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Vážení hokejoví příznivci,

reprezentační pauza je již minulostí a my se můžeme konečně těšit na další 

extraligové utkání hradeckých lvů pod Bílou věží. Nebude nás čekat nic lehkého, 

do královského města zajíždí indiáni z Plzně, kteří budou chtít odčinit těsnou 

porážku ze středečního mače, když prohráli s boleslavskými Bruslaři 1:2.

Tým HC Škoda Plzeň je aktuálně na desátém místě extraligové tabulky a má náskok pouze 

dva body na jedenáctý PSG Zlín. Jelikož se blížíme do fi niše sezóny, náš dnešní soupeř 

vzhledem k jeho pozici bude chtít za každou cenu urvat tři body a upevnit si tak pozici 

pro předkolo play off. Vzájemné zápasy se Západočechy hovoří jasně v jejich prospěch, 

posledních pět utkání totiž dokázali vždy přetavit ve vítězství. Je tedy nejvyšší čas tuto 

negativní bilanci ukončit. Jedním z receptů bude zastavit aktuálně nejlepšího střelce 

Tipsport extraligy, jímž je Dominik Kubalík, který nasázel úctyhodných 27 gólů.

Velice nás těší stálý zájem o charitativní akci Skóruj pro…, která bude trvat až do konce tohoto 

ročníku. V únoru hráči hradeckého Mountfi eldu skórují pro Vojtu Obršála, o němž se můžete dočíst 

jak v samostatném článku tohoto bulletinu, tak na našich webových stránkách. Skóruj pro Vojtu i Ty!

Nezbývá nic jiného, než se bedlivě připravit na dnešní lítý souboj – naladit hlasivky, nabrat síly, připravit 

se na emoce a hráčům popřát férovou hru.

HRADEC, OLÉÉÉ

Aleš Havel, Mountfi eld HK, a.s.

ZAKOPÁNÍ 
VÁLEČNÉ SEKERY 
NECHÁME NA JINDY!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 45. KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 33 1970 876 810 2,01 92,47 2
90 Ondřej Kacetl 1990 12 666 299 270 2,61 90,03 1
31 Jaroslav Pavelka 1993 3 152 74 65 3,55 87,84 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

15 Blaž Gregorc 1990 46 4 13 17 3 20
67 Stanislav Dietz 1990 43 4 12 16 12 26

4 Jake Newton 1988 37 5 8 13 -8 10
23 René Vydarený "A" 1981 40 3 10 13 19 18
19 Martin Pláněk 1991 35 3 9 12 17 22
13 Martin Štajnoch 1990 46 2 5 7 7 46
69 Zdeněk Čáp 1992 45 1 4 5 2 32

5 Karel Plášil 1994 11 0 1 1 1 8
28 Aleš Pavlas 1982 12 0 1 1 -2 8
55 Martin Bača 1989 1 0 0 0 -2 0
18 Jindřich Barák 1980 6 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 45 10 34 44 5 10
96 Richard Jarůšek 1991 46 14 21 35 8 32
22 Jiří Šimánek 1978 46 8 22 30 9 20

9 Bedřich Köhler 1985 46 15 8 23 8 40
65 Rudolf Červený "A" 1989 34 12 11 23 11 32
27 Rastislav Dej 1988 34 10 12 22 13 14
16 Roman Kukumberg 1980 39 10 11 21 14 4
25 Andris Džerinš 1988 31 13 7 20 13 28
29 Michal Dragoun 1983 33 6 10 16 4 24
91 Tomáš Knotek 1990 46 10 5 15 -4 2
81 Alexandre Picard 1985 19 6 8 14 1 75
98 Radovan Pavlík 1998 34 1 4 5 -2 6
92 Lukáš Nedvídek 1994 20 2 1 3 0 0
63 Jaroslav Dvořák 1999 13 0 1 1 -2 2
33 David Šafránek 1991 2 0 0 0 -1 2
17 Ondřej Kopta 1995 9 0 0 0 1 2

93 Petr Beránek 1993 9 0 0 0 0 0
71 Jan Veselý 1994 11 0 0 0 -5 6

aktualizováno 16. 2.



