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HOSTÉ

PLAKÁT: Blaž Gregorc
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hokejcz

Buď stále ve hře!

11. 11. v 18:00

telh_cz

telh_cz

PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

S POZITIVNÍ
CHEMIÍ PO VÝHŘE
V DERBY VZHŮRU
NA CHEMIKY!
Vážení fanoušci hradeckého hokeje,
první sezónní reprezentační přestávku máme za sebou a už se opět rozhořely boje o extraligové
body. Je skvělé, že hráči Mountﬁeldu HK dokázali navázat na výsledky před pauzou a přivezli
plnou porci bodů z derby. Pro zajímavost, Hradec ovládl souboj o východní Čechy za poslední
tři sezóny podesáté ze čtrnácti vzájemných utkání a posedmé z uplynulých osmi vzájemných
měření sil. Velkou měrou k tomu pomohli také fanoušci, kteří se opět vydali na jih ve velkém počtu
a rozhodně byli slyšet. A koneckonců také vidět. Nápady fanklubu neberou konce a pláštěnkové
choreo nemělo chybu. I když mračna se už zkraje sezóny více stahují nad pardubickým Dynamem.
Bylo by skvělé, kdyby hradecký tým přidal na šňůrku čtvrtý vítězný korálek v dnešním duelu
s Litvínovem. Kvůli předehrávkám z období účasti týmu na Spenglerově poháru, nastoupíme
proti chemikům už potřetí v sezóně. První dva zápasy na domácím ledě vyhrála Verva za
dva body, když jednou uspěla v prodloužení a jednou na nájezdy. V domácím prostředí
se ale svěřencům Václava Sýkory daří mnohem více, což potvrzuje série pěti výher.
Je také pozitivní, že se postupně vyprazdňuje marodka. Z klíčových opor ještě
zůstává mimo sestavu Andris Džerinš, ovšem už tento týden začal polykat tréninkové
dávky a během několika příštích dnů by měl také on hlásit návrat do akce.

A MY HLÁSÍME – POJĎME OPĚT DO TOHO. 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
ročník

Záp.

42

BRANKÁŘI
Patrik Rybár

1993

12

739

323

298

2,03

92,26

0

90

Ondřej Kacetl

1990

7

397

173

157

2,42

90,75

1

31

Jaroslav Pavelka

1993

2

93

48

43

3,23

89,58

ročník

Záp.

OBRÁNCI

Min.

Střely

Zás.

Prům.

Góly

Asis.

Body

%

+/-

SO

0
T. min

67

Stanislav Dietz

1990

20

4

7

11

4

15

Blaž Gregorc

1990

20

3

4

7

2

6

19

Martin Pláněk

1991

17

1

5

6

6

8

6

23

René Vydarený "A"

1981

14

0

5

5

8

10

13

Martin Štajnoch

1990

20

1

1

2

4

36
0

Zdeněk Čáp

1992

11

0

1

1

-5

Jake Newton

1988

12

0

1

1

-2

8

28

Aleš Pavlas

1982

19

1

0

1

-2

12

18

Jindřich Barák

1980

4

0

0

0

1

0

16

69
4

ÚTOČNÍCI
96

Richard Jarůšek

1991

20

9

10

19

11

26

Jaroslav Bednář "C"

1976

20

6

13

19

0

4

22

Jiří Šimánek

1978

20

3

11

14

2

10
18

9

Bedřich Köhler

1985

20

5

5

10

6

25

Andris Džerinš

1988

13

4

5

9

5

8

27

Rastislav Dej

1988

14

4

5

9

0

6

11
65

Ryan Potulny

1984

18

3

5

8

-3

8

Rudolf Červený "A"

1989

10

3

3

6

7

14
4

16

Roman Kukumberg

1980

13

4

2

6

1

29

Michal Dragoun

1983

9

2

3

5

-3

6

91

Tomáš Knotek

1990

20

2

3

5

0

2

12

Tomáš Bulík

1985

13

1

1

2

-2

4

92

Lukáš Nedvídek

1994

13

1

0

1

-1

0
4

98

Radovan Pavlík

1998

16

1

0

1

-3

93

Petr Beránek

1993

1

0

0

0

0

0

63

Jaroslav Dvořák

1999

4

0

0

0

-1

2

17

Ondřej Kopta

1995

5

0

0

0

0

0

71

Jan Veselý

1994

8

0

0

0

-2

6

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 19. KOLA

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

HC VERVA LITVÍNOV
HC VERVA LITVÍNOV a.s. S. K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
Klubové barvy: žlutá a černá
www.hcverva.cz
ročník

Záp.

