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Buď stále ve hře!
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PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POSLEDNÍ KROK
K HISTORICKÉMU
POSTUPU
Vážení hokejoví fanoušci,

je tady chvíle, kdy se mohou psát dějiny hokeje v Hradci Králové. Hokejisté Mountﬁeldu HK
dokázali třemi výhrami v řadě otočit vývoj série a před pátým duelem vedou nad litvínovskou
Vervou 3:1 na zápasy. Teď už „jen“ zbývá nasadit na pomyslnou šňůrku čtvrtý postupový korálek
a poprvé v historii tak dostat na soutok Labe s Orlicí semiﬁnálovou sérii play off extraligy.
Všem je jasné, že udělat poslední krok je to nejtěžší a nejedná se jen sportovní klišé, nebo vyřčenou
omáčku při rozhovorech se sportovci, jen aby řeč nestála. Spousta z nich totiž moc dobře ví,
o čem mluví. Ostatně stačí se ohlédnout za sériemi letošního předkola play off, ve kterých také měly
týmy z Mladé Boleslavi a Vítkovic nad svými soupeři náskok dvou výher a nakonec jim jen zbyly oči
pro pláč. Naši hráči to samozřejmě vědí. Jak řekl autor vítězného gólu Rasty Dej po čtvrtém duelu
série: „Nesmíme si myslet, že to přijde samo a někdo rozhodne nebo něco takového. Všichni musí
mít hlavy dole a šlapat od střídání ke střídání a od třetiny ke třetině. Jinak se tam nedostaneme.“
Máme tady první matchball (nebo matchpuck?) čtvrtﬁnálové série. A není nic lepšího,
než oslavit historický postup na domácí půdě. Tak pojďme na to v bojových barvách!
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
BRANKÁŘI

ročník

Záp.
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Střely
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%

SO

42

Patrik Rybár

1993

4

240

93

88

1,25

94,62

1

90

Ondřej Kacetl

1990

0

0

0

0

0

0

0

ročník

Záp.

Góly

Asis.

Body

4

1

3

4

OBRÁNCI
15

Blaž Gregorc

1990

+/-

T. min

1

2

67

Stanislav Dietz

1990

4

0

0

0

2

4

19

Martin Pláněk

1991

4

0

0

0

0

4

13

Martin Štajnoch

1990

4

0

0

0

3

2

Jake Newton

1988

4

0

0

0

2

2

28

Aleš Pavlas

1982

4

0

0

0

-1

2

23

René Vydarený "A"

1981

4

0

0

0

0

0

4
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25

Andris Džerinš

1988

4

2

2

4

1

2

9

Bedřich Köhler

1985

4

0

4

4

3

0

91

Tomáš Knotek

1990

4

2

1

3

3

2

16

Roman Kukumberg

1980

4

2

1

3

-1

2

26

Jaroslav Bednář "C"

1976

4

0

3

3

0

4

81

Alexandre Picard

1985

4

1

1

2

1

22

27

Rastislav Dej

1988

4

1

1

2

0

2

22

Jiří Šimánek

1978

4

1

0

1

1

2

96

Richard Jarůšek

1991

4

1

0

1

1

18

29

Michal Dragoun

1983

4

0

1

1

-1

0

65

Rudolf Červený "A"

1989

1

0

0

0

-1

0

92

Lukáš Nedvídek

1994

3

0

0

0

0

2

98

Radovan Pavlík

1998

4

0

0

0

0

2

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 ČF5

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
BRANKÁŘI

ročník

Záp.

Min.

Střely

Zás.

Prům.

%

SO

32

Jaroslav Janus

1989

4

238

116

106

2,52

91,38

0

48

Michael Petrásek

1991

0

0

0

0

0

0

0

ročník

OBRÁNCI
45

Filip Pavlík

Záp.

Góly

Asis.

