Sezóna 2016/17 / 13. kolo

ročník: 4 / číslo: 7 / zdarma

HOSTÉ

PLAKÁT: Rastislav Dej

telh_cz

hokejcz

Buď stále ve hře!

16. 10. v 17:00

telh_cz

telh_cz

PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

NÁROČNÉ OBDOBÍ
PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Vážení hokejoví fanoušci,

máme tu další neděli a to v úvodu nové sezóny Tipsport extraligy znamená
– hurá na hokej. Los tomu tak chtěl, že právě poslední den v týdnu je v Hradci
Králové téměř pravidelně zasvěcen nejrychlejší kolektivní hře.
A když se tak dívám na nejbližší zápasový rozpis Mountﬁeldu HK, tak mě trochu polévá horkost.
Jasně, jsou to profíci, dobře trénovaní, ale přeci jen – porce osmi ostrých zápasů v rozmezí pouhých
17 dnů dá pořádně zabrat. Navíc kluboví doktoři si na nedostatek práce v posledních dnech nemohou
stěžovat, před pátečním utkáním ve Zlíně se probírali zdravotními kartami hned šesti hráčů A-týmu.
Právě v takovýchto chvílích se ukazuje, jak je důležité mít širší kádr s možností sáhnout do rezervy
v Litoměřicích. Rozpis je napěchovaný především kvůli předehrávkám kol, během kterých budou
naši hokejisté hájit barvy klubu a vlastně i celé České republiky na prestižním Spenglerově poháru.
Nadcházejících 14 dnů ukáže, jak na tom opravdu jsme. Nejen po fyzické, ale také po mentální stránce.
Pokud náročné období hradečtí hokejisté zvládnou a body budou naskakovat na jejich konto, věřím,
že právě tato část sezóny může naznačit, jak na tom v aktuálním ročníku
opravdu budeme. Tak vzhůru do boje, další na řadě je Chomutov.

HRADEC, OLÉÉÉ!

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
Zás.

Prům.

42

BRANKÁŘI
Patrik Rybár

1993

3

192

76

69

2,19

90,79

0

90

Ondřej Kacetl

1990

7

396

173

157

2,42

90,75

1

31

Jaroslav Pavelka

1993

2

93

48

43

3,23

89,58

0

OBRÁNCI

ročník

Záp.

Min.

Střely

%

+/-

SO

ročník

Záp.

Góly

Asis.

Body

67

Stanislav Dietz

1990

11

2

3

5

2

T. min
4

15

Blaž Gregorc

1990

11

2

2

4

0

4

19

Martin Pláněk

1991

8

0

2

2

2

8

23

René Vydarený "A"

1981

10

0

2

2

3

4

5
69
4
28

Karel Plášil

1994

5

0

1

1

2

2

Zdeněk Čáp

1992

10

1

0

1

1

10

Jake Newton

1988

2

0

0

0

1

0

Aleš Pavlas

1982

4

0

0

0

-1

6

18

Jindřich Barák

1980

4

0

0

0

1

0

13

Martin Štajnoch

1990

11

0

0

0

3

16

95

Štěpán Havránek

1997

0

0

0

0

0

0

ÚTOČNÍCI
96

Richard Jarůšek

1991

11

6

6

12

9

6

26

Jaroslav Bednář "C"

1976

11

4

7

11

0

0

22

Jiří Šimánek

1978

11

3

6

9

2

8

25

Andris Džerinš

1988

11

3

5

8

6

8

27

Rastislav Dej

1988

11

3

5

8

5

4

16

Roman Kukumberg

1980

11

4

2

6

7

4

65
9

Rudolf Červený "A"

1989

9

2

3

5

1

14

Bedřich Köhler

1985

11

2

3

5

0

16

91

Tomáš Knotek

1990

11

2

2

4

0

0

11

Ryan Potulny

1984

11

1

3

4

-5

4

98

Radovan Pavlík

1998

10

1

0

1

-3

4

63

Jaroslav Dvořák

1999

1

0

0

0

0

0

17

Ondřej Kopta

1995

2

0

0

0

0

0

92

Lukáš Nedvídek

1994

4

0

0

0

0

0

aktualizováno 13. 10.
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 13. KOLA

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

PIRÁTI CHOMUTOV
Piráti Chomutov a.s.
Mostecká 5773, Chomutov 430 01
Klubové barvy: bílá, modrá a červená
www.piratichomutov.cz
BRANKÁŘI
2
50

Zás.