SOUPISKY — 5 

HC ŠKODA PLZEŇ

 HC PLZEŇ 1929 s.r.o. Štefánikovo nám. 1, 301 33 Plzeň

Klubové barvy:  modrá a bílá
  www.hcskoda.cz

REALIZAČNÍ TÝM

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

31 Lukáš Sochůrek 1996 3 149 58 55 1,21 94,83 0

35 Matěj Machovský 1993 40 2339 1175 1089 2,21 92,68 2

33 Alexandr Hylák 1983 5 224 104 84 5,36 80,77 0

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

7 Petr Kadlec "A" 1977 33 2 15 17 7 18

51 Lukáš Půlpán 1985 43 6 7 13 -4 44

77 David Němeček 1995 24 0 8 8 2 8

9 David Sklenička 1996 42 3 3 6 2 22

14 Peter Čerešňák 1993 46 1 5 6 -3 12

11 Michal Moravčík 1994 38 2 3 5 -2 18

12 Peter Frühauf 1982 13 0 3 3 4 8

54 Tomáš Slovák 1983 16 0 2 2 -10 28

4 David Kvasnička 1999 17 0 1 1 -1 0

97 Lukáš Kaňák 1997 2 0 0 0 -1 0

41 Michal Špaček 1992 5 0 0 0 -4 2

ÚTOČNÍCI

18 Dominik Kubalík 1995 45 27 16 43 4 16

23 Tomáš Svoboda 1987 44 13 12 25 -2 43

81 Jaroslav Kracík 1983 41 4 18 22 8 30

22 Ondřej Kratěna "C" 1977 41 10 11 21 5 10

95 Miroslav Indrák 1995 43 11 9 20 -5 42

30 Jakub Lev 1990 46 12 6 18 -8 50

20 David Stach 1992 27 3 10 13 -1 8

70 Tomáš Hrnka 1991 40 3 5 8 -11 20

29 Jakub Koreis 1984 42 1 7 8 -7 26

88 Petr Kodýtek 1998 24 3 3 6 -3 2

65 Miroslav Preisinger 1991 27 2 4 6 3 24

78 Tomáš Vracovský 1997 16 1 1 2 0 6

96 Milan Švarc 1996 10 0 1 1 -3 2

13 Jan Schleiss 1994 17 0 1 1 -3 6

91 Martin Procházka 1994 3 0 0 0 1 2

71 Matěj Chalupa 1998 6 0 0 0 -1 0

Petr Šulan, masér a kustod

Jaroslav Kugler, masér

Jaroslav Koutník, kustod

Jaromír Liška, kondiční trenér

MUDr. Václav Karnos, lékař

Martin Straka, hlavní trenér

Tomáš Vlasák, asistent trenéra

Jiří Hanzlík, asistent trenéra

Ladislav Čihák, asistent trenéra

Rudolf Pejchar, trenér brankářů

Václav Kalina, vedoucí mužstva



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

V Plzni, stejně jako v řadě 

dalších českých městech, měl 

před ledním hokejem přednost 

bandy hokej. V roce 1909 

založili klub Union a v roce 1917 

Česká sportovní společnost 

(ČSS), jejíž součástí byl i odbor 

ledního hokeje. Po vzniku 

Československé republiky byly 

zakládány další oddíly, v roce 

1919 SK Smíchov, Český Lev a I. 

ČLTK Plzeň, o deset let později 

i Studentský klub Střelnice, ČKV 

a také odbor ledního hokeje 

při Viktorii Plzeň, jehož založení 

je v současnosti považováno 

za první krůčky klubu, dnes 

nesoucího název HC Škoda.

Pod názvem Sokol Plzeň IV 

hrál klub tehdejší I.A třídu, a to 

až do roku 1949 – v té době 

vstupuje ZSJ Škoda do oblastní 

soutěže. 11. února 1950 otevřeli 

v Plzni na bývalém Dobytčím trhu 

zimní stadión s umělou ledovou 

plochou, čímž položili základy 

k ještě většímu rozmachu hokeje 

v Plzni a následně i k postupu 

do nejvyšší soutěže. Tam 

se Plzeň představila poprvé 

v roce 1951 a hned po pár 

měsících získala nejlepší hráče 

z nedalekého Holoubkova, který 

byl jejím tehdejším velkým rivalem 

a konkurentem. Plzeň hrála dobrý 

hokej a měla i úspěchy – na konci 

padesátých let slavili na západě 

Čech dokonce dvě druhá místa 

v tehdejší federální soutěži.

