Sezóna 2016/17 / 27. kolo

ročník: 4 / číslo: 14 / zdarma

HOSTÉ

PLAKÁT: Rudolf Červený

telh_cz

hokejcz

Buď stále ve hře!

4. 12. v 17:00

telh_cz

telh_cz

PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

S ANDĚLSKOU
ČERTOVINOU
NA BOLKU!

Vážené hokejové publikum,
také o druhé adventní neděli se hraje pod Bílou věží extraligová partie, na kterou přijeli bruslaři
z Mladé Boleslavi. Tým, kterému máme co vracet. Po vyřazení ve čtvrtﬁnále posledního play off
a dvou prohrách v nové sezóně je hradecká kabina rozhodnuta tuhle černou sérii zastavit.
Kromě toho, že za hráče na ledové ploše nikdo jiný vítězství nevybojuje, jsou věci mezi nebem a zemí,
které by dnes mohly zafungovat tak říkajíc navíc. Přesněji řečeno včetně nebe a až z podzemí. Už
zítra se totiž snese ke svatému Mikulášovi z modravých výšin anděl a vystoupí z hlubin pekelných
čert. Všichni tři už dávno slíbili, že si dnešní utkání nenechají ujít a také přiloží ruku k dílu.
Konec konců, jak se můžete přesvědčit na str. 11, v hradeckém celku se to pekelníky jen
hemží. A přibyl další, kterému čertovina ze jména přímo sálá. Alexandre Picard. Viděl jsem ho
v minulosti v některých zápasech v NHL a musím uznat, že se umí rvát o výsledek jako ďábel.
Přesně tak to bude dnes zapotřebí. Alexandrovi přejeme, ať mu vše v jeho novém působišti
vychází a ať v hradecké kabině najde to pravé kopyto, kterého se bude s chutí držet.
HRADEC, OLÉÉÉ!!!

Tomáš Borovec, Mountﬁeld HK, a.s.
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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

18

1068

449

414

1,97

92,2

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

ročník

Záp.

OBRÁNCI

Min.

Střely

Góly

Zás.

Asis.

Prům.

Body

%

+/-

SO

0
T. min

67

Stanislav Dietz

1990

26

4

8

12

1

15

Blaž Gregorc

1990

27

3

7

10

0

6

23

René Vydarený "A"

1981

21

1

8

9

11

12

19

Martin Pláněk

1991

23

1

7

8

8

16

4

Jake Newton

1988

18

1

3

4

-8

2

Martin Štajnoch

1990

27

2

1

3

2

38

13

10

28

Aleš Pavlas

1982

12

0

1

1

-2

8

69

Zdeněk Čáp

1992

26

1

0

1

-4

14

18

Jindřich Barák

1980

6

0

0

0

1

0
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26

Jaroslav Bednář "C"

1976

27

7

17

24

-1

6

96

Richard Jarůšek

1991

27

9

13

22

10

16

22
9

Jiří Šimánek

1978

27

3

12

15

2

14

Bedřich Köhler

1985

27

8

5

13

4

28
22

65

Rudolf Červený "A"

1989

17

6

5

11

4

25

Andris Džerinš

1988

18

5

6

11

8

8

27

Rastislav Dej

1988

19

5

6

11

6

10

16

Roman Kukumberg

1980

20

5

3

8

5

4

29

Michal Dragoun

1983

15

4

3

7

-1

8

91

Tomáš Knotek

1990

27

3

3

6

-2

2

98

Radovan Pavlík

1998

23

1

1

2

-5

4
0

92

Lukáš Nedvídek

1994

16

1

0

1

-2

33

David Šafránek

1991

1

0

0

0

0

2

93

Petr Beránek

1993

3

0

0

0

0

0

Ondřej Kopta

1995

5

0

0

0

0

0

63

Jaroslav Dvořák

1999

6

0

0

0

-1

2

71

Jan Veselý

1994

11

0

0

0

-5

6

17

aktualizováno 1. 12.
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
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Tomáš Bartoň, masér
Petr Pluhař, kustod
Ladislav Souček, vedoucí mužstva
Jakub Dudek, fyzioterapeut
Radoslav Sakaláš, fyzioterapeut
MUDr. J. Vícha, MUDr. J. Folvarský, lékaři

BK MLADÁ BOLESLAV
BK Mladá Boleslav, Na Vinici 31, 293 01 Mladá Boleslav
Klubové barvy: zelená a bílá
www.bkboleslav.cz
ročník

Záp.

