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PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Vážení hokejoví příznivci,

je před námi další hokejové klání, ve kterém Mountfi eld HK poměří síly s HC Olomouc. 

Když zavzpomínám na poslední sezónu, vybavuje se mi tuhý boj, urputná obrana Kohoutů, 

těsné výhry hradeckého týmu a také retrodresy, ve kterých hradecký tým v posledním 

vzájemném měření před svými fanoušky proti Olomouci nastoupil. Byl to opět velice 

vyrovnaný duel, ve kterém naši hokejisté prohrávali a vyrovnat se jim podařilo až v poslední 

pětiminutovce. Druhý bod poté přidali v dovednostní soutěži – samostatných nájezdech.

Ne že bych volal po podobném scénáři, ale určitě máme v paměti podobné zápasy, kdy jsme velkou 

vůlí nakonec otočili zápas na naši stranu. V posledních dvou domácích utkáních se svěřencům 

Václava Sýkory nedařilo. Nešlo to kombinačně, nešlo to individuálně, nešlo to v přesilovkách, prostě 

nešlo to. To se stává. Ví to trenéři, hráči a samozřejmě to víte i vy fanoušci, protože i v takových 

chvílích zůstáváte za svým týmem a nelámete nad ním hůl. Sami hokejisté si to moc dobře uvědomují 

stejně jako to, že dnes chtějí předvést mnohem lepší výkon a dát do zápasu naprosto vše.

A my budeme opět po jejich boku! 

HRADEC OLÉÉÉ!!!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

VŮLÍ A BOJOVNOSTÍ 
PROTI OLOMOUCI!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



 

  

4 — UTKÁNÍ 23. KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 14 828 357 330 1,96 92,44 1