V roce 1966 ale Plzeň sestoupila 

do druhé nejvyšší soutěže, kde 

setrvala tři roky. Během té doby 

se podařilo zrekonstruovat 

stadión a od roku 1969 se hraje 

už pod střechou. Od té doby 

Plzeň sice ještě dvakrát z elitní 

společnosti musela na rok 

odejít, ale po listopadové změně 

režimu patří k tomu lepšímu, co 

naše extraliga nabízí. V ročníku 

1991/92 se Plzeň probojovala až 

do fi nále extraligy a získala stříbro, 

v letech 1998, 1999 a 2000 

postoupili Západočeši do play 

off hned třikrát za sebou (dvakrát 

z páté a jednou ze šesté příčky).

V polovině uplynulého desetiletí 

to tolik nevycházelo, ale pak 

už zase tým v čele s Martinem 

Strakou nastartoval cestu vzhůru. 

A to přesto, že v létě roku 

2009 to jednu chvíli dokonce 

vypadalo, že z ekonomických 

důvodů skončí hokej v Plzni 

úplně. Martin Straka tehdy coby 

správný patriot sáhl do vlastních 

úspor a výdělků, stal se i členem 

klubového vedení (a posléze 

i šéfem), a za tenhle čin se dočkal 

odměny – stal se historicky 

prvním kapitánem plzeňského 

klubu, který po fi nálové sérii 

se Zlínem mohl pozvednout 

nad hlavu mistrovský pohár.

Poté začal hokejový klub 

HC Škoda Plzeň psát novou 

etapu - začala éra po Martinu 

Strakovi, který defi nitivně odložil 

brusle a hokejku. Samozřejmě 

na pozici generálního mana- 

žera a majitele klubu zůstal 

i nadále. Během sezóny došlo 

ke změně na trenérských 

postech. Hlavním koučem se 

stal bratr Martina Straky Michal, 

který měl za asistenty Jaroslava 

Špačka a Ladislava Čiháka.

V následující sezóně 2013/14 

přišla v úvodu mistrovská 

kocovina s trochu pomalejším 

rozjezdem. V závěru ale předvedli 

indiáni vynikající fi niš a výsledkem 

bylo třetí místo po základní 

části. Ve čtvrtfi nále play off to už 

ale taková sláva nebyla. Cesta 

za obhajobou skončila pro 

plzeňskou Škodovku porážkou 

v sérii s Kometou Brno 2:4 

na zápasy. O rok později začaly 

Západočechům prázdniny 

už po předkole play off.

V minulém ročníku už zase 

indiáni pomýšleli na lepší umístění 

a během základní části to také 

potvrzovali. O produktivitu se 

starala především dvojice Kubalík 

– Kracík, která skončila v první 

desítce kanadského bodování 

celé Tipsport extraligy. Do play off 

vstoupila Plzeň ze čtvrtého místa 

a čtvrtfi nále se prohnala výhrou 

4:1 na zápasy s Olomoucí. 

Mezi nejlepšími čtyřmi ale 

nestačila na pražskou Spartu.

Západočechům vůbec nevyšel vstup do sezóny a po sérii 
porážek se nacházeli až na samotném dnu tabulky. V rámci 

posílení získali také obránce Tomáše Slováka a Petera Frühaufa, 
kteří působili také v barvách Mountfi eldu. Jelikož se mužstvu 
stále nedařilo, došlo na změny v realizačním týmu, na střídačku 
se postavili Martin Straka a Tomáš Vlasák. Aktuálně se Plzeň bije 
o místo v první desítce. 



TAHOUNI PLZNĚ

Plzeňský rodák a odchovanec, který se už ve 20 

letech zařadil mezi nejproduktivnější hráče extraligy. 

V minulé sezóně posbíral nejvíce kanadských 

bodů z celého týmu a s 25 góly byl nejlepším 

střelcem základní části v nejvyšší domácí soutěži. 

Českou republiku od mládežnických kategorií 

pravidelně reprezentuje a jeho snem je zahrát si 

v NHL. Tam ho draftovali Los Angeles Kings.

 

18
Dominik Kubalík
21 let, útočník

Odchovanec plzeňského hokeje se vrátil do 

svého rodného města před rokem a půl a 

potvrdil, že ze své produktivity pranic neztratil. 

Před šesti lety poprvé v kariéře změnil dres 

a jednu sezónu působil v Litvínově. Tam se 

mu nedařilo a následoval odchod na dlouhé 

4 sezóny do druhé německé ligy, kde si opět 

zvedl sebevědomí. Před minulou sezónou se 

dohodl na podmínkách smlouvy už opět v Plzni 

a skvělý ročník podtrhl 40 body v 50 zápasech.

