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Jaroslav Pavelka

Mountfield HK a jeho
fanoušky podporuje:

ZAPOJ SE I TY!
HOKEJ NÁS BAVÍ!

POJĎME PŘEPSAT
HISTORII!

Vážení hokejoví fanoušci,

ŽALUZIE

jsem velice rád, že také dnes může vyjít nový bulletin. Znamená to totiž, že náš tým ještě
nepadl, i když měl a stále má namále. Ve čtvrtém duelu semifinálové série ale hradecké
mužstvo ukázalo, jak se bojuje v play off a co platí na soupeře ze severu Moravy. Ani
stav série 1:3 na zápasy není jednoduchý, ovšem už se dá na něčem stavět.
Jeden triumf už hradecký klub může slavit. Potřetí během posledních pěti let
získal titul mistrů České republiky mladší dorost Mountfieldu HK. Celý tým
se dnes přijede podělit o svou radost v průběhu první přestávky.
Dnešní duel bude pro hradecké Lvy nesmírně důležitý. Pokud uspějí, dostanou sérii
na rozdíl jediného utkání a do stavu, který už zažili v souboji s libereckými Bílými
Tygry. Uvědomují si to také ti nejmenší fanoušci. Dokonce na některých základních
školách věnovali chvíle tomu, aby společně vyjádřili hokejistům Mountfieldu HK svou
podporu, která bude vidět nejen v kabině, ale také během samotného utkání.
Otočit sérii play off z 0:3 na zápasy není vůbec jednoduché, v české nejvyšší soutěži se
to dokonce ještě nikdy nestalo. Ale jak víme, všechno je jednou poprvé a z hradeckého
týmu je cítit pořádný kus odhodlání změnit historii. Tak pojďme na to!

Hradec, olééé!

Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s.
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MOUNTFIELD HK

HC OCELÁŘI TŘINEC

Mountfield HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfieldhk.cz

HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC a.s. Frýdecká 850, 739 61 Třinec
Klubové barvy: červená a bílá
www.hcocelari.cz
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Patrik Rybár

1993

10

508

229

209

2,36

91.27

0

30

Šimon Hrubec

1991

11

661

319

298

1,91

93.42

31

Jaroslav Pavelka

1993

4

169

56

51

1,78

91.07

0

2

Peter Hamerlík

1982

2

35

17

16

1,71

94.12
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27

Oskars Cibulskis

1988

9

1

4

5

2

16

5

15

Blaž Gregorc

1990

11

0

5

5

3

4

52
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Lukáš Krajíček "C"

1983

11

1

8

9

3

6

Milan Doudera

1993

11

1

6

7

3

2

20

Petr Zámorský

1992

8

0

3

3

1

2

21

Tomáš Linhart

1984

11

1

2

3

5

24

23

René Vydarený

1981

8

0

2

2

-5

6

25

Vladimír Roth

1990

11

0

3

3

-4

14

51

Dominik Graňák

1983

11

0

1

1

-5

4

26

Jakub Matyáš

1994

10

0

1

1

4

4

19

Martin Pláněk

1991

8

0

0

0

-5

2

20

Lukáš Kovář

1992

1

0

0

0

0

6

45

Filip Pavlík

1992

11

0

0

0

-7

8

David Musil

1993

11

0

0

0

2

24

6

ÚTOČNÍCI

ÚTOČNÍCI
70

Radek Smoleňák

1986

11

5

2

7

-1

8

86

David Cienciala

1995

11

5

7

12

2

2

21

Petr Koukal "A"

1982

10

2

3

5

-3

4

23

Jiří Polanský

1981

11

5

5

10

8

4

65

Rudolf Červený

1989

11

3

1

4

-3

4

13

Vladimír Svačina

1987

10

3

6

9

7

2

26

Jaroslav Bednář "C"

1976

10

1

3

4

-1

0

34

Ondřej Kovařčík

1995

9

4

4

8

4

0
14

Lukáš Cingel

1992

11

3

0

3

0

2

65

Tomáš Marcinko

1988

10

4

0

4

-3

98

Radovan Pavlík

1998

3

1

1

2

1

0

83

Martin Adamský "A"

1981

11

4

0

4

7

2

25

Andris Džerinš

1988

8

1

1

2

2

16

88

Jakub Petružálek

1985

11

2

2

4

-4

4

6

36

Lukáš Vopelka

1996

10

1

1

2

-4

10

22

Vladimír Dravecký

1985

11

0

4

4

-2

2

16

Roman Kukumberg

1980

10

0

2

2

1

2

87

Michal Kovařčík

1996

9

2

1

3

3

0

24

Tomáš Zigo

1992

7

0

1

1

0

4

17

Roman Vlach

1989

11

1

2

3

1

2

17

Jan Berger

1989

9

0

1

1

-5

6

27

Martin Růžička "A"