32

BRANKÁŘI
Jaroslav Janus

1989

15

895

426

398

1,88

93,43

2

37

Jaroslav Hübl

1982

3

181

75

68

2,32

90,67

0

OBRÁNCI

Min.

Střely

Zás.

Prům.

%

ročník

Záp.

Góly

Asis.

Body

90

Daniel Sørvik

1990

19

4

7

11

6

6

29

Tomáš Pavelka

1993

19

3

5

8

10

12

28

Karel Kubát

1988

18

0

4

4

-3

22

31

Jiří Gula

1989

19

2

1

3

-2

8

45

Filip Pavlík

1992

16

0

2

2

-6

8

Martin Kokeš

1995

13

0

1

1

3

2

Zbyněk Sklenička

1981

19

0

1

1

-5

10

14

3
88

+/-

SO

T. min

ÚTOČNÍCI
16

František Lukeš

1982

19

6

13

19

1

26

Viktor Hübl "A"

1978

19

8

7

15

1

6

78

Robin Hanzl "A"

1989

19

3

9

12

-1

12

12

Jakub Černý

1987

17

5

4

9

2

26

85

Richard Nejezchleb

1994

11

2

5

7

-3

16

20

Miloslav Hořava

1982

17

2

5

7

-2

8

79

Martin Hanzl

1993

17

4

2

6

-2

12

Kristian Reichel

1998

18

2

4

6

-2

0

Michal Trávníček "C"

1980

18

3

2

5

4

36

41

Rostislav Martynek

1982

9

0

4

4

3

2

81

Lukáš Válek

1994

12

3

1

4

2

0
2

22
5

89

Josef Stříbrný

1996

10

3

0

3

6

18

František Gerhát

1990

13

1

1

2

1

2

64

Ondřej Jurčík

1992

19

2

0

2

0

18

91

Jiří Doležal

1985

4

0

1

1

0

0

24

Tomáš Doležal

1990

5

0

0

0

-1

27

REALIZAČNÍ TÝM

Radim Rulík, hlavní trenér
Darek Stránský, asistent trenéra
Jiří Šlégr, asistent trenéra
Miroslav Rykl, vedoucí mužstva
Zdeněk Orct, trenér brankářů

Ondřej Ježek, kondiční trenér
František Pinc, masér
Roman Reif, masér
Zdeněk Klimpl, kustod
MUDr. P. Myšák, MUDr. J. Bednář, lékaři

SOUPISKY — 5

garantem hokeje v Litvínově
podnik Chemopetrol, později
Unipetrol. V závěru desetiletí se
k němu přidružilo město Litvínov.
Tým jen výjimečně chyběl v play
off. V roce 1991 byl potřetí
v historii druhý (za Jihlavou).
V roce 1996 ve čtvrtﬁnále play off
Severočeši vyřadili Zlín, v semiﬁnále favorizovanou Spartu a podlehli až ve ﬁnále Vsetínu. Dorostla
další silná generace, převážně
ročníku 1971: Beránek, Reichel,
Ručinský, Šlégr, Lang, Čaloun.
Po průkopnících Hlinkovi,
Bublovi, Klímovi, P. Svobodovi
a Růžičkovi se také oni probojovali do NHL a osm z nich svou
kariéru korunovalo na ZOH 1998
v Naganu zlatými medailemi.

V

minulém ročníku dolehla na chemiky mistrovská kocovina
a málem z toho byl velký propadák. Po základní části byli
litvínovští druzí nejhorší, ale záchranářské práce zvládli.
V baráži se vyhnuli sestupu rozdílem osmi bodů.
Začátky organizovaného hokeje
v Litvínově jsou spojeny s 8.
listopadem roku 1945, kdy se
devět lidí sešlo v Učňovských
dílnách na Osadě a založili
„Hockeyový odbor Sportovního
klubu Stalinových závodů
Horní Litvínov“. Nebylo kluziště, nebyli hráči, nebyla
výstroj. Přesto se brzy hrálo.

trojnásobnými mistry světa
(1972, 76 a 77). Právě jejich
generace, generace prvních
odchovanců v „A“ mužstvu, se
postarala o premiérové klubové
úspěchy v domácí soutěži.