90 Ondřej Kacetl 1990 9 487 214 192 2,71 89,72 1

31 Jaroslav Pavelka 1993 2 93 48 43 3,23 89,58 0

MOUNTFIELD HK

Mountfi eld HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové

Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfi eldhk.cz

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

Tomáš Bartoň, masér

Petr Pluhař, kustod

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Jakub Dudek, fyzioterapeut

Radoslav Sakaláš, fyzioterapeut

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

OBRÁNCI  ročník Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

67 Stanislav Dietz 1990 23 4 7 11 2 10

15 Blaž Gregorc 1990 23 3 4 7 0 6

23 René Vydarený "A" 1981 17 1 5 6 9 10

19 Martin Pláněk 1991 20 1 5 6 6 14

13 Martin Štajnoch 1990 23 2 1 3 1 36

4 Jake Newton 1988 14 1 1 2 -9 2

28 Aleš Pavlas 1982 12 0 1 1 -2 8

69 Zdeněk Čáp 1992 22 1 0 1 -4 12

18 Jindřich Barák 1980 5 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

96 Richard Jarůšek 1991 23 9 12 21 9 14

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 23 6 13 19 -3 6

22 Jiří Šimánek 1978 23 3 11 14 0 10

25 Andris Džerinš 1988 14 4 6 10 6 8

9 Bedřich Köhler 1985 23 5 5 10 3 20

27 Rastislav Dej 1988 17 4 5 9 4 10

65 Rudolf Červený "A" 1989 13 3 4 7 2 16

16 Roman Kukumberg 1980 16 4 2 6 4 4

91 Tomáš Knotek 1990 23 3 3 6 -1 2

29 Michal Dragoun 1983 11 2 3 5 0 8

98 Radovan Pavlík 1998 19 1 1 2 -2 4

92 Lukáš Nedvídek 1994 16 1 0 1 -2 0

93 Petr Beránek 1993 1 0 0 0 0 0

17 Ondřej Kopta 1995 5 0 0 0 0 0

63 Jaroslav Dvořák 1999 5 0 0 0 -1 2

71 Jan Veselý 1994 8 0 0 0 -3 6



HC OLOMOUC

HC OLOMOUC, s.r.o. Hynaisova 9a, 772 00 Olomouc

Klubové barvy: červená a bílá
www.hc-olomouc.cz

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

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

42 Branislav Konrád 1987 19 1081 449 410 2,16 91,31 2

83 Martin Falter 1983 3 99 52 41 6,67 78,85 0

OBRÁNCI  ročník Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

37 Martin Vyrůbalík „C“ 1981 20 1 6 7 3 20

22 Jan Jaroměřský 1988 19 3 1 4 5 35

65 Robin Staněk 1988 18 0 2 2 -6 14

9 Tomáš Houdek „A“ 1981 19 0 2 2 -7 22

11 Pavel Skrbek 1978 1 0 0 0 0 0

27 Alex Rašner 1996 2 0 0 0 -2 0

79 Jakub Galvas 1999 11 0 0 0 -7 4

3 David Škůrek 1993 13 0 0 0 2 18

23 Jiří Ondrušek 1986 20 0 0 0 3 16

ÚTOČNÍCI

33 Juraj Mikúš 1987 19 7 4 11 3 18

39 Marek Laš 1987 20 2 8 10 1 8

44 David Ostřížek 1990 19 1 8 9 -5 14

12 Jan Knotek 1987 20 8 1 9 2 24

20 František Skladaný 1982 16 3 4 7 4 4

15 Jan Eberle 1989 20 3 4 7 -6 10

10 Miroslav Holec 1987 20 2 5 7 2 10

41 Petr Strapáč 1989 16 5 0 5 -6 41

61 Tomáš Fořt 1992 20 2 2 4 -2 10

24 Vilém Burian 1988 20 2 2 4 -1 4

71 Jakub Herman 1992 19 1 2 3 -5 8

89 Roman Rác 1990 7 1 1 2 -1 4

59 Jakub Matai 1993 15 0 2 2 -2 16

13 Tomáš Mikúš 1993 7 0 1 1 0 4

88 Richard Diviš 1985 2 0 0 0 0 0

26 Aleš Jergl 1994 5 0 0 0 0 0

Petr Přecechtěl, kustod

Karel Dub, kustod

Nikola Javůrková, fyzioterapeutka

MUDr. P. Utíkal, MUDr. K. Xinopulos, lékaři

Zdeněk Venera, hlavní trenér

Jan Tomajko, asistent trenéra

Josef Podlaha, vedoucí mužstva

Jiří Trvaj, trenér brankářů



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

V roce 1952 byl v Olomouci 

založen armádní klub Křídla 

vlasti Olomouc, který byl 

okamžitě pro sezonu 1952/53 

zařazen do nejvyšší soutěže. 

V ní strávil tři sezony až 

do svého rozpuštění po sezoně 

1954/55. Největším úspěchem 

Křídel byl zisk bronzových 

medailí v roce 1954.

V roce 1955 byl založen klub 

Spartak Moravia Olomouc, který 

se účastnil krajského přeboru, 

který hned v jeho první sezoně 

vyhrál a postoupil do 2. ligy. 

Roku 1971 tým postoupil 

do 1. ligy, ve které se držel až 

do roku 1991, kdy postoupil 

do československé extraligy.

V roce 1992 potkala olomoucký 

hokej další změna klubového 

jména – HC Olomouc. Památná 

pak zůstala sezóna, ve které 

tým z Hané postoupil do play 

off a nakonec se v roce 

1994 stal historicky prvním 

mistrem samostatné ČR.

Brzy ale přišla krušná léta. V roce 

1997 došlo k prodeji extraligové 

licence do Karlových Varů a tým 

se tak účastnil první ligy. V roce 

1999 byla prodána i prvoligová 

licence a z města na dva roky 

zmizel seniorský hokej. Roku 

2001 ale byla licence na 

2. ligu zakoupena zpět 

a po jediném roce se Hanáci 

vrátili do druhé nejvyšší soutěže.

