Sezóna 2016/17 / SF1+SF2

ročník: 4 / číslo: 28 / zdarma
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Buď stále ve hře!
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PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

TEĎ A TADY
ZHASNĚME
KOMETU!
Vážení fanoušci hradeckého hokeje,
začátek dubna je za dveřmi a v Hradci Králové nám vrcholí hokejová sezóna. Není to
žádný apríl, že si budeme užívat semiﬁnálové boje a během jarních slunečných dnů
zamíří tisíce nohou do FORTUNA arény. Bitva s brněnskou Kometou je tady!
Oba týmy dokázaly udělat se svými čtvrtﬁnálovými soupeři rychlý proces, a proto měly
na přípravu dostatek času. V hradecké kabině byla patrná chvilková euforie po postupu
mezi čtyři nejlepší celky, ale jak všichni víme, s jídlem roste chuť a na samotných
hokejistech je patrná obrovská touha neudělat ze semiﬁnále konečnou stanici.
Série s Brnem bude mít svůj náboj nejen na ledové ploše, ale i na tribunách a v ochozech. Fankluby
rozhodně nezahálely a také tento souboj bude kořením celé semiﬁnálové série. S Kometou nemá
Mountﬁeld HK zrovna příznivou bilanci vzájemných zápasů, v aktuální sezóně se radovali svěřenci
Václava Sýkory z vítězství pouze jednou. Ale tohle je play off a tady žádná čísla z minulosti rozhodně
neplatí! Jsme pouze teď a tady! Tak pojďme všichni do toho! Jsme jeden tým, jsme šestým hráčem!

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.

Min.

Střely

Zás.

Prům.

%

42

Patrik Rybár

1993

5

300

124

115

1,8

92,74

90

Ondřej Kacetl

1990

0

0

0

0

0

0

ročník

Záp.

Góly

Asis.

Body

OBRÁNCI

+/-

SO
1
0
T. min

15

Blaž Gregorc

1990

5

1

4

5

1

2

19

Martin Pláněk

1991

5

0

1

1

0

6

4

Jake Newton

1988

5

0

1

1

2

4

Zdeněk Čáp

1992

1

0

0

0

0

0

69
28

Aleš Pavlas

1982

4

0

0

0

-1

2

67

Stanislav Dietz

1990

5

0

0

0

3

6

13

Martin Štajnoch

1990

5

0

0

0

4

2

23

René Vydarený "A"

1981

5

0

0

0

0

2

Jaroslav Bednář "C"

1976

5

1

6

7

0

4
2

ÚTOČNÍCI
26
9

Bedřich Köhler

1985

5

3

3

6

2

91

Tomáš Knotek

1990

5

1

5

6

3

2

81

Alexandre Picard

1985

5

3

1

4

2

26

27

Rastislav Dej

1988

5

3

1

4

1

2

25

Andris Džerinš

1988

5

2

1

3

2

2

16

Roman Kukumberg

1980

5

2

1

3

-1

2

96

Richard Jarůšek

1991

5

1

2

3

2

18

22

Jiří Šimánek

1978

5

1

0

1

0

2

29

Michal Dragoun

1983

5

0

1

1

-1

0

65

Rudolf Červený "A"

1989

1

0

0

0

-1

0

92

Lukáš Nedvídek

1994

4

0

0

0

0

2

98

Radovan Pavlík

1998

5

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 SF1+SF2

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

HC KOMETA BRNO
KOMETA GROUP, a.s. Křídlovická 34, 603 00 Brno
Klubové barvy: modrá a bílá
www.hc-kometa.cz
BRANKÁŘI

ročník

Záp.

Min.

Střely

Zás.

Prům.

%

1

Marek Čiliak

1990

4

245

120

112

1,96

93,33

50

Karel Vejmela

1996

0

0

0

0

0

0

ročník

Záp.

Góly

Asis.