81
Jaroslav Kracík
33 let, útočník

Ofenzivně laděný obránce s výbornou rozehrávkou, 

který je velice platný do přesilové hry. Nikdo si 

už nedovedl představit, že by opustil pražskou 

Slavii, za kterou odehrál dlouhých 19 sezón. U 

sešívaných se stal dvakrát nejlepším nahrávačem 

mezi obránci v extralize a dvakrát s nimi získal 

titul. Bývalý kapitán Slavie prodloužil předminulou 

zimu smlouvu v Plzni o další dvě sezóny. 

7
Petr Kadlec
39 let,  obránce

Talentovaný gólman začínal s hokejem v Opavě, 

následně se přesunul do zámoří, kde hájil barvy 

Guelphu a Bramptonu v OHL. V roce 2013 se 

nadaný gólman se zkušenostmi z mládežnických 

reprezentačních výběrů vrátil do České republiky 

a připojil se k Plzni. Skvělými výkony si pro sebe 

brzy uzurpoval místo v brankovišti západočeského 

klubu a brzy přišla i pozvánka do seniorské 

reprezentace. V sezóně 2015/16 patřil mezi opory 

týmu, který se dostal až do extraligového semifi nále. 

Úspěšný ročník s bronzovým leskem završila pro 

Machovského nominace na mistrovství světa.

35
Matěj Machovský
23 let, brankář

Kapitán, vůdce kabiny a sběratel mistrovských titulů. 

Šikovný útočník ještě zažil vsetínskou hokejovou slávu. 

Na začátku své kariéry získal čtyři tituly v řadě – třikrát 

se Vsetínem a následně se Spartou. Tam zažil oslavy 

šampionů také v roce 2002, kdy v play off nasázel 12 

gólů ve 12 utkáních, 2006 a 2007. V roce 2008 pak 

získal titul i s fi nským Kärpätem Oulu. Poté se vrátil do 

Sparty, aby v roce 2011 odešel do Plzně, kde přidal 

do své sbírky už osmý titul z domácí nejvyšší soutěže, 

ve které odehrál přes 1000 zápasů. Na mistrovství 

světa se podíval dvakrát, v roce 1997 přivezl bronz.

22
Ondřej Kratěna
39 let, útočník

OPORY SOUPEŘE — 7 

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

PLZEŇ MOUNTFIELD HK 4:3 P
PLZEŇ MOUNTFIELD HK 3:1 
MOUNTFIELD HK PLZEŇ 1:4

SEZÓNA 2016/2017

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 212 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Petr Kadlec  – 40 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: David Kvasnička – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Tomáš Hrnka  – 196 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Petr Kodytek – 168 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Ryan Hollweg  – 98 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Petr Kodytek – 70 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Peter Frühauf, Tomáš Hrnka, Peter 

Čerešňák, Tomáš Slovák, Miroslav 

Preisinger                    

USA – Ryan Hollweg 

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26 let



8 — TÉMA DVOJSTRANY



TÉMA DVOJSTRANY — 9 



10 — STATISTIKY

P Tým Z V VP PP P Skóre B

1. Liberec 46 28 2 5 11 125:91 93
2. Třinec 46 22 7 7 10 142:112 87
3. Mountfi eld HK 46 22 4 7 13 143:109 81

4. Sparta Praha 45 21 5 5 14 142:107 78
5. Litvínov 46 18 11 1 16 115:115 77
6. Kometa Brno 46 19 4 9 14 145:124 74
7. Chomutov 46 17 9 5 15 139:141 74
8. Vítkovice 45 17 8 2 18 105:108 69
9. Mladá Boleslav 46 18 2 6 20 116:133 64

10. Plzeň 46 16 4 6 20 114:122 62
11. Zlín 45 15 6 3 21 111:137 60
12. Olomouc 45 14 6 4 21 109:115 58
13. Pardubice 46 9 5 5 27 116:155 42
14. Karlovy Vary 46 10 1 9 26 94:147 41

TIPSPORT EXTRALIGA 

LEGENDA: 

P – pořadí 
Z – zápasy
V – výhry
VP –  výhry v prodloužení
PP –  prohry v prodloužení
P – prohry
B – body

ČAS DOMÁCÍ – HOSTÉ

17:00 VÍTKOVICE – LITVÍNOV
17:20 MOUNTFIELD HK – PLZEŇ

17:30 ML. BOLESLAV – K. VARY
17:30 ZLÍN – SPARTA
17:30 CHOMUTOV – TŘINEC
18:00 LIBEREC – OLOMOUC
18:00 BRNO – PARDUBICE

DNEŠNÍ ZÁPASY:

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

TÝMOVÝ INDEX HRÁČŮ

aktualizováno 16. 2.