1985

5

1

1

2

0

6
14

22

Jiří Šimánek

1978

5

0

0

0

-2

4

16

Daniel Rákos

1987

11

0

2

2

-1

62

Martin Látal

1988

7

0

0

0

0

2

18

Erik Hrňa

1988

8

1

0

1

-3

4

Bedřich Köhler "A"

1985

11

0

0

0

-6

2

41

Rostislav Martynek

1982

1

0

0

0

-1

0

Michal Dragoun

1983

11

0

0

0

-4

4

9
29

8
58

REALIZAČNÍ TÝM

Václav Sýkora - hlavní trenér
Pavel Hynek - asistent trenéra
Tomáš Martinec - asistent trenéra
Marian Voda - kondiční trenér
Robert Horyna - trenér brankářů
Michal Tvrdík - videokouč
4 — UTKÁNÍ SF5

Aron Chmielewski

1991

1

0

0

0

-1

0

David Kofroň

1998

2

0

0

0

0

0

35

Milan Mikulík

1980

2

0

0

0

-1

4

19

Michal Kvasnica

2000

7

0

0

0

-1

0

REALIZAČNÍ TÝM

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

Václav Varaďa - hlavní trenér
Marek Zadina - asistent trenéra
Jiří Raszka - asistent trenéra
Jaroslav Kameš - trenér brankářů, vedoucí mužstva
Pavel Horyl - kondiční trenér
Martin Výtisk - fyzioterapeut

Pavel Smelík - kustod
Jan Lamacz - kustod
Tomáš Dyčka - masér
MUDr. I. Kondruchová - lékař
MUDr. M. Beier - lékař

SOUPISKA — 5

TAHOUNI TŘINCE

65

25

Tomáš Marcinko
29 let, útočník

Vladimír Roth
27 let, obránce

Obousměrný centr, který dokáže hrát i na křídle.
Rodák z Popradu působil od mládežnických
kategorií v Košicích, odkud odešel na zkušenou
do zámoří. 4 roky se snažil prosadit do NHL,
ale nevyšlo to. Po návratu do Evropy zamířil
přes Košice do Pardubic, kde odehrál 2 sezóny.
V minulém ročníku si vyzkoušel KHL, kde se
stal oporou nového celku Kunlun Red Star.

D

o nového ročníku došlo v Třinci opět ke změně na pozici
hlavního trenéra. Poté, co Oceláři vypadli ve čtvrtfinále
Chomutovem, vystřídal Vladimíra Kýhose Václav Varaďa,
který působil 10 let v NHL a svou hráčskou kariéru ukončil
právě v Třinci. Také v týmu došlo k mnoha změnám. Odešlo
celkem 16 hokejistů, opačným směrem pak zamířilo 5 hráčů
v čele s Tomášem Marcinkem, který působil v KHL. V průběhu
sezóny tým posílili na hostování z Olomouce Roman Vlach.

Lední hokej se v Třinci hraje
od sezóny 1929/30. Po
2. světové válce se třinečtí
hokejisté přihlásili do krajských
soutěží, poprvé v sezóně
1945/46. Umělý led otevřeli
v Třinci v roce 1967, stadion
zastřešili o devět let později,
ale definitivně ho dokončili až
po dalších třinácti letech.
V nejvyšší soutěži se Třinec
objevil poprvé v roce 1995,
tehdy ho vedl z trenérské
lavičky Alois Hadamczik. Právě
pod ním klub výkonnostně
rostl a zahrál si i extraligové
finále. Zatím nejlepší sezóna
v historii klubu přišla v ročníku
2010/11. Třinec tehdy získal
Prezidentský pohár za vítězství
v základní části extraligy
a jako nůž máslem prošel
6 — VIZITKA SOUPEŘE

přes Litvínov, Slavii a Vítkovice
až k mistrovskému titulu.
V semifinálové sezóně
2012/13 táhl tým především
útočník Martin Růžička, který
trhal rekordy – zaznamenal
83 kanadských bodů,
stal se nejlepším střelcem
(40 branek) a postaral se
o záznamy do statistik,
které se budou v budoucnu
jen těžko překonávat.
V sezóně 2013/14 se Oceláři
rozjížděli pod vedením kapitána
Radka Bonka o něco pomaleji,
zato závěr měli parádní.
Z posledních deseti utkání
základní části Třinec devět
vyhrál a v extraligové tabulce
obsadil 2. místo za suverénní
Spartou. Ve čtvrtfinále