5. května 2006 se stal majoritním 

vlastníkem klubu Jiří Dopita a o pět 

let později přidal sám ruku k dílu 

jako hráč. V následujících dvou 

sezónách skončila Olomouc 

na 3. místě první ligy, když v obou 

případech vypadla v semifi nále 

play-off s Chomutovem.

D o minulého ročníku vstoupil HC Olomouc pod vedením 
nového kouče Zdeňka Venery. Z hráčů ukončili kariéru brankář 

Trvaj a útočník Patera. Úvod sezóny vyšel velice dobře a po sérii 
sedmi výher v řadě byl tým z Hané nečekaně na špici extraligy. 
Nastavenou laťku se sice nepodařilo udržet, ovšem šesté místo 
a přímý postup do čtvrtfi nále play off bylo rozhodně úspěchem. 
Ve vyřazovací části Olomouc podlehla Plzni 1:4 na zápasy.

V ročníku 2012/13 se Hanáci 

probojovali do baráže, ale 

tam získali pouhých 6 bodů. 

Po této sezóně ukončil aktivní 

hráčskou kariéru legendární 

útočník, olympijský vítěz 

z Nagana a také jednatel klubu 

Jiří Dopita. Výrazného úspěchu 

se dočkala olomoucká juniorka, 

která vystoupala pod vedením 

trenéra Kamila Přecechtěla 

až na bronzový stupínek.

Následující sezóna znamenala 

opět účast v baráži, tentokráte 

ale s postupovou radostí. Do 

extraligy šla také prvoligová Mladá 

Boleslav. Opačným směrem 

zamířily Kladno  a Chomutov. 

Do Olomouce se tak vrátila 

extraliga po dlouhých 17 letech.

Hanáci nastoupili do extraligové 

sezóny 2014/15 velice dobře 

a dlouho mohli pomýšlet na účast 

v play off. Poslední čtvrtina už 

ale olomouckým příliš nevyšla 

a po sérii porážek spadl tým 

na spodní příčku. Už pár kol 

dopředu bylo jasné, že se 

v Olomouci mohou soustředit 

na záchranářské práce. Ty 

nakonec vyšli „Kohoutům“ 

výtečně a v baráži skončili první 

o dva body před Chomutovem. 



TAHOUNI OLOMOUCE

Ofenzivní centr, který dokáže hrát na obou kříd-

lech. Slovenský útočník v Olomouci restartoval 

svou hokejovou kariéru, protože kvůli vleklým 

zdravotním potížím neodehrál v minulých 

dvou sezónách ani zápas. Vicemistr světa 

z roku 2012 naposledy působil ve Slovanu 

Bratislava, kde hrál KHL. V této soutěži 

také oblékal dres Dynama Riga, Spartaku 

Moskva, či Lva Praha. V Olomouci působí 

také jeho o šest let mladší bratr Tomáš.

33
Juraj Mikúš
29 let, útočník

Další slovenský rodák, který už ale je polovičním Hanákem. Vždyť v Olomouci hraje už od mládežnických 

kategorií. Talentovaný forvard si musí připadat jako na houpačce. Do extraligy vletěl ve velkém stylu 

a brzy se stal také slovenským reprezentantem. Pak ale přišly zdravotní problémy a kvůli zánětu srdeč-

ního svalu byl téměř rok bez hokeje. Během letní přípravy na aktuální sezónu zase utrpěl otřes mozku 

a nestihl start do nového ročníku. Talentu má šikovný útočník hodně, ale cesta zpět je někdy složitá.

 

89
Roman Rác
25 let, útočník

Obousměrný útočník, který umí hrát důrazně 

do těla. Už jako junior odešel do zámoří, kde 

byl draftován klubem Colorado Avalanche. 

Přes bostonskou Univerzitu se dostal do 

AHL, kde hrál dva roky za farmářský tým. 