Body

1992

4

0

2

2

-1

+/-

T. min
12

28

Karel Kubát

1988

4

0

1

1

0

12

21

Karel Pilař

1977

4

0

1

1

1

4

88

Zbyněk Sklenička

1981

4

0

0

0

0

4

71

Tomáš Frolo

1982

3

0

0

0

0

0

90

Daniel Sørvik

1990

4

0

0

0

-3

4

31

Jiří Gula

1989

4

0

0

0

-1

2

ÚTOČNÍCI
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Viktor Hübl "A"

1978

4

1

2

3

2

0

16

František Lukeš

1982

4

2

0

2

0

2

41

Rostislav Martynek

1982

2

1

0

1

0

0

81

Lukáš Válek

1994

4

1

0

1

0

4

78

Robin Hanzl "A"

1989

2

0

0

0

-3

0

12

Jakub Černý

1987

4

0

0

0

-5

8

18

František Gerhát

1990

4

0

0

0

1

2

79

Martin Hanzl

1993

4

0

0

0

-4

2

22

Kristian Reichel

1998

4

0

0

0

0

0

91

Jiří Doležal

1985

4

0

0

0

0

0

20

Miloslav Hořava

1982

4

0

0

0

-1

0

Ondřej Jurčík

1992

4

0

0

0

-2

0

Michal Trávníček "C"

1980

4

0

0

0

-2

0

64
5

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

Viktor Lukeš, videokouč
František Pinc, masér
Roman Reif, masér
Zdeněk Klimpl, kustod
MUDr. J. Bednář, MUDr. P. Myšák, lékaři
SOUPISKY — 5

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. V aktuální sezóně se
Verva opět zvedla a postupně se propracovala až mezi nejlepší
pětku. S Hradcem změří síly v play off poprvé v historii.

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.

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.

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.

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 70. letech dorostli Hlinka
s Bublou ve hvězdy Litvínova
i národního týmu a stali se
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.
V 80. letech byl kádr Litvínova
doslova nabit kvalitními
6 — VIZITKA SOUPEŘE

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.
I v nových společenskoekonomických poměrech
po revoluci v roce 1989
zůstal hlavním 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

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

32

Viktor Hübl
38 let, útočník

Jaroslav Janus
27 let, brankář

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 by jím Robert Reichel.

Rodák ze slovenského Prešova je v Litvínově
brankářskou jedničkou druhým rokem a v aktuální
sezóně se vypracoval mezi nejlepší gólmany
celé extraligy. V průměru obdržených branek
na zápas mu patří čtvrté místo, v procentuální
úspěšnosti zákroků je dokonce třetí nejlepší. Díky
svým výkonům tak po dvou letech zase oblékl
reprezentační dres. Už jako dvacetiletý chytal
za Norfolk Admirals v severoamerické AHL, do
nejslavnější soutěže světa se ale nedostal. Po třech
letech v zámoří se vrátil na Slovensko a 3 sezóny
působil v barvách bratislavského Slovanu v KHL.

16

78

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.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2016/2017
DOMÁCÍ
LITVÍNOV
LITVÍNOV
MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK

HOSTÉ
MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK
LITVÍNOV
LITVÍNOV

SKÓRE

3 : 2 SN
3:2 P
0:3
3:1

PLAY OFF 2016/2017
MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK
LITVÍNOV
LITVÍNOV

LITVÍNOV
LITVÍNOV
MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK

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

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 poslední turnaj Karjala.
VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 209 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Karel Pilař – 39 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Kristian Reichel – 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
Zbyněk Sklenička – 196 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
Rostislav Martynek – 172 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
Zbyněk Sklenička – 107 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ:
Martin Hanzl – 75 kg
ZAHRANIČNÍ HRÁČI:
Slovensko – Jaroslav Janus, Tomáš Frolo,
František Gerhát
Norsko – Daniel Sørvik
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,72 let

OPORY SOUPEŘE — 7

8 — TÉMA DVOJSTRANY

Hradecká
internetová
televize
aktuality a reportáže o dění
ve městě na www.hkhit.org

OBLÉKNĚTE SE DO KLUBOVÝCH BAREV!

KOLEKCE PRO PLAY OFF NOVĚ
VE FANSHOPU
Na play off se kromě A-týmu pečlivě připravuje i hradecký fanshop, který si pro příznivce Mountﬁeldu HK
připravil zbrusu novou kolekci. Kromě řady kousků na jaro dorazila i jedinečná nabídka oblečení a předmětů
určená přímo pro letošní play off a ta by v šatníku pravého hradeckého fanouška rozhodně neměla chybět!
Například tričko s nápaditým motivem by během vyřazovacích bojů Mountﬁeldu rozhodně mělo být součástí vaší zápasové výbavy. Svou klubovou příslušnost můžete nově ukázat například trikem, hrnkem,
plackou nebo samolepkami s logem určeným pro play off. K dostání je i oblíbený vak na záda a polštář.