Slezané s přehledem vyřadili
Pardubice 4:1 na zápasy. O to
smutnější bylo vyřazení mezi
nejlepšími čtyřmi se Zlínem.
V ročníku 2014/15 se o Třinci
mluvilo jako o hlavním adeptovi
na mistrovský titul. A i když
se to nakonec nepodařilo,
do své kroniky psali Oceláři
jednu ze zásadních sezón.
Otevřeli novou arénu, která
je jednou z nejmodernějších
v celé Evropě. Silný tým si
podruhé v historii klubu došel
pro Prezidentský pohár. Přes
Boleslav a Spartu Třinec
postoupil do finále, ale v něm
nakonec v dramatu hraném
na 7 zápasů podlehl Litvínovu.
Předloňská sezóna byla pro
Oceláře překvapivě špatná.
Klub měl vysoké ambice, ale
už v průběhu ročníku mužstvo
po špatných výsledcích
postupně opustili Marcel
Hossa, Erik Hrňa, či Jakubové
Klepiš s Orsavou. Základní
část Třinec ukončil až
na desátém místě a v předkole
vypadl se Zlínem.

27

Produktivní obránce začínal svou kariéru
v pražské Slavii a od mládežnických let oblékal
reprezentační dres. V 17 letech se na dva roky
vydal do juniorské OHL, kde patřil v týmu Knights
k nejproduktivnějším bekům. Jednu sezónu
hrál v jednom týmu se současným kapitánem
NY Islanders Johnem Tavaresem. Po návratu
do Čech působil ještě 3 sezóny ve Slavii,
odkud se v roce 2012 přesunul do Třince.
Mezi Oceláři se vypracoval v klíčového beka
a po vydařené sezóně, ve které si zahrál také
za národní tým, přišlo angažmá v týmu Sibir
Novosibirsk. Po 18 utkáních ale na vlastní
žádost ukončil smlouvu a vrátil se do Třince.

Martin Růžička
32 let, útočník
Rychlonohé křídlo s přirozeným ofenzivním
instinktem. V Třinci začíná svou šestou sezónu,
angažmá ale prostřídal dvěma ročníky v KHL.
Za Oceláře exceloval především v sezóně
2010/11, kdy pomohl klubu k mistrovskému
titulu jako nejlepší hráč extraligy 17 góly
a 16 asistencemi v osmnácti zápasech.
33 body vytvořil nový rekord play off samostatné
české extraligy. Hned v nadcházejícím
ročníku se zapsal do historie už v základní
části. Jeho historický rekord 83 kanadských
bodů se bude velice těžko překonávat. Se
40 góly zároveň překonal střelecký rekord.
Letos si zahrál na OH v Pchjongčangu.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

30
Šimon Hrubec
26 let, brankář
Gólman poprvé nakouknul do extraligy už
před šesti lety jako teenager v dresu Českých
Budějovic. Pak ale přišel křest ohněm,
když chytal ve 2. lize za Písek. Svůj talent
naplno rozvinul až právě v Třinci. Povedený
měl ročník 2014/15, kdy dopomohl jako
brankářské jednička Ocelářům ke stříbrným
medailím a s průměrem dvou obdržených gólů
na zápas měl nejlepší čísla v celé extralize.
Ve stejné době si také splnil svůj dětský
sen, když poprvé chytal za národní tým.

SEZÓNA 2017/2018
MOUNTFIELD HK
TŘINEC
MOUNTFIELD HK
TŘINEC

TŘINEC
MOUNTFIELD HK
TŘINEC
MOUNTFIELD HK

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

SEMIFINÁLE PLAY OFF
SF 1
SF 2
SF 3
SF 4

MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK
TŘINEC
TŘINEC

TŘINEC
TŘINEC
MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK

1:4
1:2
5:1
1:2 P

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 264 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ:
NEJMLADŠÍ HRÁČ:
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
NEJLEHČÍ HRÁČ:

Milan Mikulík – 37 let
Michal Kvasnica – 17 let
Lukáš Kovář – 199 cm
Rostislav Martynek – 173 cm
Tomáš Linhart – 98 kg
Jan Bartko – 70 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI:
Slovensko – Vladimír Dravecký, Tomáš Marcinko,
Peter Hamerlík
Polsko – Aaron Chmielewski
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27 let

OPORY SOUPEŘE — 7

MUSÍME JEDINÉ – BOJOVAT JAKO LVI!

SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11

MOUNTY

PŘEDSTAVUJE

31

JAROSLAV PAVELKA
BRANKÁŘ
NAROZEN: 12. 9. 1993 ve Dvoře Králové nad Labem
PŘEZDÍVKA: Pávs, Jarcek
VÝŠKA: 188 cm | VÁHA: 91 kg | HŮL: levá
ÚSPĚCHY:

- mistr republiky starších žáků v in-line hokeji
- bronzová medaile v české extralize 2016/17
(Mountfield HK)
ZAJÍMAVOST: Jako správný hradecký patriot fandí i dalším
sportům pod Bílou věží. Letos získal do rodiny
švagra Petr Schwarze, který obléká barvy
druholigového FC HK.
Jaroslav Pavelka se narodil ve Dvoře Králové nad
Labem, kde také začínal s hokejem. Ke sportu ho
přivedli rodiče a mužem s maskou se stal náhodou.
V přípravce mu dělalo problém bruslení, trenéři ho
proto postavili do brankoviště, kde už vydržel. Do
Hradce Králové se přestěhoval v 7. třídě a od té chvíle
je věrný stejným klubovým barvám.
Na zkušenou se vydal také do zámoří, poté, co byl
v 18 letech draftován juniorským týmem Niagara
Icedogs. Více se ale následně prosadil v celku Windsor
Spitfires, za který chytal jeden a půl roku. Po návratu
do České republiky se postupně propracovával do
A-týmu, i když jeho snahu přibrzdilo zranění kolena.
V aktuální sezóně se stal brankářskou dvojkou a na
této pozici měl nejlepší statistiky v celé extralize.

RYCHLÝ DOTAZNÍK
KTERÝ SPORTOVNÍ VÝKON MĚ NEJVÍCE ZAUJAL?
Z poslední doby Karolína Plíšková na pozici jedničky.

NÁZOR ODBORNÍKA
Dobrá poziční hra a bruslení. Orientace ve
hře. Patří k brankářům, kteří velkým dílem
pomáhají spoluhráčům rozehrávkou mimo
brankoviště.
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ČÍM BYCH SE ŽIVIL, KDYBYCH NEHRÁL HOKEJ?
Byl bych sportovním trenérem, nebo bych zkusil
nějaký byznys. Haha
KDYBYCH MOHL COKOLIV ZMĚNIT, CO BY TO BYLO?
Ve svém životě jsem spokojený, nic bych neměnil.
JAKÉ JÍDLO VYSLOVENĚ NEMÁM RÁD?
Koprovku.

Vyplněním anketního lístku v plném rozsahu, jeho podpisem a odevzdáním hostesce, která Vám jej předala,
se stáváte účastníkem slosování o poukaz na zahraniční zájezd a další ceny od Pražské plynárenské, a.s.
Bližší informace u hostesek společnosti Pražská plynárenská, a.s.

KDYŽ JE ČLOVĚK NA
KOLENOU, MUSÍ VSTÁT,
ŘÍKÁ RADEK SMOLEŇÁK
PO PRVNÍM ZISKU V SÉRII

prožíval to, že je nedáváme
nikdo. I ošklivější branky,
jako byla ta moje, jsou proto
cestou, kudy musíme jít.
Prostřelovat jejich clonící
hráče, protože tyhle situace
dokážou vyhrávat zápasy.

radec je stále ve hře! Byly to sice málem penaltové nervy,
takové drama však brankou 33 sekund před koncem
prodloužení odmítl Radek Smoleňák. Jednatřicetiletý forvard
se trefil v semifinále vůbec poprvé a celkově popáté v letošním
play off. „Měl jsem už mžitky před očima a vyhlížel maséra,
aby mě nahodil,“ vypráví v dobrém rozmaru po čtvrtém
duelu, po kterém je jasné, že se bitva mezi Draky a Lvy ještě
minimálně jednou přesune na východ Čech.

Je z vás expert na góly
v posledních minutách –
povedlo se to i v Liberci.
Asi ano a jsem za to hrozně rád.
Jak ale říkám, těší mě, že týmu
můžu nějak pomoct, a to i když
góly nedávám. Snažím se udělat
malé věci, třeba v oslabeních,
není to jen o brankách. Každý
z nás má nějakou práci, kterou
musí udělat, i když se nedaří.
Když ji pak udělá dobře, je za to
nějakým způsobem ohodnocený
a přikloní se třeba i štěstíčko.

