Sezóna 2018/19 / 4. kolo
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PLAKÁT: Petr Koukal

ŽIJTE HOKEJEM

NA ČT SPORT, O2 TV SPORT A HOKEJKATV.CZ

23. 9. v 17:00

@TELHCZ

PROTI KOHOUTŮM
SE SMOLIM
V HRADECKÉM
DRESU?

Vážení příznivci hradeckého hokeje,

ŽALUZIE

stále jsme ještě na startu nové sezóny, ale podle mého názoru už první tři duely naznačily, jakým
způsobem se bude chtít přebudovaný hradecký tým prezentovat. Nové mužstvo ukázalo, že v
aktuálním ročníku nehodlá hrát pouze druhé housle. Ano, všichni mluví o tom, že je zapotřebí
být produktivnější, zlepšit zakončení, protože se nedá pokaždé vyhrávat na dva góly. To je
určitě pravda a trenéři se na tom spolu s hráči rozhodně budou snažit zapracovat.
Co mě ale velice těší, je způsob hry, který na začátku sezóny vidíme. Hradeckým
hokejistům nechybí nasazení, bojovnost a chuť nechat na ledě maximum během
každého střídání. To jsou přesně ty atributy, které fanoušky zvednou ze sedadel a s chutí
zatleskají svému týmu, i když to v danou chvíli nemusí stačit na body do tabulky.
Už dlouho se mnozí ptali, jak to bude s Radkem Smoleňákem, který v minulé sezóně výborně zapadl do
kabiny a v klíčových utkáních uměl rozhodovat důležité zápasy. Teď už tušíme odpověď. „Smoli“ našel
s vedením Mountfieldu HK společnou řeč a pokud se nestalo od uzávěrky tohoto čísla lvího bulletinu
nic neočekávaného, mohl by už dnes opět vyjet v hradeckém dresu do boje o extraligové body.
Smoli vítej a hodně gólů do soupeřových branek!

Hradec, Olééé!!!
Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s.
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MOUNTFIELD HK

HC OLOMOUC

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

jméno

národnost

pozice

HC Olomouc, s.r.o., Hynaisova 9a, 772 00, Olomouc
Klubové barvy: červená a bílá
www.hc-olomouc.cz
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Slovensko

brankář

10. 10. 1987

188

84

P

Česko

brankář

2. 6. 1993

181

86

L
P

91

Dvořák Daniel

Česko

brankář

9. 1. 2000

191

76

L

42

Konrád Bronislav

39

Maxwell Brandon

USA

brankář

22. 3. 1991

185

89

L

29

Lukáš Jan

30

Pavelka Jaroslav

Česko

brankář

12. 9. 1993

187

80

L

6

Dujsík Tomáš

Česko

obránce

3. 11. 1992

185

87

27

Cibulskis Oskars

Lotyšsko

obránce

9. 4. 1988

188

96

L

79

Galvas Jakub

Česko

obránce

15. 6. 1999

181

75

L

51

Graňák Dominik "A"

Slovensko

obránce

11. 6. 1983

181

80

L

22

Jaroměřský Jan

Česko

obránce

10. 9. 1988

181

84

L

21

Linhart Tomáš

Česko

obránce

16. 2. 1984

188

97

L

23

Ondrušek Jiří "A"

Česko

obránce

2. 4. 1986

186

87

L

77

Nedomlel Richard

Česko

obránce

1. 7. 1993

194

106

L

21

Rutar Ludvík

Česko

obránce

18. 5. 1999

190

95

L

65

Staněk Robin

Česko

obránce

30. 12. 1988

178

85

L
P

45

Pavlík Filip

Česko

obránce

20. 7. 1992

181

94

P

55

Piché Sébastien

Kanada

obránce

4. 2. 1988

183

90

L

44

Rosandič Mislav

Slovensko
Chorvatsko

obránce

26. 1. 1995

180

87

L

Škůrek David

Česko

obránce

6. 8. 1993

196

111

51

Švrček Jan

Česko

obránce

17.4.1986

187

111

L

37

Vyrůbalík Martin "C"

