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Sezóna 2018/19 / 35. kolo   ročník: 6 / číslo: 15 / zdarma

PLAKÁT: Jaroslav Pavelka

HOSTÉ

13. 1. v 15:30



Vážení hokejoví fanoušci,

nadcházející extraligové zápasy budou mít pro hradecký tým punc vysoké důležitosti. Právě lednové 
období se ukazuje jako hodně klíčové pro vytvoření si dobrého výchozího postavení pro závěrečná  
kola základní části aktuálního ročníku. I když se to může jevit jinak, protože zbývá ještě odehrát  
18 kol. Jak ale zmínil zkušený útočník Radek Smoleňák, co se nenahraje teď do reprezentační  
přestávky, už se potom v závěru těžko dá dohnat.

Svěřencům Tomáše Martince se daří výtečně na domácí půdě. Před svými fanoušky mají 15 výher 
a pouze tři porážky. I to by mělo hrát roli, protože při pohledu na rozpis utkání zjistíme, že Mountfield 
HK hraje do konce ledna čtyřikrát na svém stadionu a jen dvakrát zajíždí na hřiště soupeře.

V únoru se to otočí. Hradec nastoupí k osmi zápasům a z toho hned šestkrát bude hrát na cizím 
ledě. Tam to v sezóně dlouho nebyla žádná velká sláva, ale v posledních duelech už naši hokejisté 
dokázali vozit body z venku. Uzávěrka tohoto Lvího bulletinu je před pátečním kláním v Litvínově, 
tak věřím, že se na severu Čech potvrdí zlepšená forma hradeckého týmu na jiných stadionech.

A pokud ne, hrajeme teď a tady. Na svém kolbišti, kam přijeli k souboji šelem Bílí Tygři z Liberce.  
Tak jim pojďme ukázat, kdo je tady pánem!

Hradec, olééé!!!

Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s. 

POTVRĎME SKVĚLÁ 
ČÍSLA Z DOMÁCÍHO 
PROSTŘEDÍ I PROTI 
BÍLÝM TYGRŮM!

ŽALUZIE

LVÍHO 
BULLETINU
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MOUNTFIELD HK