Hráč Klub P +/- H SB RI

1. Jan Výtisk VIT O 7 147 114 382

2. Michal Gulaši KOM O 7 102 58 225

3. Jan Jaroměřský OLO O 10 31 89 219

4. Michal Trávníček LIT Ú -4 115 38 187

5. Lukáš Derner LIB O 13 64 48 173

6. Jiří Ondrušek OLO O 4 22 69 164

7. Ondřej Němec KOM O 13 14 68 163

8. Martin Vyrůbalík OLO O 6 34 59 158

9. Bedřich Köhler MHK Ú 8 48 50 156

10. Jan Hanzlík MBL O 4 19 65 153

P – pozice, H – hity, BS – blokované střely, RI – Radegas index

RADEGAST INDEX



SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 D
ě
k
u
je

m
e
, 
ž
e
 s

k
ó
ru

je
te

 s
p

o
lu

 s
 h

rá
č
i 
p

ro
 d

o
b

ro
u
 v

ě
c
!







14 — SKÓRUJ PRO... 14 — SKÓRUJ PRO... 

JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK 1 PUK = 1 000 KČ

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC!

POMOZTE HANDICAPOVANÝM  

DĚTEM!
Prvním prosincovým zápasem, kdy Mountfi eld HK nastoupil 

2. 12. v Chomutově, odstartovala charitativní akce, která bude 
probíhat až do konce aktuálního ročníku. A pomoci můžete i Vy! 

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 fotografi i s hráči A-týmu.

V LEDNU SKÓRUJ PRO 

VOJTÍŠKA OBRŠÁLA

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM 

PRO PĚTILETÉHO VOJTÍŠKA, AŤ MÁ VÍCE DŮVODŮ SE SMÁT!

Vojtovi je 5 let a narodil se s Downovým 

syndromem. Celý jeho vývoj je částečně 

zpomalený, ale díky péči celé rodiny 

a odborníků jde neustále kupředu. V jednom 

roce byl úspěšně operovaný pro srdeční 

vadu, kvůli částečné nedoslýchavosti trpí 

především jeho vývoj řeči. Vojta má 5 starších 

sourozenců, přijímá každou společnost 

a je velice hudebně založený. Má rád 

smích, vodu a rád si také prohlíží knížky.

Získané peníze by rodina využila na letní 

psychorehabilitační  rodinný pobyt, opravu 

pianina a na zintenzivnění logopedické péče.

ŠÁLA

MEM 
Ť MÁ VÍCE DŮVODŮ SE SMÁT!
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VYDRAŽTE UNIKÁTNÍ 
SADU DRESŮ LEGENDA 
POMÁHÁ Z UTKÁNÍ 
PROTI LITVÍNOVU!
Na webu www.sportovniaukce.cz můžete nově dražit speciální 

sadu dresů z projektu Legenda pomáhá, který sjednocuje celé 

hokejové hnutí v České republice! Výjimečný projekt vznikl 

u příležitosti výročí 50 let od chvíle, kdy legendární hráč a trenér 

Ivan Hlinka poprvé nastoupil do zápasu nejvyšší soutěže. 

Do projektu se zapojily všechny kluby Tipsport extraligy, WSM 

Ligy, vybrané celky 2. ligy a zástupci univerzitního hokeje.

Vyvolávací cena dresů je 867 Kč. 
Částka v sobě zahrnuje čísla, která jsou pro sezónu 2016/17 specifi cká – tedy 80 let nejvyšší soutěže 

a nedožité 67. narozeniny Ivana Hlinky (26. ledna). Výtěžek z dražby bude předán Nadačnímu fondu 

Ivana Hlinky, který pomáhá bývalým hráčům a funkcionářům, kteří se sami nebo jejich rodiny nacházejí 

v sociálně obtížné životní situaci.

Projekt Legenda pomáhá spojuje tuzemské hokejové hnutí v podobě, jaká nemá v historii českého 

hokeje obdoby.

Aukce unikátních úborů, ve kterých hokejisté Mountfi eldu HK nastoupili 5. února proti Litvínovu, běží 

na serveru www.sportovniaukce.cz. Její konec je naplánován na sobotu 4. března 2017 na 20:00.