29

BRANKÁŘI
Jan Lukáš

1993

25

1278

717

658

2,77

91,77

40

Tuomas Tarkki

1980

4

103

53

43

5,83

81,13

ročník

Záp.

OBRÁNCI

Min.

Střely

Zás.

Prům.

Góly

Asis.

Body

%

+/-

SO
0
0
T. min

13

Marek Trončinský

1988

22

1

10

11

.1

49

20

Matěj Stříteský

1990

25

3

5

8

-5

16

23

Jiří Kučný

1983

22

1

3

4

4

6

38

Jan Hanzlík "C"

1982

25

0

4

4

2

14

6

Tomáš Pastor

1992

15

1

1

2

-1

30

4

Tomáš Voráček

1990

24

0

2

2

2

18

77

David Štich

1989

11

0

1

1

-3

41

34

Jan Holub

1983

2

0

0

1

1

2

11

Jiří Kurka

1994

18

0

0

0

2

6

ÚTOČNÍCI
71

Tomáš Hyka

1993

24

8

13

21

6

6

14

Petr Vampola

1982

25

7

10

17

0

28

25

Radan Lenc

1991

25

8

7

15

9

16

78

Lukáš Žejdl

1991

24

6

7

13

0

14

55

Tomáš Urban

1985

24

6

6

12

2

26

32

Jakub Orsava

1991

21

5

5

10

-4

4

26

Martin Látal

1988

25

6

4

10

-1

18

87

Pavel Musil

1992

15

4

5

9

4

4

21

Jakub Klepiš

1984

23

3

5

8

-8

24

22

Vít Jonák

1991

23

3

2

5

-1

8

30

Dominik Pacovský

1990

9

1

3

4

-2

12

10

Tomáš Pospíšil

1987

15

1

2

3

-2

8

84

Lukáš Pabiška

1984

18

1

2

3

-4

18

19

Lukáš Volf

1995

1

0

0

0

-1

0

94

Jiří Fronk

1994

4

0

0

0

1

2

97

Ivan Ďurač

1997

7

0

0

0

0

4

61

Tomáš Jiránek

1991

7

0

0

0

-3

4

aktualizováno 1. 12.

REALIZAČNÍ TÝM

František Výborný, hlavní trenér
Marian Jelínek, asistent trenéra
Jan Vidner, kondiční trenér
Radek Haas, trenér brankářů
Vladimír Kopecký, vedoucí mužstva
Martin Tondr, masér

Oldřich Kopecký, kustod
Vladimír Maček, kustod
David Vrbický, fyzioterapeut
MUDr. R. Langer, MUDr. L. Blažek, lékaři
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zapůsobilo na jejich morálku
a vůbec na celkový zájem o hraní
hokeje. A výsledky se brzy začaly
dostavovat i v zápasech.
V letech 1936–1938 klub působil
v nejvyšší hokejové soutěži ČSR,
v níž obsadil nejdříve poslední 8.
místo bez jediného bodu, pak se
však zachránil v baráži vítězstvím
1:0 nad Slavií Praha. Následující
sezóna dopadla lépe, na 6. místě.
Za německé okupace se liga
nehrála. Tři účastníci z osmi
odpadli kvůli odtržení Slovenska
a Sudet. Po válce se v Boleslavi
hrála střídavě 1. česká hokejová
liga a 2. národní hokejová liga.
V 70. letech se jedna sezóna
musela hrát v Nymburce kvůli
rekonstrukci stadionu.