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

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

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

BRANKÁŘI  Ročník Národnost Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

39 Maxwell Brandon 1991 USA 
Kanada 18 1085 460 422 2,1 91.74 0

31 Pavelka Jaroslav 1991 ČR 16 924 403 366 2,4 90.82 3

BRANKÁŘI  Ročník Národnost Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

35 Will Roman 1992 ČR 31 1743 825 753 2,48 91.27 3

40 Schwarz Marek 1986 ČR 6 199 94 85 2,71 90.43 0

OBRÁNCI  Ročník Národnost Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

24 Zámorský Petr  1992 ČR 32 6 22 28 4 32

45 Pavlík Filip  1992 ČR 31 4 14 18 7 34

44 Rosandič Mislav 1995 Chorvatsko 
Slovensko 31 2 10 212 5 12

27 Cibulskis Oskars 1988 Lotyšsko 29 1 5 6 5 16

55 Piché Sébastien  1988 ČR 17 1 4 5 1 14

21 Linhart Tomáš  "A" 1984 ČR 29 1 2 3 -3 14

51 Graňák Dominik "C" 1983 ČR 33 2 0 2 5 18

77 Nedomlel Richard  1993 ČR 23 0 2 2 1 10

ÚTOČNÍCI

81 Vincour Tomáš  1990 ČR 30 16 5 21 2 8

70 Smoleňák Radek 1986 ČR 21 7 14 21 -1 34

98 Pavlík Radovan  1998 ČR 30 8 10 18 14 10

6 Cingel Lukáš  1992 Slovensko 27 8 7 15 1 10

67 Paulovič Matej  1995 Slovensko 27 8 7 15 4 16

42 Koukal Petr 1982 ČR 31 7 8 15 1 55

36 Vopelka Lukáš  1996 ČR 30 4 6 10 2 24

29 Dragoun Michal  1983 ČR 27 5 4 9 3 6

96 Bičevskis Maris  1991 Lotyšsko 30 2 7 9 5 18

71 Chalupa Matěj  1998 ČR 30 3 5 8 5 20

14 Miškář Patrik  1996 ČR 21 2 5 7 7 6

61 Rákos Daniel "A" 1987 ČR 27 2 5 7 -5 20

93 Bezúch Juraj  1993 Slovensko 27 2 2 4 0 12

13 Berger Jan  1989 ČR 4 1 3 4 3 2

16 Kukumberg Roman   1980 Slovensko 17 2 1 3 1 16

8 Lessio Lucas 1993 Kanada 6 1 2 3 -3 0

63 Dvořák Jaroslav 1999 ČR 1 0 0 0 0 0

22 Nedvídek Lukáš 1994 ČR 2 0 0 0 0 0

62 Pilař Radek  1996 ČR 3 0 0 0 -2 2

OBRÁNCI  Ročník Národnost Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

55 Ševc Martin 1981 ČR 32 5 10 15 10 52

5 Šmíd Ladislav  "A" 1986 ČR 32 2 12 14 3 44

21 Stříteský Matěj 1990 ČR 22 1 4 5 -3 10

17 Derner Lukáš 1983 ČR 30 0 5 5 5 26

4 Doherty Taylor 1991 Kanada 32 1 3 4 4 30

67 Hanousek Tomáš 1998 ČR 19 0 4 4 5 0

77 Havlín Tomáš 1996 ČR 22 1 1 2 0 31

43 Maier Patrik 1996 Slovensko 2 0 0 0 -1 0

59 Kolmann Petr 1988 ČR 6 0 0 0 2 4

ÚTOČNÍCI

16 Kvapil Marek 1985 ČR 30 17 28 45 9 4

25 Lenc Radan 1991 ČR 32 12 14 26 1 4

79 Hudáček Libor 1990 Slovensko 32 11 14 25 5 10

26 Jelínek Petr "C" 1984 ČR 32 9 10 19 4 36

90 Redenbach Tyler 1984 Kanada 32 8 9 17 -5 10

78 Valský Jakub 1971 ČR 32 6 9 15 -1 12

29 Krenželok Lukáš 1983 ČR 32 3 11 14 6 6

41 Filippi Tokmáš 1992 ČR 14 6 7 13 -1 18

86 Birner Michal 1986 ČR 12 6 5 11 -2 2

45 Ordoš Jan 1996 ČR 32 2 7 9 -2 12

53 Vlach Jaroslav 1992 ČR 23 4 2 6 5 22

69 Zachar Marek 1998 ČR 28 4 2 6 0 0

95 Teplý Michal 2001 ČR 15 0 2 2 1 2

19 Špaček Daniel 1986 ČR 4 0 1 1 0 2

24 Najman Adam 2000 ČR 2 0 0 0 0 0

SOUPISKY — 5  

REALIZAČNÍ TÝM

Filip Pešán - hlavní trenér
Patrik Augusta - asistent trenéra
Martin Láska - trenér brankářů
Aleš Pařez - kondiční trenér
Aleš Vladyka - videokouč
Tomáš Krupka - vedoucí mužstva

Aleš Vála - masér a kustod
Jan Plodek - kustod
Jana Šťastná - fyzioterapeutka
Vítek Jančařík - fyzioterapeut
MUDr. Dušan Morman - lékař 
MUDr. Roman Mizera - lékař

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec  
Klubové barvy: modrá a bílá

www.hcbilitygri.cz
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Minulou sezónu neměl Liberec 
ideálně rozjetou. Bílí Tygři se 
tak po většinu času drželi 
ve spodní polovině tabulky. 
Od listopadu, kdy přišel 
na sever Čech Marek Kvapil, 
se mužstvo postupně zvedlo 
a přímou účast ve čtvrtfinále 
ztratilo až v posledním kole 
na úkor Pardubic. V osmifinále 
ovšem Liberec potvrdil zlepšení 
formy výhrou nad Spartou 
3:0 na zápasy. Čtvrtfinálová 
série s Mountfieldem HK byla 
nesmírně dramatická. Liberec 
vedl 3:2 na zápasy, ale poslední 
dva duely patřily Hradci.