Podpora závodu, výstavba
zimního stadiónu a přechod
nejlepších hráčů z konkurenční
Čechie (Kordy) Litvínov v roce
1955 a zapálení průkopníků
způsobily, že už čtrnáct let
po svém vzniku postoupil první
tým do nejvyšší soutěže.

V 80. letech byl kádr Litvínova
doslova nabit kvalitními hráči,
mezi nimiž převládaly ofenzivní
typy. Mužstvo často nastupovalo
se čtyřmi útočnými formacemi.
Pravděpodobně jen přílišné
zaměření na ofenzívu klub připravilo o alespoň jeden titul. Blízko
k němu bylo v roce 1984. Získala
jej Jihlava, stahující na vojnu
hráče z celé republiky, včetně
litvínovských Rosola a Klímy.

V 70. letech dorostli Hlinka
s Bublou ve hvězdy Litvínova
i národního týmu a stali se

I v nových společensko-ekonomických poměrech po revoluci v roce 1989 zůstal hlavním

6 — VIZITKA SOUPEŘE

Na počátku nového tisíciletí
zamířil Ivan Hlinka trénovat
do NHL a stal se prvním
Evropanem, který jako hlavní
kouč odtrénoval za velkou
louží sezónu (v Pittsburghu).
Dále působil v Omsku a hlavně
u národního týmu. Ivan Hlinka
tragicky zahynul 16. srpna 2004
při autonehodě u Karlových
Varů. Nejlepším výsledkem klubu
v extralize bylo SF v roce 2000.
Černožlutý příběh napsal v ročníku 2014/15 zatím svou nejpovedenější kapitolu. Tradiční klub
slavil poprvé v historii titul šampiónů ČR! Konečně se tak naplnila
snaha mnoha hokejových generací. Svůj tým symbolicky dovedl
až na vrchol Martin Ručinský.
I ve svých 44letech patřil k nejlepším hráčům v celé extralize.
Poté olympijský vítěz z Nagana
a trojnásobný mistr světa ukončil
svou bohatou kariéru. Stejně jako
další litvínovská ikona – obránce
Jiří Šlégr. Verva dobyla titul v rozhodujícím sedmém ﬁnálovém
zápase v Třinci 23. dubna 2015.

TAHOUNI LITVÍNOVA

26
Viktor Hübl
38 let, útočník
Odchovanec chomutovského hokeje hrál během
své kariéry v české nejvyšší soutěži pouze za tři kluby – Litvínov, Slavii a České Budějovice. Patří mezi
nejlepší hráče na buly, má vynikající hokejové myšlení a produktivitu. Ve městě chemiků Hübl kroutí
už svou 12 sezónu. Zraje jako víno, v předminulém
ročníku pomohl Litvínovu k prvnímu titulu klubové
historie v pozici nejproduktivnějšího hráče extraligy.
Dal 21 gólů a přidal 37 asistencí. To mu bylo
36 let. Kanadské bodování vyhrál litvínovský hokejista naposledy v roce 1990 a byl jím Robert Reichel.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2015/2016
DOMÁCÍ
MOUNTFIELD HK
LITVÍNOV
MOUNTFIELD HK
LITVÍNOV

HOSTÉ
LITVÍNOV
MOUNTFIELD HK
LITVÍNOV
MOUNTFIELD HK

6:4
1:5
5:1
5:1

SKÓRE

MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK

3 : 2 SN
3:2 P

SEZÓNA 2016/2017
LITVÍNOV
LITVÍNOV

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 209 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ:
NEJMLADŠÍ HRÁČ:
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
NEJLEHČÍ HRÁČ:

Viktor Hübl – 38 let
Kristian Reichel – 18 let
Zbyněk Sklenička – 197 cm
Rostislav Martynek – 173 cm
Zbyněk Sklenička – 107 kg
Lukáš Válek – 70 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI:
Slovensko – Jaroslav Janus, Tomáš Frolo,
František Gerhát
Norsko – Daniel Sørvik
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,72 let

16
František Lukeš
34 let, útočník
Jedna ze současných hrajících ikon litvínovského
hokeje. Ofenzivně laděné produktivní křídlo nehrálo
v České Republice za žádný jiný klub už od
mládežnických kategorií. Jediná změna dresu
nastala v letech 2000 – 2006, kdy se Lukeš snažil
prosadit v zámoří. Na prestižní NHL ale nedosáhl.
V reprezentačním dresu odehrál 17 utkání,
ve kterých připsal 7 kanadských bodů.