Jak se seběhl vítězný
moment střetnutí?
Popravdě ani nevím. Šlo to
na beka, Bláža (Blaž Gregorc)
vystřelil, já se tam motal
kolem brány a tečoval jsem
to. Pro nás moc důležitý gól,
zápas už trval dlouho a sil
moc nezbývalo, takže jsme

V čem byl rozdíl
oproti minulým třem
duelům? Začali jste
o poznání aktivněji.
To kdybych věděl, změnili
bychom to dávno (usmívá
se). Věděli jsme, že situace je,
jaká je, a klidně taky můžeme
balit. Byla by to ale ohromná

H

rádi, že jsme dokázali vyhrát.
Stoprocentně nás to nakopne.
Je to povzbuzení i pro
vás osobně, že? V sérii
jste skóroval poprvé.
Góly dávat samozřejmě chci,
stejně jako chci pomáhat
mužstvu. Spíše jsem ale
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škoda, takhle zahodit celou
sezónu. Máme určitě na víc,
teď jsme si to dokázali
a určitě nás to povzbudí.
Co jste si řekli před
začátkem? Apelovali
trenéři na jinou taktiku
než doposud?
Abych se přiznal, tyhle
zápasy už nejsou úplně
o trenérech. Nejsou o trenérech,
o emocích, o tlaku – jenom
o nás. Nikdo za nás práci
neudělá. Tohle měl každý
v hlavě a pak hrál na 150 %.
Opět jste ale inkasovali jako
první. Nezatřáslo to s vámi?
Teď už nás jen tak něco
nevyleká, zvedli jsme se. První
gól sice dostáváme často,
ale pak je to jen o tom, jak
člověk zareaguje. Kdybychom
nehráli, ale jen čekali, byla by
to sebevražda, Třinec hraje
opravdu dobře. Snažili jsme se
proto tlačit trošku víc, a myslím,
že bylo i vidět, že máme hlavy
nastavené trošku jinak. Taky
my, starší borci, jsme si k tomu
něco řekli, ale jinak máme
inteligentní kluky, kteří si moc
dobře uvědomovali, o co jde.

V prodloužení měl
na hokejce postup soupeře
Daniel Rákos. Jak situace
vypadala z vašeho pohledu?
Ještě, že to nedal. Je to
ale stará písnička, že máme
dva super gólmany, kteří
nás drží nad vodou.
Kdybychom je neměli,
možná už se tady ani nebavíme,
takže velké díky oběma.
Vyhlíželi jste už nájezdy,
nebo jste si říkali, že
ještě zkusíte zaútočit
a třeba to vyjde?
Abych se přiznal, měl jsem
už mžitky před očima
a vyhlížel spíše maséra,
aby mě trošku nahodil
(směje se).

Pořád se ale nedaří
přesilovky, na které
jste se přitom mohli
předtím spolehnout.
Věřím, že až to budeme
potřebovat, přijde to. Máme
šikovné kluky, kteří přesilovky
umí. Jednou je člověk nahoře,
podruhé dole. I když je
na kolenou, musí vstát, ne jen
klečet a brečet, proč to nejde.
Snad se to pro nás ještě obrátí.
Ve vaší kabině se
hned musela zvednout
nálada, jak se cítíte?
Pro tohle ten hokej hrajeme.
Úsměvy, radost, ty jsou
k nezaplacení, navíc jsou to
momenty, na které člověk bude
vzpomínat i v budoucnu.

V čem je třeba zlepšit
ofenzívu? Ze čtyř utkání
jste asi chtěli vytěžit více,
než jen čtyři branky.
Je to těžké, ale tohle je
play off. Nikdo nepočítal, že
dáme pět gólů za zápas.
Samozřejmě bychom byli
rádi, kdyby nám tam
popadaly nějaké šťastné trefy,
ale věřím, že teď jsme se trošku
nastartovali, rozstřílíme se
a přispěje každá ze čtyř pětek.

