsme se mnozí určitě několikrát vrátili 

a ještě vrátíme. Atmosféra, kterou jste vytvořili na zaplněném stadionu, byla opět parádní. Podle 

názoru mnohých možná nejlepší, jaká kdy na hradeckém zimáku v minulosti byla. A za to vám opět 

patří VELKÝ DÍK. Určitě to Ježíšek viděl a podle toho vás také před 11 dny odměnil.

Je dobré, že tým Petera Draisaitla už je kompletní a místnost pro marody zeje prázdnotou. Už před 

svátky trénovali naplno Jarda Kudrna, Standa Dietz, Boby Jank i Collin Valcourt. Tak věřme, že 

půjdeme tabulkou směrem nahoru.

Vzhůru do boje i v novém kalendářním roce 2015!

 Mountfi eld HK, a. s.



REALIZAČNÍ TÝM

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Jiří Kučera, asistent trenéra 

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Robert Horyna, trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva a kustod

Pavel Naar, M. Mudra, maséři

Jakub Dudek, fyzioterapeut

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

ZÁKLADNÍ INFO

Mountfi eld HK, a.s.
Komenského 1214/2 

500 03 Hradec Králové

Klubové barvy:

černá, bílá, červená

Internetová prezentace:

www.mountfi eldhk.cz

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

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

31 Pavel Kantor 1991 23 1350 589 1 2,44 90,66

90 Ondřej Kacetl 1990 7 389 139 0 2,31 89,21

30 Jaroslav Pavelka 1993 2 59 18 0 3,05 83,33

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
7 Peter Frühauf 1982 26 1 6 7 6 18

23 René Vydarený "A" 1981 23 0 5 5 -1 18

85 Peter Mikuš "A" 1985 21 1 3 4 -2 6

19 Martin Pláněk 1991 30 2 2 4 -7 14

70 Bohumil Jank 1992 17 0 3 3 -5 6

16 Jiří Vašíček 1980 20 1 2 3 -1 28

67 Stanislav Dietz 1990 16 1 1 2 -2 8

5 Karel Plášil 1994 2 0 0 0 1 0

95 René Piegl 1995 12 0 0 0 -1 0

ÚTOČNÍCI
86 Tomáš Mertl 1986 30 14 17 31 10 40

22 Jiří Šimánek "C" 1978 24 11 14 25 8 24

21 Jaroslav Kudrna 1975 24 10 14 24 11 26

27 Rastislav Dej 1988 30 5 9 14 -13 20

91 Tomáš Knotek 1990 17 4 8 12 -1 2

61 Roman Kukumberg 1980 30 3 8 11 -3 16

65 Rudolf Červený 1989 26 8 0 8 -2 14

93 Petr Beránek 1993 30 3 5 8 0 8

9 Dávid Skokan 1988 17 2 4 6 1 10

72 Tomáš Troliga 1984 8 1 4 5 2 8

97 Lukáš Vantuch 1987 7 3 0 3 0 10

12 Michal Tvrdík 1979 19 1 2 3 -5 14

11 Tomáš Pospíšil 1987 16 0 2 2 -8 10

24 Collin Valcourt 1993 20 1 1 2 -7 48

92 Lukáš Nedvídek 1994 26 2 0 2 -2 6

33 Ondřej Kovářů 1995 9 0 1 1 1 0

28 Jiří Uhlík 1995 1 0 0 0 0 0

37 Tomáš Rousek 1993 1 0 0 0 -1 0

20 David Švagrovský 1984 2 0 0 0 0 4

55 Radek Pilař 1996 5 0 0 0 1 0

17 Ondřej Kopta 1995 16 0 0 0 -5 14
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REALIZAČNÍ TÝM

František Výborný, hlavní trenér

Marian Jelínek, asistent trenéra 

Jan Vidner, kondiční trenér

Radek Haas, trenér brankářů

Vladimír Kopecký, vedoucí mužstva

Martin Tondr, maséři

Oldřich Kopecký, kustod

MUDr. R. Langer, MUDr. L. Hartmann, lékaři

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

99 Martin Růžička 1986 4 239 119 0 2,51 91,6

45 Roman Málek 1977 6 223 113 0 01. I. 91,15

33 David Rittich 1992 20 1062 503 0 3,05 89,26

1 Jan Růžička 1997 1 56 34 0 4,29 88,24

OBRÁNCI  ročník Záp. Góly Asis. Body +/- T. min
20 Matěj Stříteský 1990 29 6 6 12 -11 37