Prům.

Jan Strmeň

1991

2

114

46

42

2,11

91,3

0

Ján Laco

1981

10

554

240

208

3,47

86,67

0

OBRÁNCI

ročník

Záp.

Min.

Střely

%

+/-

SO

ročník

Záp.

Góly

Asis.

Body

90

Jan Rutta

1990

11

2

6

8

-5

T. min
8

16

Juraj Valach

1989

11

2

5

7

6

18
4

44

Brett Skinner

1983

11

1

6

7

0

96

Jaroslav Mrázek

1986

9

1

0

1

0

2

20

Brett Flemming

1991

11

0

1

1

-2

33
2

25

Lukáš Chalupa

1993

2

0

0

0

-1

24

Ondřej Buchtela

1999

2

0

0

0

-1

0

72

Ondřej Dlapa

1991

11

0

0

0

-4

14

Tomáš Kudělka

1987

11

0

0

0

5

6

7

ÚTOČNÍCI
62

Vladimír Růžička

1989

11

5

8

13

3

2

33

Michal Poletín

1991

11

6

5

11

4

4

82

Michal Vondrka "C"

1982

11

4

7

11

3

14

71

Ivan Huml

1981

11

5

4

9

-3

24
4

10

David Kämpf

1995

11

4

3

7

0

97

David Kaše

1997

9

3

3

6

1

4

14

Marek Tomica

1981

11

3

2

5

-1

2

19

Dávid Skokan

1988

11

0

5

5

0

6

11

Petr Koblasa

1993

11

1

3

4

3

2

88

Jakub Sklenář

1988

2

1

0

1

1

0

31

Štěpán Hřebejk "A"

1982

9

0

1

1

-6

0

Marek Račuk

1992

11

0

1

1

-4

4

Martin Šťovíček

1995

11

0

0

0

-5

2

5
61

aktualizováno 13. 10.

REALIZAČNÍ TÝM

Vladimír Růžička, hlavní trenér
Petr Martínek, asistent trenéra
Jan Šťastný, asistent trenéra
Dušan Strharský, trenér brankářů
Petr Švehla, kondiční trenér
Roman Lauko, vedoucí mužstva

Pavel Mošna, kustod
Zd. Šašek, Fr. Moščic, maséři
Peval Wildumetz, fyzioterapeut
MUDr. Petr Šizling, lékař

SOUPISKY — 5

na dlouhých 13 let setrval
v 2. české národní lize.
Vysvobození přinesl až rok
1997, kdy Chomutov koupil
práva na 1. ligu od Ústí nad
Labem. Hned v první sezóně
po návratu do druhé nejvyšší
soutěže skončil Klub ledního
hokeje pátý, když potom nastřílel vůbec nejvíce branek v celé
soutěži. V ročníku 1999/2000
dokonce vyhrál základní
část a v zavedeném play off
nakonec nestačil na Duklu
Jihlava až v samotném ﬁnále.

P

od vedením Vladimíra Růžičky st. obsadili Piráti
z Chomutova v minulé sezóně osmou příčku a Roman
Červenka vyhrál kanadské bodování Tipsport extraligy.
v předkole play off si ve čtyřech zápasech Severočeši poradili
s brněnskou Kometou. Ve svém prvním čtvrtﬁnále v historii
klubu ale neuspěli. S pozdějším mistrem z Liberce padli 0:4
na zápasy.
Chomutovský hokejový klub byl
založen nedlouho po konci druhé světové války v roce 1945.
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 březnu 1956 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 částí chomutovské výpravy na palubě.
Pod troskami zahynuli vedoucí
výpravy Stanislav Vaisochr
a Jan Výborný, brankář Miroslav

6 — VIZITKA SOUPEŘE

Piráti si na svou možnost
bojovat o návrat do extraligy
museli počkat až do sezóny
2011/2012. V baráži narazili
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!

V sezóně 1963/64 museli
chomutovští po třinácti letech
opustit československou
elitu. Poté se začalo budovat
zcela nové mužstvo, které by
do Chomutova 1. ligu vrátilo.
To se podařilo v roce 1967.

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. Hned za rok
ale už byli zpět, když v baráži
poslali dolů pražskou Slávii.

Jako hrůzostrašná se 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

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 také v NHL a KHL.

Pašek a útočníci Zdeněk
Nový a Ondřej Borovička.