Česko

obránce

29.1.1981

185

94

L

3

24

Zámorský Petr

Česko

obránce

3. 8. 1992

182

85

P

13

Berger Jan

Česko

útočník

8. 2. 1989

182

90

P

24

Burian Vilém

Česko

útočník

16. 8. 1988

194

94

L

Holec Miroslav

Česko

útočník

8. 11. 1987

183

86

L

Irgl Zbyněk

Česko

útočník

29. 11. 1980

182

88

P
P

93

Bezúch Juraj

96

Bičevskis Maris

Slovensko

útočník

20. 12. 1993

178

82

L

11

Lotyšsko

útočník

3. 8. 1991

180

81

L

25

Slovensko

útočník

10. 6. 1992

187

93

L

26

Jergl Aleš

Česko

útočník

18. 4. 199č

179

74

29

Dragoun Michal

Česko

útočník

12. 4. 1983

182

88

L

63

Káňa Jan

Česko

útočník

4. 1. 1992

178

84

L

71

Chalupa Matěj

Česko

útočník

26. 7. 1998

185

84

L

12

Knotek Jan "A"

Česko

útočník

8. 10. 1987

187

95

L

Česko

útočník

16. 8. 1982

177

83

L

81

Kolouch Jan

Česko

útočník

30. 10. 1991

186

84

L

Slovensko

útočník

8. 4. 1980

186

88

P

39

Laš Marek

Česko

útočník

24. 1. 1987

188

89

P

92

Matiaško Michal

Česko

útočník

9. 2. 2000

181

72

L
P

6

Cingel Lukáš

42

Koukal Petr "C"

16

Kukumberg Roman

14

Miškář Patrik

Česko

útočník

29. 3. 1996

187

92

L

67

Paulovič Matej

Slovensko

útočník

13. 1. 1995

188

92

P

13

Mráz Bruno

Slovensko

útočník

13. 4. 1993

184

70

98

Pavlík Radovan

Česko

útočník

18. 2. 1998

176

78

L

44

Ostřížek David

Česko

útočník

1. 10. 1990

190

85

L

62

Pilař Radek

Česko

útočník

8. 7. 1996

178

77

L

27

Podlaha Josef

Česko

útočník

28. 10. 1999

191

97

P

61

Rákos Daniel "A"

Česko

útočník

25. 5. 1987

189

90

L

20

Skladaný František

Slovensko

útočník

22. 4. 1982

183

83

L

81

Vincour Tomáš

Česko

útočník

19. 11. 1990

190

102

P

41

Strapáč Petr

Česko

útočník

11. 10. 1989

181

88

L

36

Vopelka Lukáš

Česko

útočník

2. 3. 1996

184

90

P

18

Tomeček Vojtěch

Česko

útočník

12. 8. 1994

184

87

P

REALIZAČNÍ TÝM

Tomáš Martinec - hlavní trenér
Petr Svoboda - asistent trenéra
Aleš Krátoška - asistent trenéra
Michal Tvrdík - kondiční trenér
Robert Horyna - trenér brankářů
Ladislav Souček - vedoucí mužstva
4 — UTKÁNÍ 4. KOLA

REALIZAČNÍ TÝM

Tomáš Bartoň - masér
Petr Pluhař - kustod
Radovan Sakaláš - fyzioterapeut
Jakub Dudek - fyzioterapeut
MUDr. Jan Vícha - lékař
MUDr. Jan Folvarský - lékař

Jan Tomajko - hlavní trenér
Zdeněk Moták - asistent trenéra
Jan Littner - trenér brankářů
Josef Podlaha - vedoucí mužstva
Petr Srbecký - masér
Nikola Javůrková - fyzioterapeut

MUDr. Michal Laca - lékař
MUDr. Petr Utíkal - lékař

SOUPISKY — 5

přidal sám ruku k dílu jako hráč.
V následujících dvou sezónách
skončila Olomouc na 3. místě
první ligy, když v obou
případech vypadla v semifinále
play-off s Chomutovem.
V ročníku 2012/13 se Hanáci
probojovali do baráže, ale tam
získali pouhých 6 bodů. Po této
sezóně ukončil aktivní hráčskou
kariéru legendární útočník,
olympijský vítěz z Nagana
a také jednatel klubu Jiří Dopita.
Následující sezóna znamenala
opět účast v baráži, tentokráte
ale s postupovou radostí.
Do Olomouce se tak vrátila
extraliga po dlouhých 17 letech.