Klub vznikl na severu Čech 
v roce 1934. Po druhé  
světové válce se zrodily  
3 oddíly: Rapid, Slavia a SNB, 
ze kterých se pak staly dva, 
a to Jiskra Kolora a Tatran.

V roce 1956 se v Liberci postavil 

nový Zimní stadion a tak se 
kluby dohodly na sloučení 
a změně názvu na Lokomotiva 
Liberec. OD roku 1961 nesl 
klub název Stadion Liberec.

V roce 1970 si klub přidal 
do názvu písmenka PS. Od roku 
1985 se úroveň dospělého 
libereckého hokeje začala 
snižovat. Dlouhodobě hráli Bílí 
Tygři až ve třetí nejvyšší soutěži.

Na přelomu tisíciletí se ze strany 
vedení i sponzorů zvedla snaha 
o zavedení nové image klubu. 

21. 8. 2000 byla odsouhlasena 
změna názvu, který je platný 
až do současnosti – Bílí tygři 
Liberec. V sezóně 2001/02 
skončil Liberec po základní části 
1. ligy na prvním místě. V play 
off se přes Kadaň, Chomutov 
a Jihlavu probojoval až k baráži 
o nejvyšší hokejovou soutěž, 

ve které zdolal Kladno 3:1 
na zápasy a postoupil mezi 
nejlepších 14 hokejových celků 
České republiky. V extralize se 
od té chvíle drží až doposud. 

V roce 2004 se za mořem 
nehrála NHL, a proto byla 
česká extraliga obohacena 
o mnoho hráčů, kteří se na jednu 
sezonu vrátili domů. Do Liberce 
přišel Milan Hnilička a na roční 
hostování ze zámoří dorazili 
také Jiří Fischer, Radim Vrbata, 
Aleš Kotalík, Václav Nedorost 
a Jaroslav Modrý. Také díky 
nim se Liberec po základní 
části umístil na 5. místě, což 
znamenalo premiérovou účast 
v play off extraligy. V něm 
Bílí Tygři ve čtvrtfinále zdolali 
favorizovanou Slavii Praha 4:3 
na zápasy. V semifinále ale 
nestačili na Pardubice. Stejnou 
pozici, tedy bronzovou, obsadili 
Bílí Tygři také o dva roky později.

Snovou sezónu prožili Bílí Tygři 
před třemi lety. Způsobem 
start – cíl opanovali celý ročník 
Tipsport extraligy a naprosto 
zaslouženě získali nejen 
Prezidentův pohár pro nejlepší 
tým po základní části, ale i pohár 
Masarykův určený šampionům 
extraligy. Mistrovský titul slavil 
Liberec poprvé v historii!

V sezóně 2016/17 patřili Bílí 
Tygři coby obhájci trofeje opět 
mezi hlavní favority na titul, 
což potvrzovali v průběhu 
celého ročníku. Podruhé v řadě 
získali Prezidentův pohár pro 
nejúspěšnější tým základní části. 
V play off si Liberec nejprve 
poradil s Plzní 4:2 a v semifinále 
stejným poměrem přehrál také 
ambiciózní Chomutov. Samotné 
finále se ale stalo nečekaně 
jednoznačnou záležitostí. Bílí 
Tygři neuhráli proti Brnu ani 
jeden zápas a sen o obhajobě 
se tak rychle rozplynul.