Prochází teď člověku hlavou
myšlenka na obrat v sérii?
Určitě ne mou hlavou. Tam je,
že jsme vyhráli zápas. Jedeme
domů, kde nás čeká vyprodaná
hala, která nás požene dopředu,
takže já se spíše koukám
na pátek. Musíme k dalšímu
utkání přistoupit úplně stejně,
ne vyhlížet, s kým se hraje
finále. To by bylo science
fiction.
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MISTROVSKÝ TITUL?
NESKUTEČNÁ EUFORIE!
SHODUJÍ SE TOMÁŠ SAJDL
A JAKUB NAAR

K

romě titulu mistra České republiky v kategorii mladšího
dorostu si hradečtí hokejisté odvezli z Ostravy také dvě
individuální ocenění. Tomáš Sajdl obdržel ve třech zápasech
pouhé tři góly a byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje, cenu
pro nejlepšího obránce si odvezl Jakub Naar. Ten je po celou
sezónu známý svým útočným pojetím hry, které se nebál
praktikovat ani na závěrečném turnaji.

Brankář Tomáš Sajdl si
načasoval formu nejlépe,
jak mohl. Zářil celé play off
a vrchol si schoval na samotný
závěrečný turnaj. Ve třech
zápasech inkasoval pouhé tři
branky a úspěšnost zákroků
vyšponoval na 96,39 %! Pro
srovnání – druhý statisticky
nejlepší gólman měl úspěšnost
na hodnotě 91 %.
Mladý hradecký strážce tyčí
ale zůstal skromný, za své
úspěchy děkoval spoluhráčům.
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„Kluci byli celý rok skvělí.
Hráli výborně do obrany
i do útoku, zblokovali
hodně střel a pomohli mi.“
Společně s týmovými kolegy
prožíval v sezóně každou výhru
i porážku, společně vybojovali
zlato. A společně se z něj
také radovali. „Zápas s Plzní
byl pro nás neskutečně
těžký, kluci ho ale zvládli
na výbornou, hodně mi
pomohli. Dan Šedivý dal
pak vítězný gól a oslavili
jsme titul,“ popisuje Sajdl.

„Plzeň nás jednoznačně
přehrávala, my jsme ale
věřili, že to dokážeme.
Prohrávali jsme 0:1,
Bošťa (Filip Boštík) pak ale
vyrovnal a Šeďa (Daniel
Šedivý) dal pár minut před
koncem rozhodující gól.
Byla to neskutečná euforie,
vyhrát mistra republiky se
někomu jen tak nepoštěstí,“
pokračuje v radostném
vyprávění Jakub Naar.
Ten si z Ostravy kromě zlaté
medaile odvezl také jednu
individuální cenu, a to pro
nejlepšího obránce turnaje.
„Možná jsem ocenění získal
proto, že jsem celou dobu
hodně útočil, kluci mi ale
taky hodně pomáhali a měl
jsem hodně prostoru,“
zamýšlí se někdejší útočník
a současný bek nad tím,
čím si cenu vysloužil.
Přitom ještě několik týdnů
zpátky Naar vůbec nevěděl,
zda play off, popřípadě celý
závěrečný turnaj, stihne. Na vině
byla zlomenina klíční kosti.

„Byl jsem na operaci
a asi měsíc a půl jsem
nehrál. Bylo mi to líto,
protože jsem měl strach,
že nestihnu mistrovství,
ale nakonec to dopadlo,“
je rád hradecký obránce.
Na cestě za titulem se
Východočeši utkali postupně

Foto: Aleš Krecl/ČSLH

s Přerovem, Libercem a Plzní
a podle Jakuba Naara
stála v zápasech na straně
Mountfieldu také paní Štěstěna.
„Proti Přerovu jsme měli
trochu štěstí, že byli
v zápase s námi v oslabené
sestavě. Z Liberce měl zase
jeden hráč stopku a jeden
byl zraněný a s Plzní…

to už bylo o tom, kdo víc
vydrží a kdo bude víc chtít,“
myslí si mladý hokejista.
Větší dravost nakonec ukázali
Lvi, kteří vstřelili rozhodující trefu
v 55. minutě. Až do závěrečné
sirény to poté byly pořádné
nervy – Plzeň střílela, Hradec
bránil a očima tlačil čas dopředu.
„Já jsem se jenom modlil,
ať těch pět minut nějak
zvládneme a ať vyhrajeme.
Když si vzali nějaké dvě
minuty do konce time out,
říkali jsme si, že to už prostě
urveme,“ popisuje závěrečné
okamžiky zápasu Tomáš Sajdl.
Jakmile zazněla siréna, všichni
hráči naskákali na led. Helmy
a rukavice letěly do vzduchu,
hráči do jednoho chumlu.
Mladší dorostenci to dokázali,
zlaté oslavy mohly propuknout!
„Polovina kluků tomu
ještě nevěří,“ směje se
Jakub Naar. „Je to super
pocit, neskutečný,“ přidává
se k němu Tomáš Sajdl.
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