10 Peter Trška 1992 30 3 9 12 -7 18

51 Mitja Robar 1983 27 1 10 11 4 24

28 Milan Hruška 1985 29 3 5 8 5 32

23 Jiří Kučný 1983 25 0 3 3 2 32

16 Luka Vidmar 1986 25 0 2 2 1 22

3 Roman Čermák 1995 30 1 0 1 3 12

11 Jiří Kurka 1994 1 0 0 0 0 0

74 Ctirad Ovčačík 1984 2 0 0 0 0 2

13 Marek Trončinský 1988 2 0 0 0 -2 2

7 Milan Toman 1979 2 0 0 0 -2 2

44 Boris Žabka 1977 7 0 0 0 -3 56

ÚTOČNÍCI
9 David Výborný 1975 29 7 21 28 -5 18

24 Tomáš Klimenta 1984 29 6 16 22 -4 12

15 Milan Mikulík 1980 29 8 12 20 -5 20

6 Michal Broš 1976 19 7 7 14 -2 10

25 Radan Lenc 1991 30 9 4 13 -1 12

26 Martin Látal 1988 27 5 7 12 1 16

30 Dominik Pacovský 1990 28 5 4 9 -3 32

19 David Vrbata 1983 27 4 4 8 3 12

87 Pavel Musil 1992 28 5 3 8 2 12

71 Tomáš Hyka 1993 16 3 3 6 1 12

84 Lukáš Pabiška 1984 26 5 1 6 -7 20

8 Michal Bárta 1987 16 3 2 5 -5 24

96 Richard Jarůšek 1991 17 2 3 5 3 10

81 Zdeněk Kubica 1986 15 1 1 2 -1 6

22 Tomáš Jiránek 1991 1 1 0 1 -1 0

78 Marek Loskot 1989 2 0 1 1 0 0

92 Jiří Rys 1992 15 0 1 1 -2 6

27 Jakub Kotala 1996 2 0 0 0 0 2

21 Lukáš Volf 1995 2 0 0 0 0 0

57 David Květoň 1988 4 0 0 0 -2 0a
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ZÁKLADNÍ INFO

BK Mladá Boleslav
Na Vinici 31

293 01 Mladá Boleslav

Klubové barvy:

zelená a bílá

internetová prezentace:

www.bkboleslav.cz
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Předchůdcem byl Bruslařský a veslařský klub, založený 
již roku 1878 jako jeden z vůbec nejstarších sportovních 
kroužků na území dnešní České republiky. Hokejový oddíl 
byl zřízen v roce 1908 jakožto jeden ze zakládajících 
členů Českého svazu ledního hokeje.

Do Mladé Boleslavi přivezla kanadský hokej Sparta v sezoně 

1922/1923, která zde uskutečnila ukázkové utkání, které 

zaujalo jak hráče, tak diváky.

Boleslavští si jako jedni z prvních mohli dovolit umělé osvětle-

ní, které zavedli v roce 1922. Veřejnost si tehdy pochvalovala, 

že si může jít zabruslit i ve večerních hodinách, podstatně 

větší přínos ale přišel samozřejmě v případě ledního hokeje. 

Díky osvětlení mohli hráči začít trénovat i večer, což zapůsobi-

lo na jejich morálku a vůbec na celkový zájem o hraní hokeje. 

A výsledky se brzy začaly dostavovat i v zápasech.

 V letech 1936–1938 klub působil v nejvyšší hokejové soutěži 

ČSR, v níž obsadil nejdříve poslední 8. místo bez jediného 

bodu, pak se však zachránil v baráži vítězstvím 1:0 nad Slavií  

Praha. Následující sezóna dopadla lépe, na 6. místě.

Postup do nejvyšší soutěže znamenal pro mladoboleslavský 

hokej obrovský posun vpřed a především zúročení snahy 

sportovců, kteří ve skromných podmínkách a často na úkor 

pracovního postupu i obětování soukromých fi nancí, stanuli 

mezi tím nejlepším, co aktuální hokejo-

vá scéna nabízela. Nutno podotknout, 

že Boleslavští tehdy zatím stále fun-

govali vlastně jen jako amatéři, kdežto 

jiné oddíly (LTC Praha, SK Slavia…) 

už měly profesionální nebo alespoň 

poloprofesionální podmínky – to 

znamená trenéry, umělé ledové plochy 

nebo třeba styky se zahraničím.