M

ladoboleslavští v minulé sezóně vylepšili své postavení
potřetí v řadě. Po desátém místě v roce 2014 přišla o rok
později účast ve čtvrtﬁnále a v minulém ročníku Středočeši
dokonce postoupili mezi nejlepší čtyři poté, co ve čtvrtﬁnále play
off vyřadili právě Mountﬁeld HK. V semiﬁnále sice padli s Libercem
0:4 na zápasy, každopádně druhým rokem v řadě zaznamenali
nejlepší výsledek v historii klubu. Během léta doznal tým několika
změna. Kariéru ukončil David Výborný, do Varů se vrátil Radim
Hruška, Tomáš Klimenta odešel do Pardubic na hostování, stejně
jako David Rittich do zámoří. Směrem do Boleslavi naopak zamířili
Petr Vampola, Jan Hanzlík, Jakub Orsava, Lukáš Žejdl, Tomáš
Pospíšil, nebo brankář Tuomas Tarkki.
Předchůdcem byl Bruslařský
a veslařský klub, založený již
roku 1878 jako jeden z vůbec
nejstarších sportovních kroužků
na území dnešní České
republiky. Hokejový oddíl byl
zřízen v roce 1908 jakožto
jeden ze zakládajících členů
Českého svazu ledního hokeje.
Do Mladé Boleslavi přivezla
kanadský hokej Sparta v sezoně
1922/1923, která zde uskutečnila
6 — VIZITKA SOUPEŘE

ukázkové utkání, které zaujalo
jak hráče, tak diváky.
Boleslavští si jako jedni
z prvních mohli dovolit umělé
osvětlení, které zavedli v roce
1922. Veřejnost si tehdy
pochvalovala, že si může jít
zabruslit i ve večerních hodinách,
podstatně větší přínos ale přišel
samozřejmě v případě ledního
hokeje. Díky osvětlení mohli
hráči začít trénovat i večer, což

Po roce 2000 se klub
zkonsolidoval, zprofesionalizoval
a pod taktovkou trenéra
Horešovského v roce 2002
vybojoval postup do 1. národní
ligy. V roce 2008, když klub oslavil
100-leté výročí, se podařil postup
do extraligy. Tam se stabilně
pohyboval ve spodních patrech
tabulky a v ročníku 2011/2012
podlehl v 7. utkání na svém ledě
Pirátům Chomutov 2:4 a prohrál
baráž 3:4 na zápasy. To po
4 sezónách v nejvyšší soutěži
znamenalo sestup do 1. ligy.
Po sestupu týmu z nejvyšší
soutěže byl kompletně
změněn realizační tým,
od ročníku 2012/2013 vedl
tým z pozice hlavního trenéra
František Výborný. V baráži
sezony 2012/2013 utekl týmu
postup o pouhý jeden bod.
Trenérská dvojice nakonec
přece jen dokázala o rok
později s Boleslaví postoupit
zpět do nejvyšší soutěže.

TAHOUNI BOLESLAVI

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2015/2016
DOMÁCÍ

HOSTÉ

MLADÁ BOLESLAV MOUNTFIELD HK

21
Jakub Klepiš
32 let, útočník
Ofenzivní útočník je odchovancem pražské Slavie,
se kterou už v 19 letech získal mistrovský titul. Jako
nováček k tomu pomohl osmi body v zápasech play
off. Ihned poté zkusil štěstí v zámoří, kde během tří
sezón slavil v AHL Calder Cup a v dresu Washington
Capitals odehrál 66 utkání v NHL. V roce 2008 se
vrátil do svého mateřského klubu a byl z toho další
titul, ke kterému už pomohl jako nejproduktivnější hráč vyřazovací části. Na dalších 6 let zamířil
Klepiš do KHL, kde hrál v Omsku po boku Jágra
a v Ufě vyhrál dvakrát Gagarinův pohár. Následovaly
štace ve Lvu Praha, Färjestadu, Třinci a od minulé
sezóny v Mladé Boleslavi. Za reprezentaci odehrál
95 utkání a v roce 2010 získal světové zlato.

MOUNTFIELD HK

MLADÁ BOLESLAV

MLADÁ BOLESLAV MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK

MLADÁ BOLESLAV

SKÓRE

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

SEZÓNA 2016/2017
MOUNTFIELD HK MLADÁ BOLESLAV
MLADÁ BOLESLAV MOUNTFIELD HK

4:5 P
3:1

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 84 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ:
NEJMLADŠÍ HRÁČ:
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
NEJLEHČÍ HRÁČ:

Tuomas Tarkki – 36 let
Ivan Ďurač – 19 let
Tomáš Urban – 202 cm
David Bernad – 178 cm
David Štich – 106 kg
David Bernad – 72 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI:
Finsko – Tuomas Tarkki
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,3 let

14
Petr Vampola
34 let, útočník
Komplexně vybavený technický útočník začínal svou
kariéru ve Vsetíně, odkud se v 21letech přesunul do
Liberce a následně do Plzně. Do těchto dvou týmů
se střídavě vracel ze svého angažmá v ruské KHL
a s oběma v minulých letech slavil zisk mistrovského titulu. I v Kristových letech válel, Bílým Tygrům
pomohl v minulé sezóně k trofeji coby třetí nejproduktivnější hráč základní části extraligy. Podobně
jako Klepiš má i Vampola zlato z MS 2010.