Body

OBRÁNCI

+/-

SO
0
0
T. min

36

Jakub Krejčík

1991

4

1

2

3

2

4

6

Jozef Kováčik

1980

4

1

1

2

2

0

24

Michal Gulaši

1986

4

0

1

1

3

2

61

Peter Trška

1992

1

0

0

0

0

0

Filip Král

1999

2

0

0

0

0

0

Tomáš Malec

1982

4

0

0

0

1

4

8
71
64

Tomáš Bartejs

1995

4

0

0

0

0

2

63

Ondřej Němec

1984

4

0

0

0

2

0

ÚTOČNÍCI
53

Vojtěch Němec

1985

4

4

3

7

4

4

87

Marcel Haščák

1987

4

3

3

6

5

6

91

Marek Kvapil

1985

4

0

4

4

5

0

81

Tomáš Vincour

1990

3

0

3

3

-1

14

20

Hynek Zohorna

1990

4

0

3

3

0

2

88

Martin Nečas

1999

4

2

0

2

1

2

95

Alexandre Mallet

1992

4

2

0

2

1

0

57

Jan Hruška

1986

4

1

1

2

1

0

10

Martin Erat

1981

3

0

1

1

1

8

26

Martin Zaťovič "A"

1985

4

0

1

1

0

0

27

Kamil Brabenec

1976

1

0

0

0

0

0

12

Leoš Čermák "C"

1978

2

0

0

0

-1

2

22

Jan Káňa

1992

3

0

0

0

0

2

Tomáš Vondráček

1991

3

0

0

0

0

0

Martin Dočekal

1990

4

0

0

0

-2

2

5
90

REALIZAČNÍ TÝM

Libor Zábranský, hlavní trenér
Martin Pešout, asistent trenéra
Kamil Pokorný, asistent trenéra
Jiří Sklenář, trenér brankářů
Miloš Peca, kondiční trenér
Dana Vincourová, fyzioterapeut

Ota Železný, vedoucí mužstva
Petr Ondráček, kustod
Luboš Rozkopal, masér
Filip Ondráček, masér
MUDr. Z. Ziegelbauer, lékař
MUDr. R. Zvolánek, lékař
SOUPISKY — 5

během kterých získala brněnská
Rudá Hvězda neuvěřitelných
11 primátů. Pouze v roce 1959
skončila na bronzovém stupínku.
Konec šedesátých let se nesl
ve znamení jednoznačné
dominance brněnských
hokejistů, ale v 70. letech nastal
jejich postupný ústup ze slávy.
Sestupná tendence vyvrcholila
v roce 1980 sestupem do první
ligy. Pod hlavičkou Zetoru se
vzápětí klub probojoval zpátky,
ovšem na svou nedávnou slávu
mohl jen smutně vzpomínat.
V 80. letech bylo nejlepším
umístěním 7. místo v roce 1987,
navíc hned další sezonu se Brno
opět poroučelo do nižší soutěže.
Podobná houpačka trvala až
do roku 1999, kdy Brňané
dokonce hráli baráž o první ligu.
Nicméně o tři roky později klub
sestoupil až do třetí nejvyšší
soutěže a kvůli ekonomickým
problémům dokonce stál tváří
v tvář možnému zrušení.

K

ometa v aktuální sezóně potvrdila, že opět patří do užšího
okruhu favoritů. Už v základní části během úvodní čtvrtiny
vedla extraligovou tabulku. I když se ani brněnský tým nevyhnul
krizovému období, do play off dokráčel ze šesté pozice přímým
postupem do čtvrtﬁnále. Tam se tým majitele a trenéra Libora
Zábranského vůbec se svým soupeřem nepáral a pražské Spartě
ukončil sezónu už po čtyřech zápasech. Jasný cíl hrát o pozice
nejvyšší ukázalo už letní posílení mužstva. Do obrany se podařilo
získat reprezentanta Ondřeje Němce a Michala Gulašiho. A útok?
Tam je to ještě větší síla, z KHL se stěhovalo kvarteto Marek
Kvapil, Martin Erat, Martin Zaťovič a Tomáš Vincour.
V únoru roku 1953 byla Rudá
hvězda Brno, tehdy hrající
Krajský přebor, rozhodnutím
ministra národní bezpečnosti
Bacílka posílena, vyčleněna
jako sportovní rota ozbrojených
složek MNB, spadající do RH
Praha. Klub byl po dohodě pro
sezónu 1953/1954 zařazen
do nejvyšší soutěže. Historicky
6 — VIZITKA SOUPEŘE