Za německé okupace se liga nehrála. 

Tři účastníci z osmi odpadli kvůli 

odtržení Slovenska a Sudet. Po válce 

se v Boleslavi hrála střídavě 1. česká 

hokejová liga a 2. národní hokejo-

vá liga (do 70. let zvaná „divize“). 

Klub několikrát (v letech 1952, 1954 

a 1969) neúspěšně v baráži bojoval 

o návrat do nejvyšší soutěže. Setrval 

tedy v 1. národní lize až do roku 1993, 

kdy sestoupil. V 70. letech se jedna 

sezóna musela hrát v Nymburce kvůli 

rekonstrukci stadionu.

Na začátku 90. let se úsilí činovníků 

klubu zaměřilo na samo zachování 

mladoboleslavského hokeje, neboť 
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mu hrozil úplný zánik. Po roce 2000 se klub opět přihlásil 

o slovo, zkonsolidoval se, zprofesionalizoval se, a pod 

taktovkou trenéra Horešovského v roce 2002vybojoval 

postup do 1. národní ligy, kde si v prvních sezónách nepo-

čínal vůbec špatně. Z BK Mladá Boleslav se stala akciová 

společnost a vytyčila si za cíl postup do nejvyšší soutěže 

v horizontu několika let. V roce 2008, když klub oslavil 

100-leté výročí, se postup do extraligy podařil.

V ní však na úspěch pouze čekal, neboť se mu nikdy 

nepovedlo odlepit se ode dna tabulky. Ve všech čtyřech 

ročnících skončil tým po play out poslední a hájil svoji 

účast v baráži. Záchrana se povedla 3x, když Bruslaři 

v ročníku 2008/2009 smetli Ústí nad Labem 4:0 na zápa-

sy, v roce 2009/2010 uhájili příslušnost proti Chomutovu 

stavem 4:1 na zápasy a v ročníku 2010/2011 přehráli Ústí 

nad Labem těsným poměrem 4:3. V ročníku 2011/2012 

však podlehli v 7. utkání na svém ledě Pirátům Chomutov 

2:4 a prohráli baráž 3:4 na zápasy. To znamenalo po 4 

sezónách v nejvyšší soutěži sestup do 1. ligy.

Po sestupu týmu z nejvyšší soutěže byl kompletně 

změněn realizační tým, od ročníku 2012/2013 vedl tým 

z pozice hlavního trenéra František Výborný. K němu se 

pak v závěru sezony jako asistent trenéra připojil Marian 

Jelínek. V baráži sezony 2012/2013 utekl týmu postup 

o pouhý jeden bod. Trenérská dvojice, která v minulosti 

dovedla extraligu ke dvěma titulům, nakonec přece jen 

dokázala v následujícím ročníku 2013/2014 s Boleslaví 

postoupit zpět do nejvyšší soutěže

Mladoboleslavský hokej se vrátil mezi českou 

elitu po dvou letech. S hradeckým celkem se tak 

naposledy utkával v sezóně 2012/2013. Tehdy to 

bylo v rámci 1.ligy a Středočeši měli ve vzájemných 

zápasech navrch. Na domácím ledě zvítězili 4:2 

a 5:1. Hradečtí si došli pro výhru 4:2 v polovině 

listopadu, ale poslední zápas před svými fanoušky v 

závěru sezóny prohrál po nájezdech. Ze současného 

mladoboleslavského kádru pamatuje tuto sezónu 

šestice Toman, Žabka, Výborný, Mikulík, Pabiška 

a Vrbata. Dres Královských lvů předloni oblékal ze 

současného týmu Michal Tvrdík. 

Vzájemné duely 2012/13

Vzájemné duely 2014/15

V současném ročníku se mladoboleslavští ukazují 

jako velice zdatný soupeř i pro nejlepší týmy. Přede-

vším na domácím ledě jsou nebezpeční, o čemž se 

přesvědčili také hradečtí hokejisté. Mountfi eld před 

svými fanoušky soupeře dokázal porazit, když utkání 

otočil ze stavu 0:2.

44::11
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

55::11
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

33::22
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

44::22
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

33::44
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ SN

44::22
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

P



 8 ROZHOVOR

V derby proti Pardubicím rozhodl drama. Gólem na 6:4 
ukončil stíhací jízdu soupeře a rozjásal našlapanou For-
tuna arénu. Teď už ale třetí nejlepší střelec týmu, Rudolf 
Červený, vyhlíží další zápasy, i když derby v něm stále 
doznívá. 