Aukce probíhá na www.sportovniaukce.cz

DRAŽBA — 15 
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Odpočatý Hradec se do nejvyšší soutěže vrátil 
po reprezentační pauze ve velkém stylu a díky vítězství 

na ledě Pražanů poskočil na třetí místo v tabulce. Velkou měrou 
se na něm podílel i centr čtvrté řady Lukáš Nedvídek, který 
k úvodní trefě zápasu dokázal přidat ještě asistenci u vítězné 
branky. Hradec si připsal třetí plnohodnotnou výhru v řadě, 
další bude chtít přidat proti indiánům.

LUKÁŠ NEDVÍDEK: PROTI 
PLZNI CHCEME BÝT JEŠTĚ 
AKTIVNĚJŠÍ. PŮJDEME ZA 
DALŠÍM VÍTĚZSTVÍM

Zvítězili jste na Spartě, navíc 
jste vstřelili pět gólů. Jak 
středeční duel hodnotíte?
Je to opravdu cenné vítězství, 

za které jsme moc rádi. Máme 

důležité tři body do tabulky. 

Zápas jsme odmakali 

a výsledek dost potěší.

Duel jste zlomili góly 
v poslední třetině. 
Ve které fázi se podle vás 
zápas rozhodoval?
Myslím, že to byl vyrovnávací gól 

ze závěru druhé třetiny na 2:2. 

Dali jsme ho do šatny a byl 

opravdu důležitý. Potom jsme 

nepolevili a měli výborný vstup 

i do další třetiny, to asi rozhodlo.
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Proti Spartě vám přesilovky 
zprvu moc nevycházely, 
čím si to vysvětlujete?
Nevím, to je otázka spíše 

na kluky z přesilovkových 

formací (směje se). Samozřejmě 

jsme jich ale proti Spartě měli 

hodně a na začátku nám moc 

nešly. Naštěstí se ale pak dvě 

z nich povedly a dali jsme 

z toho dva góly. Mrzet nás 

to tedy nakonec nemusí.

Díky výhře jste přeskočili 
svého soupeře a momentálně 
jste třetí. Je kvůli tomu 
výsledek ještě cennější?
Je to tak. Minule nás dokázali 

porazit u nás v Hradci, teď 

jsme jim to jeli naopak vrátit my. 

Díky tomu jsme je přeskočili 

a dál potřebujeme co nejvíce 

bodů, abychom hlavně zůstali 

v té šestce. To je pro nás 

momentálně to nejdůležitější.

Vaší čtvrté řadě se zápas 
opravdu vydařil, vy jste 
dokonce zaznamenal 
gól a asistenci…
Ta první gólová akce začala 

u Rádi Pavlíka, který dostal 

puk, zpracoval ho a zavezl 

do pásma. Chtěl ho zasunout 

rovnou do brány, ale gólman 

to nějak chytil. Já jsem tu 

situaci dojížděl, nadzvedl 

bekovi hokejku a dorazil 

puk do branky. Zápas 

nám jako lajně vyšel.

Mimo Hradce nastupujete 
i v prvoligových Litoměřicích, 
mohl byste tedy porovnat 
úroveň obou soutěží?
Rozdíl je to určitě jak hokejově, 

tak i tou atmosférou. Neřekl 

bych, že by byl velký rozdíl 

v bruslení, ale hlavně 

v chytrosti a hokejovém 

myšlení hráčů. V extralize 

je vše přesnější a lepší. 

A divácká kulisa je 

opravdu nesrovnatelná.

Díky reprezentační pauze 
jste si mohli konečně 
odpočinout. Jak jste trávil 
volno konkrétně vy?
Já ho trávil v Litoměřicích, 

kde jsem hrál několik 

zápasů. Nemrzí mě to, 

naopak jsem rád, že jsem 

se udržel ve hře a nevypadl 

ze zápasového tempa.

V pátek hostíte na domácím 
ledě Plzeň. V čem myslíte, 
že se bude zápas lišit 
od toho se Spartou?
Myslím si, že to úplně jiný zápas 

nebude. Hrajeme ale doma, 

takže budeme chtít být ještě 

o to víc aktivnější a půjdeme 

si za dalším vítězstvím.

S indiány se vám dlouhodobě 
nedaří. Dokázal byste 
najít důvod proč?
Nevím, čím to je. Možná se 

týmy ze spodních pater tabulky 

na nás chtějí vytáhnout. Když 

hrají s těmi silnějšími mužstvy, 

o to víc touží vyhrát. Jestli se 

nám proti nim statisticky daří 

nebo ne, to vůbec nesledujeme. 

Jdeme totiž zápas od zápasu.