první mužstvo se skládalo
z hráčů dvou brněnských
klubů - Sokola Zbrojovky Brno
I a Sokola GZ Královo Pole.
Už ve své první sezóně v nejvyšší
soutěži bojovalo Brno o titul,
tehdy ještě marně - o skóre byla
lepší pražská Sparta. Poté ale
následovalo dlouhých 12 sezón,

Nové období odstartoval až rok
2004, kdy managament zahájil
přestavbu týmu a dal na vědomí
jednoznačný cíl - návrat mezi
elitu. Nic jiného si v moravské
metropoli hokejechtiví fanoušci
nepřáli. Sportovní cestou
se to sice nepodařilo, ale
v roce 2009 koupilo Brno
extraligu od Znojma. Mezi
nejlepšími celky se od té doby
Kometa drží pravidelně.
V sezónách 2014/15 a 2015/16
patřila brněnská Kometa
k nejlepším týmům. V základní
části obsadila šesté, potažmo
třetí místo, což znamenalo
přímý postup do čtvrtﬁnále.
Ve vyřazovací části Moravané
nejprve postoupili až do ﬁnále,
kde padli se Zlínem, o rok
později sice Zlínu oplatili
porážku, ale v semiﬁnále nestačili
na pozdějšího mistra z Litvínova.

TAHOUNI KOMETY

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2015/2016

10
Martin Erat
35 let, útočník
Největší hvězda brněnského týmu. Ve slavné NHL
odehrál téměř 900 zápasů, ve kterých nasbíral
545 kanadských bodů. Čtyřnásobný účastník
MS a bronzový olympijský medailista z Turína
působil v zámoří dlouhých 15 sezón, kde udivoval
svou rychlostí a výbornou střelou zápěstím. Před
letním podpisem smlouvy v Brně oblékal jednu
sezónu dres Avangardu Omsk. V extralize se
objevil pouze v roce 1998 ve čtyřech zápasech
a poté během zámořské výluky v ročníku
2004/05. V obou případech v barvách Zlína.

DOMÁCÍ
MOUNTFIELD HK
KOMETA
MOUNTFIELD HK
KOMETA

HOSTÉ
KOMETA
MOUNTFIELD HK
KOMETA
MOUNTFIELD HK

3:1
5:1
2:1
3:0

SKÓRE

MOUNTFIELD HK
KOMETA
MOUNTFIELD HK
KOMETA

3:1
5:1
4:3
3:4 P

SEZÓNA 2016/2017
KOMETA
MOUNTFIELD HK
KOMETA
MOUNTFIELD HK

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 146 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ:
NEJMLADŠÍ HRÁČ:
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
NEJLEHČÍ HRÁČ:

Kamil Brabenec – 40 let
Libor Zábranský – 16 let
Radim Zohorna – 198 cm
Vojtěch Němec – 177 cm
Radim Zohorna – 104 kg
Martin Nečas – 76 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI:

91

Slovensko – Tomáš Malec, Jozef Kováčik, Marcel
Haščák, Marek Čiliak, Peter Trška
Kanada – Alexandre Mallet
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 25,11 let

Marek Kvapil
32 let, útočník
Pravoruké křídlo vyniká výborným bruslením
a kontrolou puku. Už od 19 let to zkoušel
v zámoří, ale do NHL se možná i kvůli menšímu
vzrůstu neprosadil. Po návratu do Evropy
a třech sezónách ve Vítkovicích a Brně se vydal
do KHL, kde moskevskému Dynamu pomohl
dvakrát k zisku Gagarinova poháru. V play
off 2013 byl s 15 kanadskými body jedním
z nejlepších hráčů vyřazovací části. V roce
2010 získal s českou reprezentací zlato na MS.
V létě se po pěti letech vrátil do Komety.