TAHOUNI CHOMUTOVA VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2015/2016

82
Michal Vondrka
34 let, útočník
Rychlé obousměrné křídlo s výbornou střelou
i rozehrávkou. S hokejem začínal v rodných
Českých Budějovicích a v roce 2005 dokonce
hostoval v Hradci Králové, za který nastoupil
v 1.lize k devíti zápasům. To už byl kmenovým
hráčem Slavie, se kterou získal v roce 2008 titul.
Hrál na třech světových šampionátech a před čtyřmi
lety dosáhl s reprezentací na bronz. Ve Slovanu
Bratislava si zahrál 3 roky v KHL a od minulé
sezóny se stal posilou a zároveň kapitánem Pirátů.

62
Vladimír Růžička
27 let, útočník
Ve velkého hokejistu vyrostl v pražské Slavii
a dlouho nepoznal jiný dres, než ten sešívaný.
Změna přišla až před dvěma lety, kdy jeho otec
Vladimír Růžička starší odešel dělat poradce do
Chomutova a syn ho poté následoval. Titul se
Slavií získal v roce 2008 ještě v juniorských letech.
Pravidelně posbírá kolem 30 kanadských bodů
za sezónu a současný ročník zatím
rozjel na osobní rekordní zápis.

DOMÁCÍ
CHOMUTOV
MOUNTFIELD HK
CHOMUTOV
MOUNTFIELD HK

HOSTÉ
MOUNTFIELD HK
CHOMUTOV
MOUNTFIELD HK
CHOMUTOV

SKÓRE

2 : 1 SN
2:4
2:0
2 : 3 SN

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 216 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ:
NEJMLADŠÍ HRÁČ:
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
NEJLEHČÍ HRÁČ:

Marek Tomica – 35 let
Ondřej Buchtela – 16 let
Juraj Valach – 202 cm
Jakub Sklenář – 175 cm
Michal Poletín – 107 kg
Martin Šťovíček – 71 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI:
Ján Laco, Dávid Skokan, Juraj Valach - Slovensko
Brett Skinner, Brett Flemming - Kanada
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,41 let

71
Ivan Huml
35 let, útočník
Kladenský odchovanec vyrazil už ve svých
18 letech vydobýt si své místo pod sluncem
v nejprestižnější lize světa. Draftován byl týmem
Boston Bruins a za Medvědy nastoupil během
tří let k 49 utkáním v NHL. Severní Ameriku následně vystřídal za sever Evropy, konkrétně ﬁnské
TPS Turku a švédskou Moru. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhl playmaker Huml v Kärpatu
Oulu, kde hrál posledních 5 sezón, nosil „A“
na dresu a získal dvakrát titul v SM-liize.

50
Ján Laco
34 let, brankář
V 34 letech má slovenský gólman zkušeností na
rozdávání. Hokejově vyrůstal v Liptovském Mikuláši,
odkud se ve 24 letech vydal do světa. Během
následujících šesti let vystřídal na Slovensku hned
5 různých dresů, aby v roce 2011 získal angažmá ve Lvu Poprad a dostal se do KHL. V prestižní
soutěži chytal ještě následující 4 ročníky, ale to
už bylo v barvách Doněcku a Astany. Jako nová
posila Pirátů poprvé působí v české soutěži. Třikrát
byl brankářskou jedničkou slovenského výběru na
MS, kde v roce 2012 získal stříbrnou medaili.

90
Jan Rutta
26 let, obránce
Narodil se v Písku, hokejově se zoceloval v Plzni,
ale už od 19 let spojil svou kariéru s Chomutovem.
Ve 26 letech tak patří ke služebně nejstarším hráčům Pirátů. Za minulé dvě sezóny se vypracoval
v jednoho z klíčových obránců týmu.
Od mládežnických kategorií pravidelně reprezentoval Českou republiku a v minulé sezóně se
dočkal národního dresu také mezi dospělými.
OPORY SOUPEŘE — 7

Neber mi ji! Byla drahá…

Fakt nikomu nechybí?

Hele, teď na tebe nemám čas.
Tady si stoupni a zůstaň!
SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11

Pleťová maska s bylinkou Šimi

Jako Rybka na ledě

Chlapi, to jsou ty naše klacky

14 — SPOUŠŤ STANDY SOUČKA

BRANKÁŘSKÉ
BETONY

HOKEJOVÝ
PELMEL

Chrániče nohou jsou nezbytnou součástí
výstroje brankářů v hokejových sportech.
Poslouží nejen jako ochrana před zlomeninami
a modřinami, ale v ledním hokeji také coby
nástroj k odrážení puků a vykrytí prostoru
ve spodní části branky.