13

71
Tomáš Hyka
23 let, útočník
Rychlý křídelní útočník s ofenzivním instinktem je
mladoboleslavským rodákem. Od mládežnických
kategorií nosil reprezentační dres a v 19 letech
sbíral zkušenosti v kanadské juniorské lize,
kde byl v Gatineau druhým nejproduktivnějším
hráčem. Poté jednu sezónu odehrál ve švédském Färjestadu a před dvěma lety se vrátil ke
svému mateřskému klubu. V minulém ročníku
byl Hyka v Mladé Boleslavi třetí v produktivitě za
dvojicí reprezentantů Urban, Jarůšek. Jeho otec
odehrál v extralize přes 100 utkání a svou kariéru
končil v roce 2000 právě v Mladé Boleslavi, kde
dělal tehdy druholigovému celku kapitána.

Marek Trončinský
27 let, obránce
Produktivní obránce těží z hokejové chytrosti a výtečné přihrávky. S hokejem začínal v Ústí nad Labem,
pokračoval na Kladně a v Liberci, kde dostal více prostoru a vypracoval se v klíčového obránce týmu. Pozice
nejproduktivnějšího beka extraligy pomohla Trončinskému do KHL, kde hrál dvě sezóny v Chanty-Mansijsku
a částečně i v bratislavském Slovanu. Před třemi lety podepsal smlouvu v Třinci, ale po úspěšném hostování v Mladé Boleslavi se před minulou sezónou dohodl na pokračování kariéry v Bruslařském Klubu.
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ČERTOVSKÝ TÝM
MOUNTFIELD HK

ČERTOVSKÝ TÝM MOUNTFIELD HK — 11

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC!

POMOZTE HANDICAPOVANÝM
DĚTEM!
Prvním prosincovým zápasem, kdy Mountﬁeld HK nastoupil
2. 12. v Chomutově, odstartovala charitativní akce, která bude
probíhat až do konce aktuálního ročníku. A pomoci můžete i Vy!
JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK

1 PUK = 1 000 KČ

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti
1 000 korun. Stačí, pokud si koupíte v dané hodnotě puk, který je vyroben ve
speciální edici. Kotouč bude opatřen klubovým logem, logem charitativní akce
a originálním podpisem hráče, který skóroval. K tomu každý dárce dostane
dvě vstupenky na extraligový zápas a pamětní fotograﬁi s hráči A-týmu.

O
RO
V PROSINCI SKÓRUJ PR

U
RU
UR
ČU
FANOUŠKA JANČ
Fandovi je 5 let a má diagnostikovanou
dětskou mozkovou obrnu. V současné chvíli
kami.
ujde několik kroků se speciálními berlič
y
spasm
vané
ostiko
diagn
ale
cvičí,
ě
Denn
i
vývoj
ve
ho nechtějí pustit vpřed
k samostatnému pohybu. Velmi
šetrným řešením je operace dle
profesora Ulzibata, která bohužel není
hrazena zdravotní pojišťovnou.
Fanoušek již jednu prodělal a měla velmi
pozitivní vliv na vývoj hrubé a jemné
motoriky. Na jaře by měl absolvovat další.
Záleží jen na tom, zda rodina sežene
dostatek ﬁnančních prostředků.

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM
Y UDĚLÁ PRVNÍ KROK BEZ BERLÍ!
RZY
PRO PĚTILETÉHO FANDU, AŤ BRZ
14 — SKÓRUJ PRO...

TRIK
S KLOBOUKEM
HOKEJOVÝ
PELMEL

Málokdo z nás se pozastavuje nad tím, co je
to hattrick. Anglický výraz se postupem doby
tak vžil do sportovního slovníku, že jej běžně
užíváme. Hattrickem nejčastěji označujeme
výkon hokejisty, či fotbalisty, kterému se podařilo
vstřelit během jediného utkání tři góly. Mluví
se také o čistém hattricku. Ten hráč dosáhne
ve chvíli, kdy jeho tři góly padnou v řadě, aniž
by je přerušila branka někoho jiného. Hattrick
se používá také ve formuli 1. Tam se tímto
způsobem označuje skutečnost, když pilot
během jedné Velké ceny nejen že zvítězí, ale také
získá pole position a zajede nejrychlejší kolo.