12
Leoš Čermák
38 let, útočník
Kapitán brněnské Komety by si možná zasloužil
cenu pro oddanost hokeji. 38letý silový útočník měl
hokejově na kahánku už před jedenácti lety, kdy
musel jít pětkrát na operaci oka. Jeho kariéra je
prošpikovaná různými zraněními, ale žádné z nich mu
konečnou stopku nevystavilo. V české extralize prošel
Slavií, Libercem a Vítkovicemi, v KHL odehrál 4 sezóny
a teď je už šestým rokem věrný stejným barvám.

53
Vojtěch Němec
31 let, útočník
Zkušený komplexně vybavený centr zraje jako
víno. Asi by před pár lety málokdo odhadoval, že
bude nejproduktivnějším hráčem brněnské Komety
v extralize. Ještě ve 27 letech totiž hostoval v druholigové Třebíči a do roku 2013 odehrál v nejvyšší
soutěži pouhých 47 utkání včetně play off. Poslední
3 roky je ale zčista jasna velkou oporou v moravské
metropoli. Nastoupil v nich k 172 zápasům, ve kterých nasbíral 131 kanadských bodů a v minulém
ročníku nebylo v Brně produktivnějšího hráče.

63
Ondřej Němec
32 let, obránce
Zkušený reprezentační obránce je další výraznou
posilou brněnského týmu, i když se dlouho
spekulovalo o tom, že podepíše smlouvu
v Třinci. 31 letý bek získal před šesti roky titul
s Karlovými Vary a teď se vrací do extraligy po šesti
letech, které odehrál v KHL. Postupně působil
v Čerepovci, Lvu Praha, Mitišči a CSKA Moskva.
V reprezentačním dresu odehrál přes 100 zápasů.
OPORY SOUPEŘE — 7

8 — TÉMA DVOJSTRANY

TAK CHUTNÁ POSTUP DO SEMIFINÁLE

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

„Dopřejte si

“
s
a
č
ý
v
o
h
c
e
d
d
o

www.mountﬁeld.cz

to pivko a na chvíli z nás
všechno spadlo. Druhý den se
ale vzbudíš a už máš v hlavě
další trénink a další zápas.

KAŽDÝ HRÁČ MŮŽE POMOCI
I MALIČKOSTMI, ŘÍKÁ
RASTISLAV DEJ

J

edním z hráčů, který zásadně promluvil do čtvrtﬁnálové
série, byl Rastislav Dej. 29letý útočník se během pěti utkání
blýsknul třemi góly a už se těší na další boje. Zároveň se ještě
vrátil k oslavám po postupu přes Litvínov.

Byli jsme strašně rádi, že
se to podařilo po těch třech
neúspěšných pokusech
zlomit. Pořádně jsme si to pak

užili ještě na ledě s fanoušky
a samozřejmě následovala
i oslava večer. Nic velkého,
zašli jsme na večeři, dali nějaké

Říkal jsi, že z vás na chvíli
všechno spadlo. Jak posílí
psychiku týmu právě ta
skutečnost, že jste na čtvrtý
pokus konečně v semiﬁnále?
Hodně. Bylo to určitě znát
už na prvních trénincích před
semiﬁnálovými zápasy. Jak
se ale blížila další série, tak
se začalo vše ladit na utkání
s Brnem. Je potřeba se zdravě
nabudit a já pevně věřím, že se
každý z nás perfektně připraví.
Ty patříš k hráčům,
kteří už mají zkušenost
se semiﬁnálovou sérií.
Vybavíš si ji?
Byl jsem tenkrát strašně mladý.

ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17

Byla to moje první sezóna
v áčku a určitě si na to velice
dobře vzpomínám. S Vary jsme
narazili na Spartu a všechny
překvapili, protože jsme vyhráli
tuším 4:2 na zápasy. Tenkrát
jsem si říkal, že to ještě přijde
mnohokrát, ale ejhle. Postupem
času si člověk uvědomuje,
kolik práce za tím stojí a že
jsou to výjimečné chvíle. Teď
si toho mnohem víc vážím,
vždyť si zahraju semiﬁnále
po osmi letech. Vnímám to jako
velký úspěch, ale na druhou
stranu mě to žene ještě víc
dopředu, protože vidina dalšího
úspěchu je také velice pěkná.
Vypadá to, že ses střelecky
našel v pravou chvíli?
Je pravda, že tam bylo období,
kdy to zrovna nepadalo. Je
ale potřeba nad tím zbytečně
nepřemýšlet a makat dál.
Vždycky je hráč rád, když

dá gól, to je bez debat. Ale
může pomáhat i jinak, ať už to
jsou například oslabení, nebo
maličkosti, kterými pomáhá
v daném systému. Ono je
nakonec jedno, jestli se vyhraje
2:1, nebo 6:0, jestli dá gól
útočník, nebo obránce. Je
play off a jde o úspěch týmu.
Ukazuje se, že každá
hradecká pětka může
rozhodnout zápas. Je to tak?
Ano je a v sérii proti Brnu je
velice důležité, abychom měli
kompaktní a vyrovnaný tým,
kde to nestojí a nepadá na dvou
třech hráčích. Mužstvo máme
dobře poskládané a každý
z nás by si měl vážit toho, že
v takovém týmu může hrát a mít
svou pozici. Je také důležité,
aby svou roli přijal. Povznesl se
nad nějaké malichernosti, jestli
hraje o dvě minuty víc, nebo
míň. Jedině když budeme hrát
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jako tým a myslet jako tým,
tak máme šanci na úspěch.
Já věřím, že to i nadále půjde
každé naší lajně a každá udělá
pro úspěch maximum.
Vnímáš v této sezóně silnou
pospolitost? Takového
týmového ducha v kabině?
Je důležité, aby byla v kabině
pozitivní energie, kdy každý
z nás toho druhého povzbudil,
i když se daří, i když ne. Podle
mého bylo znát už během
čtvrtﬁnálové série, že to, co
dělá z jednotlivců fungující
soukolí, nám v kabině nechybí.
Co jsi říkal na to, že
Komety vyřadila Spartu
4:0 na zápasy?
Bylo to trochu překvapivé, Brnu
vyšly dva zápasy, otočilo je
a dalo v závěru vítězné branky.
Právě průběh těch utkání,
ve kterých Kometa prohrávala,

ukázal sílu celého týmu. Určitě
nás čeká těžký soupeř.
Navíc se Hradci
dlouhodobě nedaří vyhrávat
na brněnském ledě. To
bude zapotřebí zlomit…
Rozhodně. My se ale dobře
připravujeme, trenéři nám
rozebírají jejich hru a víme tak
o nich hodně. Je ale důležité
soustředit se na svou hru, aby
každý z nás plnil to, co má, dal
do toho všechno a pak máme
šanci je porazit. Je potřeba si
vážit toho, kde jsme, protože
se zase dlouho nemusí něco
podobného naskytnout.
Co říkáš na speciální
formace? Oslabení
a především přesilovky,
které vám najednou
začaly fungovat…
Je pravdou, že v play off můžou
přesilovky rozhodovat. Myslím
si, že jsme je ani dřív nehráli
špatně, ale nedokázali je využít.
Něco jsme si k tomu řekli,
z jakých pozic střílet, jak se
víc tlačit do brány a podobně.
Věřím, že nám budou fungovat.
Čeká se parádní atmosféra,
jednak proto, že se jedná
o semiﬁnále, jednak z důvodu
fanouškovské kvality na obou
stranách. Těšíte se na to?
O tom se ani nemusíme bavit,
naši fanoušci jsou naprosto
neuvěřitelní, to bych se jenom
opakoval. Víme dobře, jaká
tady panuje atmosféra, když
hrajeme s Brnem, je to hodně
vyhecované. Určitě oba tábory
pojedou ve velkém počtu
také ven, bude plno, v Hradci
poprvé semiﬁnále a já osobně
si to budu rozhodně užívat.
Pro takovéhle zápasy se hraje
hokej a já věřím, že to bude
pro všechny parádní zážitek.
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY 8. TŘÍD
A MLADŠÍHO DOROSTU
V HRADCI OVLÁDLA SPARTA