Pozvánka do NHL nepřišla, proto se vrátil 

do Evropy a na 7 dlouhých sezón zakotvil v 

Karlových Varech, kde v roce 2009 slavil zisk 

mistrovského titulu. Na dva roky se podíval do 

nižší ruské soutěže a přes slovenský Martin se 

vrátil zpět do Čech. V Olomouci ukončil mi-

nulý ročník a domluvil se na další spolupráci.

 

20
František Skladaný
34 let, útočník

Rodák z Hodonína se poprvé objevil v Olomouci 

už v roce 2007 na hostování. Hned následující 

sezónu už byl na Hané kmenovým hráčem 

a oporou prvoligového celku. Zároveň vypo-

máhal střídavě Znojmu a brněnské Kometě 

v české extralize. V roce 2010 nosil dres 

s kapitánským „C“ a následně se vydal na své 

zatím jediné zahraniční angažmá. Po třech 

produktivních letech ve slovenské Skalici se 

vrátil do Olomouce, kde se poctivý pracant 

a férový hokejista stal opět lídrem týmu. 

37
Martin Vyrůbalík
35 let, obránce

OPORY SOUPEŘE — 7 

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

OLOMOUC MOUNTFIELD HK 0:2
MOUNTFIELD HK OLOMOUC 2:0
OLOMOUC MOUNTFIELD HK 1 :2
MOUNTFIELD HK OLOMOUC 4:3 SN

OLOMOUC MOUNTFIELD HK 3:4 P

SEZÓNA 2015/2016

SEZÓNA 2016/2017

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 139 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Pavel Skrbek  – 38 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Jakub Galvas – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: David Škůrek  – 196 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Roman Rác – 175 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: David Škůrek  – 111 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Aleš Jergl – 74 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Branislav Konrád, Roman Rác, František 

Skladaný, Juraj Mikúš, Tomáš Mikúš 

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,52 let









SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 

Stanislav Dietz zajišťuje volný 

průchod středním pásmem.

Ani štítek někdy nezmírní výraz Tomáše 

Knotka, když očividně nechválí.

Martin Štajnoch demonstruje spoluhráčům,

jak velká zima byla u ledařů.







14 — SPOUŠŤ STANDY SOUČKA 

14 — HOKEJOVÝ PELMEL

Martin Pláněk v charitativním utkání 

pro divadlo Spejbla a Hurvínka

Učebnicově vhozené buly, kdy 

4 prsty rozhodčího směřují dolů 

a palec je otočen proti levému 

oku hráče hostujícího týmu

I moderní výstroj někdy potřebuje doladit



HOKEJOVÝ PELMEL — 15 

OCHRANNÝ 
ŠTÍTEK
V minulých dílech jsme v našem 

hokejovém pelmelu už psali o helmách, 

či maskách, které chrání i zdobí 

hlavy hráčů, či brankářů. Jak je to 

ale s dalším prvkem, který vídáme na 

helmách, a to s ochranným štítkem? 

HOKEJOVÝ 
PELMEL

Je to další z mnoha 

ochranných pomůcek při 

tvrdé hokejové hře. Tentokráte 

jsou ale pohledy samotných 

hokejistů pohledem přes 

plexi dost rozdílné. Někteří 

uvádějí, že se štítkem nemají 

tak dobré prostorové vidění 

a jejich hra tak bude horší, 

než obvykle. V tomto smyslu 

hovořili z českých hráčů 

například Martin Straka, 

Jiří Šlégr, Tomáš Kaberle 

a další hokejisté, kteří léta 

působili v zámoří. Například 

Pavel Kubina obcházel 

tuto povinnost po příchodu 

do Čech tím, že si štítek 

zkracoval, či posunoval 

nahoru, aby mu ve výhledu 

nepřekážel. Spolu s Radimem 

Bičánkem si dokonce sehnali 

zdravotní výjimku. V NHL se 

totiž rozhodnutí, zda plexi 

nosit, či nikoliv, nechávalo 

dříve na hráčích samotných.