Atmosféra na derby byla úžasná, fanoušci nás hnali už během 

předzápasové rozcvičky a to pak bylo hodně znát. Nakonec 

z toho bylo parádní drama a já věřil, že mi to tam z toho 

backhandu spadne. Vanty mi to parádně hodil před bránu 

a naštěstí jsem to trefi l. Věřím tomu, že se to už teď otočí 

na tu správnou cestu a začneme pravidelně vyhrávat.

Střelecky jsi měl parádní vstup do sezóny, pak přišlo ob-
dobí sucha. Teď už to ale zase vypadá, že bys mohl najít 
střeleckou formu?

Už si zase věřím, důležité je dostávat 

se do těch šancí. Máme za sebou 

část, ve které byl celý tým v útlumu, 

ale to je doufám už defi nitivně pryč. 

Hodně se to také odvíjelo od velkého 

počtu zraněných hráčů, protože se 

často měnilo složení jednotlivých 

útoků. Už se těším na Tomáše Knot-

ka, protože se nám spolu v úvodu 

sezóny docela dařilo.

S osmi góly jsi třetím nejlepším 
střelcem týmu. Co takhle připsat 
si první asistenci? Nebo se ti 
nechce nahrávat? (-:

No já to párkrát zkoušel přihrát Lo-

tarovi (Knotkovi), ale on to nedal, tak 

RUDOLF ČERVENÝ:      

UŽ SE TĚŠÍM NA 

TOMÁŠE KNOTKA



 99 ROZHOVOR

jsem si říkal, že budu radši střílet (smích)….Je pravda, že si ze 

mě kvůli tomu už dělají v kabině legraci.

Jak bude těžké zacelit mezeru po odchodu Tomáše 
Slováka?

Je jasné, že to je velice kvalitní bek. Trochu nás jeho odchod 

zaskočil, ale my máme výhodu, že je tady kádr širokej a ta 

kvalita v Hradci je na každém postu.

Čeká vás duel s Boleslaví, která má rychlostní typy hráčů 
a dokáže soupeře pěkně potrápit. Důkazem je hradecká 
porážka na jejich hřišti.

Je to tým, který dokáže znepříjemnit život každému soupeři. 

Spoustu zápasů prohráli jenom o gól a my musíme být dobře 

připraveni. Nám teď může pomoci, že máme doma větší hřiš-

tě. U nich jsme se dostávali na tom užším pod tlak. Rozhodně 

nechceme nic podcenit a uděláme 

vše proto, aby v prvním domácím 

utkání v roce 2015 zůstaly všechny 

body v Hradci. 



 10

Hradečtí hokejisté potěšili několik dětských srdcí. Kapitán 
extraligového týmu Jiří Šimánek, Rudolf Červený a Bohumil 
Jank navštívili před vánočními svátky pacienty onkologie 
na dětském oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Spolu s hokejisty přišel mezi nemocné děti také pan Libor 

Táglicht, který vydražil dres útočníka Collina Valcourta za částku 

20.000,- Kč. Celá částka, povýšena o dalších 20 tisíc korun, 

kterou mezi sebou vybrali samotní hokejisté A-týmu Mountfi eld 

HK, byla věnována právě hematologickému oddělení dětské kliniky. 

Peníze budou použity na jeho vybavení.

Důležitosti podobných aktivit si jsou vědomi také samotní hráči. „Jsme velice 
rádi, že můžeme alespoň tímto způsobem trochu pomoci dětem, které musejí bojovat mnohem 
větším způsobem, než my na ledové ploše. Přístup paní docentky Chládkové i zdravotních sester 
k pacientům je opravdu nádherný a především díky nim jsme viděli v dětských očích radost 
i v tak nelehkých chvílích“ říká po návštěvě v nemocnici Jiří Šimánek.

Finančního daru i samotné návštěvy si velice cenila i doc.MUDr. Ph.D. Jiřina Chládková: “Návštěva byla 
pro naše malé pacienty nesmírně příjemná a především povzbudivá. Každý takový stimul má pro 
děti velkou váhu, protože pozitivní myšlení je velice důležitým faktorem pro úspěšnou léčbu.“

HOKEJISTÉ MOUNTFIELDU HK 

NAVŠTÍVILI DĚTSKOU ONKOLOGII.