5
Michal Trávníček
36 let, útočník
Kapitán týmu a vůdčí osobnost kabiny. Útočník, který
nikdy neudivoval porcemi kanadských bodů, ale
byl ho vždy plný led. Neúnavný bojovník, defenzivní křídlo hrající do těla, jenž neuhne před žádným
soubojem, a když je to zapotřebí, shodí také rukavice.
Rozhodčí mu v české nejvyšší soutěži udělili už
1370 trestných minut. V Litvínově hokejově vyrostl
a zůstal mu věrný po celou svou kariéru. V extralize
válí už 18 sezónu a „C“ na dresu nosí pátým rokem.
Na sedm zápasů si vyzkoušel reprezentační trikot.

78
Robin Hanzl
27 let, útočník
Šikovný útočník vyrůstal v Ústí nad Labem a do
nedalekého Litvínova šel před pěti lety nejprve na
hostování. V mistrovské sezóně odehrál výborné
play off, ve kterém vyhrál celkovou produktivitu.
V 17 zápasech vsítil 5 gólů a měl 10 brankových
asistencí. Od začátku nového ročníku povýšil do
pozice asistenta kapitána a má také za sebou první
reprezentační starty. Podobně jako Stanislav Dietz
z Mountﬁeldu HK, obdržel premiérově pozvánku
do národního týmu pro nedávný turnaj Karjala.

90
Daniel Sørvik
26 let, obránce
Ofenzivně laděný norský obránce je novou posilou týmu
a hned se stal oporou zadních řad. V Litvínově
o něj stáli už několik měsíců. Sørvik je stabilním členem
norské reprezentace, kde v seniorské kategorii oblékl
národní dres už ve dvaceti letech. Startoval na třech
světových šampionátech a Olympijských hrách 2014
v Soči. Před dvěma lety se v norské Valerenze Oslo stal
s 65 body nejproduktivnějším obráncem celé soutěže.
OPORY SOUPEŘE — 7

Vstřelení gólu slaví…

…každý po svém.

Další Výtisknutý puk. A zrovna od Bédy, ach jo…
SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11

Tak na tři…

„Kam ty body letí?“ „Já nevím, asi zase na sever.“

„Rolas, počkej chviličku, hned jsem zpátky!“
14 — SPOUŠŤ STANDY SOUČKA

ZIMNÍ
STADION

HOKEJOVÝ
PELMEL

Už samotný název jasně ukazuje, v jakém
že období to v daném místě žilo. V letech,
kdy nikdo neznal chladící zařízení, nebo krytou
halu, bylo prostě zapotřebí, aby příroda sama
rozhodla o tom, kdy se bude moci na stadiónech bruslit,
či hrát hokejový zápas. V době posledních „zim“ let minulých
by se diváci nejrychlejší kolektivní hrou příliš nepobavili,
naštěstí před 60 – 100 lety vypadaly zimy trochu jinak.

První zimní stadion
v Československu byl
slavnostně otevřen v Praze
na Štvanici 17. 1. 1931
utkáním LTC Praha –
Manitoba University, které
skončilo 0:2. Investorem
byly Pražské vzorkové
veletrhy. Kompletní stavba
byla dokončena o něco
později a 6. listopadu 1932
proběhlo druhé otevření
zápasem ČSR – Francie 4:4.
Na stadion se vešlo 10 tisíc
diváků. V letech 1933, 1938,
1947 a 1959 se na něm
konalo MS v ledním hokeji.
V roce 1956 byl zastřešen.

PRVNÍ ZIMNÍ STADIONY V ČESKOSLOVENSKU:
1931
1940
1946
1947
1947
1955
1957

ZS PRAHA ŠTVANICE
BRATISLAVA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
BRNO LUŽÁNKY
PARDUBICE
OSTRAVA KOTAS (zastřešený)
HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové se stal
historickým dnem 12. leden
1957, kdy byl slavnostně
otevřen zimní stadion při
divizním utkání proti Dukle
Litoměřice. Na jeho zastřešení
došlo o 12 let později.
Pod střechu se šlo
poprvé na zápas Spartak
Hradec Králové – Motorlet
a diváci viděli výhru
domácího týmu 4:2.