M

inulá sezóna vyšla Kohoutům solidně. Tým si po základní
části díky osmému místu zajistil účast v předkole play off, kde
3:1 na zápasy přešel přes Zlín. V následujícím čtvrtfinále Olomouc
nejprve překvapila výhrou v prvním duelu na ledě Plzně, ale
v dalších čtyřech utkáních už byli Indiáni stoprocentní. Během letní
přestávky do týmu přišlo 6 nových hokejistů. Nejzajímavější posilou
se stal Zbyněk Irgl, který přišel z Třince.
V roce 1952 byl v Olomouci
založen armádní klub Křídla
vlasti Olomouc, který byl
okamžitě pro sezonu 1952/53
zařazen do nejvyšší soutěže.
V ní strávil tři sezony až
do svého rozpuštění po sezoně
1954/55. Největším úspěchem
Křídel byl zisk bronzových
medailí v roce 1954.
V roce 1955 byl založen klub
Spartak Moravia Olomouc,
který se účastnil krajského
přeboru, který hned v jeho první
sezoně vyhrál a postoupil do
2. ligy. Roku 1971 tým postoupil
do 1. ligy, ve které se držel až
do roku 1991, kdy postoupil
do československé extraligy.
V roce 1992 potkala olomoucký
hokej další změna klubového
6 — VIZITKA SOUPEŘE

jména – HC Olomouc. Památná
pak zůstala sezóna, ve které
tým z Hané postoupil do play
off a nakonec se v roce
1994 stal historicky prvním
mistrem samostatné ČR.
Brzy ale přišla krušná léta.
V roce 1997 došlo k prodeji
extraligové licence do Karlových
Varů a tým se tak účastnil
první ligy. V roce 1999 byla
prodána i prvoligová licence
a z města na dva roky zmizel
seniorský hokej. Roku 2001
ale byla licence na 2. ligu
zakoupena zpět a po jediném
roce se Hanáci vrátili
do druhé nejvyšší soutěže.
5. května 2006 se stal
majoritním vlastníkem klubu
Jiří Dopita a o pět let později

Hanáci nastoupili do extraligové
sezóny 2014/15 velice dobře
a dlouho mohli pomýšlet
na účast v play off. Poslední
čtvrtina už ale olomouckým příliš
nevyšla a po sérii porážek spadl
tým na spodní příčku. Už pár
kol dopředu bylo jasné, že se
v Olomouci mohou soustředit
na záchranářské práce. Ty
nakonec vyšly „Kohoutům“
výtečně a v baráži skončili první
o dva body před Chomutovem.
Do následujícího ročníku
vstoupil HC Olomouc pod
vedením nového kouče Zdeňka
Venery. Z hráčů ukončili
kariéru brankář Trvaj a útočník
Patera. Šesté místo a přímý
postup do čtvrtfinále play off
bylo rozhodně úspěchem.
Ve vyřazovací části Olomouc
podlehla 1:4 na zápasy Plzni.
V sezóně 2017/18 ukončili
Kohouti základní část až
na dvanáctém místě, 3 body
od předkola play off. Následně
si o jednu pozici polepšili
a bez problémů se vyhnuli
baráži. Zajímavostí bylo, že
spolu nastupovali ve stejném
dresu otec a syn Galvasové.