Aktuální ročník načali Bílí Tygři dvěma porážkami, ale postupně 
se dostali na vítěznou vlnu a po výborných výkonech v prosinci 

se usadili na předních pozicích tabulky. Tým táhne především lídr 
produktivity extraligy Marek Kvapil.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 98  km  
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Martin Ševc – 37 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Michal Teplý – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Taylor Doherty – 203 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Libor Hudáček – 175 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Jaroslav Vlach – 107 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Michal Teplý – 74 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,5 roků 

TAHOUNI LIBERCE

PLAY OFF 2017/18

SEZÓNA 2018/2019

ZMĚNY V TÝMU

MOUNTFIELD HK LIBEREC 3:2 P
MOUNTFIELD HK LIBEREC 3:1
LIBEREC MOUNTFIELD HK 4:2
LIBEREC MOUNTFIELD HK 3:0
MOUNTFIELD HK LIBEREC 1:2
LIBEREC MOUNTFIELD HK 1:2
MOUNTFIELD HK LIBEREC 2:1

MOUNTFIELD HK LIBEREC 3:2 P
LIBEREC MOUNTFIELD HK 4:3 P

ODCHODY:
Filip Pyrochta 
(Milwaukee Admirals)
Lukáš Jašek (Utica Comets)
Martin Bakoš (HC Kometa Brno)
Jan Stránský (Piráti Chomutov)
Lukáš Vantuch (Piráti Chomutov)

 
Jaroslav Janus (HC Litvínov)
Mário Bližňák (HC Dukla Trenčín)
Milan Bartovič 
(HC Dukla Trenčín)
Michal Bulíř  
(Metallurg Magnitogorsk)

POSLEDNÍ ZÁPASY LIBERCE

LIBEREC OLOMOUC ?
KARLOVY VARY LIBEREC 2:3 SN
LIBEREC ML. BOLESLAV 4:1
ZLÍN LIBEREC 2:4
CHOMUTOV LIBEREC 2:4

Slovenský útočník je odchovancem Spišské Nové Vsi, 
ale už v 19 letech hrál za Slovan Bratislava, jehož barvy 
oblékal 6 sezón. Následující tři roky si rychlý útočník, 
který může nastupovat na pozici centra i křídla působil ve 
Švédsku, konkrétně v Örebro a Färjestadu. Ve druhém 
působišti se mu ale nedařilo a po seknutí soupeře v 
utkání s Hudáčkem ukončili spolupráci. Po minulé 
sezóně tak poprvé zamířil do české extraligy, kde posílil 
Bílé Tygry. Hudáček pravidelně reprezentuje Slovensko, 
za které nastoupil na pěti světových šampionátech. 

79
Libor Hudáček 
28 let, útočník

Obousměrný obránce a loňský kapitán týmu je typem 
fyzicky hrajícího beka, který se umí prosadit také směrem 
dopředu. Hokejově vyrůstal v Kladně, odkud se přesunul 
na sever Evropy. Po dlouhá léta hrál v nejvyšší švédské 
soutěži, především v barvách Färjestadu a Skelleftey. 
Během pěti sezón tam hned čtyřikrát slavil mistrovský 
titul. V ročníku 2006/07 byl se 17 góly nejlepším 
střelcem mezi obránci v české extralize. To oblékal 
dres Kladna. Od roku 2005 pravidelně reprezentoval, 
ale na světový šampionát se dostal až před čtyřmi lety. 
Někdy mu škodí příliš častý pobyt na trestné lavici.

55
Martin Ševc 
37 let, obránce

Objev sezóny 2016/17, kdy se vrátil do Tipsport 
extraligy po dvou letech působení v Severní 
Americe. Chytal v AHL a do jednoho zápasu také 
naskočil na 18 minut v dresu týmu NHL Colorado 
Avalanche. Poté, co podepsal smlouvu v Liberci, 
brzy vyřadil z pozice týmové jedničky Jána Lašáka. 
Měl nejlepší statistiky ze všech extraligových 
brankářů a především díky Willovi měli v průběhu 
sezóny Bílí Tygři šňůru 12 vítězných zápasů. Will 
se narodil v Plzni, ale hokejově vyrůstal v Mladé 
Boleslavi. Tam chytal 1. ligu až do svého odchodu 
do zahraničí. V Liberci působí třetí sezónu.

