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PLAKÁT: Roman Kukumberg
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Buď stále ve hře!

2. 10. v 17:00
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PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

NAPODOBME
POSLEDNÍ
VZÁJEMNÝ ZÁPAS
S LIBERCEM!
Vážení příznivci hradeckého hokeje,
slovy kapitána Mountﬁeldu HK Jaroslava Bednáře: „Teď už není na co čekat“.
I sami hokejisté si velice dobře uvědomují, že by se v extraligové
tabulce měli nacházet v mnohem vyšších patrech.
Dnešní vydání bulletinu mělo uzávěrku ještě před pátečním utkáním v Plzni, ale ať už zápas
dopadl jakkoliv, o spokojenosti se vstupem do nové sezóny v kabině nemůže být ani řeč.
Naopak, hráči vědí, že musí předvádět mnohem lepší výkony. Sice za sebou mají zatím
jenom 8 zápasů, ale při tříbodovém systému se mohou rozdíly rychle zvětšovat.
Hokejový Liberec slibuje kvalitu. Pokud se vrátím do minulé sezóny, která byla pro Bílé Tygry
mistrovská, vzpomeneme na vzájemné duely s lehkým úsměvem a uznáním. Právě proti tomuto
celku předvedl hradecký tým jeden ze svých nejlepších výkonů v sezóně. A podle mého názoru
poslední zápas ve Fortuna aréně vysloveně hradeckého hokejového fanouška pohladil. Naši
hokejisté ukázali, co to znamená hrát naplno od začátku až do konce a výsledkem bylo nádherné
vítězství 5:1. Tak teď si jen vzpomenou. Ono to jde a hráči chtějí. Tak pojďme do toho!
HRADEC, OLÉ!

Tomáš Borovec, Mountﬁeld HK, a.s.

ÚVODNÍ SLOVO — 3

MOUNTFIELD HK
Mountﬁeld HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountﬁeldhk.cz
BRANKÁŘI

ročník

90 Ondřej Kacetl

1990

Záp.
6

332

Min.

Střely
152

140

2,17

92,11

31 Jaroslav Pavelka

1993

2

93

48

43

3,23

89,58

OBRÁNCI

ročník

Záp.

Góly

Zás.

Asis.

Prům.

Body

%

+/-

SO
1
0
T. min

67

Stanislav Dietz

1990

7

2

2

4

3

4

15

Blaž Gregorc

1990

7

1

3

4

-2

4

23

René Vydarený "A"

1981

7

0

3

3

5

4

19

Martin Pláněk

1991

4

0

1

1

0

2

5
69

Karel Plášil

1994

5

0

1

1

2

2

Zdeněk Čáp

1992

7

1

0

1

1

8

18

Jindřich Barák

1980

4

0

0

0

1

0

13

Martin Štajnoch

1990

7

0

0

0

2

14

95

Štěpán Havránek

1997

0

0

0

0

0

0

0

ÚTOČNÍCI
96

Richard Jarůšek

1991

7

4

2

6

5

26

Jaroslav Bednář "C"

1976

7

2

4

6

-1

0

9

Bedřich Köhler

1985

7

2

3

5

3

14

25

Andris Džerinš

1988

7

1

4

5

3

4

61

Roman Kukumberg

1980

7

3

1

4

7

2

91

Tomáš Knotek

1990

7

2

2

4

0

0

27

Rastislav Dej

1988

7

1

3

4

5

2

11

Ryan Potulny

1984

7

1

3

4

-1

0
14

65

Rudolf Červený "A"

1989

7

1

2

3

0

22

Jiří Šimánek

1978

7

1

2

3

2

6

25

Radovan Pavlík

1998

7

1

0

1

-1

4

63

Jaroslav Dvořák

1999

1

0

0

0

0

0

89

Tomáš Bulík

1985

7

0

0

0

-3

0

aktualizováno 29. 9.
REALIZAČNÍ TÝM

Václav Sýkora, hlavní trenér
Pavel Hynek, asistent trenéra
Tomáš Martinec, asistent trenéra
Marian Voda, kondiční trenér
Robert Horyna, trenér brankářů
Michal Tvrdík, videotrenér
4 — UTKÁNÍ 9. KOLA

Tomáš Bartoň, masér
Petr Pluhař, kustod
Ladislav Souček, vedoucí mužstva
Jakub Dudek, fyzioterapeut
Radoslav Sakaláš, fyzioterapeut
MUDr. J. Vícha, MUDr. J. Folvarský, lékaři

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Bílí Tygři Liberec, s.r.o.
Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec
Klubové barvy: modrá a bílá
www.hcbilitygri.cz
BRANKÁŘI

ročník

Zás.