D

ny mezi 22. a 26. březnem byly ve FORTUNA aréně
věnovány Mistrovství České republiky v ledním hokeji.
Své ﬁnálové turnaje zde odehráli hokejisté 8. tříd a mladšího
dorostu, celkem bylo k vidění během pěti dnů jednadvacet
utkání, přičemž v obou kategoriích dominovala pražská Sparta.
Akci provázela přátelská atmosféra, fanoušci a rodiče se dobře
bavili, takže událost lze považovat za velmi vydařenou. Za
zmínku též stojí, že Hradec Králové byl vůbec prvním městem,
ve kterém se soutěž konala již podruhé.

Hodnocení akce se ujal
vedoucí sportovních tříd
Mountﬁeldu HK a člen
organizačního výboru turnaje
Martin Stehno. „Organizace
turnaje probíhala na vysoké
úrovni, se společností Sport
Bohemia jsme již tuto akci
pořádali před dvěma lety,
takže už jsme trochu věděli,
do čeho jdeme. Myslím, že
spolupráce fungovala velmi
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dobře a všichni, kterých jsme
se ptali, byli spokojení. Byl tu
i šéftrenér ČSLH pan Slavomír
Lener, se kterým jsem se bavil
a i z jeho strany a ze strany
Svazu panovala spokojenost.
Jsme rádi, že jsme akci mohli
uspořádat,“ pochvaloval si.
Celé Mistrovství probíhalo
za všeobecného veselí
a v dobré náladě. Do města
pod Bílou věží přijeli nejen hráči

a jejich realizační týmy, ale také
fanoušci snad všech mužstev
a rodinní příslušníci účastníků.
Ceny těm nejúspěšnějším
z obou kategorií předávali
primátor města Hradce Králové
Zdeněk Fink, generální manažer
Mountﬁeldu HK Aleš Kmoníček
a šéftrenér Českého svazu
ledního hokeje Slavomír Lener.
Za společnost Sport Bohemia,
která akci organizovala,
se k turnaji vyjádřil Rudolf
Lehký. „Po organizační
stránce jsme byli v Hradci
spokojení. Měli jsme to
jednodušší v tom, že jsme
zde již byli podruhé. Místní
hokejoví trenéři a činovníci,
konkrétně pan Tomáš
Martinec, nás oslovili, protože
byli s akcí před dvěma roky
spokojení. Všechno jsme
tedy měli již vyzkoušené
a pomohl nám také Martin
Stehno a celý tým trenérů,
kteří nám byli neustále
k dispozici,“ byl spokojen
mluvčí pořadatelské organizace.

TURNAJ 8. TŘÍDY
OVLÁDLA PRAŽSKÁ SPARTA
Mladší z obou věkových
kategorií byla velmi zajímavá
a rozuzlení turnaje přinesl až
poslední den. Zlato nakonec
brala pražská Sparta, která
během celého turnaje prohrála
jen jednou – s vítkovickou
Riderou, jenž skončila
na místě druhém. Bronz
urvali hokejisté z Přerova.
Pomyslná brambora pak
zůstala na čtvrtou Plzeň, jejíž
vstup do turnaje byl famózní,
závěr však už tak povedený
nebyl. Pátý skončil Chomutov
a šestou pozici obsadili
hradečtí hokejisté, kteří během
šampionátu zvládli porazit
pouze předposlední Piráty.
Právě na výkony svěřenců

k poslednímu šestému místu.
Dostat se na republiku je pro
Hradecké úspěch, závěr sezóny
se ale nepovedl podle představ,
což potvrzuje trenér 8. tříd
Jiří Janoušek. „Jsem rád, že
kluci bojovali až do konce,
i když turnaj pro nás skončil
trochu hořce. Před jeho
začátkem jsme určitě měli
vyšší výsledkové ambice, ale
ne vždy se to povede tak,
jak si člověk představuje.
Chtěl bych klukům do jejich
další hokejové kariéry
popřát jen to nejlepší a ať
na žákovské roky vzpomínají
rádi,“ vzkazuje mladý kouč.