Pojem hattrick se datuje
do 19. století do doby
britského impéria. Tehdy byl
jedním z nejpopulárnějších
sportů kriket. Během jednoho
z turnajů na území Indie dostal
tým za získání tří vítězných
bodů od pořadatele výhru
v podobě klobouku (angl.
hat). Od té doby se dostala
složenina "trik s kloboukem",
neboli hattrick do celého
sportovního světa. Návaznost
na pokrývku hlavy můžeme
konec konců velice často
vidět také dnes, když při
hokejových zápasech
naházejí po vstřelení tří
gólů od jednoho hráče
na ledovou plochu kšiltovky.
V NHL drží rekord v rychlosti
hattricku Bill Mosienko.
Drobný Kanaďan
s ukrajinskými předky
a třinácti sourozenci
dal v roce 1952
za Chicago Black
Hawks v utkání
NHL tři góly
během pouhých
21 sekund.

NEJRYCHLEJŠÍ HATTRICKY
Britská liga:
NHL:
Finská liga:
KHL:
Česká extraliga:
Slovenská extraliga:
Švédská liga:
Hradec Králové:

Mark Salisbury
Bill Mosienko
Juha Leimu
Vojtek Wolski
David Hruška
Rudolf Verčík
Dick Axelsson
Antonín Honejsek

Ani tento zápis ale není
pravděpodobně nejlepším
na celém světě. Údajně
nejrychlejší hattrick padl
ve druhé nejvyšší britské

1991
1952
2015
2014
2004
2003
2010
2016

0:19
0:21
0:44
1:40
3:09
4:40
4:54
5:05

soutěži, kde v roce 1991
stačilo Marku Salisburymu
na tři góly 19 sekund!
V zámoří je velice populární
také hattrick Gordieho
Howea. Ten se počítá
ve chvíli, kdy si hráč připíše
v jednom utkání gól, asistenci
a bitku. Tento hattrick nese
název po jednom z nejlepších
hokejistů historie, který 4x
vyhrál Stanley Cup a 6x získal
cenu pro neužitečnějšího
hráče soutěže. Howe ho ale
zaznamenal pouze dvakrát.
Rekordmanem v počtu
hattricků Gorieho Howea
je Brendan Shanahan,
který ho dovršil 17krát.
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SNAD NEBUDU MUSET
NA STŘÍDAČKU
S MOBILEM, ŘÍKÁ
O AKCI SKÓRUJ PRO…
RICHARD JARŮŠEK

V

létě přišel do Mountﬁeldu HK jako posila do útoku a hned
po prvních zápasech v hradeckém dresu si získal domácí
fanoušky. Richard Jarůšek je druhým nejproduktivnějším
hráčem týmu a opět si zahrál za českou reprezentaci na turnaji
Karjala. V novém působišti tak dokázal navázat na své výkony
z minulé sezóny, kdy působil v Mladé Boleslavi. A právě proti
Bruslařskému Klubu se dnes postaví.
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Richarde, jak se těšíš
na zápas proti svým nedávným spoluhráčům?
Těším se moc. Když hráč
nastoupí proti týmu, ve kterém
rok před tím působil, je to pro
něj vždy něco speciálního. Už
jsme s nimi dvakrát hráli, ale
ani jednou vítězně. Tak doufám,
že do třetice to vyjde a konečně budu moci splnit odměnu,
kterou kluků v kabině zase
vypíšu. V takových případech
rád do kasy přispějete a nějakou
tu svačinku do kabiny uděláte.
Je někdo z boleslavského týmu, na kterého
se vysloveně těšíš?
S hodně klukama jsem stále
v kontaktu, píšeme si, popichujeme, taková ta klasika. Ale