Prům.

25 Ján Lašák

1979

Záp.
4

239

Min.

Střely
90

80

2,51

88,89

%

0

35 Roman Will

1992

2

125

50

46

1,92

92

0

OBRÁNCI

ročník

Záp.

Góly

Asis.

Body

+/-

SO

T. min

Adam Jánošík

1992

3

2

0

2

1

2

44

Radim Šimek

1992

6

0

2

2

1

4

24

Filip Pyrochta

1996

2

1

0

1

0

2

27

Michal Plutnar

1994

4

1

0

1

-1

2

3

43

Ondřej Vitásek

1990

6

1

0

1

1

6

17

Lukáš Derner

1983

6

1

0

1

2

4

Tomáš Mojžíš „A“

1982

6

0

1

1

1

6

Martin Ševc „A“

1981

5

0

0

0

-1

10

0

4
55

ÚTOČNÍCI
88

Michal Bulíř

1991

6

3

4

7

0

92

Branko Radivojevič "C"

1980

6

1

4

5

0

4

29

Lukáš Krenželok

1983

6

1

3

4

2

4

26

Petr Jelínek

1984

6

2

1

3

0

6

45

Jan Ordoš

1996

4

0

2

2

2

2

94

Josef Mikyska

1994

5

0

2

2

1

0

87

Mario Bližňák

1987

6

2

0

2

1

2

13

Vladimír Svačina

1987

6

1

1

2

1

0

19

Daniel Špaček

1986

6

0

2

2

0

2

61

Milan Bartovič

1981

6

0

2

2

-2

0

31

Dominik Lakatoš

1997

6

0

1

1

0

6

91

Jan Stránský

1990

6

0

1

1

0

0

70

Kryštof Hrabík

1999

1

0

0

0

0

0

97

Lukáš Vantuch

1987

2

0

0

0

0

0

53

Jaroslav Vlach

1992

3

0

0

0

1

0

aktualizováno 29. 9.
REALIZAČNÍ TÝM

Filip Pešán, hlavní trenér
Karel Mlejnek, asistent trenéra
Martin Láska, trenér brankářů
Aleš Pařez, kondiční trenér
Tomáš Krupka, technický vedoucí

Aleš Vála, masér a kustod
Emil Šostý, kustod
Daniel Obyt, fyzioterapeut
Tomáš Krámský, fyzioterapeut
MUDr. D. Morman, MUDr. R. Mizera, lékaři

SOUPISKY — 5

L

iberečtí Bílí Tygři prošli neuvěřitelnou sezónou. Způsobem
start – cíl opanovali celý minulý 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.
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
6 — VIZITKA SOUPEŘE

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 před sezonou
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 narazili na Pardubice,
které porazily Liberec 4:1
na utkání. V celkovém umístění
skončil Liberec na třetím místě.
Stejnou pozici Bílí tygři obsadili také o dva roky později.

TAHOUNI LIBERCE

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2015/2016

92
Branko Radivojevič
35 let, útočník
Před sezónou se stal novým kapitánem Bílých
Tygrů, jako vůbec první cizinec. Pro zkušeného slovenského útočníka se srbskou krví to není nová role.
Céčko na dresu nosil také v reprezentaci a v týmu
Spartak Moskva. V minulé sezóně vytvořil extraligový rekord, když v jediném utkání zaznamenal
6 asistencí. V NHL odehrál 399 zápasů,
v KHL téměř 300. Se slovenskou reprezentací získal bronzovou a stříbrnou medaili
na světovém šampionátu. I ve 34 letech patřil
k nejproduktivnějším hráčům v extralize.