Brankáři si snažili chránit nohy
již v Kanadě v 19. století.
Prvním materiálem byly noviny,
což do míry efektu nebylo
kdovíco. V Evropě se začaly
chrániče rozšiřovat postupně
na počátku 20. století.
Ještě předtím měl například
český gólman Josef Gruss
na prvním mezinárodním
turnaji hokejových reprezentací
v Chamonix jako chránič
omotanou šálu kolem kotníku.
Původně se pro výrobu
betonů používala kůže,
dnes se zpravidla jedná
o kombinaci umělých vláken
a různých patentovaných
materiálů ze strany, kde má
brankář upevněnou nohu.
Na vnitřní straně bývají
chrániče anatomicky tvarované

a připínají se k nohám
na několika místech řemínky.
Brankářský chránič nohy dole
obepíná botu brusle a nahoře
končí zhruba v půli stehen.

ROCK SYMPHONIES
A TRIBUTE TO DEEP PURPLE
In memoriam Jon Lord ve světové premiéře

15. 12. 2016 od 19:00 hod.
FORTUNA aréna Hradec Králové
Předprodej vstupenek na www.mountﬁeldhk.cz,
www.hkpoint.cz, www.ticketportal.cz

Rozměry betonů jsou závislé
na velikosti brankáře a jeho
věkové kategorii. Nelze ale
porušit maximální hranici,
danou pravidly daných soutěží.
Betony by měly končit asi
10 - 12 cm nad koleny. Pokud
jsou betony moc vysoké,
brání brankářovi v dobrém
načasování pádu na kolena
a udržet rovnováhu ve stoje.
Když jsou betony příliš krátké,
nemusí dostatečně chránit
koleno při kleknutí. Podle
pravidel IIHF nesmí šířka
chrániče překročit 28 cm
a výška měřená uprostřed
96,52 cm.
HOKEJOVÝ PELMEL — 15

MUŽSTVO MUSÍ CHTÍT,
PAK PŘIJDE I ŠTĚSTÍ,
ŘÍKÁ JIŘÍ ŠIMÁNEK

J

iří Šimánek neměl v minulé sezóně na růžích ustláno. Svlékl
dres s kapitánským céčkem a také herně to nebylo úplně
ono. Právě tam ale ukázal svůj charakter. I když se nedařilo
přidávat lehce kanadské body, dřel a svou houževnatostí se
opět vypracoval v nepostradatelného hráče. Přesto, že jeho
úkolem už není dávat góly a sbírat asistence zápas co zápas,
při každém střídání je na ledové ploše nepřehlédnutelný.
Navíc svou dávkou humoru umí bavit na potkání. Pro příklad,
tady jsou odpovědi Jiřího Šimánka na otázky tak, jak je poslal
poprvé: 1.ano, 2.docela dost, 3.štěstíčko a srdíčko, 4.ano, 5.ne,
6.rozhodně ano, 7.kdo?, 8.ano, 9.je. Naštěstí po pár minutách
přišel druhý email. :-)
16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Šimi, na domácím ledě jste
v posledních dvou utkáních
zabrali. Sice to nebylo za plný
počet bodů, ale výhry na nájezdy s Libercem a Třincem
jsou určitě cenné. Je to tak?
Začátek soutěže jsme neměli dobrý, a proto si teď
těch vítězství za sebou
vážíme. Byly to týmové
výkony a to je nejdůležitější.
Jak to povzbudilo
celkově kabinu?
Když se vyhrává, je samozřejmě větší pohoda jak
v kabině, tak i na tréninku.
Co rozhoduje o tom, aby
se vyrovnané zápasy
těsně prohrávaly, nebo
naopak vyhrávaly?
Někdy štěstí, jindy blbej faul,
nebo špatnej odraz puku, ale
vždy to mužstvo musí chtít.
Pak se to většinou odrazí
k vám nebo dáte nějakou haluz.