TAHOUNI OLOMOUCE

25

42

Zbyněk Irgl
37 let, útočník

Branislav Konrád
30 let, brankář

Rychlé pracovité křídlo s dobrou střelou má ve svém
rejstříku přes 100 zápasů v reprezentaci, se kterou
získal před dvanácti lety stříbrnou medaili na světovém
šampionátu. Při své evropské pouti odehrál 7 let
v prestižní KHL a v roce 2007 pomohl vítkovický
odchovanec k titulu švýcarskému Davosu. Před pěti
lety přišel kvůli rakovině o jednu ledvinu, ale dokázal se
vrátit k hokeji a nadále být oporou mužstva. Do české
extraligy se vrátil v roce 2014 a tři a půl sezóny hájil
třinecké barvy. V minulé sezóně už hostoval v Olomouci,
kam také během letní přestávky přestoupil.

37
Martin Vyrůbalík
35 let, obránce
Rodák z Hodonína se poprvé objevil v Olomouci už
v roce 2007 na hostování. Hned následující sezónu už byl
na Hané kmenovým hráčem a oporou prvoligového celku.
Zároveň vypomáhal střídavě Znojmu a brněnské Kometě
v české extralize. V roce 2010 nosil dres s kapitánským
„C“ a následně se vydal na své zatím jediné zahraniční
angažmá. Po třech produktivních letech ve slovenské
Skalici se vrátil do Olomouce, kde se poctivý pracant
a férový hokejista stal opět lídrem týmu a v posledních
třech letech také nejproduktivnějším obráncem Kohoutů.

Zkušený slovenský gólman už toho prošel
poměrně hodně. Z rodné Nitry se vydal do světa
ve dvaceti letech, kdy si vyzkoušel běloruskou
soutěž. Následovalo 5 let v bratislavském
Slovanu, odkud vedla také cesta do národního
týmu. Urostlý brankář měl namále v roce 2013,
kdy nepřišla žádná nabídka, a tak vzal za vděk
druhou ligou v Německu. Po sezóně se ale na něj
usmálo štěstí. Přišlo angažmá v Trenčíně, kde
měl nejlepší čísla z celé slovenské ligy a poprvé
se podíval na světový šampionát. Na něm si
zachytal o rok později, kdy se už stal oporou
Olomouce. V národním dresu nechyběl ani na OH
v Pchjongčchangu. Na Hané působí čtvrtou sezónu.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2017/2018
OLOMOUC
OLOMOUC
MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK

MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK
OLOMOUC
OLOMOUC

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

POSLEDNÍ ZÁPASY OLOMOUCE
TŘINEC
OLOMOUC

OLOMOUC
KARLOVY VARY

2:3
4:1

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE
MOUNTFIELD HK
ZLÍN

CHOMUTOV
MOUNTFIELD HK

3:2
1:2

ZMĚNY V TÝMU PŘED SEZÓNOU
PŘÍCHODY:

12
Jan Knotek
30 let, útočník
Rodák z Prahy měl svou cestu na vrchol pěkně trnitou.
Dlouho to vůbec nevypadalo, že by někdy měl hrát
extraligu. Vyrůstal v pražské Spartě, ale v juniorském
věku už se tolik do sestavy nedostával. Málokdo by
tenkrát vsadil na to, že se bude hokejem živit. Knotek
nastupoval od 17 let ve druhé lize v barvách pražské
Kobry. Následovala pětiletá štace v Havlíčkově Brodě,
a když odešel na hostování do Olomouce, měl vyhráno.
Hanákům výrazně pomohl dostat se do extraligy
a stal se oporou týmu. Důrazný útočník přidal také
na produktivitě a ze čtvrté formace se propracoval až
na pozici elitního centra. V minulém ročníku byl nejlepším
střelcem a nejproduktivnějším hráčem Kohoutů.