To však stále není všechno. Pro fanoušky je v prodejně připravena i kolekce na jarní období. Mimo
jiné si můžete pořídit nová jarní trička pro muže i ženy nebo v případě chladnějšího počasí mikinu.

VYBÍRAT TAK MŮŽETE ZE ŠIROKÉ NABÍDKY NOVINEK A NIC VÁM TEDY
NEBRÁNÍ K TOMU UKÁZAT, KTERÝ KLUB JE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ!

Veškerou nabídku a informace naleznete na webových stránkách fanshopu
www.fanshop.mountﬁeldhk.cz
10 — NOVÁ KOLEKCE VE FANSHOPU

SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11

SPOLU S FANOUŠKY
V BOJOVÝCH BARVÁCH

14 — V BOJOVÝCH BARVÁCH

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, a to na www.mountﬁeldhk.cz/skorujpro. Kotouč bude opatřen klubovým logem,
logem charitativní akce a originálním podpisem
isem hráče, který skóroval. K tomu každý
dárce dostane dvě vstupenky na extraligový
ý zápas a pamětní fotograﬁi s hráči A-týmu.
ý

V BŘEZNU SKÓRUJ PRO

RADIMA BRÁTA
é
avé
zdrav

Radimovi jsou 3 roky. Narodil se jako
forma
dítě, ale už ve 4. měsíci mu byla zjištěna
a
aréza
paréz
hemip
tická
Spas
.
obrny
ové
mozk
dětské
oby
postihla pravou část jeho těla a od té doby
ch
je Radim odkázán na spoustu speciálních
pomůcek, bez kterých by nebyl schopen
bé
posunout se po malých krůčcích v hrubé
motorice dál.
Díky každodennímu cvičení, odborné RHB,
im přijímat
lázním a ostatním terapiím začal Radim
dávna jí
edávn
done
Ještě
svou.
za
ruku
svojí pravou
tále v křeči, ruku
odmítal, jako by nebyla jeho. Měl jí stále
se již odváží
v pěst s vpáčeným palcem dovnitř. Také
oru, což je velký pokrok.
prost
o
do
ě
a udělá několik kroků samostatn
tický pobyt
erapii a hipoterapeutický
Získané peníze by rodina využila na hipot
ve Strážném v Krkonoších.

ETÉHO RADIMA,
SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO TŘÍL
SVÉM ŽIVOTĚ!
VE
ČKY
KRŮ
NÉ
AŤ UDĚLÁ DALŠÍ VÝZNAM
SKÓRUJ PRO... — 15

DOPRAVNÍ PODNIK
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, a. s.

D

opravní podnik města Hradce Králové (DP) vznikl
24. října 1928, kdy byly založeny AUTODRÁHY MĚSTA
HRADCE KRÁLOVÉ. Tím byl dán základ vzniku ucelené
městské hromadné dopravy (MHD) v Hradci Králové. Vlastní
přeprava cestujících započala v prosinci 1928 uvedením
do provozu první autobusové linka - po stránce zahájení
pravidelné trolejbusové dopravy je mezníkem květen 1949.
Současný vozový park DP čítající
nyní 124 nízkopodlažních vozů
při ujetí 6 milionů kilometrů ročně
na 28 linkách (23 autobusových
a 5 trolejbusových) s 222 čekárnami a 403 označníky přepraví
téměř 33 milionů cestujících.
Nově může DP také pořídit dvacet elektrobusů a tři trolejbusy
s pomocným bateriovým pohonem poté co v červnu loňského
roku podal s úspěchem dvě
žádosti do výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) nazvané Nízkoemisní
a bezemisní vozidla. Dotaci
ve výši 235 985 500 korun,
z níž budou vozidla pořízena,
získal podnik díky včasnému
podání obou žádostí, které
posléze vyhověly i věcnému
hodnocení a obdržely maximální počet hodnotících bodů.
Trolejbusy DP nasadí na budoucí
linku, která dopravně obslouží
bytovou zástavbu Na Plachtě.
DP bude v následujícím období
i nadále žádat o dotace, a to