35
Roman Will 
26 let, brankář

PŘÍCHODY:
Libor Hudáček (Färjestad BK)
Radan Lenc (BK Mladá Boleslav)
Jakub Valský (BK Mladá Boleslav)
Marek Schwarz (HC Orli Znojmo)
Matěj Stříteský (HC Dukla Jihlava)

Marek Zachar  
(Shrebrooke Phoenix)
Taylor Doherty (Atlanta Gladiators)
Tomáš Filippi (Amur Chabarovsk)
Michal Birner  
(HC Fribourg-Gottéron)

Narodil se na Slovensku, v mládí hrával za Trenčín, 
ale tam s ním nadále nepočítali, tak odešel do Prahy. 
Zabydlel se ve Slavii, kde mezi juniory patřil 
k nejproduktivnějším hráčům. Po draftu do týmu 
Tampa Bay Lightning se vydal do zámoří, kde  
4 roky čekal na šanci v NHL. Protože nepřicházela, 
vrátil se do Evropy. Po dvou letech ve Vítkovicích 
a ročním angažmá v Brně si zahrál KHL, kde 
s moskevským Dynamem získal Gagarinův pohár. 
V dalších letech prošel týmy v Čerepovci, Zagrebu, 
či Nižněkamsku. Po návratu do Čech pomohl 
Kometě k titulu a po pár zápasech v Chabarovsku 
podepsal v minulé sezóně smlouvu v Liberci. I když 
odehrál o 20 zápasů méně, skončil v klubové 
produktivitě druhý. Má zlato z MS 2010.

16
Marek Kvapil 
33 let, útočník





V LEDNU SKÓRUJEME  

PRO DAVÍDKA!
Davídkovi jsou téměř dva roky a jeho současné  

problémy nastaly už během porodu. Davídek nedýchal, 

lékaři ho museli oživovat a nastaly velké komplikace.  

Bohužel kvůli nedostatku kyslíku v prvních minutách 

života má těžce poškozený mozek. Rodiče se synem  

cvičili a od tří měsíců používali Vojtovu metodu, která  

mu hodně pomáhala. Davídek byl díky ní mnohem  

živější.

Ve chvíli, kdy začal být chlapec stabilní, objevila  

epilepsie. Dnes Davídek převážně leží, s pomocí se  

však dokáže posadit. Ručičkami zatím hýbat neumí, ale  

nožičkami už kope. Původně nebyl vůbec schopen jíst.  

Měl zatuhlé svaly v pusince, které se pravidelným cvičením 

naštěstí podařilo rozhýbat. S pitím jsou ale problémy pořád.

Davídek bydlí se svými rodiči a třemi brášky v domku, který rodina postupně upravuje. Chce, aby byl 

bezbariérový. Motorický vývoj Davídka je bohužel opožděný a postupuje kupředu velmi pomalu.

Vybrané peníze by rodina použila na doplacení speciálních pomůcek.

POMOZTE DAVÍDKOVI ZVÝŠIT ŠANCI NA LEPŠÍ ŽIVOT!

SKÓRUJ PRO... — 11 

JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK 1 PUK = 1 000 Kč

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC!

POMOZTE  
HANDICAPOVANÝM DĚTEM!

Prvním prosincovým zápasem opět startuje charitativní akce, do které se v minulé  
sezóně zapojily desítky z Vás. Pojďme opět pomoci těm, kteří to potřebují!

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti  
1 000 korun. Stačí, když puk proměníte v danou hodnotu prostřednictvím odkazu 

na webových stránkách www.mountfieldhk.cz. Rezervace je aktivní chvílí poté, co padne 
gól do soupeřovy sítě. Získáte kotouč ze speciální edice. Bude opatřen klubovým logem, 

logem charitativní akce a originálním podpisem hráče, který skóroval. K tomu každý dárce 
dostane dvě vstupenky na extraligový zápas a pamětní fotografii s hráči A-týmu.
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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 puk nebo 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!

TVOŘTE  
S VEVERČÁKEM ČENDOU!