HOKEJOVÝ PELMEL — 15

Rudo, po dlouhé pauze jsi
znovu naskočil do hry. Jak
ses během utkání cítil?
Na to, že jsem přes pět týdnů
nehrál, jsem se cítil dobře.
Pauza byla přece jenom hodně
znát, protože pouze s pomocí
tréninků se do zápasového
rytmu člověk nedostane.
Kluci mi hodně pomohli, naší
lajně se dařilo a celý tým
odvedl výbornou práci.

PRST BOLÍ, ALE VÝHRA
JE TEN NEJLEPŠÍ LÉK,
ŘÍKÁ RUDOLF ČERVENÝ

V

poslední minutě prodloužení zápasu s Libercem zasáhla
brusle soupeře Rudolfa Červeného do rukavice. O chvíli
později útočná opora Mountﬁeldu HK na střídačce zjistila,
že jí článek malíčku visí doslova na vlásku. Prst se podařilo
zachránit, ale bylo jasné, že pár týdnů se 27letý forvard
v zápase neukáže. První odhady hovořily o začátku prosince,
Rudy nakonec stihl návrat rychleji a i když rána není zcela
zahojená, na pardubickém ledě do derby nastoupil a důležitým
gólem na 1:1 pomohl svému týmu k vítězství.
16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Oproti původním předpokladům přišel návrat
poměrně brzy. Jsi už tedy
připravený hrát naplno?
Podle původních plánů
a odhadů jsem měl začít hrát
až začátkem prosince. Před
týdnem jsem to ale na tréninku
zkusil a ono to šlo. Na prst jsem
si nechal udělat speciální dlahu,
která mi ho teď dost chrání.
Tím pádem by se zranění už
nemělo zhoršit. Na druhou
stranu nedojde ani ke zlepšení,
protože úderů do ruky je během
zápasů hodně. Po utkání tam
určitá bolest byla, ale když se
vyhraje, je to ten nejlepší lék.
Po rychlé brance Dynama
jsi dokázal bleskově vyrovnat. To byla určitě vzpruha,
pro tým i pro tebe, že?
Samozřejmě, hodně mi ten gól

pomohl a hned se mi bruslilo
mnohem lépe. Po vyrovnání
jsme se dostali rychle zpět
do hry a šli si za vítězstvím.
V polovině zápasu jste
vedli o dva góly a vše nasvědčovalo hladké výhře.
Čím to, že se Pardubice
dostaly zpět do hry?
Šance byly pořád na obou
stranách a hrál se otevřený hokej. Po druhé třetině
jsme si sice řekli, že takovou
hru už hrát nechceme, ale
takový smolný gól přišel hned
vzápětí. My jsme ale nevěšeli
hlavy a dál věřili ve vítězství.
I přes souboj dvou velkých
rivalů se hrálo velmi čistě. Je to v tak pikantním
duelu vůbec možné?
Řekl bych, že oba týmy
celý zápas hodně bruslily.
Z toho pak vyplynulo, že
nebylo třeba dalších faulů.

Na zápas do Pardubic
přijela také početná skupina
hradeckých fanoušků, která
utvořila výbornou atmosféru. Pomáhá vám jejich
přítomnost během hry?
Určitě ano. Na ledě je to moc
znát a my jsme si připadali
pomalu jako doma a cítili se tak skvěle. Moc jim
děkujeme a doufáme, že
nás budou takovým způsobem podporovat i nadále!
Moc času na odpočinek není.
Hned v pátek hrajete další
zápas. Tentokrát
přijede do Hradce Litvínov,
který se po nevydařené
loňské sezóně dostává
zase do špičky. U nich
jste dvakrát těsně prohráli, co se dá očekávat
od chemiků doma?
Já si myslím, že budou čekat
na brejky, případně na přesilovky. Rozhodně nebudou

bezhlavě útočit. Musíme být
trpěliví, nedělat chybu a využít
domácího prostředí, kde se nám
daří a fanoušci nám určitě zase
pomohou. Máme s Litvínovem
po dvou těsných prohrách
rozdělaný účet a já věřím, že
navážeme na předchozí výhry.

KAREL PLÁŠIL
bude pomáhat Olomouci.
22letý obránce odešel do
Mory na měsíční hostování.
V extralize odehrál
66 zápasů s bilancí tři
branky, tři asistence.