Hradec Králové 
ve vašem telefonu

Akce a aktuality | Cestovní ruch | Kultura a volný čas  
Doprava | Magistrát města | Městské služby | Důležité 
kontakty

www.incity.cz

Mobilní aplikace pro občany a návštěvníky města

Pro Android 
ke stažení zde:

 

Pro iOS 
ke stažení zde:

 

Další informace 
naleznete zde:
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TABULKA   
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HRADEČTÍ HOKEJISTÉ 

SI PŘÁLI NAJÍT POD STROMEČKEM ZDRAVÍ, 

BODY DO TABULKY NEBO TŘEBA LEHKÝ KULOMET

STÉ

EČKEM ZD

ŘEBA LEH

141414141144

Ještě před Vánoci jsme vyzpovídali hradeckou kabinu v otázkách týkající se letošních Vánoc. Hráči 
odpovídali na šestici otázek, odpovědi některých z nich se dozvíte na následujících řádcích, úplně 
všechny pak na videích publikovaných na našem webu a sociálních sítích. A jaké by byly vaše odpovědi 
na následující otázky?

1  Jakou máte štědrovečerní večeři?

2  Jaké cukroví máte nejraději?

3  Jaká je vaše nejoblíbenější koleda?

4  Dodržujete nějaké vánoční zvyky? Jaké?

5  Jaký dárek jste si přál najít pod stromečkem?

6  Co byste popřál příznivcům hradeckého hokeje?

Dávid Skokan

1    Bobálky, kapustovou polévku, 

fi lé a řízek.

2   Všechno co manželka nebo 

babičky připraví.

3  Tichá noc.

4   Celý den nejíme až do večeře. 

Ve čtyři jdeme do kostela a v šest 

máme společnou večeři.

5   Momentálně zdraví, už bych chtěl být 

na ledě.

6   Aby povzbuzovali i nadále, drželi 

palce a abychom skočili do play-off.

Roman Kukumberg

1   Kapustnice a protože jsem masový, 

tak si dám maso.

2   Všechny.

3  Nemám oblíbenou koledu.

4  Žádné, vnímám to jako obyčejný den.

5   Alespoň lehký kulomet. 

Jsem fanouškem těchto věcí.

6   Pevné hlasivky, ještě silnější než mají. 

Aby je to stále bavilo a chodilo 

více a více.

DRAVÍ, 

HKÝ KULOMET

e letošních Vánoc. Hráči
edujících řádcích, úplně 
A jaké by byly vaše odpovědi 

em masový, 

du.

obyčejný den.

o věcí.

nější než mají. 

chodilo 
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Jiří Šimánek

1   Klasickou – kapr, řízek, bramborový salát.

2   Vanilkové rohlíčky.

3  Asi Štědrý večer nastal.

4   Rozkrojíme jablko, vypouštíme skořápky 

se svíčkami.

5   Je mi to jedno, nechám se překvapit.

6   Hlavně zdraví a štěstí do nového roku a určitě 

abychom jim předváděli pěknou hru a měli 

z hokeje zábavu.

Pavel Kantor

1   Dodržujeme klasiku – kapra a salát.

2   Linecké a vosí hnízda.

3  (Zpívá) Po roce Vánoce Vánoce přicházejí…

4   Například nevstáváme od večeře, šupiny 

pod talíř… Taková klasika.

5   Asi čtyřicet bodů navíc do tabulky.

6  Ať se jim náš hokej líbí.

René Vydarený

1   Československou. Rodinu máme smíchanou, 

proto to bude maso, řízek a k tomu dobrý bram-

borový salát.

2   Jsem úchylný na sladké, takže hlavně 

aby to mělo cukr.

3   U nás se moc nezpívalo, takže jsem 

na koledách nevyrostl. Ale asi Tichá noc.

4  Krájení jablka a házení ořechů do každého rohu.

5   Už na dárky vytížený nejsem. Spíše něco 

pro mou dceru a hlavně abychom 

byli zdraví a šťastní.

6   Aby je pořád hokej bavil a aby nás podporovali, 

protože jsou naším hnacím motorem, hlavně 

v domácích zápasech.

Jiří Vašíček

1   Ryby moc nemusím, takže kapra ne. 

Manželka určitě připraví něco dobrého.

2   Rafaela, které připravila manželka, 

a také kokosové tyčinky.