DOMÁCÍ
LIBEREC
MOUNTFIELD HK
LIBEREC
MOUNTFIELD HK

HOSTÉ
MOUNTFIELD HK
LIBEREC
MOUNTFIELD HK
LIBEREC

SKÓRE

4:2
3:4 P
5:4
5:1

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 98 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ:
NEJMLADŠÍ HRÁČ:
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
NEJLEHČÍ HRÁČ:

Ján Lašák – 37 let
Kryštof Hrabík – 17 let
Lukáš Vantuch – 195 cm
Josef Mikyska – 175 cm
Petr Jelínek – 100 kg
Jan Ordoš – 80 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI:
Martin Bakoš, Milan Bartovič, Mário Bližňák, Adam
Jánošík, Ján Lašák, Branko Radivojevič – Slovensko
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26,55 let

25

4

Ján Lašák
37 let, brankář

Tomáš Mojžíš
34 let, obránce

Brankář nekonvenčního stylu s vynikající stabilitou
a reﬂexy. Ze světových šampionátů má kompletní
sbírku medailí. V roce 2005 se stal nejužitečnějším
hráčem extraligy, když dovedl Pardubice k mistrovskému titulu. V minulé sezóně si triumf zopakoval
a byl vyhlášen nejlepším brankářem soutěže. 4 roky
se snažil prosadit v zámoří a v šesti utkáních se
mihl v prestižní NHL v dresu Nashvillu Predators.

5
Martin Ševc
35 let, obránce
Obousměrný obránce je typem fyzicky hrajícího beka, který se umí prosadit také směrem
dopředu. Hokejově vyrůstal v Kladnu, 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.

Rychlý obránce s výbornou rozehrávkou.
Rodák z Kolína hokejově vyrůstal v Pardubicích,
odkud se vydal do Severní Ameriky. Po třech
sezónách v juniorské kategorii nastupoval
především v AHL. Několik utkání v NHl odehrál
za Vancouver, St. Louis a Minnesotu. V Evropě
vyzkoušel švédskou a ﬁnskou nejvyšší soutěž
a také KHL. V národním dresu se stal mistrem
světa v roce 2010 a o dva roky později získal bronz.

61
Milan Bartovič
35 let, útočník
Ofenzivně laděné křídlo se vrací mezi Bílé Tygry po
čtyřech letech, během kterých bojoval za bratislavský Slovan v KHL, z toho 2 sezóny v roli kapitána
týmu. V libereckém týmu předtím odehrál téměř 5
let. Svou kariéru začal v Trenčíně, odkud se vydal
do zámoří. Klubem Buffalo Sabres byl draftován už
ve druhém kole a za Šavle nastoupil k 26 zápasům,
podobnou porci odehrál také u Blackhawks.
Pravidelně reprezentuje Slovenskou republiku.

OPORY SOUPEŘE — 7

To by BILLO,
abys to tam nekoupil.

Neopouštěj staré známé pro nové,…

Já ti dám, že seš Jarda!

SPOUŠŤ STANDY SOUŠKA — 11

Jacques
Plant

Gerry
Cheevers

Clint
Benedic

Vladislav Treťjak

Maska Ondřeje Kacetla
14 — HOKEJOVÝ PELMEL

MASKA
Jednou z výjimečných částí hokejové výstroje
je brankářská maska. Proti letícím kotoučům
musí být právě gólman patřičně vybaven, a tak
jeho výstroj se od těch ostatních výrazně liší.
V minulosti tomu tak ale nebývalo. Brankáři se
začali zabývat ochranou svého obličeje
až ve 20. letech minulého století.

HOKEJOVÝ
PELMEL

Montrealu Canadiens
Jacquese Planta. Po zásahu
pukem do obličeje musel
trénovat v laminátové masce,
kterou si pak nasazoval i
po vyléčení zranění. Tento
kryt je vystaven v hokejové
Síni Slávy v Torontu.