DNEŠNÍ ZÁPASY:
ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

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

TŘINEC - LIBEREC
CHOMUTOV - SPARTA
ML. BOLESLAV - VÍTKOVICE
ZLÍN- PARDUBICE
BRNO - KARLOVY VARY
MOUNTFIELD HK - LITVÍNOV
OLOMOUC - PLZEŇ
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MLÁDEŽNICKÉ HVĚZDY MĚSÍCE ŘÍJNA:
DOMINIK MATOUŠ, MIKULÁŠ POHL,
DENIS VACEK

J

iž tradičně vybírají trenéři jednotlivých mládežnických kategorií Mountﬁeldu HK nejlepší
hráče, kteří jsou oceněni titulem „hvězda měsíce“. Nejinak tomu bylo i v měsíci říjnu.
A kterým mládežníkům se tedy na bojovém poli dařilo nejvíce? V kategorii juniorů byl vybrán
Dominik Matouš, z celku starších dorostenců obránce Mikuláš Pohl a v mladším dorostu pak
získal tento statut strážce hradecké svatyně Denis Vacek.

o příčinách zlepšení jasno. „Hráli
jsme jako jeden tým, konečně
jsme začali hrát jako celek,
jako jeden muž. Každý si
plní úkoly, které má a funguje to,“ vyjmenovává možné
důvody vzestupných výkonů.
Zároveň ale dodává i aspekty,
na kterých je potřeba i nadále pracovat, aby přinášely
ovoce. „Nebýt pauzy, myslím,
že jsme ještě mohli natáhnout úspěšnou vítěznou
sérii. Takže doufám, že v ní
po reprezentační přestávce
budeme pokračovat. Musíme
dobře potrénovat a připravit
se kvalitně do dalších zápasů,“ odhodlaně dodává hradecký
útočník. Junioři tedy ve zmíněné
pauze rozhodně nezaháleli.
„Pracovali jsme na bruslení,
rychlosti a hře dvou na jednoho,“ přemítá Matouš.

DOMINIK MATOUŠ:
ZAČALI JSME HRÁT JAKO
CELEK, JAKO JEDEN MUŽ
Asi nejméně spokojení mohou
být s dosavadními výsledky
hradečtí junioři. Při pohledu
na tabulku je totiž více než jasné,
že aktuálních čtyřiadvacet bodů,
které je řadí na 10. příčku není to,
co by si v kabině před začátkem
sezóny 2016/17 předsevzali.
Výkony nejstaršího mládežnického celku jsou doslova jako
na houpačce, vždyť v šestnácti

odehraných zápasech získali
junioři 9 výher a utržili 7 porážek.
Pozitivní zprávou a ukazatelem může být fakt, že před
reprezentační pauzou vyhráli tři
utkání v řadě, což se jim letos
doposud nepovedlo. Trenérské
duo Krátoška – Řehák určilo
jako říjnovou hvězdu měsíce
Dominika Matouše, jenž má

A proč si myslí, že trenéři přidělili titul hvězdy měsíce právě
jemu? „Netuším, proč vybrali
zrovna mě. Možná kvůli tomu,
že jsem hrál dobře i do obrany.
Navíc se docela dařilo naší
pětce, nedostávali jsme moc
branek a na druhou stranu
jsme i nějaké dali,“ uzavírá
hráč se šestkou na dresu.
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spokojený, ale mohlo by to
být ještě lepší. Mám hodně
šancí, kluci to na mě při přesilovkách hodně hrajou. Góly,
které jsem dal, byly převážně
ze situací, kdy bylo lepší střílet, než nahrát. Jinak ale rád
nahrávám, aby kamarádi dávali góly,“ zmiňuje dále Pohl.
Těšit ho ale mohou především výsledky celého týmu.
Hradečtí totiž okupují 1. pozici
v tabulce skupiny Střed, navíc
před jejich největším rivalem
z Pardubic. Co hradecká
jedenáctka říká na současné
umístění? „Nechci říkat, jestli
je to dobré nebo špatné.
Nemůžeme se uspokojit
tím, co máme. Musíme
pořád dál makat, víme, že
je naše skupina lehčí než ty
ostatní. Až potom skočíme
do té těžší skupiny, budeme
muset předvádět minimálně
stejné výkony, abychom
vyhrávali,“ uvědomuje si.
Důrazný bek poukazuje na skupinu Střed, kterou oprávněně označuje jako „lehčí“.