3  Koledy vůbec nezpívám a neznám.

4  Rozbalujeme dárky

5   Hlavně zdraví pro rodinu a šeky

 na euromiliony (směje se)

6   Ať jim děláme radost 

a nějakou medaili.

44  

55  

66  

Pavel Kantor

11  Dodržujeme klas

22  Linecké a vosí h

33 (Zpívá) Po roce 

44  Například nevstá

pod talíř… Tako

55 Asi čtyřicet bod

66 Ať se jim náš ho

René

11  Čes

prot

boro

22  Jsem

aby 

33  U ná

na k

44 Kráje

55  Už n

pro 

byli z

66  Aby 

prot

v do

55  Hlavně zdraví pro rodinu a šeky

 na euromiliony (směje se)

66  Ať jim děláme radost 

a nějakou medaili.
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Junioři propluli suverénně základní části
Jedna velká jízda, tak by se daly nazvat výkony juniorky pod záštitou Mountfi eldu v základní části Ligy 

juniorů. Vždyť Hradečtí z celkem osmnácti zápasů neprohráli ani jeden!

I proto vstup do nadstavby mohl mnohé fanoušky zaskočit. „Na začátku nadstavbové části jsme 

prohráli 4:5 ve Vsetíně a 4:5 v Přerově, což byly dva zápasy, které se nám opravdu nepovedly,“ 

ví trenér Aleš Krátoška. Na druhou stranu pak přišla série vítězství zahrnující i výhru 4:0 nad do té doby 

neporaženou Porubou.

Starší dorost: Tým s velkou vnitřní silou
Taková slova použil pro označení svého mužstva, staršího dorostu, trenér Jiří Slabý. A oprávněně. 

Dorostenci si odbyli malé fi nále uprostřed sezóny. V závěru základní části bojovali o postup do nadstav-

bové části s Jihlavou, na níž měli ještě několik kol nazpět více jak tří bodovou ztrátu.

V klíčovém zápase na vlastním ledě dokázali Lvi urvat nejcennější letošní vítězství 2:1 a radovat se z po-

stupu do další fáze soutěže. „Chtěl bych pochválit kluky za zodpovědný a bojovný výkon, za což 

se jim sluší poděkovat,“ řekl tehdy trenér Slabý. V nadstavbové části na Slavii sice lvi podlehli týmu 

z hlavního města 4:5, v Plzni si ale spravili chuť, když domácím zasadili „bůra“. Další zápas odehrají 3. 1. 

a 4. 1., kdy doma přivítají Karlovy Vary a Chomutov.

 

Neuvěřitelná série mladšího dorostu
Čtrnáct! Přesně tolik vítězství v řadě dokázali ukořistit hráči pod vedením trenéra Tomáše Martince. 

„To je zásluha týmu, kdy dřeme jeden pro druhého. Je to neskutečné, ještě jsem nezažil 

takhle dlouhou šňůru. Ceníme si toho, snažíme se, aby v týmu byla pohoda,“ řekl kapitán Martin 

Štohanzl.

K této pohodě mají hráči celkem dobrý důvod. Lvi vyhráli základní část soutěže s desetibodovým 

náskokem před rivalem z Pardubic, první místo v nadstavbové skupině jim patří i po čtyřech odehraných 

zápasech. Jejich další zápasy můžete vidět 4. 1. a 8. 1., kdy do Hradce zavítají týmy Slavie a Pardubic.

Potěšující je skutečnost, že všechny tři celky, tedy 

junioři, starší dorost i mladší dorost, postoupily do 

skupin z pozic zajišťující účast v play-off. Největší 

drama si odbyli svěřenci trenéra Slabého, kteří 

o postup bojovali až do předposledního zápasu 

základní části.

NADSTAVBOVÉ ČÁSTI 

MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ 

JSOU V PLNÉM PROUDU: 

Jak se podařil Východočechům 

vstup do druhé fáze sezóny?
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Juniorský tým Mountfi eldu HK bude po zbývající část sezóny 
zase o něco silnější. Z hostování v Pardubicích a Olomouci 
se totiž vrátili Michal Procházka a Aleš Krátoška ml. 

Jaká byla Vaše role po příchodu do extraligových týmů?

MP: Mě si hned po příchodu do Pardubic zavolali trenéři 

a řekli mi, co a jak. Věděl jsem, že ode mne očekávají body 

a také klíčovou roli pro přesilovku. Měl jsem výhodu díky své 

urostlé postavě.

