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Streamy z Tipsport extraligy zdarma.
Přímá diskuze s osobnostmi českého hokeje.
Soutěže o zajímavé ceny včetně zájezdu na MS 2016.
Výhodnější podmínky nákupu suvenýrů reprezentace.
Přednostní nákup vstupenek na zápasy reprezentace.
Přehled o všem, co se děje v hokejovém světě v Hokejka HUBu.

NEJEN TO TI UMOŽNÍ HOKEJKA - ZAPIŠ SE NA WWW.HOKEJKA.CZ

PARTNEŘI
Mountﬁeld HK

O DŮLEŽITÉ BODY
S CHOMUTOVEM!
Vážení fanoušci hradeckého hokeje,
čas plyne možná rychleji, než si všichni myslíme. Jako by to bylo včera, kdy jsme ještě v šortkách
a triku, plni očekávání a natěšeni, zavítali na první zápas letošního ročníku Tipsport Extraligy a rázem
je tu předposlední domácí utkání.
A to ne ledajaké. Dnes nastoupí proti Kýhosově družině tým, který nám, jak se říká, tak trochu šlape
na paty. Řeč je o Pirátech z Chomutova, kteří se stále pohybují na hraně přímého postupu do play-off
a pokud budeme správně počítat, jedná se i o jednoho z možných soupeřů do vyřazovací části.
Z dnešního hostujícího týmu mimo jiné vyčnívají dvě velmi zajímavá jména - Vladimír Růžička, bývalý
reprezentační trenér a Roman Červenka, prozatímní lídr kanadského bodování, kterého si budou
muset hradečtí velmi dobře pohlídat, a to nejen díky jeho skvělé produktivitě. V posledním duelu, který
mimochodem skončil 0:2 v náš neprospěch, byl tento útočník u obou gólů. O první se postaral sám,
na druhý nahrával. Recept na Piráty by se zdál jako jednoznačný. Poohlédneme se trochu hlouběji
do statistik, které pro nás nejsou zrovna dvakrát příznivé. V letošním ročníku jsme totiž Piráty nedokázali ani jednou porazit, což je pádný důvod dnes udělat změnu.
Mnozí z Vá
Vás určitě postřehli výraznou událost, která se stala v posledních dnech. Neúspěch? Smůla?
Těžko říc
říct, v každém případě naše partnerské Litoměřice již ukončily letošní ročník WSM Ligy, jelikož
prohrály v boji o postup do play-off s protivníkem z Havířova 0:3 v sérii. Velká škoda, nicméně hradecprohrá
kému klubu to pomůže v otázce doplnění kádru, jelikož se vybraní hráči z Litoměřic právě přesunuli
ké
pod Bílou věž, aby posílili hradecké borce do ﬁnální fáze soutěže.
To vše bylo, důležitější je, co bude dnes. Ať už je bilance se soupeřem jakákoliv, Hradečáci dají určitě
do dnešního boje vše, tak je pojďme podporovat za jakéhokoliv stavu. To my přece umíme.
Plnou parou za vítězstvím!
Plno

Aleš Havel, Mountﬁeld HK, a.s.
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY
ROČNÍK 2015/16
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Chomutovský hokejový klub byl založen nedlouho po konci
druhé světové války v roce 1945. Začátky nebyly nikterak
jednoduché. Na nákup výstroje nebyly peníze, a tak se hrálo
ve vypůjčených věcech od fotbalistů. Mužstvo začalo velmi
rychle nabírat na popularitě a věhlasu a v roce 1949 slavilo
postup do oblastního přeboru, což tehdy představovalo jakýsi
předstupeň nejvyšší soutěže. Ale to zdaleka nebyl konec…