nejen na další vozy, ale například
i na plánovaný odbavovací
systém. V současnosti probíhá
i náborová reklamní kampaň
pro získání nových řidičů
a řidiček autobusů a trolejbusů
MHD – zájemci o tuto práci
mohou najít více inf ormací na webu www.dpmhk.cz
Zájemci o tuto práci (s oprávněním skupiny B) si mohou
11. dubna 2017 od 16 do 18
hodin vyzkoušet řízení autobusu
MHD – více opět na www DP.
Již dva roky je možné v podmínkách DP využívat internetový
prodej, resp. plnění – on-line
dobíjení Městské karty, tzn. předplacených časových jízdenek
a elektronické peněženky pro
platbu jednotlivého jízdného,
z pohodlí domova. Platbu lze
provést on-line platební kartou,
on-line platebním tlačítkem nebo
standardním převodem z Vašeho
bankovního účtu. Bližší podrobnosti včetně návodu k nákupu
získáte na www.dpmhk.cz
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Ke stávajícím možnostem odbavování cestujících v hradecké
MHD přibyl od začátku tohoto
roku ve spolupráci DP a jeho
partnerů projekt Odbavení
bezkontaktní platební kartou
ve vozech MHD v Hradci
Králové, který umožňuje přímo
– ve všech v trolejbusech a pak
také autobusech na noční lince
- zaplatit jízdenku (jednorázové
jízdné) i za pomocí běžné bezkontaktní bankovní karty. Ještě
letos přijde DP s další novinkou
v nákupu jízdenek, a to pomocí
aplikace v chytrém mobilu.
V současnosti vedle provozu
MHD nabízí DP i další služby a to
v oblasti vnitrostátní a zahraniční zájezdové dopravy, kdy
zde zajišťuje i provoz silničního
turistického vláčku. Ten přibližuje
na svých pravidelných jízdách
významná místa či stavby našeho města včetně jejich historie.
Své služby zde poskytuje
středisko reklamy (reklamní
nosiče na a ve vozidlech MHD
a na Terminálu HD), které
zajistí komplexní profesionální
servis při realizaci reklamy –
vedle pronájmu plochy zajistí
graﬁcké zpracování, výrobu,
instalaci a odstranění reklamy.
V DP se setkáte i s nabídkou
údržby a oprav vozidel včetně
mytí vozů a nástřiku podvozků
a dutin a činností autoškoly.
Středisko Autoškola - člen
profesního společenství autoškol
ČR - patří k největším ve městě
a zajišťuje výcvik řidičů všech
skupin, pravidelná školení pro
řidiče osobních vozidel do
3,5 t „referenti“ a pro řidiče
skupin C a D, vstupní školení
pro řidiče C a D (profesní
průkazy), kondiční jízdy pro
všechny skupiny řidičských
oprávnění či přípravu na
zkoušky pro ztrátě bodů.

„Dopřejte si

“
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č
ý
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o

www.mountﬁeld.cz

KDYŽ DO TOHO DÁME
VŠECHNO, TAK POSLEDNÍ
KROK UDĚLÁME, ŘÍKÁ
OBRÁNCE MARTIN
ŠTAJNOCH

Č

tyři roky čekal na další účast v play off Martin Štajnoch.
26letý obránce si naposledy zahrál ve vyřazovací části
v barvách bratislavského Slovanu v KHL. Je také jedním
ze sedmi hráčů týmu, kteří vědí, jak chutná mistrovský titul
z některé z nejvyšších evropských soutěží. Během rozhovoru
se ještě vrátil k předchozím čtyřem utkáním čtvrtﬁnálové série.
Myslím si, že první zápas
jsme si prohráli úplně sami.
Litvínov nepředvedl kdoví jaký
výkon, spíše se jednalo o naši