Ale doba se mění a jak za 

Atlantikem, tak i v Evropě 

se více sází na bezpečnost 

hráčů, než na manýry 

jednotlivců. Pochopitelně 

tomu předcházeli bolestivé 

zkušenosti některých 

hokejistů. V NHL utrpěl 

před třemi lety Marc Staal 

těžké zranění oka po zásahu 

pukem. To bylo pro mnohé 

hráče impulsem k tomu, 

že si plexi opatřili. Vedení 

soutěže nicméně šlo ještě dál 

a nařídilo, že od další sezóny 

bude mít tuto ochranu očí 

každý nováček. Za několik 

let tak bude mít štítek na 

helmě úplně každý.

Z českých luhů a hájů 

také jeden příklad. 

Před 11 lety dostal 

pukem do obličeje 

Michal Sivek, který 

naštěstí ochranný 

štít měl. Tedy do 

chvíle, než na něj 

dosedl kotouč. Sice 

nevydržel, ale alespoň zmírnil 

následky. Sparťanský útočník 

utrpěl tříštivou zlomeninu a 

jak sám glosoval, ten kus 

plexiskla mu zachránil život.

U nás platí pravidlo, že nosit 

plexi musí povinně každý, 

kdo se narodil po 31. 12. 

1974. I průměrný počtář má 

za chvíli jasno, že jediným 

hokejistou, který bude moci 

hrát bez štítku v české 

extralize, bude v roce 2022 

padesátiletý Jaromír Jágr.



16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Stále si myslím, že toho času 

nebylo tolik, abych už jedno-

značně věděl, jak se v nové 

roli orientovat. Člověk se učí 

za pochodu. Někdy mám pocit, 

že jsem tady v roli pošťáka 

a posla špatných zpráv. Teď 

to samozřejmě zlehčuju, ale 

ne vždy je všechno úplně 

pozitivní. To k tomu ale patří. 

Není jednoduché po 20 letech 

na bruslích a v kabině přehodit 

výhybku a dělat rozhodnutí jako 

manažer. Na druhou stranu ale 

může být výhoda, že nějaké věci 

stále ještě vidím z pozice hráče, 

toho se snažím využít. Vše se 

První ostré měsíce v pozici sportovního manažera klubu 
Mountfi eld HK má za sebou bývalý vynikající útočník 

Jaroslav Kudrna. Skutečnost, že má k hráčům stále velice 
blízko, bere jako výhodu, i když si velice dobře uvědomuje, že 
ne vždy tomu tak je. Především ve chvíli, kdy musí být poslem 
„nepopulárních opatření“.

NEMUSÍ SE DAŘIT 
HERNĚ, ALE O TO VÍC 
CHCI OD HRÁČŮ VIDĚT 
TOUHU VYHRÁT ŘÍKÁ 
JAROSLAV KUDRNA



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 

odvíjí podle výsledku. Když se 

vyhrává a daří se, jsou dobré 

dny a naopak. To je vlastně stej-

né, jako to bylo dřív v kabině.

Jak konkrétně v nové roli 
využíváš toho, že jsi byl 
ještě v minulé sezóně 
jedním z lídrů v kabině?
Všem dohromady nám jde 

o jedinou věc - aby se vyhrávalo 

a byli spokojeni hráči, trenéři, 

vedení klubu i diváci. Je ale 

pravda, že můžu s klukama 

promluvit z trochu jiné rovi-

ny, než trenéři. Nevím úplně, 

jestli je to výhoda, ale myslím 

si, že stále ještě někdy dokážu 

vnímat věci očima hráčů. 

Toho se snažím využít.

V čem vidíš příčinu té herní 
nevyrovnanosti, v jaké se 
aktuálně nacházíme?
Je to hodně na houpačce, 

snažíme se hledat příčiny 

neúspěchů. Je pravdou, že 

zápasů v základní části je 

spousta a udržet si stálou 

formu bez výkyvů po celou 

sezónu je hodně těžké. Hráči 

ale musí vědět, že když se 

herně úplně nedaří, tak o to 

víc se musí snažit to vykom-

penzovat bojovností. I za cenu, 

že to bude hodně bolet. Chci 

vidět tu touhu a vůli vyhrát. To 

je to, co mi tady někdy chybí. 