V sezóně 1950/51 mužstvo Spojených oceláren Chomutov naprosto s přehledem vyhrálo oblastní přebor i následnou kvaliﬁkaci
a poprvé v historii si tak zajistilo postup do 1. ligy. V premiérovém
ročníku obsadil tým pěkné 6. místo. O rok později dosáhli „valcíři“
ještě o dvě příčky výš. Také v dalších letech projevovalo mužstvo
stoupající tendenci. Velmi rozporuplné zážitky přinesl do historie
oddílu rok 1956. V březnu doslova celé město slavilo umístění
na 2. příčce, i když ligový titul utekl o pouhé tři body. V listopadu
už ale na oslavy nikdo ani nepomyslel. Při návratu ze švýcarského
turnaje se totiž zřítilo letadlo s druhou částí chomutovské výpravy
na palubě. Pod troskami tenkrát zahynuli vedoucí výpravy Stanislav Vaisochr a Jan Výborný, brankář Miroslav Pašek a útočníci
Zdeněk Nový a Ondřej Borovička.
V 60. letech už chomutovští hokejisté nepatřili mezi úplnou špičku
první ligy, spíše se pohybovali kolem středu tabulky. V sezóně
1963/64 museli po třinácti letech opustit československou elitu.
Poté se začalo budovat zcela nové mužstvo, které by do Chomu6
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tova 1. ligu vrátilo. To se podařilo v roce
1967. Jenže pocity radosti zanedlouho
pominuly. Ukázalo se, že tým nemá
na to, aby soutěž dlouhodobě udržel.
V ročníku 1967/68 byl Chomutov jasným
outsiderem, když ze 36 zápasů dokázal
vyhrát pouze 3! A tak se nelze divit, že se
v nejvyšší soutěži příliš neohřál.
Jako hrůzostrašná se potom ukázala
sezóna 1983/1984. Na poslední sestupové místo spadl Chomutov sedm kol
před koncem soutěže. V posledním kole
se však mohl zachránit, kdyby v přímém
souboji o černého sestupového Petra
porazil Mladou Boleslav o pět gólů.
Nestalo se tak a Chomutov na dlouhých
13 let setrval v 2. české národní lize. Tím
začalo historicky nejtěžší období. Hrálo
se téměř na amatérské úrovni, hráči
měli stálé zaměstnání a hokej hráli až
po práci. Postupem času začaly přibývat
i ekonomické potíže.
Vysvobození přinesl až rok 1997, kdy
Chomutov koupil práva na 1. ligu samotném ﬁnále.
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Vzdálenost mezi kluby – 216 km
Nejstarší hráč:
Nejmladší hráč:
Nejvyšší hráč:
Nejmenší hráč:
Nejtěžší hráč:
Nejlehčí hráč:

Tomáš Harant – 35 let
David Kaše – 19 let
Juraj Valach – 202 cm
Jakub Sklenář – 175 cm
Juraj Valach – 103 kg
David Kaše – 72 kg

Věkový průměr týmu – 26,67 roků
Zahraniční hráči:
Slovensko

Kanada
Rusko

Robert Kristan
Tomáš Harant
Juraj Valach
Peter Olvecký
Adam Jánošík
Brett Skinner
Sergej Pereťjagin

Chomutov se již pravidelně usadil na špici první ligy a v sezoně 2000/2001 nejen že opět vyhrál základní část, ale
tentokrát zvládl i ﬁnále a v baráži o extraligu vyzval Karlovy
Vary. V nervy drásající sérii se nakonec radovali hokejisté
z lázeňského města, když uspěli celkově 4:2 na vítězné
zápasy.
Piráti si na svou možnost bojovat o návrat do extraligy
museli počkat až do sezóny 2011/2012, kdy nejprve porazili
houževnatou Olomouc v semiﬁnále play-off 4:3 na zápasy.
Stejným poměrem přehráli i vítěze základní části Slovan
Ústí nad Labem. V baráži narazili Piráti na svého nejméně
oblíbeného soka z Mladé Boleslavi. 26. duben se na dlouhou
dobu vryl fanouškům do paměti. Chomutovští totiž v sedmém
duelu potřetí v sérii uspěli na ledě Boleslavi a do Chomutova
tak po dlouhých osmatřiceti letech vrátili nejvyšší hokejovou
soutěž!
Po dvou letech působení mezi tuzemskou elitou přišel
na konci ročníku 2013/2014 pád zpět do první ligy po hororovém průběhu základní části. V té Piráti vytvořili nelichotivý
rekord Tipsport extraligy, když prohráli 24 utkání v řadě.
V létě pak byl do role poradce angažován reprezentační
kouč Vladimír Růžička a tým začal šlapat jako hodinky.
Výsledkem bylo jasné prvenství v základní části a s 119
body klubový rekord v první lize. V předposledním kole
baráže stačilo Chomutovu v SD ARÉNĚ porazit jakýmkoliv
způsobem Slavii Praha a cíl by byl splněn. Gól Martina Rýgla
v prodloužení rozpoutal obrovskou severočeskou radost
a „sešívaný“ smutek. V létě 2015 pak přišel na střídačku
rovnou od národního týmu Vladimír Růžička starší, jenž
podepsal s klubem desetiletou smlouvu. Největší posilou
v hráčském kádru se stal útočník Roman Červenka, který
působil pod Růžičkou v pražské Slavii a posledních 5 sezón
působil v NHL a KHL.
VIZITKA SOUPEŘE
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Pro Android
ke stažení zde:

Pro iOS
ke stažení zde:

Hradec Králové
ve vašem telefonu
Mobilní aplikace pro občany a návštěvníky města

Další informace
naleznete zde:

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

www.prevital.eu
www.incity.cz

PÙVWRQDGODQL

„Dopřejte si

oddechový čas“

www.mountﬁeld.cz

SLAVÍME

90 LET HOKEJE

V HRADCI KRÁLOVÉ

Z ELITNÍ SOUTĚŽE
AŽ TAKŘKA NA DNO
Poslední díl jsme ukončovali tím, jak hradecký
hokej málem klesl až takřka na úplné dno. Z jarních
extraligových bojů v roce 1994 tu bylo jaro 2000 a boj
o holou účast ve třetí nejvyšší soutěži. Po čtyřech
barážových zápasech mělo mužstvo jedinou výhru, ale
pak už jen vítězilo a ligovou soutěž zachránilo. V další
sezóně už posílený tým dosáhl na play-off a v ročníku
2001-2 už bojoval o přední příčky v druholigové skupině.
Když se v polovině sezóny naskytla možnost nastoupit
v první lize na místo Šumperka, vedení po ní sáhlo, byť
se v podstatě jednalo o zisk místa v baráži o záchranu
v této soutěži. Vynikající výkony ve skupině o záchranu,
zejména výhra v Písku, znamenaly záchranu prvoligové
soutěže bez nutnosti sehrání předpokládané baráže.
I další sezóna byla ve znamení bojů o záchranu, která
se podařila až v úplně posledním kole. V dalších
třech ročnících skončila cesta hradeckých hokejistů
ve čtvrtﬁnále play-off. Vydařená základní část v sezóně
2006-7 vynesla svěřence trenéra Jeřábka na první místo,
ve čtvrtﬁnále play-off přehrálo mužstvo Sarezu Ostrava,

U obrody klubu byl jako kapitán poctivák Tomáš Sehnoutka. Na
snímku v dresu šumperských draků, neboť po získání licence
dohrávali hradečtí hokejisté sezónu 2001-2 v první lize pod
hlavičkou svých předchůdců a v prvých zápasech i v jejich
dresech.
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ale v semiﬁnále nestačilo na Chomutov.
Pro následující ročník došlo k rozdělení
soutěže na západních a východní
skupinu, přičemž v prvním kole zdolá
Hradec Třebíč nejtěsněji 3:2 na zápasy,
ale ve čtvrtﬁnále podlehne Kometě Brno.

Období zaznamenané
v tomto díle bylo érou
Jaroslava Roubíka.
Sparťanský odchovanec přišel do Hradce
z Chomutova a stal
se lídrem mužstva.

Trenér Vladimír Jeřábek na hradecké střídačce.

V sezóně 2004-5 se do Hradce vrátil
po dlouholetém působení v extralize
odchovanec Tomáš Martinec a byl hned
nejlepším střelcem mužstva.

Po letech strávených ve Vsetíně, Opavě
či Šumperku se právě v „dračí“ sezóně
2001-2 objevil zpět v hradeckém dresu
Jiří Zadražil.