nedůslednost a špatnou hru.
Ve druhém a třetím duelu
jsme ale ukázali naši sílu,
tak by to asi mělo zhruba
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vypadat. Čtvrté utkání bylo
o potřebném štěstí, které také
hráči potřebují k úspěchu.
Tady byly slabší chvilky, ale
mužstvo zase předvedlo svůj
charakter. I když to nešlo
herně a v zakončení, tak se
dokázalo o ten výsledek pobít.
Je to určitě hodně důležité,
aby tým měl kromě herních
kvalit také morálku, že?
Umět zápas ubojovat
obětavostí a vůlí…
Pokud chceme postoupit
do dalšího kola, tak tohle musí
být samozřejmostí. Takový
přístup nám určitě pomůže
a bude rozhodně klíčový
i v pátém utkání proti Litvínovu.
Předvedl Litvínov v domácích
zápasech výkon, jaký
jste od něj čekali?
Myslím si, že do obou
zápasů dali všechny síly,

které momentálně měli. Bylo
skvělé, že nám hned ten první
zápas u nich vyšel tak dobře.
Nevím, jestli hráli lépe, nebo
hůře, než jsme čekali. Důležité
je, abychom se zaměřili
na sebe a jim nic nedovolili.
Doma se vám nedařilo
využívat přesilovky
a bylo jich poměrně dost.
V Litvínově právě speciální
formace pomohly k těm
dvěma výhrám, to asi
bylo hodně důležité.
Určitě ano, dali jsme góly nejen
v přesilovce, ale také v oslabení.
Nemyslím si, že bychom je
hráli doma vysloveně špatně.
Mnohokrát nám chybělo více
štěstí při zakončení, trochu
jinak odražený puk, nebo
pár centimetrů. U nich už
to bylo lepší a já doufám,
že to vydrží a i přesilovky by
nám teď mohly pomoci.

Je tady nesmírně důležité
utkání, které může přinést
Hradci historický postup.
Ty jsi jedním z těch, kteří se
pyšní mistrovským titulem.
Je teď ta chvíle, kdy se

právě zkušenosti z klíčových
zápasů mohou projevit?
Vždycky je dobré, když hráč
už má nějaké zkušenosti a je
na určité věci připraven. Každý
z nás ale ví, co chce a jako
tým máme také jasný cíl. My
nebudeme nic měnit a budeme
se držet toho, co nám fungovalo
doteď. Myslím si, že když
do toho dáme všechno
a lidi nás doma poženou,
tak bychom mohli
už teď ten poslední krok
udělat.
Budete chtít na soupeře
vlítnout hned v úvodu,
aby cítil, že už nehodláte
sérii protahovat?
My na ně chceme vletět každý
zápas. Tak doufám, že se
nám to podaří. Nechceme se
ale na to spoléhat, musíme
být trpěliví a jít si za svým,
i když se nedostaneme hned
do vedení. Prostě chceme
dnes čtvrtý bod a je jedno,
jestli o něm rozhodneme
v první, druhé, nebo třetí třetině.
Věřím, že bude zase plný dům
a fanoušci nás poženou.
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aro je tady, hokejová sezóna vrcholí! A to nejen A-týmu,
ale i mládežnickým kategoriím, z nichž některé zakončí
extraligový ročník 2016/17 pod Bílou věží. Hradec se totiž letos
stal pořadatelským městem pro Mistrovství České republiky
mladšího dorostu a 8. tříd, které se bude konat ve dnech
22. – 26. března právě ve východočeské metropoli.

ve své základní skupině. Kromě
Lvů se po hradeckém ledě
budou prohánět žáci dalších pěti
mužstev, celkem tedy bude mít
Mistrovství 8. tříd 6 účastníků
– Mountﬁeld HK, HC Sparta
Praha, HC Vítkovice Ridera, HC
Zubr Přerov, HC Plzeň 1929
a jeden z dvojice HC Litvínov/
Piráti Chomutov. Na samotném
turnaji pak každý tým sehraje
pět zápasů systémem
každý s každým a mužstvo
s největším počtem získaných
bodů se poté bude moci
pyšnit mistrovským titulem.

A nebude to poprvé, co
mladší dorostenci a žáci 8. tříd
zakončí sezónu v Hradci
Králové. Když před dvěma lety
pořádalo město na soutoku
Labe a Orlice 6. ročník stejné
akce, domácí hokejisté na ní
excelovali. Postup na mistrovství
si vybojovali sportovní cestou,
ne vlivem pořadatelství, a obě
kategorie Hradeckých získaly

Za mladší dorost se akce
zúčastní čtyři celky, které
opanovaly své semiﬁnálové
série ve skupině „A“ nebo
„B“ – HC Sparta Praha, HC
Kometa Brno, HC Plzeň 1929
a HC Vítkovice Ridera. Ty se
pak utkají jednokolově každý
s každým a vítěz obdrží titul
Mistra České republiky
v kategorii mladšího dorostu.