DĚTI a MHK — 15 

31

NÁZOR ODBORNÍKA
Gólman s výborným pohybem 

v brankovišti i mimo něj. Má dobré 
reflexy a díky kvalitní práci s holí umí  

výrazně pomoci takév rozehrávce. 
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Jaroslav Pavelka se narodil ve Dvoře Králové nad Labem, kde také 
s hokejem začínal. Ke sportu ho přivedli rodiče. Do Hradce Králové se 
přestěhoval v 7. třídě a od té chvíle je věrný stejným klubovým barvám. 
Kvalitní výkony v královéhradeckém dresu mu vynesly pravidelné 
pozvánky do mládežnických reprezentací, v sezóně 2010/11 si zachytal 
dokonce na mistrovství světa hráčů do 18 let. Poté se vydal na zkušenou 
do zámoří, když byl 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 minulé sezóně 
ještě vypomáhal prvoligovému Vsetínu, ale postupem času se zabydlel 
v A-týmu a spolu s Patrikem Rybárem vytvořil výtečnou brankářskou dvojici. 
Po odchodu slovenského gólmana do zámoří je v aktuální sezóně ve dvojici 
extraligového celku s Brandonem Maxwellem.

NAROZEN: 12. 9. 1993, Dvůr Králové n. Labem 

VÝŠKA: 187 cm / VÁHA: 91  kg / HŮL: levá
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RYCHLÝ DOTAZNÍK:

CO MĚ V ŽIVOTĚ OPRAVDU POBAVILO?
V poslední době jsem se hodně nasmál  
na vystoupení Partičky.

ÚSPĚCHY: 
   mistr republiky starších žáků v in-line hokeji
   bronzová medaile v české extralize 2016/17  

s týmem Mountfield HK

ZAJÍMAVOST: 

  Mužem s maskou se stal Jaroslav Pavelka 
náhodou. V přípravce hrál v útoku, ale dělalo mu 
problém bruslení, trenéři ho proto postavili do 
brankoviště. Navíc na začátku dostal výzbroj 
pro leváka, i když je pravák. 

ZA CO JSEM UTRATIL SVÉ PRVNÍ VYDĚLANÉ PENÍZE?

Za jídlo a oblečení

JAKÉ JÍDLO RÁD UVAŘÍM? 
Bramboráčky s masovou směsí.

KTERÁ ČINNOST MĚ NEJVÍCE NEBAVÍ?

Nebaví mě uklízení. 

S JAKÝM ZNÁMÝM ČLOVĚKEM 
BYCH SE CHTĚL POTKAT?

S tenistou Rogerem Federerem.

Puk s podpisem hráče  
vyhrávají Ludmila a Jan

Ludmila, 11 let

Jan, 9 let
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Průměr jednoho kanadského bodu na zápas. Taková je 
produktivita Radka Smoleňáka v aktuální sezóně  

v hradeckých barvách. 32letému důraznému hokejistovi stačilo 
21 utkání k tomu, aby byl mezi útočníky Mountfieldu HK na špici 
kanadského bodování. Před týdnem například pomohl dvěma 
góly k výhře hradeckého týmu na brněnském ledě.

Radku, přivezli jste 
z Brna dva body. Jste 
s nimi spokojeni?
Určitě jsme rádi, dva body z ledu 
Komety jsou super a určitě se 
hodí. To je ale jen jedna věc. 

Mnohem důležitější je podle  
mne výkon a předvedená  
týmová hra, která byla asi 
na dobré úrovni, a takovým 
hokejem bychom se 
rádi prezentovali.

Co říkáš na situaci, kdy 
se tě na ledě zastal mladý 
spoluhráč Matěj Chalupa 
a po zákroku na tebe 
neváhal jít do bitky?
Je to borec! Nekoukal na to, 
jestli má šanci, nebo ne, a šel 
do toho. V tomhle případě 
si myslím, že by se pravidla 
měla trochu upravit. Zastal 
se mě a musel pak 14 minut 
sedět na trestné lavici. To mně 
přijde jako úplný extrém. Podle 
mě by to mělo být podobné 
jako v Americe, kde se dá 
pět minut osobní trest a jede 
se dál. My se snažíme NHL 
ve mnohém vyrovnat a právě 
tohle je jedna ze zásadních 
věcí, které bych změnil.

Jak je pro tým pozitivní, 
když si dokáže, že může 
zvládnout výborně zápasy 
proti nejlepším soupeřům 
na jejich ledě, navíc 
v tak bojovném duelu?