Došlo k promíchání řad
a zdá se, že si s Richardem
a Džerou vyhovíte?
Oba jsou silní na puku, umí
nahrát i zakončit. Zápasy,
které jsme spolu odehráli,
byly docela dobré a věřím,
že ty další budou ještě lepší.
Přihrávka rybičkou na gól
Andrisovi jakoby demonstrovala tvou zarputilost. Je
to klíčová vlastnost, která
tě dostala zpět do sedla?
Spíš bych řekl vytrvalost
a touha vyhrávat. Že se to
někdy nepovede, to je sport.
S Chomutovem jsme v min
sezóně odehráli vyrovnané
zápasy, ale všechny prohráli. Byla to náhoda?
Tak bilance to není zrovna nejlepší, :-) ale žádné závěry bych
z toho nedělal. Doufám, že tuto
sezónu to bude třeba obráceně.

Piráti mají opory v Michalovi
Vondrkovi, který je také
Budějovičák, nebo Ivanu
Humlovi, se kterým se
také určitě znáš.
Jo, jo v Budějicích jsme
s Michalem odehráli nějaké
sezóny, než odešel na Slavii.
Je to hodně bruslivý hráč
a určitě si na něj musíme dát
pozor. Stejně jako na "Evžena"
Humla, který je silný
v předbrankovém prostoru.
A ještě bych zmínil mého
souseda Štěpána Hřebejka.
Je sice malej ,ale šikovnej.
Přišlo několik zranění mezi útočníky, teď se
asi ukazuje, že je dobré
mít širší základnu?
Samozřejmě, proto dostanou
větší prostor se ukázat
kluci z Litoměřic.

Máte sérii osmi zápasů
v 18 dnech, není to smrtící?
Je to velká porce, proto budou
více než kdy jindy důležité
věci, jako dobrá regenerace,
jídlo, nebo kvalitní spánek.

DNEŠNÍ ZÁPASY:
ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

15:00
15:30
17:00
17:00
17:30
17:30
18:20

PLZEŇ - SPARTA
KARLOVY VARY - ZLÍN
MOUNTFIELD HK - CHOMUTOV
BRNO - OLOMOUC
LITVÍNOV - PARDUBICE
MLADÁ BOLESLAV - LIBEREC
VÍTKOVICE - TŘINEC

PŘÍŠTÍ ZÁPASY
ÚTERÝ 18. 10.:
ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

17:00 VÍTKOVICE - PLZEŇ
17:30 LITVÍNOV - MOUNTFIELD HK
18:30 SPARTA - KARLOVY VARY
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1. TŘÍDA PRACUJE POD KOUČEM
PATRIKEM STEHNEM A PATRONEM
BEDŘICHEM KÖHLEREM

T

řebaže na ně není upřena taková pozornost, dost možná pod Bílou věží vyrůstá nový
reprezentant či budoucí modla hradeckého hokeje. To vše ukáže až čas, avšak jedno je
jisté. Hokejisty 1. třídy má na starost hlavní trenér Patrik Stehno, na vše pak zodpovědně
dohlíží patron Bedřich Köhler. Jak tedy sezóna hráčů narozených v roce 2010 probíhá?

PATRONI MLÁDEŽE:
JUNIOŘI

JAROSLAV PAVELKA

STARŠÍ DOROST

JAROSLAV KUDRNA

MLADŠÍ DOROST

RUDOLF ČERVENÝ

8. TŘÍDA

JOSEF MARHA

7. TŘÍDA

ONDŘEJ KACETL

6. TŘÍDA

MARTIN PLÁNĚK

5. TŘÍDA

JIŘÍ ŠIMÁNEK

4. TŘÍDA

RASTISLAV DEJ

3. TŘÍDA

RENÉ VYDARENÝ

2. TŘÍDA

ZDENĚK ČÁP

1. TŘÍDA

BEDŘICH KÖHLER
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Jakou úlohu hráč hradeckého
A-týmu u hokejových nadějí
má? „S hráči chodím na led,
ale s tím, že je tam dalších
dva až pět trenérů, takže
jsem jen další v pořadí.
Když vidím, že někdo dělá
něco špatně, tak se snažím dětem poradit,“ uvádí
na pravou míru svůj význam
v roli patrona Bedřich Köhler.
Hradecká devítka má tak
dokonalý přehled i o prvních
hokejových krůčcích svého syna
Alexe, jenž je členem týmu
1. třídy. „K hokeji syna natáhlo
to, že jsem ho bral do kabiny a že chodí na zápasy.
Nějakým způsobem je to pro
něj zajímavé, ale jestli jednou
bude hrát hokej, na to odpovědět nedokážu. Chci, aby
do nějaké 4. třídy dělal další
věci, věnoval se sezónním
sportům. V létě ať hraje fotbal
nebo basketbal a v zimě
pak hokej. Třeba teď chodí
na lezeckou stěnu, takže ať
si vyzkouší všechno. Pro mě
za mě ať hraje na kytaru,“ měl
by radost i z muzikanta v rodině
pyšný usmívající se otec.
Jelikož kariéra profesionálního
hokejisty nemůže trvat věčně,