HRADEC KRÁLOVÉ HOSTÍ
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY MLADŠÍHO
DOROSTU A 8. TŘÍD

J
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cenné kovy. Zatímco osmáci
se radovali z bronzových
medailí, mladší dorostenci
dokonce celý turnaj
opanovali a stali se podruhé
v řadě mistry České republiky.
Už nyní je jisté,
že východočeská 8. třída se
turnaje zúčastní jako tým, který
si účast vybojoval vítězstvím

JIŘÍ
JANOUŠEK:
MISTROVSTVÍ
JE ZÁŽITEK,
MÁME SE NA
CO TĚŠIT
Osmáci si účast na turnaji
vybojovali celosezónní
poctivou prací, která těší
i hlavního trenéra Jiřího
Janouška. „Spokojenost
panuje jak s výsledky, tak
v první řadě i s předváděnou
hrou. Myslím, že skupina
Střed, ve které hrajeme
i my, je nejvyrovnanější
a konkurence je v ní největší.
O postup na turnaj se tak
bojovalo až téměř do konce
základní části. Všechna utkání
byla těžká a kluci k nim museli

přistoupit zodpovědně a hrát
na maximum,“ říká o náročnosti
sezóny východočeský trenér.
„Mistrovství republiky je
určitě velký zážitek. Klukům,
kteří ho zažijí poprvé, říkám,
že se mají na co těšit. Je
potřeba, abychom byli
stoprocentně připravení
a předvedli to nejlepší,
co v nás je. Je to turnaj
šesti nejlepších mužstev
kategorie 8. tříd, takže
určitě bude vyrovnaný,“ ví

o kvalitě blížícího se mistrovství
mládežnický kouč. Hradecký
tým je nyní zasažen marodkou,
trenér osmáků ale věří, že
do mistrovského turnaje bude
mužstvo v pořádku. „Trošku
nás trápí zranění. Nechci
to zakřiknout, zatím ale to
vypadá, že ve hře by snad
nakonec měli být všichni.
Uvidíme, jestli se hráči
stihnou dát do pořádku,
ale strašně bych jim přál,
aby si na republice mohli
zahrát,“ říká kouč Janoušek.
Ten také dodává, že jeho
tým rozhodně nebude
chtít měnit fungující herní
systém. „Nebudeme uhýbat
z toho, co nás zdobilo celou
sezónu – celoplošný hokej
a hráči v pohybu, kteří hrají
aktivně a agresivně. Také
bych chtěl, aby se přišlo
podívat co nejvíc lidí, kteří
nám budou fandit a kluky
podpoří,“ přeje si Jiří Janoušek.

8. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ
V LEDNÍM HOKEJI 2017
HRADEC KRÁLOVÉ 22. - 26. 3. 2017
PROGRAM TURNAJE
STŘEDA 22. 3. 2017

Aktualizace k 19. 3. 2017
FA = FORTUNA ARÉNA (velká hala)
MH = MALÁ HALA

12.30 – 15.00

8. třída

3-6

FA

HC Zubr Přerov – HC Sparta Praha

15.00 – 17.30

8. třída

5-1

FA

HC Vítkovice Ridera – Mountﬁeld HK

17.30 – 20.00

8. třída

4-2

FA

Chomutov/Litvínov – HC Plzeň 1929

HC Vítkovice Ridera – HC Zubr Přerov

ČTVRTEK 23. 3. 2017
12.30 – 15.00

8. třída

5-3

FA

15.00 – 17.30

8. třída

1-2

FA

Mountﬁeld HK – HC Plzeň 1929

17.30 – 20.00

8. třída

6-4

FA

HC Sparta Praha – Chomutov/Litvínov
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PÁTEK 24. 3. 2017
10.30 – 13.00