Každý z hráčů si tohle musí 

uvědomit nejprve sám v sobě 

a pak samozřejmě i jako tým.

Odešli Ryan Potulny a Tomáš 
Bulík. Otevřel se tak prostor 
pro možné posílení týmu?
Určitě by si trenéři představo-

vali nějakou produktivní posilu 

do útoku, kde jsme ve dvou 

domácích zápasech vyšli na-

prázdno. Místo pro top forvarda 

tady je, my se tím soustavně 

zaobíráme, ale momentálně ne-

máme nabídku hráče, který by 

odpovídal představám trenérů. 

Uvidíme před uzávěrkou přestu-

pů, rozhodně bychom nějakého 

kvalitního střelce přivítali.

Co naši mladí hokejisté, jak 
to vypadá s jejich mož-
ným rozvojem v A-týmu?
Já osobně jsem spokojen 

s Radkem Pavlíkem, který mě 

příjemně překvapil už na začát-

ku sezóny. Jeho nasazení a prá-

ce při každém střídání je přesně 

to, co jsme chtěli vidět. Podle 

mého názoru by mohl brzy do-

stávat ještě více prostoru. Něco 

podobného platí pro dynamic-

kého Jardu Dvořáka. Tomu je 

teprve 17 let a už teď na něj 

jde z partnerských Litoměřic, 

kde několikrát nastoupil, velká 

chvála. Na druhou stranu jsem 

čekal víc od dalších hradeckých 

mladíků, kteří dostali prostor 

v minulých sezónách a zatím 

svou šanci tak pevně nechy-

tili. I když vím, jak je složité 

ukázat se za těch pár minut 

během extraligového zápasu.

V neděli nastoupíte pro-
ti Olomouci, což je velice 
urputný soupeř. Brání a čeká 
na chyby. My jsme Hanáky 
většinou porazili, ale byly to 
nervy. Čekáš podobný zápas?
Já bych si rozhodně přál, aby to 

žádné nervy nebyly a abychom 

od začátku šli za jasnou výhrou. 

Poté, co jsme doma předvedli 

s Litvínovem a Plzní, nemůže-

me brát nic jiného, než výhru 

za tři body. Tak bych si to přál. 

Ale je jasné, že k tomu vede 

jediná věc. Odmakat ten zápas 

na 100% od prvního střídání. 

Oni se postaví v pěti na modrou 

a bude na nás, abychom ten val 

prorazili a dali co nejrychleji prv-

ní, druhý gól. S takovým soupe-

řem se hraje strašně těžko, to 

jsme viděli s Plzní. Ale my mu-

síme hrát svůj hokej, a když to 

nepůjde tudy, tak tu výhru urvat 

tím, že hráči budou cedit krev.

ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

15:30 VÍTKOVICE - LIBEREC
15:30 K. VARY - PARDUBICE
15:30 LITVÍNOV - PLZEŇ
15:30 ZLÍN - CHOMUTOV
17:00 MOUNTFIELD HK - OLOMOUC

17:20 BRNO - TŘINEC
17:30 ML. BOLESLAV - SPARTA

DNEŠNÍ ZÁPASY:





Hradecká 
internetová 
televize
 

aktuality a reportáže o dění 
ve městě na www.hkhit.org
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DVĚ ZLATA A DVĚ 
STŘÍBRA! HRADEČTÍ ŽÁCI 
SE DOMÁCÍCH TURNAJŮ 
ZHOSTILI NA JEDNIČKU

TURNAJ PROFESORA MALÉHO 
– ZLATO PRO 5. TŘÍDU

Ani jeden, ani dva, nýbrž rovnou tři žákovské turnaje 
hostil v minulých dnech Hradec Králové. A jelikož 

pod záštitou jednoho z nich spolu bojovaly hned dvě 
kategorie, dostaly se do akce rovnou čtyři ročníky 
mladých Hradečáků. Na turnaji O putovní pohár Jaroslava 
Janečka získala 2. i 3. třída stříbrné medaile, 4. a 5. třída 
se dokonce v rámci Putovního poháru Vladimíra Kobery, 
respektive Turnaje profesora Malého radovala z vítězství.