MIKULÁŠ POHL:
NEMŮŽEME SE USPOKOJIT
TÍM, CO MÁME
O poznání veselejší nálada
vládne v kabině starších
dorostenců. Ti totiž ﬁgurují
po dvaceti sehraných duelech na samém čele NOEN
extraligy. Zásluhu na tom
má i Mikuláš Pohl, jenž je
říjnovou hvězdou měsíce
ve své kategorii. „Beru to jako
příjemné ocenění za výkony,
které jsem předváděl minulý
měsíc a budu se snažit,

abych trenéry nezklamal,
že mě vybrali,“ vypráví
šestnáctiletý obránce.
Jeho dosavadní výkony zdobí
velmi slušná čísla ve statistikách. Vždyť v 18 zápasech si
připsal rovnou 16 (3+13) kanadských bodů, a to už je pěkná porce. Svou aktuální formu
oceněný starší dorostenec ale
nikterak nepřeceňuje. „Jsem

Postavení týmu v tabulce ale
podle něj nehraje významnou
roli. „Určitě to není rozhodující. Až skočíme do nadstavby,
bude to úplně jinačí soutěž.
Budou v ní všechny nejlepší týmy a ty zápasy budou
o jednom, dvou gólech.
O tom, kdo udělá víc chyb.
Nebude to, jako když teď padají výsledky 14:0 nebo 13:1.
Bude to zlomový bod sezóny,“ předvídá hráč, jenž ve
statistice +/- celé extraligy ﬁguruje s 22 plusovými body na 2. místě.
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to super pocit a chtěl bych
poděkovat mým trenérům
a spoluhráčům, protože
je to taky z poloviny jejich
práce," nezapomíná zmínit
zásluhy svých kolegů z kabiny.
Jak již bylo zmíněno, hradečtí mládežníci mají letošní
sezónu rozehranou na výbornou. Zanedlouho je ale čeká
nadstavbová část, ve které
budou muset své dosavadní
výkony potvrdit. Denis Vacek
vyjmenovává, jaké cíle si tedy
mladí hokejisté kladou. „Máme
ty nejvyšší cíle. Prvním z nich
určitě je udělat první čtyřku
v základní části a dostat se
tak do play-off. Všechno je to
ale ještě daleko, musíme jít
krok po kroku, tvrdě makat
a úspěch se dostaví,“ dodává
odhodlaně patnáctiletý brankář.

DENIS VACEK: MUSÍME
JÍT KROK PO KROKU
A ÚSPĚCH SE DOSTAVÍ
Skvěle se v prozatímním
průběhu sezóny daří nejmladšímu akademickému celku.
Ten totiž ve své skupině Střed
vévodí tabulce ELIOD extraligy s bilancí deseti vyhraných
duelů, naopak hořkost porážky
mladší dorostenci poznali
pouze čtyřikrát. Jak hodnotí
dosavadní postavení mužstva
hradecký muž v masce Denis
Vacek? „Sezóna zatím probíhá
skvěle, jsme na prvním místě

tabulky. Trochu nás ale mrzí
zbytečně ztracené body,
o které nás připravily týmy
z dolní části tabulky,“ naráží na prohry se Slavií Praha
a aktuálně Kometou Brno.
Ocenění pro nejužitečnějšího
hráče ve své kategorii si mladý
gólman váží, a přiznává, že
ho nečekal. „Tohle ocenění
mě určitě překvapilo, cením
si jej hodně. Rozhodně je

Ten už v letošním ročníku
okusil i příchuť branky v soubojích staršího dorostu. Ačkoli
v soutěžním klání odchytal
prozatím pouze 29 minut, moc
dobře ví, že se jednalo o cenné
zkušenosti. „V první radě bych
chtěl moc poděkovat oběma
trenérům, že mi dali šanci
si za starší dorost zachytat.
Oproti mladšímu dorostu
jsou tam nějaké rozdíly, hra
je rychlejší, střely tvrdší. Jsou
to pro mě nové zkušenosti
a určitě krok dopředu, kterého si moc vážím,“ uzavírá
Vacek, jenž se může pochlubit
2. místem v počtu vychytaných vítězství v celé tabulce.
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