Teiji Honma
To ale neznamená, že by
od té chvíle všichni strážci
branek masku nosili. Kanadský
gólman Andy Brown se vůbec
nechránil až do roku 1974,
kdy jako poslední „holohlavý“
ukončil kariéru v NHL.
Jako první si chránila část
obličeje žena. V roce 1927
nastoupila do univerzitního
zápasu Elizabeth Grahamová
a měla kryt na zuby. První
maska, a to kožená, vznikla
v roce 1930 a nosil ji brankář
týmu Montreal Maroons Clint
Benedict. Ochranu obličeje
s mřížemi nasadil premiérově
japonský reprezentant Teiji
Honma a použil ji během
olympijských her v roce 1936.
Výrazně se do historie masek
zapsal rok 1959 se jménem
legendárního brankáře

První masku s pevnou
konstrukcí začal nosit ruský
legendární gólman Vladislav
Treťjak v roce 1972. Těmto
krytům s velkou klecí se říká
typ „Hašek“. Podobné modely
nosili v NHL například Tim
Thomas, nebo bývalý Haškův
spoluhráč Chris Osgood.
V současné době jsou masky
gólmanů také výtvarným
dílem. Brankáři vymýšlí
různé motivy a nápady k
tomu, aby jejich maska byla
opravdu jedinečná. S touto
módou přišel v roce 1970

Gerry Cheevers, který si
na ni přikreslil několik stehů
poté, co byla zasažena
pukem, nebo hokejkou.
A jak vypadá
maska týmové jedničky
Mountﬁeldu HK Ondřeje
Kacetla? Samouzřejmě
je vyobrazena v klubových
barvách. Přední chránič krku
zdobí písmena O a K, která
mají patřičnou symboliku,
ale především jsou iniciály
jeho jména. Po stranách
nalezneme písmenko „G“,
které skrývá první písmeno
křestního jména Ondrovi
přítelkyně. Na levé straně je
nápis „Never give up“ (nikdy
se nevzdávej). Nejpestřejší je
zadní část. Tam je umístěna
přezdívka „Káca“, dále fotka
jeho psa se jménem Marley
a také číslo 90, se kterým
nastupuje do zápasů.

NEZAPOMEŇTE...
NA AUTOGRAMIÁDU HRÁČŮ A-TÝMU MOUNTFIELDU HK.
V nákupním centru Futurum se v úterý bude podepisovat
5 hokejistů i s hlavní trenérem. Nebudou chybět ani soutěže
o vstupenky na extraligové zápasy.

4. února 16:00 – 17:00 hod. ■ OC Futurum
Andris Džerinč, Blaž Gregorc, Štěpán Havránek, Richard
Jarůšek, René Vydarený a trenér Václav Sýkora

HOKEJOVÝ PELMEL — 15

TEĎ UŽ NENÍ NA CO
ČEKAT, ŘÍKÁ KAPITÁN
TÝMU JAROSLAV BEDNÁŘ

V

roli nového kapitána vede Mountﬁeld HK do bojů
o extraligové body Jaroslav Bednář. I s blížící se čtyřicítkou
se od něj očekává pořádná porce kanadských bodů a své
zodpovědnosti se „Bedýnka“ rozhodně nevyhýbá.
Jardo, na začátku sezóny je
to s výsledky a i předvedenou hrou zatím nahoru dolů,
asi jste to čekali o něco lepší
a většina fanoušků jakbysmet.
Po letní vydařené přípravě ne
většina ale všichni, včetně nás
hráčů, jsme se viděli v jiných
pozicích, než jsme teď momentálně. Nemůžu říct, že bychom
nějak průserově prohráli nějaký
zápas, ale prostě nám tam

pokaždé chyběl určitý důležitý
moment, něco navíc, abychom
utkání dotáhli do vítězného konce. My jsme de facto prohráli tři
zápasy, který jsme měli dobře
rozehraný. Z toho se musíme
ponaučit a už se nedopouštět
zbytečných chyb. Start se
nevydařil podle plánu a teď
už opravdu není na co čekat.
Ono je to pak hrozně rychlý,
hraje se o tři body, pár zápasů

16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

ztratíš a najednou je tam velký
odstup. Už musíme zabrat.
Je tady zápas proti obhájcům
mistrovského titulu. Bílí Tygři
trochu pozměnili tým, ale asi
i letos se dá od nich očekávat
komplexní hokejové pojetí.
Víme, že mají výbornou obranu,
na tom je založena jejich hra.
K tomu přidávají důrazný hokej
s aktivním napadáním. I když jim
někteří útočníci odešli, zatím to
není na jejich projevu nějak znát.
Sestavu se jim podařilo velice
dobře doplnit, takže nás doma
čeká další těžký zápas, podobně jako tomu bylo se Spartou.
Co bude nejdůležitější
proti Liberci? Co by mohlo hrát tu zásadní roli, aby
body zůstaly doma?
Musíme být 100%