MOUNTFIELD HK BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:2
MOUNTFIELD HK HC LETCI LETŇANY 6:2
MOUNTFIELD HK HC PŘÍBRAM 11:4

ZÁPASY HRADCE KRÁLOVÉ KONEČNÉ POŘADÍ

Neděle 13. listopadu patřila 

v hradecké FORTUNA aréně 

turnaji 5. tříd. Pod Bílou věž 

zamířily celky Příbrami, Letňan 

a Liberce, aby se v rámci turnaje 

profesora Malého utkaly o pohár 

pro vítěze. Napínavý průběh celé 

akce rozsekl až poslední zápas, 

v němž především díky výborné 

třetí třetině přehrál Mountfi eld 

letňanské Letce 11:4, a zajistil 

si tak kov ze všech nejcennější. 

Stříbro si do Liberce odvezli 

Tygři, bronz získala Příbram 

a čtvrté skončily Letňany.

Celou akci kvituje i hlavní kouč 

ročníku 2006 Václav Pánek. „Co 
se sportovní stránky týče, 
jsme určitě spokojeni. Nečekali 
jsme, že bychom turnaj 
mohli i vyhrát. Kluci nechali 
na ledě všechno, snažili se 
a byl vidět týmový duch, 
což hodně oceňuji. Chtěl 
bych poděkovat vedoucím 
i rodičům, kteří také přispěli 
k úspěchu svým dílem,“ vzka-

zuje mládežnický trenér.

1. MOUNTFIELD HK

2. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
3. HC PŘÍBRAM
4. HC LETCI LETŇANY

Tyto akce fi nančně 

podpořilo Statutární 

město Hradec Králové 

a Královéhradecký kraj.
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O POHÁR VLADIMÍRA KOBERY 
– 4. TŘÍDA ZÍSKALA TAKÉ ZLATO  

O POHÁR 
JAROSLAVA 
JANEČKA 
– STŘÍBRO 
PRO 2. I 3. 
TŘÍDU  

Jako první byl ale na programu 

turnaj pro hráče ročníku 2007, 

jenž se uskutečnil 5. listopadu. 

Lvi se postupně utkali s praž-

skými celky Slavie a Sparty 

a nakonec změřili síly s liberec-

kými Bílými Tygry. Průběh dne 

byl napínavý a o vítězi nebylo 

rozhodnuto až do posledního klá-

ní, v němž domácí mladíci sehráli 

s Libercem přímý souboj o celko-

vé prvenství. Utkání zvládli lépe 

právě Východočeši, kteří si po vý-

hře 6:2 připsali potřebné dva 

body do tabulky a díky lepšímu 

vzájemnému zápasu jim tak i čtyři 

body stačily k tomu, aby mohli 

nad hlavu pozvednout pohár pro 

vítěze. Druhý skončil Liberec, 

třetí byla Sparta a na čtvrtém 

místě se umístila Slavia.