Zbyněk Irgl (HC Oceláři Třinec)
Petr Kolouch (HC Vítkovice RIDERA)
Jan Lukáš (HC ´05 Bánská Bystrice)
Michal Matiaško (VHK ROBE Vsetín)
Jan Švrček (HC Sparta Praha)
Vojtěch Tomeček (Piráti Chomutov)
ODCHODY:

Jan Eberle (HC Škoda Plzeň)
Martin Falter (konec kariéry)
Lukáš Galvas (bez kontraktu)
Jakub Herman (Aukro Berani Zlín)
Roman Rác (VHK ROBE Vsetín)
Lukáš Spurný (konec kariéry)

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 139 km
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Zbyněk Irgl – 37 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Michal Matiaško – 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
David Škůrek – 196 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
Robin Staněk – 178 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
David Škůrek – 111 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ:
Bruno Mráz – 70 kg
ZAHRANIČNÍ HRÁČI:
Slovensko – Bruno Mráz, František Skladaný,
Branislav Konrád
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 28 roků

OPORY SOUPEŘE — 7

První…

…góly…

...za Hradec!
SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 9

Petr Koukal

ÚTOČNÍK

42

NAROZEN: 16. 8. 1982
v Novém Městě na Moravě
VÝŠKA: 177 cm / VÁHA: 81 kg / HŮL: levá
Hbitý útočník začal svou hokejovou kariéru ve Žďáru nad Sázavou.
Od mládežnických kategorií už ale oblékal pardubický dres,
ve kterém získal dvakrát juniorský titul. V 19 letech poprvé okusil
extraligu dospělých a postupně se vypracoval v jednu z největších
opor týmu. V Pardubicích dodnes vzpomínají na mladý útok Jan
Kolář-Petr Koukal-Petr Průcha, který zářil nejen ve svém klubu, ale
také v reprezentaci. V Pardubicích odehrál Petr Koukal dlouhých
11 sezón, které okořenil třemi mistrovskými tituly. Svými výkony si
řekl o KHL, kde působil v Nižněkamsku, finském Jokeritu Helsinky
a v Jekatěrinburgu. Po přestupu do Hradce Králové si udržel
vysokou kvalitu a prosadil se opět do reprezentace. V roce 2018 si
tak zahrál pod pěti kruhy na OH v Pchjongčchangu. Od nové sezóny
nosí na dresu kapitánské „C“.

ÚSPĚCHY:
zlato na MS 2010, bronz na MS 2012
3x vítěz extraligy 2005, 2010, 2012
ZAJÍMAVOST:
 bratr Martin je mistrem světa
v běhu na lyžích
 v letech 2002-2004 odehrál
18 utkání za Hradec Králové v 1. lize

RYCHLÝ DOTAZNÍK:
CO MĚ V ŽIVOTĚ OPRAVDU POBAVILO?

Rozpis tréninků na červenec a srpen.
ZA CO JSEM UTRATIL SVÉ PRVNÍ VYDĚLANÉ PENÍZE?

Za jídlo.
JAKÉ JÍDLO RÁD UVAŘÍM?

Zvládnu omeletu.
KTERÁ ČINNOST MĚ NEJVÍCE NEBAVÍ?

Testy kondice Wingate.
S JAKÝM ZNÁMÝM ČLOVĚKEM
BYCH SE CHTĚL POTKAT?

S golfistou Tigerem Woodsem.
NÁZOR ODBORNÍKA
Týmový hráč a přirozený
vůdce. Umí pobavit hokejem
i v kabině. Velký bojovník
s vynikající přihrávkou,
herním myšlením
i defenzivními schopnostmi.
12 — MOUNTY PŘEDSTAVUJE

TVOŘTE

S VEVERČÁKEM ČENDOU!
Malují vaše děti rády obrázky? Píší básničky?

NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE
A VYHRAJTE S ČENDOU!
Stačí, když během utkání v koutku Rodinných pasů
podpoříte obrázkem, nebo básní hradecký hokejový
tým a kartička některého z hráčů je vaše!
Potřebujete více času? Nevadí. Namalujte obrázek,
nebo napište básničku doma a poté je v koutku
rodinných pasů během zápasu jen odevzdejte.

Nejpovedenější výtvory vystavíme
a zveřejníme v zápasovém lvím
bulletinu. Na ty nejlepší čekají
ještě další zajímavé ceny!
Nezapomeňte k vašemu výtvoru uvést
křesní jméno, věk a na zadní stranu kontaktní
mailovou adresu, abychom vás mohli
kontaktovat v případě výhry.
Tak s chutí do toho!