koncentrovaní na každé
střídání a předvést maximální
nasazení. Ale nejen v některých
fázích zápasu, ale od první
až do šedesáté minuty.
Od Tebe každý očekává pořádnou porci bodů.
Na Mountﬁeld Cupu se
ukázalo, že by spojení
Džerinš-Bednář-Červený
mohlo skvěle fungovat. Ale
v extralize se to vlastně
povedlo zopakovat pouze
v derby. Čím to může být?
Tak to je otázka, kterou si dávám den co den a nenacházím
na ni odpověď. Každopádně
příprava je něco úplně jiného,
než reálná soutěž. V přípravě
jde o to, aby si hráči vyzkoušeli
zařazení do týmů, do jednotlivých formací, tam až zase tolik
nejde o stoprocentní kvalitu.
A to se teď potvrzuje. Naše
lajna dávala v přípravě 2-3
góly za zápas a teď v lize už to
tak lehce nejde. Každopádně
po porážce se Spartou se promíchala sestava, tak nezbývá,
než doufat, že se to okysličí
a ta produktivita se vrátí. Bylo
tam pár momentů, kdy jsme
v předchozích zápasech body
dělat mohli, ale prostě se to nepovedlo, i když šancí tam bylo
poměrně hodně. Ale je pravda,
že v některých utkáních ta naše
lajna nehrála dobře. Nicméně já
jsem v tomhle případě optimista
a věřím, že se body zase dělat
budou. Od toho tady jsme.

D

alším ze zkušených hráčů je 36letý Roman Kukumberg,
kterému start do sezóny nevyšel špatně. Slovenský útočník
je se třemi góly druhým nejlepším střelcem a v tabulce pravdy
mu se sedmi plusovými body patří v týmu první místo. Také on
má zatím ze startu nového ročníku smíšené pocity.
Nějaké góly jsem dal, ale to je
úplně na vedlejší koleji. Důležitý
je výsledek. Je jasné, že jsme
všichni chtěli být v tabulce
mnohem víš. Ty úvodní zápasy
byly takové smolné, tam jsme
určitě měli získat o pár bodů
víc. Rozhodně to nebylo tím,
že bychom se po vydařené přípravě nějak uspokojili,
nebo něco podobného. Je
jasné, že si nemůžeme dovolit
dostávat takové góly, jaké

DNEŠNÍ ZÁPASY:

ZÁPASY 10. KOLA
PÁTEK 7. 10.:

ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

15:30
15:30
17:00
17:00
17:15
17:30

CHOMUTOV - OLOMOUC
K. VARY - LITVÍNOV
MOUNTFIELD HK - LIBEREC
ZLÍN - TŘINEC
BRNO - SPARTA
ML. BOLESLAV - PARDUBICE

17:00
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30

TŘINEC - BRNO
CHOMUTOV - ZLÍN
PLZEŇ - LITVÍNOV
LIBEREC- VÍTKOVICE
OLOMOUC - MOUNTFIELD HK
SPARTA - ML. BOLESLAV

dostáváme a dělat takové
chyby. To je jednoduše jenom
v nás. V každém jednom hráči.
Co říkáš na hru Liberce
v nové sezóně?
Abych pravdu řekl, tak jsem ho
vůbec nesledoval, není na to
čas. To až u videa před utkáním
nám trenéři rozeberou jejich
hru a budeme se na to cíleně
připravovat. Ale určitě mají svou
kvalitu a hokejově to bude hra
ve vysokém tempu, asi podobně
jako se Spartou. V minulých
sezónách se nesmírně zlepšili
a zápasy s Libercem patřily
k nejnamáhavějším. Poslední
zápas s Tygry v minulé sezóně
byl od nás jedním z nejlepších a přesně to teď musíme
zopakovat. Hodit neúspěchy
za hlavu a jít si pro výhru.
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ASISTENT TRENÉRA
STARŠÍCH DOROSTENCŮ
LIBOR PIVKO:
JSEM VDĚČNÝ, ŽE JSEM
MOHL ZŮSTAT U HOKEJE