Chcete-li se o historii hokeje v Hradci Králové dozvědět více,
můžete si ve fanshopu zakoupit knihu Historie hokeje v Hradci Králové od autora tohoto článku. Více o historii hokeje v Hradci Králové
se můžete dočíst i na webu www.SPORTPODBILOUVEZI.cz
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HRADEC V NADSTAVBĚ BOJUJE O „BEDNU“
Soutěž, jíž hraje pátá třída, nese název
Liga mladších žáků „D“. V první části
této soutěže, která probíhala v jednotlivých krajích republiky, odehrál Hradec
celkem 16 zápasů, po nichž mu s 25
body patřilo (pouze o horší skóre) druhé
místo. Nutno podotknout, že některé
z duelů vyhráli Královéhradečtí vysokým
rozdílem – mezi výsledky nechybí ani taková vítězství jako 11:0, 12:3 nebo 12:0.

V součtu s výsledky sedmé třídy se Východočeši vešli do nejlepší čtyřky, která nyní společně se čtyřmi nejúspěšnějšími celky
Libereckého kraje hraje nadstavbu. V ní si svěřenci trenéra Václava
Pánka nevedou vůbec špatně. Po devíti odehraných utkáních
se Mountﬁeld díky 13 bodům nachází na třetím místě, přičemž
na vedoucí Liberec má ztrátu pouhých čtyř bodů a k tomu ještě
jedno klání k dobru. Východočeši tedy stále mohou pomýšlet
na stupínek nejvyšší!

GÓLMAN JAN KASAL: POST BRANKÁŘE
BYCH NEMĚNIL
Jedním z hráčů, kteří za pátou třídu
nastupují, je brankář Jan Kasal, jenž
ale pod Bílou věží nepůsobí od svých
prvních hokejových krůčků. Na soutok
Labe a Orlice ho přivedla právě touha
hrát na postu gólmana. „S hokejovou
přípravkou jsem začínal v Pardubicích
a pak jsem přešel do Hradce. Strašně
jsem chtěl být v bráně, ale v Pardubicích mi to nedovolili, protože už brankáře měli. A tak jsem šel sem, protože
z Třebechovic je to do Hradce blízko.“

PŘEDSTAVUJEME 5. TŘÍDU: DO PATRONSKÉ
ROLE BYL PASOVÁN JIŘÍ ŠIMÁNEK
Představování jednotlivých mládežnických kategorií
Mountﬁeldu HK a jejích patronů pokračuje. Tentokrát
jsme se zaměřili na 5. třídu, na kterou dohlíží Jiří Hradecký
forvard Jiří Šimánek má sice plno práce a povinností
v A-týmu, i tak ale stihl se svými svěřenci absolvovat několik
tréninkových jednotek. „Když jsem byl na tréninku, byl jsem
v teplákovce, abych vypadal stejně s trenéry. Vždycky jsem
objel všechny skupiny a něco klukům řekl nebo poradil,“
popisuje svou úlohu u „páťáků“ jejich patron.
„Je důležité, aby kluci na tréninku měli někoho z „áčka“. Chodí
se dívat na hokej a pak někdo z chlapů přijde do šatny, to pro
ně může být povzbuzující. Když jsem byl malý, taky s námi občas někdo chodil a vždycky to pro nás bylo příjemné,“ vrací se
do svých mládežnických let útočník s číslem dvacet dva.
A jak „Šimiho“ vnímají samotní hráči? Nahlížejí na něj spíše jako
18
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na trenéra nebo kamaráda, který jim
přišel poradit? „Většinou mi někdo
říká úplně v klidu „čau“, což by si asi
k panu trenérovi nedovolil. Je to tak
lepší, člověk se pak necítí za nějakou
autoritu,“ je za přístup mladých svěřenců rád extraligou ostřílený hokejista.

„Je to tu dobré, líbí se mi tu. Jsem
rád, že jsem v bráně, rozhodně bych
to neměnil,“ říká teprve jedenáctiletý
maskovaný muž. Nemá mladý gólman
někdy trochu obavy z létajících kotoučů,
které má zastavit vlastním tělem?
„Strach nemám. Občas sice nějaká
střela zabolí, ale nebojím se,“ odpovídá
na otázku východočeský mladík.