OBHAJOBA TITULU
ROVNĚŽ PRO PRAŽANY
Jiřího Janouška se nejvíce
těšili domácí příznivci. Ti
mohli být po prvním dni
relativně spokojeni, Mountﬁeld
prohrál s Vítkovicemi až
po samostatných nájezdech
4:5. Následně však poměrně
jasně podlehl Plzni 1:4
a stejným poměrem o den
později také Přerovu. V sobotu
sice Východočeši porazili
Chomutov 3:2 po prodloužení,
ale nedělní porážka 0:5
se Spartou odsoudila Lvy

Mladší dorostenci vstupovali
do neděle za poměrně jasné
situace. O bronz se utkaly
celky Plzně a Brna. Úspěšnější
byli Západočeši, kteří se tak
mohli radovat z celkového
třetího místa. O titul si to
rozdala Sparta s Vítkovicemi.
Pražané duel ovládli jasným
vítězstvím 7:1 a stali se
po právu republikovými
šampióny – podruhé v řadě.

KONEČNÉ POŘADÍ
8. TŘÍD
1. HC Sparta Praha
2. HC Vítkovice Ridera
3. HC ZUBR Přerov
4. HC Plzeň 1929
5. Piráti Chomutov
6. Mountﬁeld HK

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
8. TŘÍD
Nejlepší brankář:
Tomáš Suchánek
(HC ZUBR Přerov)
Nejlepší obránce:
Stanislav Svozil
(HC ZUBR Přerov)
Nejlepší útočník:
Dominik Soukup
(HC Plzeň 1929)
Nejužitečnější hráč:
Jan Krupička
(HC Sparta Praha)

KONEČNÉ POŘADÍ
MLADŠÍHO DOROSTU
1. HC Sparta Praha
2. HC Vítkovice Ridera
3. HC Plzeň 1929
4. HC Kometa Brno

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
MLADŠÍHO DOROSTU
Nejlepší brankář:
Nick Malík
(HC Vítkovice Ridera)
Nejlepší obránce:
Martin Hugo Haš
(HC Sparta Praha)
Nejlepší útočník:
Filip Přikryl
(HC Plzeň 1929)
Nejužitečnější hráč:
Marcel Barinka
(HC Sparta Praha)
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ZORRO, PIRÁT, DOKTOŘI
I SKOT. POSLEDNÍ
TRÉNINK ZÁKLADNY
OZDOBIL KARNEVAL
Desítky poctivých hodin
tréninku na ledě má za sebou
více než sto dětí z Hradce
Králové a okolí. I letošní
základna Mountﬁeldu HK

sklidila velký úspěch, děti
udělaly své první hokejové
krůčky, naučily se bruslit a užily
si spoustu zábavy. Šňůra
pravidelných tréninků vyvrcholila

v polovině března, kdy se
konala poslední jednotka. A ne
kdejaká – ve stylu karnevalu.
Na ledové ploše v malé hale tak
byli k vidění Skot v typickém
kiltu, lékaři, piráti, různé druhy
zvířat, ale také ﬁlmoví hrdinové
jako Batman či Zorro mstitel.
Celý trénink doprovázela
reprodukovaná hudba, spolu
s dětmi si mohly zabruslit také
jejich rodiče. Na závěr se každá
z ratolestí dočkala zasloužené
odměny – sladkostí, balónků
a velkého plakátu hokejového
klubu Mountﬁeld HK.
S letošním ročníkem základny
byl velmi spokojen vedoucí
sportovních tříd Martin
Stehno. „O bruslení pro děti
byl, stejně jako v předchozích
letech, obrovský zájem, to
nás pochopitelně velmi těší.
Věříme, že i děti a jejich
rodiče jsou spokojeni s tím,
jaké udělaly děti v bruslení
za ten rok pokroky. Základna
bude v Hradci Králové
samozřejmě pokračovat
i v příští sezóně, už teď
se na ni těším a věřím,
že se se všemi zase
uvidíme,“ říká Martin Stehno.
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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
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