S

tarší dorostence vede od začátku přípravy na sezónu nové
trenérské duo Miroslav Krupka - Libor Pivko. Pro druhého
zmíněného je pozice trenéra novou zkušeností, vždyť bohatou
aktivní kariéru ukončil teprve před dvěma lety. Hradeckým
mládežníkům má ale rozhodně co nabídnout. Ve vrcholovém
hokeji okusil NHL, působil v AHL, KHL a samozřejmě v české
nejvyšší soutěži. Teď chce předávat své zkušenosti dál a
společně s jeho trenérským kolegou se mu to daří. Starší
dorostenci jsou na vítězné vlně, z osmi odehraných klání jich
stejný počet vyhráli.
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K týmu starších dorostenců
jste se připojil před začátkem
letní přípravy. Jak se váš
přesun do Hradce zrodil?
Kontaktoval mě Tomáš
Martinec, který se dozvěděl, že jsem po neúspěchu
v Šumperku, se kterým jsme
vypadli, skončil jako trenér.
Hodně mě potěšilo, že mě
oslovil a měl o mě velký zájem.
Tomáš řekl, že by byl rád,
kdybych do Hradce přišel. Já
se na rovinu přiznám, že jiných
nabídek moc nebylo, takže
jsem nabídku rád přijal. Chtěl
jsem zkusit něco nového, navíc
v trenérské kariéře se stále
učím. Je vidět, že se tady s mládežnickými kategoriemi pracuje
opravdu dobře, máme výborný
trenérský kolektiv, takže je
radost chodit do takové práce.
Trenérským kolegou vám
je Miroslav Krupka, který
se k mužstvu také připojil
před sezónou. Jak funguje vaše spolupráce?
S Mírou Krupkou jsme skvělá
vyvážená dvojka. Je to super

chlap, který dělá svou práci strašně rád. Už trenéřinu
dělá nějakou dobu, takže
se od něj i učím a nabírám
zkušenosti. Myslím si, že nám
spolupráce klape. Roli v týmu
máme rozdělenou, já střídám
útočníky, kolega má obránce. On je hlavní trenér, takže
má samozřejmě hlavní slovo.
Na druhou stranu je ale takový,
že se spolu hodně radíme
a rozhodujeme se společně.
Vašim svěřencům se daří výborně, drží se na špici tabulky
skupiny Střed. Jaké jste si
předsevzali cíle do sezóny?
Už když jsem do Hradce přišel,
věděl jsem od předešlých trenérů, že tenhle ročník bude silný.
Nemůžu ale říct, že bych čekal,
že budeme hrát takhle výborně,
jelikož jsem dřív s touto věkovou
kategorií nepřišel do styku.
Všechno je pro mě nové a hodně věcí se ještě za pochodu
učím. Ambice byly ale vždy
stejné – dostat se do play off.
Tam už je to jiná soutěž, hra je
trochu odlišná. Chceme na to
kluky dobře připravit. Díváme
se hlavně na to, jak hrajeme
jako tým. Snažíme se dodržovat
systém, který je tady u mládeže nastavený. Chceme se
prezentovat aktivní hrou, kterou
se snažíme do kluků dostat
a myslím si, že se nám to daří.

Zatím nám ten systém vychází,
tak uvidíme, jak to půjde dál.
U týmu už tedy nějakou
dobu působíte. Jaká byste
vyzdvihl pozitiva a co naopak
vidíte jako menší mínus?
Rád bych vyzdvihl, že máme
pracovité kluky, kteří hlavně
chtějí makat. To je důležité.
Někdy je samozřejmě musíme pobídnout, ale většinou
je to opravdu tak, že trénují
poctivě, snaží se do tréninku
dát všechno. To je rozhodně
pozitivum. Na druhou stranu v tomto věku jsou kluci
v takovém stádiu puberty, kdy
jsou někdy jak z divokých vajec
a těžce se zvládají. S tím se ale
vždycky nějak vypořádáme.