nebudu jmenovat, protože bych
nerad na někoho zapomněl.
Na co si dát pozor ze
strany Boleslavi? Tady
ten název Bruslařský Klub
asi vysloveně sedí.
Je to tak, mají nesmírně rychlé
protiútoky. Beci se s ničím moc
nepářou, hned jak získají puk,
tak to hrají dopředu na útočníky a snaží se vytvořit brejkové
situace. To si musíme pohlídat
a nenechat to jen na našich
obráncích. Aktivní hra směrem
dozadu musí přijít také od nás.
Už jsi v Hradci polovinu hokejové sezóny. Jak
ses zabydlel v kabině?
Myslím si, že jsem zapadl
do týmu docela v pohodě.
Hned od začátku se mi hrálo
s novými parťáky dobře, když
se kvůli větší marodce, nebo
horším výsledkům útoky
promíchaly. Mnohdy se stává,
že se nový hráč musí trochu
rozkoukávat a sžít se s novým
systémem, s novým prostředím. Já jsem naštěstí neměl
v Hradci vůbec žádný problém.

Do týmu přišel v týdnu nový
útočník. Kanaďan Alexandre
Picard by mohl přinést
do hry něco nového, že?
Co jsem se tak díval, tak je
to přímočarý útočník, který neuhne, umí rozbíjet a jít
do soubojů. Podle mého
názoru je to typ hráče, který
nám tady trochu chybí. Sám
jsem moc zvědav, jak se uvede.

složitější. Jsem rád, že je
z toho dlouhodobá věc a že
můžeme pro někoho spolu
s fanoušky něco málo udělat
navíc. Snad si stihnu také
nějaký puk koupit, ale nevím,
jestli si budu moci vzít na střídačku mobil, aby mi všechny
puk někdo nevyfouknul :-)

DNEŠNÍ ZÁPASY:
Od prosince se rozjel
nový charitativní projekt,
do kterého jste zapojeni
vy hráči a také fanoušci. Co na to říkáš?
Za mě velký palec nahoru.
Vždy je dobré si uvědomit, že
jsou kolem nás lidé a hlavně
děti, kteří mají osud mnohem

ČAS

DOMÁCÍ - HOSTÉ

14:00
15:00
15:30
15:30
16:30
17:00
17:00

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

Máš tady místo, kam rád
vyrazíš ve volné chvíli?
Hradec se mi jako město
moc líbí, především historické
centrum. Ale kdybych měl
vybrat nejoblíbenější místo, tak to je posilovna :-)
Zatím střídáte herně i výsledkově výtečné zápasy s těmi
slabšími. Čemu to přisuzuješ?
Je pravda, že jsme nehráli
pokaždé dobře a konzistentně
na vyšší úrovni, tak jak bychom
chtěli. Nejprve se nám nedařilo
venku, pak zase chvíli doma.
Pořád to nebylo ono. Ale podle
mě se to v posledních utkáních
zlepšilo a já věřím, že to bude
pokračovat a my se budeme
držet v tabulce nahoře.
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Hradecká
internetová
televize
aktuality a reportáže o dění
ve městě na www.hkhit.org

Můžete na úvod představit
soutěže, které hraje 5. a 6.
třída Mountﬁeldu HK?
Pátá třída hraje Středočeský
kraj. Máme tam třináct
mužstev, hraje se čtyřkolově, každý s každým dvakrát
doma a dvakrát venku. Kromě
soupeřů ze Středočeského
kraje je tam nově Liberec,
takže se to zkvalitnilo oproti
Královéhradeckému, což je
pro nás dobře. Žákovská liga
šestých tříd je rozdělena na pět
skupin v republice, my hrajeme
Střed, kde je osm týmů.