UPRAVIL BYCH PRAVIDLA 
ZA BITKU PO VZORU NHL, 
PŘEJE SI RADEK SMOLEŇÁK

Já nevím, čím to je, ale 
proti těm nejlepším týmům 
odehrajeme super zápasy. Tím 
nechci shazovat ostatní celky, 
ale je to tak. Rád bych věděl, 
čím to je, protože i zápasy 
proti soupeřům ze spodní 
části tabulky potřebujeme 
vyhrávat. A kolikrát jsou to 
i důležitější vítězství, protože 
jsme v pozici, kdy se očekává, 
že to zvládneme. Možná je 
to tím, že proti nejtěžším 
protivníkům musíme hrát 
na hraně a ze všech sil, 
abychom byli úspěšní.

Na začátku sezóny, než 
sis odskočil do Švýcarska, 
to nebylo z pohledu 
produktivity úplně skvělé, 
ale teď už máš bod 
na zápas. Spokojenost?
Asi to bude znít jako klišé, 
ale důležité jsou body pro 
tým a vítězství. Každý k tomu 
musíme přispět tím, co 
umíme. No a já umím stát před 
brankou, kde se to kolikrát 
ode mne dobře odrazí . Tak 
já to trochu zlehčuju. Jasně, 

každého baví dávat góly,  
ale tady je to opravdu o tom, 
že jsme skvělá parta, která 
si jde za vítězstvím a hraje 
pěkný hokej. Když tohle bude 
fungovat, budu se vždy cítit 
spokojeně, tak jak je  
tomu teď.

Jaký zápas očekáváš 
v Litvínově?
Oni hrají snad už 30 let stejně, 
jsou schopni dát 8 gólů, nebo 
jich taky 8 dostat. Předvádějí 
ofenzivní hokej, takže musíme 
být zodpovědní a neztrácet 
puky, protože to je tým, 
který to dokáže potrestat.

Je tedy jejich hlavní síla 
v útočných řadách?
Rozhodně. Právě útok ještě 
více posílili a je to tým, který 
chce dávat góly. Někdy jsou 
ochotni podstoupit to, že 
dostanou nějaké branky, 
jen když jich ještě víc dají.

A co Liberec? Duely 
s Bílými Tygry vždy patřily 
k velmi atraktivním.
No a nemusíme chodit 
příliš daleko. Poslední 
čtvrtfinálová bitva v play off 
je toho jasným důkazem. 
To byla série, na kterou 
se hned tak nezapomíná. 
Očekávám podobný zápas 
jako v Brně a věřím, že bude 
také s vítěznou tečkou.
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Letošní vrchol pro nejstarší mládežnickou kategorii je již 
minulostí. Kromě dvou hráčů v kádru měl hradecký hokej 

ve výběru českého národního týmu na mistrovství světa juniorů 
ještě další výrazné zastoupení. Jako jeden z asistentů trenéra 
se ho zúčastnil i kouč A-týmu Mountfieldu HK Aleš Krátoška. 
Ten i přes čtvrtfinálový neúspěch vidí na výkonech týmu 
některá pozitiva. Pro něj samotného se jednalo o zatím největší 
mezinárodní zkušenost jeho trenérské kariéry.

Pane trenére, jak jste viděl 
uplynulý turnaj a jeho 
výsledek očima asistenta 
trenéra národního týmu?
Do turnaje jsme šli s takovým 
cílem, že minimálně přejdeme 
přes čtvrtfinále. Chtěli jsme pak 
samozřejmě zabojovat o nějakou 
medaili, ale to bylo spíš takové 
naše přání, které jsme nikde 
dopředu nevyhlašovali. Věřili jsme, 
že by to i s kapkou štěstí mohlo 
vyjít. Výsledek teď už všichni znají 
a my ho bereme jako neúspěch. 
Klukům nemůžeme upřít snahu 
a bojovnost, ale ve hře jsme 
určitě měli co zlepšovat.