Aktivní hráčskou kariéru
jste musel ukončit poměrně
mladý. Skončil jste ve
35 letech. Jaké zdravotní
důvody vás k tomu vedly?
Co se týče zdravotních probémů, bylo jich trochu více.
Nejprve to byl nějaký únavový
syndrom, poté syndrom vyhoření, takže těch věcí se nastřádalo
víc. Mým největším problémem
bylo ale koleno, které mě trápilo dlouho. Už v Kometě jsem
s ním měl dvě operace, ještě
jsem se potom zkoušel k hokeji
vrátit, už to ale bohužel nešlo.
Hned další sezónu jste
nastoupil jako asistent
trenéra u A-týmu Šumperka.
Byla pro vás práce

Daří se i oběma gólmanům. Oba shodně odchytali zatím čtyři zápasy. Jak
mají rozdělené role?
Klukům jsme řekli, jak to bude.
Ani jednoho jsme před sezónou
neznali, Štěpán Kouba tady tolik
nechytal, když tu byl Tomáš
Vomáčka. Letos jsme je oba
postavili na stejnou startovní
čáru, vždycky ví, kdo bude
v zápase chytat. Vědí, že kdo
bude více pracovat v tréninku,
ten poté dostane více prostoru.
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trenéra po ukončení kariéry jasnou volbou?
Byla. Už když jsem hrál aktivně
hokej, věděl jsem, že by mě
tahle práce bavila. Když
zjistíte, že se vaše kariéra
chýlí ke konci, tak pochopitelně
uvažujete, co dál. Pro mě je
trenéřina nejlepší cesta, kterou
můžu ostatním klukům předat
zkušenosti, které jsem za ty
roky nabral. Měl jsem tu čest
zažít NHL, kde byli hráči jako
Crosby nebo Malkin, v Nashvillu
třeba Martin Erat. Tři roky jsem
byl na farmě, poté v Rusku,
takže myslím, že pár zkušeností
z vrcholového hokeje, které
bych teď mohl předat těmhle
mladým klukům, mám. Chci
jim tím pomoci, aby i oni měli
možnost se dostat daleko nebo
ještě dále, než jsem se dostal já.

Práce s dospělými hokejisty je oproti té s mládežníky určitě odlišná. V čem
vidíte největší rozdíl?
Ten přístup je malinko jiný,
musíte se trošku krotit. Přeci
jen u dospělých chlapů už
můžete říct věci na rovinu, naopak u takhle mladých kluků
musíte přemýšlet, jak co řeknete a držet se trochu zpátky.
Je to odlišné, ale jak jsem již
zmínil, stále se jako trenér
učím, jelikož je to pro mě
nová zkušenost. Hlavně je
to ale asi v individuálním
přístupu k těm mladým
klukům, protože někteří
ještě nejsou až tolik mentálně vyspělí, abychom s nimi
mohli mluvit jako s dospělými.
Někdy se na ně musí mluvit
spíše jako rodič s dítětem.

Jaká změna vás tedy nejvíce
překvapila po přechodu
z kariéry aktivního hráče
na trenérskou činnost?
Asi si všichni představují, že je to
pohoda, ale řekl bych, že je to
jednou tak velká dřina, než když
působíte jako hráč. Už jen to, že
jsem měl odstát hodinu na ledě,
pro mě byl ze začátku problém,
šíleně mě bolely nohy. Je něco
jiného, když hrajete nebo pak
víceméně jen stojíte. Já navíc
chodím na led s ročníkem 2010,
ve kterém je můj syn, kterého
jsem taky dal do Hradce. Je to
opravdu náročné, často strávíte
na stadionu celý den, máte
klidně i čtyři tréninky. Rád vzpomínám, když jsem jako hráč šel
v deset hodin na led, v jedenáct
z ledu a ve dvanáct už jsem byl
doma. To byly zlaté časy a možná si spousta kluků neuvědomuje, jak se teď mají dobře. Ale
rozhodně si nestěžuju, jsem tady
rád a trenérská činnost mě baví.
Celkově jsem vděčný, že jsem
mohl i nadále zůstat u hokeje,
než jít normálně do práce.
Minulý týden odstartovala
hokejová základna, u které se také angažujete. Co
vás na práci s těmi nejmenšími baví nejvíce?
Práce u základny je krásná.
Vidíte, jak se děti radují z maličkostí, hokej ještě berou jako
zábavu. Je super sledovat, jak
se postupně vyvíjejí a rostou.
Na začátku neumí bruslit, pak
ale vidíte, jak rok od roku nabírají zkušenosti. Když člověk sám
hraje hokej, tak to nevnímá. Ale
když mám teď možnost to vidět
z druhé strany, tak mě to těší.
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