Stefanie Elizabeth:
Zimní stadion
Zimní stadion,
vzpomínek milion.
Rádi to tu máme,
hokeji se oddáváme.
Zvýšený tlak, zúžené plíce,
hokejem žijeme každým dnem více.
Jediné, co nás zajímá, je hokej,
vztah k týmu my máme hlubokej.
Když máme špatný den,
pomůže nám ten sen.
Sen o tom jak titul vyhráváme,
realitu však trochu jinou máme.
Hradec titul vyhraje,
těžké boje sehraje.
Až dostaneme se k titulu,
zakončíme tuto kapitolu.
Kapitolu o snaze titul získat,
fanoušci budou pro vás výskat.
Titul první budeme mít
a další do sbírky budeme chtít.
Kouzlo našich kluků spočívá ve víře,
královské je naše zvíře.
My milujeme celý tým,
který vždy jde si za svým.
Hráči přicházejí i odcházejí,
domov svůj tu nacházejí.
Tímto my chceme vám poděkovat,
za to, jak umíte bojovat.
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to přináší branky. V posledních
dvou zápasech se to i ukázalo.
Jak si spokojen se svou
aktuální rolí v týmu?
Snažím se dělat to, co po mně
trenéři chtějí. To znamená hrát
důrazně, jít do osobních soubojů
naplno a bojovat na sto procent.
Velmi dobře se mi hraje v lajně
s Bergisem (Janem Bergerem)
a Bicim (Marisem Bičevskisem),
tak věřím, že nám to vydrží.

POŘÁDNĚ SE S KLUKAMA
NAHECUJEME A VLÍTNEME
NA NĚ, ŘÍKÁ ÚTOČNÍK
PATRIK MIŠKÁŘ

V

přebudovaném hradeckém týmu dostávají více prostoru
domácí odchovanci. Jedním z nich je také útočník Patrik
Miškář, který se ve svých 22 letech snaží o to, aby byl stálým
členem A-týmu. Své první extraligové zápasy odehrál už před
třemi lety a po ročním rozehrání se v Litoměřicích nastoupil
v minulé sezóně k 17 utkáním v dresu Mountfieldu HK.
V aktuálním ročníku by jich mělo být ještě víc.
Na sezónu jsem se moc těšil.
Mluvilo se o tom, že by v novém
týmu měl být prostor pro
hradecké odchovance a pro
nás je to obrovskou motivací
co nejvíc na sobě makat,
abychom trenéry přesvědčili
o tom, že to mužstva patříme.
Co zatím říkáš na start
nové sezóny.
Myslím si, že to vůbec není
špatné. Hrajeme aktivní bruslivý
hokej, který může být pro
soupeře hodně nepříjemný.
Konec konců už to první
zápasy ukázaly. Ani úvodní duel

na Spartě nebyl špatný svým
projevem, potřebujeme ale
zlepšit koncovku a dávat góly.
Důležité bylo, že jsme první
porážku odčinili a hlavně body
ze Zlína se hodně počítají. Tam
se vůbec nevyhrává snadno.
Po porážce na Spartě byla
vidět změna důrazu před
soupeřovou brankou.
Přesně tak, to byla jedna ze
zásadních věcí, kterou jsme
potřebovali zlepšit. Tlačit se
do brány, nebát se postavit
se před brankáře a být v tom
prostoru důrazní. Samozřejmě to
tam trochu víc bolí, ale víme, že