HLAVNÍ TRENÉR
5. A 6. TŘÍDY VÁCLAV
PÁNEK: S ASISTENTY
I VEDOUCÍMI JE SUPER
SPOLUPRÁCE

U

ž několik měsíců běží mistrovská sezóna také 5. a 6. třídě,
které vede z pozice hlavního kouče Václav Pánek. Mladý
trenér je s průběhem aktuálního ročníku spokojen, zároveň ale
dodává, že s hráči tohoto věku je stále na čem pracovat. Jaké
soutěže obě kategorie hrají, jak se jim daří a jaký je jejich běžný
týdenní režim?
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Jak jste s dosavadním
průběhem sezóny z pohledu 5. a 6. třídy spokojen?
S pátou třídou jsme začali
novou soutěž, nevěděli jsme,
jak to bude vypadat a jak se
s tím kluci poperou. Čekali
jsme kvalitnější zápasy než
v Královéhradeckém kraji, což
se také potvrdilo. Výsledkově
jsme na tom docela dobře,
i když u dětí se na to tolik
nehledí. Ale výkony podáváme
dobré, kluci bojují. Máme tam
pět nadprůměrných hráčů, kteří
dokážou převážit zápasy na naši
stranu, ostatní na ně navážou,
takže si myslím, že tým funguje
dobře. V této kategorii je ale potřeba stále pracovat, a to úplně
na všem. Oproti jiným týmům
máme nějaké rezervy, především v individuálních věcech.
Se šestou třídou jsme
v Žákovské lize ještě ani jednou
neprohráli. Před sezónou přišli
kluci z kraje, kteří zvedli kvalitu,
takže v tréninku i v zápasech
se s nimi pracuje velice dobře.
V poslední době mi ale přijde, že
si přestáváme trošku vážit toho,
že pořád vyhráváme. Je potřeba
držet kluky zkrátka a pořád je
nutit ke stoprocentnímu výkonu,
protože kvalitních zápasů jsme
v Žákovské lize měli pomálu

a už potřebujeme trošku kvalitní
zápasy. Čekáme teď na Hockey
Tour, tam by to mohlo být
v tomto směru zajímavější.

takový ohled. I když samozřejmě potěší, když jsme první. Ale
kluci jsou šikovní a rozhodně
mají na víc, než teď předvádějí.

Jaké byly pro obě vaše
kategorie předsezonní cíle?
Výsledkové cíle nebyly. Hlavně
u kluků z páté třídy to bylo
o tom naučit je hrát na velkém
hřišti, na které přicházeli teprve
před rokem. Aby si zvykli, aby
věděli, co mají na ledě dělat
a hlavně, aby do toho měli chuť.
A pracovat na nich individuálně
– herní činnosti jednotlivce, obranné a útočné. Je důležité, aby
si ty věci zautomatizovali. U šesté třídy to bylo dané příchodem
nových kluků. Očekávalo se, že
se budeme pohybovat na vršku
tabulky. U této kategorie se
ale na výsledky také nebere

Jaký je váš běžný
týdenní režim?
Trénujeme čtyřikrát týdně, obě
třídy. Třikrát týdně máme suchou přípravu, kromě jednoho
ranního tréninku, po kterém jdou
kluci do školy. Ve středu máme
individuální trénink pro pár
hráčů, vyloženě na dovednosti,
hodinu pracujeme třeba se šesti
hráči. A o víkendu zápasy.
Zmínil jste školu – dbáte
na vzdělání hráčů?
Kontrolujete žákovské knížky? Jak na tom kluci jsou?
Žákovské kontrolujeme jednou
týdně v pátek. Až na pár jedinců

je prospěch dobrý, ani nemají
žádné průšvihy, co se týká
chování, což se trochu divím
(usmívá se). Takže jsme zatím
nemuseli sáhnout k takovému
trestu, že by hráč například
nešel o víkendu na zápas.
S těmito kategoriemi vám
z pozice asistentů pomáhají další hradečtí trenéři. Jaká je s nimi z vaší
strany spokojenost?
Chtěl bych je všechny
vyzvednout, je s nimi
super spolupráce. Taky
vedoucí dávají klukům svůj
volný čas a dělají pro to
maximum, takže je s nimi
výborná spolupráce i komunikace a funguje nám to.
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REPREZENTAČNÍ POZVÁNKY
HRÁČŮ MOUNTFIELDU HK
NÁRODNÍ TÝM U14
6. prosince
Ostrava-Poruba
jednodenní soustředění VTM
v rámci projektu specializovaný
trénink obránců
Marek Pelda, Štěpán Králík

NÁRODNÍ TÝM U14
6. prosince
Ostrava-Poruba
jednodenní soustředění VTM
v rámci projektu specializovaný
trénink útočníků
Šimon Marha, Petr Moravec

NÁRODNÍ TÝM U17
6. prosince
Slaný
přátelské utkání Červení – Bílí
Daniel Dvořák,
Denis Martinec

NÁRODNÍ TÝM U19
6. – 19. prosince
Bonnyville, Alberta v Kanadě
Turnaj 2016 World Junior A Challenge
Radovan Pavlík,
Tomáš Martinec (asistent trenéra)
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