Hradecká 
internetová 
televize
 

aktuality a reportáže o dění 
ve městě na www.hkhit.org
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Zkušený obránce může být 

pro naděje cenným zdrojem 

informací, na tréninky svých 

svěřenců totiž dochází 

pravidelně. „Snažil jsem 
se vždy chodit. Vychází 
jim to na středu, to mají 
trénink, takže pokud mi to 
zdravotní stav dovolil nebo 
pokud jsem nebyl hodně 
unavený, tak jsem se tam 
vždy snažil zastavit,“ hlásí 

svou účast René Vydarený.

Opora defenzivních řad 

Východočechů už plánuje 

do budoucna, kdy by mohla 

sama nějaké mužstvo 

vést. „Z důvodu, že jsem si 
dělal trenérskou „C“ licenci, 
jsem chtěl vidět celkový 
postup trénování. A naši 
kluci mi to umožnili vidět 
z pohledu začátku. Člověk se 
rozpomene, jak on trénoval, 

když byl mladý, a vlastně vidí 
práci celého týmu. Především 
Petr Koreček to celé vede. 
Je krásně vidět, jak hoši 
pracují a hlavně ten velký 
pokrok, který chlapci udělali. 
Za ty dva roky se hrozně 
posunuli,“ hodnotí pozitivně 

vzestup svých svěřenců.

Čemu je při trénincích 

věnována největší pozornost? 

Na co jsou zaměřeny? „Ze 

Výchova mladých hráčů, kteří budou v budoucnosti hájit barvy královéhradeckého celku, 
je pro Mountfi eld HK jednou z hlavních priorit. Kromě několika trenérů dohlíží na mladé 

bruslaře také vždy jeden zástupce A-týmu. V případě 3. třídy, kterou koučuje Petr Koreček, jde 
o slovenského beka Reného Vydareného.

3. TŘÍDU TRÉNUJE PETR KOREČEK, 
FUNKCI PATRONA ZODPOVĚDNĚ PLNÍ 
RENÉ VYDARENÝ

RENÉ VYDARENÝ: 
KLUCI SE ZA DVA ROKY HROZNĚ POSUNULI
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začátku to bylo především 
o bruslení, postupně pak 
práce s pukem, vedení 
kotouče. A nyní už pěkně 
přecházejí do přihrávek 
a už si dokážou z jízdy 
pěkně nahrát,“ představuje 

náplň lekcí na ledě.

Jak to vypadá s ratolestmi 

slovenského obránce? 

Vyrazila dcera už také 

na brusle? „Nene, dcera 
má tři roky, ta zatím 
viděla brusle maximálně 
na obrázku,“ usmívá se 

sympatický hráč. „Na to, aby 
se naučila bruslit, je času 
ještě dost,“ uzavírá pobaveně 

jeden z klíčových beků 

královéhradeckého mužstva.

Spolupráci s Reném 

Vydareným si pochvaluje také 

hlavní trenér kategorie Petr 

Koreček. „Je hrozně hodný 
na kluky, pravidelně chodí 
na tréninky. Hoši ho mají 
hrozně rádi, byl se podívat 
i na jejich turnaji. Samozřejmě 
vím, že čeká druhé dítě, 
takže mu tímto směrem 

držíme palce,“ oceňuje 

přínos královéhradeckého 

obránce kouč týmu.

Opora Mountfi eldu dochází 

na tréninky více méně 

v civilním odění, nastala ale 

i změna. „Renda si jednou 
přinesl i výstroj, což byl pro 
kluky obrovský zážitek, jinak 
chodí normálně, jako my 
trenéři. Hodně komunikuje 
s asistentem Tomášem 
Wališem a na kluky je moc 
hodný,“ vypráví o zážitcích 

z tréninku lodivod 3. třídy.

Bývalý hráč hradeckého 

Stadionu si všímá i práce 

zkušeného beka přímo 

na ledě a váží si i jeho 

vyzrálosti. „Musím říct, že je 
velmi pozorný, na trénincích 
vše sleduje. Nemyslím si, že 
by se mě potřeboval na něco 
ptát, má mraky zkušeností 
a přístup k dětem výborný. 

A to stačí,“ cení si přístupu 

beka Východočechů.

Hokejisti z této kategorie mají 

v rámci zápasů velkou změnu 

– přecházejí na velkou hrací 

plochu. „Řekl bych, že se 
s tím velmi dobře vyrovnávají. 
Až se trochu divím, protože 
v trénincích se na takovou 
hru zatím nesoustředíme. 
Je tam pár kluků, kteří se 
zapomínají, co se týče 
ofsajdu, ale to přijde časem. 
A hoši jsou jinak z velkého 
hřiště nadšení, takže to mají 
i trochu za odměnu,“ dodává 

Petr Koreček.