V základní části skončil Hradec těsně druhý, v nadstavbě se mu
také nedaří vůbec špatně. S výsledky svěřenců lodivoda Václava
Pánka je spokojen i Jan Kasal. „Nějaké zápasy byly lepší, nějaké
horší, ale celkově jsem spokojený.“ Pátá třída se kromě žákovské
ligy zúčastnila i jiné hokejové akce. „Byli jsme na turnaji v Ostravě, ale tam se nám nedařilo, skončili jsme až šestí,“ hodnotí
turnajový výkon rodák z Třebechovic.
Přítomnost extraligového hráče na tréninku Kasalovi sice neunikla,
z pozice brankáře se s ním však přímo nesetkal. „Jirka Šimánek
s námi byl na tréninku, ale věnoval se spíš hráčům, já jsem
s ním nemluvil.“ Mladý muž v masce sleduje i utkání hradeckého
A-týmu. „Na extraligu chodím. Každý zápas sice nevidím, ale
většinu ano. Nedá se říct, že by se mi některý z hradeckých gólmanů líbil víc než druhý, oba mám rád,“ chválí své starší kolegy
jeden z „páťáků“.
Žák základní školy v Třebechovicích pod Orebem navštěvuje rád
i hokejové kempy, na nichž se kromě jiných může setkat s Ondřejem Kacetlem nebo Adamam Svobodou. „Kempů se účastním
pravidelně, jsou dobré a líbí se mi. Když udělám něco špatně, nějakou chybu, tak mi některý z brankářů vždycky poradí,“ hodnotí
pozitivně akce pořádané na podporu mladých hokejistů Jan Kasal.

Konec hokejové kariéry zatím Jiří
Šimánek sice ještě neplánuje, jednou
však přijde. Vrhne se zkušený forvard
po ukončení aktivní kariéry na trenérskou dráhu? „U hokeje bych chtěl
zůstat, ale jako trenér asi ne. Na trenéřinu to moc nevidím,“ prozrazuje závěrem něco ze svých plánů do budoucna
asistent kapitána.

19

VÍŠ, JAK DOPADNE DNEŠNÍ ZÁPAS
PROTI PIRÁTİM Z CHOMUTOVA?
VSAÐ SI U FORTUNY A VYHRAJ
Mountȴeld HK dá pěesnÝ 4-5 branek?
VsaÑ 100 KÏ a získej 450 KÏ.
Mountȴeld HK vyhraje nad Piráty minimálnÝ o dvÝ branky?
VsaÑ 100 KÏ a získej 228 KÏ.

RETRODRESY SPARTAKU
A STADIONU JSOU V AUKCI!

První těetina skonÏí nudnou remízou 0:0?
VsaÑ 100 KÏ a získej 380 KÏ.
Diváci si užijí hokeje do sytosti, v zápase bude prodloužení?
VsaÑ 100 KÏ a získej 450 KÏ.

Vydražte si některý z nich.
Hradecký hokej si letos připomíná 90. výročí od svého
vzniku, v rámci oslav proto odehrál Mountﬁeld HK dvě
mistrovská utkání v retrodresech. Proti Olomouci se představil v replikách dresů ze sezóny 1972/73, proti Spartě
zase v dresech z prvního extraligového ročníku 1993/94.
Oba duely Východočeši zvládli, a vy si tak můžete pořídit
vítězné dresy připomínající historii hradeckého hokeje!
Hraný dres Jaroslava Bednáře, Jaroslava Kudrny, Jiřího
Šimánka, Tomáše Mertla nebo třeba Briana Ihnačáka? Žádný
problém! V dražbě je totiž pětačtyřicet kousků, které čekají
právě na vás!

Vyvolávací cena všech retrodresů je 1090
Kč, minimální příhoz pak 50 Kč. Aukce
končí v neděli 6. března ve 20:00,
avšak prodej jednotlivých kusů se může
protáhnout.
Aukce probíhá na webu
www.sportovniaukce.cz, veškeré informace naleznete na klubových internetových stránkách www.mountﬁeldhk.cz.

ZAPOJTE SE I VY A ZAJISTĚTE SI KUS HRADECKÉ HISTORIE!

PoboÏka ve FORTUNA arénÝ je otevěena
bÝhem každého zápasu, vÏetnÝ nabídky sázek LIVE.

Vydal Mountﬁeld HK, a.s., uzávěrka
a 26. 2. 2016.
Texty: Tomáš Borovec, Jan Vavřina, Alešš Havel. Neoznačené fotograﬁe:
Stanislav Souček, archiv. Graﬁcké zpracování:
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doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

marketingový partner