BEDŘICH KÖHLER: DĚTI
TRÉNINKY BAVÍ, O TO JDE
V PRVNÍ ŘADĚ
je otázkou, jakým směrem se
budou ubírat kroky jednatřicetiletého hráče poté, co pověsí
brusle na hřebík. „Přiznám se,
že už jsem o tom uvažoval. Já
jsem spíše v kategorii trenérů,
kteří pracují s malými dětmi.
Ve starších kategoriích už je
vyšší tlak ze strany rodičů
a i důraz na výsledky je větší.
Kdybych si to měl představit, tak bych se viděl jako
trenér u dětí do nějaké čtvrté
třídy,“ zamýšlí se nad budoucí
kariérou trenéra urostlý útočník.
V roli patrona mládeže může
Bedřich Köhler sbírat první
zkušenosti z tréninků těch
nejmenších. Jak tedy vidí
práci celého realizačního týmu

vedeného trenérem Patrikem
Stehnem? „Líbí se mi, jak to
Patrik Stehno s ostatními trenéry dělá. Děti to baví, o což
jde v první řadě!“ vyzdvihuje
hokejista piplavou práci trenérů.
A jak zkušený hráč vzpomíná
na své vlastní hokejové začátky
a má na ně i nějaké památky?
„Měli jsme doma nějaká
videa, možná to má mamka
ještě někde schované. Že
bych na to koukal, to ne, ale
někdy si určitě vzpomenu. Asi
tak jako každé jiné dítě, i já
jsem začal chodit do školičky
bruslení, poté přišla hokejová škola a pak už to šlo dál
a dál,“ vybavuje si start své
hokejové kariéry patron 1. třídy.
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Liberce sehrají mladé naděje
kvalitní turnaje v každém
ze zúčastněných měst.

PATRIK STEHNO: PATRONI
MLÁDEŽE? SKVĚLÉ, ŽE ZDE
TATO MOŽNOST JE
Jelikož se vedení Mountﬁeldu
nesoustředí pouze na výsledky
A-mužstva, ale myslí i na budoucnost, pracuje soustavně i s mládeží, včetně těch
nejmenších. Kvalitu práce oproti
loňské sezóně má pozvednout
mimo jiné i to, že hráči 1. třídy
trénují častěji. Týdenní náplň
čtyř tréninkových jednotek dává
větší manévrovací možnosti
rodičům, kdy ne všechny děti

dochází na veškeré tréninky.
Velkou novinkou je, že hokejisté
1. třídy narození v roce 2010
hrají soutěž s ročníky 2009.
Zhruba jedenkrát za měsíc
tak svěřenci Patrika Stehna
sehrají utkání se staršími
hokejisty. Stálicí pak zůstává účast týmu v Libereckém
poháru, kdy ve společnosti
týmů Mladé Boleslavi, pražské Sparty a pořadatelského

O tom, že mladíci raději hrají
zápasy, než trénují, nemůže být
pochyb. Jak se ale na možnost
startovat na turnaji dívá trenér
Patrik Stehno? „Tahle soutěž
je úplně skvělá! Spousta dětí
dostane možnost si zahrát,
což se mi libí. Spolupráce
s ostatními týmy navíc byla
vždycky velice dobrá, takže
to celé funguje, dodržují se
pravidla a zahrají si všechny
děti,“ sdílí nadšení se svými ovečkami mladý kouč.
O své úloze v pozici patrona již
Bedřich Köhler hovořil, ale jak ji
vnímá samotný lodivod střídačky 1. třídy? „Béďa má v ročníku 2010 syna Alexe, takže
dochází na skoro všechny tréninky, do kterých se i zapojuje. Pomáhá nám s dětičkami,
pro které jsou to první krůčky
na ledě. Děti jsou rády, že takový hráč, kterého vidí večer
na hokeji, s nimi chodí pravidelně na tréninky. Je skvělé,
že zde tato možnost je,“
kvituje přítomnost člena A-týmu
na trénincích Patrik Stehno.
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