PETR KOREČEK: 
HOŠI MAJÍ RENDU HROZNĚ RÁDI
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HRADEČTÍ MLADÍCI ÚSPĚŠNĚ 
REPREZENTOVALI, ZAZÁŘIL RADOVAN 
PAVLÍK

Reprezentační pauza se netýkala jen mužů, ale i mládežnických kategorií. Z jejich pohledu se 
bez nadsázky jednalo o dobu bronzovou. Všechny výběry totiž na svých turnajích obsadily 

třetí místo. K radosti hradeckých fanoušků se na výsledcích českých nadějí podíleli v nemalé 
míře i talentovaní hráči Mountfi eldu HK.

Reprezentační výběr do 19 let 

se ve švýcarském Zuchwilu 

zúčastnil Turnaje pěti zemí. 

Ve čtyřech dnech mezi 7. – 10. 

únorem odehráli čeští hráči 

čtyři utkání a celkově se umístili 

na 3. příčce za Finskem 

a Švédskem. Mezi výrazné 

tváře národního týmu patřil 

i hradecký Radovan Pavlík, 
který zaznamenal 4 body (3+1).

V úvodním zápase česká 

devatenáctka porazila Finy 5:4 

po prodloužení, Pavlík přispěl 

jednou asistencí, proti Švédům 

už skóroval, porážce 3:6 však 

nezabránil. Střetnutí s Německem 

přineslo českým barvám vítězství 

4:2, k čemuž hradecký talent 

pomohl hned dvěma góly. Celý 

turnaj čeští hráči uzavřeli výhrou 

3:0 nad domácím Švýcarskem. 

Tým, na který z pozice asistenta 

trenéra dohlížel i Tomáš Martinec, 
tak zanechal pozitivní dojem.

Silně obsazený Turnaj pěti zemí 

přinesl české reprezentaci U18 

také 3. místo. Národní barvy 

hájili ve švédském Sundsvallu 

mezi 8. a 12. únorem také hráči 

Mountfi eldu, útočník Jaroslav 
Dvořák a obránce Radim 
Šalda. Právě hradecký bek se 

střelecky prosadil ve druhém 

utkání proti Finsku, porážku 2:3 

však neodvrátil. Kromě prohry se 

Švédy 3:4 po nájezdech a 1:3 

s USA porazili čeští hráči na závěr 

Rusko 4:0 a z nabitého turnaje 

si tak odvezli rovněž bronz.

Reprezentace do 17 let obsadila 

na domácím Turnaji 5 zemí 3. 

příčku. V Brně a Přerově se hrálo 

od 8. do 12. února. Po úvodní 

výhře s Finskem na další severský 

tým Češi nevyzráli a podlehli 

Švédsku 3:4 po nájezdech. 

Ve třetím utkání čeští hráči 

nestačili na USA v poměru 2:4. 

Obrat v posledních minutách 

závěrečného mače proti Rusům 

však přinesl nejen výhru 2:1, ale 

i posun na bronzovou pozici. 

Turnaje se zúčastnil hradecký 

brankář Daniel Dvořák, který kryl 

záda brněnskému Dostálovi.

Český výběr U16 se předvedl 

v dobrém světle na Turnaji 

čtyř zemí v ruském městě 

Velikij Novgorod, hraném od 9. 

do 11. února. Na vyrovnaném 

turnaji získaly tři týmy po šesti 

bodech, nejhorší skóre odsoudilo 

svěřence Jaroslava Nedvěda 

k 3. místu za Rusko a Finsko. 

Poslední místo obsadili bez 

bodu Švédové. Důležitou roli 

hrál ve výběru U16 talentovaný 

útočník z Hradce Matěj Morong. 
Úvodní brankou zahájil české 

tažení za výhrou nad švédským 

výběrem, v závěrečném utkání 

přidal asistenci proti Finům 

a podpořil české vítězství 3:2.

I vybraní hráči Mountfi eldu do 14 

let měli napilno. V Kroměříži se 

konalo 30. ledna soustředění 

hráčů z východu republiky, 

zaměřené na specializovaný 

trénink obránců a útočníků. 

V nominaci se objevili 

zadáci Marek Pelda a Štěpán 
Králík, dále pak útočníci Petr 
Moravec a Šimon Marha, 
který se však vinou zranění 

akce nemohl zúčastnit.
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