8. třída

3-1

MH

HC Zubr Přerov – Mountﬁeld HK

12.30 – 15.00

8. třída

4-5

FA

Chomutov/Litvínov – HC Vítkovice

13.00 – 15.30

8. třída

2-6

MH

HC Plzeň 1929 – HC Sparta Praha

15.00 – 17.30

ml. dorost

1-4

FA

HC Sparta Praha – HC Kometa Brno

17.30 – 20.00

ml. dorost

2-3

FA

HC Plzeň 1929 – HC Vítkovice Ridera

SOBOTA 25. 3. 2017
* V případě, že MHK postoupí do semiﬁnále ELH bude program dne následující:
10.30 – 13.00

8. třída

2-3

MH

HC Plzeň 1929 – HC Zubr Přerov

12.30 – 15.00

8. třída

1-4

FA

Mountﬁeld HK – Chomutov/Litvínov

13.00 – 15.30

8. třída

6-5

MH

HC Sparta Praha– HC Vítkovice Ridera

15.00 – 17.30

ml. dorost

1-2

FA

HC Sparta Praha – HC Plzeň 1929

17.30 – 20.00

ml. dorost

4-3

FA

HC Kometa Brno– HC Vítkovice Ridera

** V případě, že bude 7. čtvrtﬁnále ELH bude program dne následující:
10.30 – 13.00

8. třída

2-3

MH

HC Plzeň 1929 – HC Zubr Přerov

12.30 – 15.00

8. třída

1-4

FA

Mountﬁeld HK – Chomutov/Litvínov

13.00 – 15.30

8. třída

6-5

MH

HC Sparta Praha– HC Vítkovice Ridera

15.30 – 18.00

ml. dorost

1-2

MH

HC Sparta Praha – HC Plzeň 1929

18.00 – 20.30

ml. dorost

4-3

MH

HC Kometa Brno– HC Vítkovice Ridera

NEDĚLE 26. 3. 2017
* V případě, že MHK postoupí do semiﬁnále ELH bude program dne následující:
10.00 – 12.30

8. třída

2-5

MH

HC Plzeň 1929 – HC Vítkovice Ridera

12.30 – 15.00

8. třída

3-4

MH

HC Zubr Přerov – Chomutov/Litvínov

13.00 – 15.30

ml. dorost

2-4

FA

HC Plzeň 1929 – HC Kometa Brno

15.00 – 17.30

8. třída

1-6

MH

Mountﬁeld HK – HC Sparta Praha

15.30 – 18.00

ml. dorost

3-1

FA

HC Vítkovice Ridera– HC Sparta Praha

18.00 – 19.00

závěrečný ceremonial

FA

**V případě, že MHK nepostoupí do semiﬁnále ELH bude program následující:
10.00 – 12.30

8. třída

2-5

FA

HC Plzeň 1929 – HC Vítkovice Ridera

12.00 – 14.30

8. třída

3-4

MH

HC Zubr Přerov – Chomutov/Litvínov

12.30 – 15.00

ml. dorost

2-4

FA

HC Plzeň 1929 – HC Kometa Brno

14.30 – 17.00

8. třída

1-6

MH

Mountﬁeld HK – HC Sparta Praha

15.00 – 17.30

ml. dorost

3-1

FA

HC Vítkovice Ridera– HC Sparta Praha

18.00 – 19.00

závěrečný ceremonial

FA
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...auta nás baví!

Exkluzivní
operativní leasing
Nový Volkswagen
V

NOVINKA
ROKU 2016

Tiguan

6 997 Kč
+ DPH / měsíčně
Vůz v hodnotě

564 100 Kč vč. DPH
1,4 TSI, 125 k, výbava Trendline

Volkswagen

Caddy

5 502 Kč
+ DPH / měsíčně
Vůz v hodnotě

465 670 Kč vč. DPH
1,2 TSI, 84 k

Luxusní Volkswagen

Passat Variant
7 998 Kč
+ DPH / měsíčně
Vůz v hodnotě

890 200 Kč vč. DPH
2,0 TDI 110 kW, s automatickou převodovkou DSG a výbavou Highline

Nabídka platí pro majitele IČ.

Autocentrum BARTH
Hůrka 1798, Pardubice - Dubina
tel.: 46 46 45 130

Více informací naleznete na www.AUTOCENTRUM.cz

Partneři Generali play-off Tipsport extraligy 2016/2017

marketingový partner