AK: To já se takovými svaly pravda pochlubit nemůžu (-: 

V Olomouci jsem začínal ve třetí lajně a postupně se mi 

podařilo dostat se až do elitní formace.

Jaké to bylo, když jste se dozvěděli, že budete hrát jinde 
a že se ke klukům připojíte až na konci prosince?

MP: Abych pravdu řekl, že zrovna do Pardubic se mi z Hrad-

ce moc nechtělo. Člověk má trochu obavy, jak to bude třeba 

kvůli té vzájemné rivalitě probíhat. Ale kluci mě vzali v pohodě, 

takže jsem si to užíval a byl jsem moc rád, že mi Hradec tu 

možnost jít si zahrát extraligu dal.

AK: Také jsem byl moc rád, že ta možnost přišla, protože 

v minulém roce jsem byl v Budějovicích zraněný, tak jsem si 

extraligu moc nezahrál. Teď to můžu zase Hradci splatit.

Je nabíledni, jaká bude Vaše role 
po návratu do Hradce. Díky zku-
šenostem, které jste nabrali, byste 
měli pomoci vybojovat juniorce 
extraligu. Jste na to připraveni?

MP: Já věřím, že ano. Všichni víme, 

že cílem je postup. Nic jiného nepři-

chází v úvahu.

AK: Určitě. Kvůli tomu nás klub 

do Pardubic, potažmo do Olomouce 

uvolnil, abychom věděli, co nás teď 

čeká.

Aleši, je to med hrát pod vedením 
otce a trenéra v jedné osobě?

AK: Abych pravdu řekl, není to úplně 

příjemný (úsměv). Ale to je pocho-

pitelný. Nikdy nechcete, aby někdo 

říkal, že hraje v týmu jenom proto, že 

tam máte tátu. A to je pro mě ještě 

motivace navíc. Udělat vždy maxi-

mum, aby byli spokojeni oba – táta 

i trenér (-:  Záleží jenom na mně.

Hostovali Z G A B
Michal Procházka HC ČSOB Pardubice 33 6 11 17

Aleš Krátoška ml. HC Olomouc 32 9 12 21

MICHAL PROCHÁZKA 

A ALEŠ KRÁTOŠKA ML.: 
TEĎ TO CHCEME 

HRADCI VRÁTIT 

A POMOCT 

K POSTUPU
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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

Nástěnný kalendář hokejového klubu Mountfi eld HK 

na rok 2015 je tady! Stejně jako v závěru minulého roku 

také letos jde do prodeje hokejový kalendář. Během příštího roku 

tak můžete mít hráče svého oblíbeného týmu stále na očích.

Zároveň nabízíme zvýhodněný balíček nástěnného 

kalendáře spolu s delší bonusovou verzí DVD „Fandíme všichni“.

Hradecká veřejnost se může těšit 

na svůj ples! 7. února 2015 se totiž uskuteční 

vůbec první ročník Královského plesu pod 

záštitou hokejového klubu Mountfi eld HK. 

Na této exkluzivní akci na Vás čeká velice 

zajímavý program!

Kromě toho, že návštěvníci potkají hokejisty 
A-mužstva Hradce Králové, se mohou mimo 
jiné těšit na vystoupení známého a uznávaného 
houslisty Jaroslava Svěceného, či módní show 
v podání obchodu Havlíčkova 919. Hudebně 
večer doprovodí kapela Blue Band a od 20.30 
do 22.30 bude pro milovníky chmelového moku 
čepováno pivo zdarma.

Ani v La Fabrique Music Hall – malém sále 
nebude nuda! Vystoupí zde Miss aerobik 2013 
Lenka Kociánová, nebo skupina hradeckých 
mažoretek – A Team Hradec Králové.

Cena vstupenky činí 350 Kč, podrobnější 
informace naleznete na ofi ciálních webových 
stránkách www.kralovskyples.cz. Vstupenky 
lze zakoupit v průběhu domácích zápasů klubu 
Mountfi eld HK u hostesek. Nebuďte ti, kdo o tom 
jen uslyší a vyrazte se KRÁLOVSKY bavit!

KRÁLOVSKÝ PLES JE TADY! 
A KLUB JE JEHO 
PATRONEM 7. 2. 

19:30

NOVÝ KALENDÁŘ 
MOUNTFIELDU HK NA ROK 2015.