Akci si užili nejen hráči, ale také 

rodiče a realizační týmy, což 

potvrzuje Patrik Stehno – hlavní 

trenér 4. třídy. „S turnajem jsem 
nadmíru spokojený. Vůbec 
poprvé se hrál letos na vel-
kém kluzišti, v předchozích 
ročnících šlo o minihokej. 
Zkusili jsme novou variantu 
a bylo to super. Jsme rádi, 
že dorazily kvalitní týmy a že 
všechny zápasy turnaje byly 
vyrovnané. Sehrála se výborná 

MOUNTFIELD HK HC SLAVIA PRAHA 5:1
MOUNTFIELD HK HC SPARTA PRAHA 2:6
MOUNTFIELD HK BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 6:2

ZÁPASY HRADCE KRÁLOVÉ KONEČNÉ POŘADÍ

1. MOUNTFIELD HK

2. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
3. HC SPARTA PRAHA
4. HC SLAVIA PRAHA

utkání, pro kluky to byla nová 
zkušená a nové zážitky. Se 
všemi týmy jsme předvedli 
výborný výkon, až na zápas 
proti Spartě, kde jsme měli 
trošku problémy s bruslením 

a kdy si kluci mysleli, že to 
po předchozí vysoké výhře 
půjde samo. Celkově byl 
ale turnaj, všechno se mi 
líbilo,“ hlásí trenér mládežnic-

kých kategorií Mountfi eldu HK.

Minihokejový turnaj Jaroslava 

Janečka přivítal 6. listopadu 

hned dvě žákovské kategorie, 

konkrétně ročníky 2008 a 2009. 

V obou případech spolu souboj 
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MOUNTFIELD HK MOTOR Č.  BUDĚJOVICE 9:5
MOUNTFIELD HK BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 10:5
MOUNTFIELD HK HC DUKLA JIHLAVA 6:2
MOUNTFIELD HK HC OLOMOUC 3:10

ZÁPASY HRADCE KRÁLOVÉ 2009 KONEČNÉ POŘADÍ

1. HC OLOMOUC 
2. MOUNTFIELD HK

3. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
4. HC MOTOR Č. BUDĚJOVICE
5. HC DUKLA JIHLAVA

o medaile svedla tatáž mužstva, 

a to domácí Mountfi eld, Jihlava, 

České Budějovice, Olomouc 

a Liberec. Zajímavostí bez 

pochyby je, že v případě obou 

kategorií vypadalo celkové umís-

tění týmů naprosto totožně. První 

místo získala Olomouc, šest 

bodů pak vyneslo druhou příčku 

Hradci. Bronzové medaile si 

odvezli liberečtí Tygři, Budějovice 

se umístily na místě čtvrtém 

a pátou pozici obsadila Jihlava.

Trenérem těchto kategorií je Petr 

Koreček, který vysekl velkou 

pochvalu rodičům a vedoucím 

za organizaci. „Z mé strany 
panuje maximální spokoje-
nost, a to po herní i organi-
zační stránce. Ročník 2008 
neprohrál, měl dvě remízy, 
kluci narození v roce 2009 
prohráli jen s Olomoucí, zbytek 
vyhráli. U těchto kategoriích 
jsou podobné turnaje jen 

MOUNTFIELD HK MOTOR Č.  BUDĚJOVICE 13:5
MOUNTFIELD HK BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 6:6
MOUNTFIELD HK HC DUKLA JIHLAVA 16:7
MOUNTFIELD HK HC OLOMOUC 8:8

ZÁPASY HRADCE KRÁLOVÉ 2008 KONEČNÉ POŘADÍ

1. HC OLOMOUC 
2. MOUNTFIELD HK

3. BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
4. HC MOTOR Č. BUDĚJOVICE
5. HC DUKLA JIHLAVA

o hře a radosti, není to žádný 
výsledkový stres, medaile 
dostali všichni kluci. Velké 
poděkování patří vedoucím 
ročníku 2008 a rodičům 
hradeckých kluků, kteří se 
o všechno postarali, zajistili 
pro všechny hráče upomínko-
vé předměty, každý tým dostal 

do šatny občerstvení, které 
připravily maminky. S orga-
nizací se nemáme rozhodně 
za co stydět, podle mě to byla 
jedna z nejlepších podobných 
akcí, jakou jsem zažil,“ říká 

bývalý ligový hráč, který se stará 

a nejmenší hradecké bruslaře.
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