Teď přijede Olomouc, proti
které jsi ještě nikdy nehrál. Co
se dá očekávat z jejich strany?
Hrajou velice urputný hokej
a zatím jsou bez porážky. Výhra
v Třinci určitě něco naznačuje.
Je to tým bez velkých hvězd,
pokud nepočítám Irgla, kterého
v létě podepsali. Budou spoléhat
na týmový výkon a obětavost,
podobně jako my. Velkou
jistotu mají za sebou, protože
Konrád je kvalitním brankářem.
Budeme muset opět hodně
střílet a chodit si pro dorážky
před branku, podobně jako
doma s Chomutovem.
Proti Olomouci by měl už
nastoupit Radek Smoleňák,
který se vrací do Hradce.
Co na tu zprávu říkáš?
Je to super! Smoli je jedním
z nejlepších hráčů v extralize
právě pro předbrankový prostor,
takže bude hodně platný pro
tým. Navíc je perfektní do kabiny,
kde dokáže vyhecovat kluky
a udělat pořádnou srandu.
Máš před zápasem
nějaký rituál?
Nic zásadního, vlastně všechno
s týmem. Ráno snídaně
klasická, to znamená jogurt,
přes den koncentrace na zápas
a po příchodu na zimák taková
klasika. Obalím si hokejku,
rozcvičím se, pořádně se s týmem
nahecujeme a vlítneme na ně!
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TÝDEN HOKEJE ZAVÍTAL
I DO HRADCE KRÁLOVÉ,
ZÚČASTNILO SE HO
PŘES 90 DĚTÍ

T

aké ve městě pod Bílou věží se myslí na výchovu mladých
hokejistů. Pro nábor těch úplně nejmenších je speciálně
určena akce Pojď hrát hokej, která proběhla v ČPP Aréně tento
čtvrtek. Děti si mohly vyzkoušet hráčskou výstroj, zatrénovat
si v tělocvičně, ale hlavně se dostaly na ledovou plochu, kde
za asistence trenérů, juniorů i hráčů hlavního týmu Mountfieldu
HK udělaly své první bruslařské krůčky.

Vrchním organizátorem akce
byl trenér Patrik Stehno, jenž byl
spokojen s hojnou účastí. „Mně
se to tu celé strašně líbí, je
to úplně super. Dosáhli jsme
nějakého toho čísla, které
jsme očekávali, nebo si ho
alespoň v hloubi duše přáli,
takže akce splnila ten účel,
který jsme chtěli. Říkal jsem
16 — MLÁDEŽ

si, že 70 dětí by bylo super,
my to dostali přes 90, takže
paráda,“ tetelil se mladý kouč.
A jak vůbec proces se
získáváním mladých talentů
pokračuje? Některé děti
zůstanou, několik jich ale taky
odejde. „Popravdě, třeba
polovina z nich s námi

svazu. Můžeme tady mít víc
pomůcek, hraček pro děti
a dělat víc podobných akcí,“
kvituje lodivod přípravky Lvů.

zůstane na stálo, jsou to ti,
kteří s námi pokračují celou
dobu. A druhá polovina se
trochu točí, střídá se to,
někdo chodí častěji, hodně
se to mění, ale zhruba
polovina chodí pravidelně,“
vypočítává trenér nejmladších
kategorií Hradce Králové.
Idea tohoto programu si
určitě musela najít cestu hlavně
ke koučům. A patrný musel
být i návrat extraligy do města.
„Za tu dobu, co to tu děláme,
se povedlo dostat do hlav
trenérů myšlenku, že tohle
je základ, a pokud toto
mít nebudeme, tak klub
do budoucna lépe fungovat
nebude. Takže i z naší
strany je vidět velký zájem.
S příchodem extraligy nastal
obrovský zlom, nábory se
úplně změnily, jinak se tam
pracuje. Samozřejmě máme
i větší podporu města, klubu,

Klíčový a nepostradatelný je
rovněž přístup rodičů, o jehož
ideální podobě se vedou
diskuze. „Důležité je netlačit
na děti, zmiňoval jsem to
už mnohokrát předtím,
když sem dítě přijde a bude
rádo, že se válí s balónky
na ledě a hodinu tu proválí,
tak ho nechat, hlavně že
se směje. Bruslit se naučí
časem, ale teď je tu poprvé,
podruhé či potřetí a my
nechceme, aby brečely,
ale aby se smály a to je
ten základ, takže netlačit
na ně, nechat je, ať se baví,“
nabádá trenér Patrik Stehno.
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