Úvodní dva duely ale ze 
strany vašich svěřenců 
nebyly špatné, souhlasíte?
Vítězství nad Švýcary zpětně 
bereme jako velmi cenné, 
Švýcarsko odehrálo celý turnaj 
výborně. Utkání s Ruskem 
skončilo 1:2 a myslím, že 
to bylo z naší strany možná 
nejlepší utkání na celém turnaji. 
Rusové mají obrovskou kvalitu, 
v kádru měli velké a silné hráče 
a nakonec si z mistrovství 
odvezli bronzové medaile.
Následující výkon v zápase 
s Kanadou už tak oslnivý nebyl 
a ani proti Dánům to nebylo 

nějaké přesvědčivé vítězství.
Proti Kanadě jsme nehráli tak, 
jak jsme si představovali a tomu 
odpovídal i výsledek. Proti 
Dánsku byl náš výkon velmi 
nervózní, přece jen vidina toho, 
že bychom mohli spadnout 
do baráže, nebyla úplně 
příjemná. Na kluky ten tlak trochu 
dolehl, ale nakonec to nějakým 
způsobem zvládli a vyhráli.

Turnajová matematika je 
jasná, celkový úspěch se 
odvíjí od čtvrtfinálového 
zápasu. Jak se s odstupem 
díváte na klíčový duel 
se Spojenými státy?
Se Spojenými státy jsme hráli už 
přípravné utkání před turnajem. 
Soupeř opravdu dominoval 
a výsledek byl možná pro nás 
ještě shovívavý. Ve čtvrtfinálovém 
zápase jsme za stavu 0:2 snížili 
a Američané se začali trochu 
bát o výsledek. V tu chvíli jsme 
měli šanci s utkáním něco udělat 
a celkový dojem z turnaje se 
mohl ubírat úplně jiným směrem. 
Bohužel se tak nestalo, dostali 
jsme gól do prázdné branky 
a na mistrovství jsme skončili.

Co byl podle vás jako 
trenérů hlavní problém 
nízké produktivity?
Hráči opravdu chtěli, to se jim 
nedá upřít. Když se ale hráč 
nesejde s formou, tak právě 
proto, že až příliš chce, dělá 
jiná rozhodnutí, než by udělal 
za normálních okolností. Ať už 
kluci chtěli sebevíc, v útoku 
nám to tam zkrátka nepadalo.

Dají se nějak konkrétně 
pojmenovat rozdíly, které 
jsou mezi našimi juniory 
a světovou špičkou?
Každý zápas se jinak hodnotí 
od televize, jinak z tribuny nebo 
přímo ze střídačky. Pokud 
sledujete jednotlivé týmy, je třeba 
si přiznat, že rozdíly v kvalitě 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
JUNIORŮ? JEDEN Z VRCHOLŮ 
TRENÉRSKÉ KARIÉRY,  
ŘÍKÁ ALEŠ KRÁTOŠKA

některých reprezentací nebo 
jednotlivých hráčů jsou opravdu 
nesrovnatelné. Samozřejmě 
někdy se sejde silný ročník, jindy 
ne. U světových velmocí se to ale 
nerozlišuje, protože ti mají svou 
kvalitu neustále, zejména proto, 
že mají obrovskou základnu. 
U nás musíme pracovat s tím, 
co máme, pokud se ale hráči 
nepotkají s ideální formou, rozdíly 
mezi jednotlivými týmy se projeví.

Panovala z vaší 
strany spokojenost 
s výkony hradeckých 
kmenových hráčů?
Radima Šaldu znám dobře už 
tady z Hradce, hrál už na minulém 
turnaji a měl patřit k hráčům, 
které nominace neměla minout. 
Na začátku turnaje jsme si ale 
chtěli nechat některá místa 
volná pro případná zranění 
a začali jsme se šesti obránci. 
Aktuální forma rozhodla o tom, 
že Radim se do té šestky 
na začátku nedostal. Nakonec 
si ale na turnaji zahrál i on.

A co druhý hradecký 
zástupce ve vašem kádru?
Michael Gaspar byl na mistrovství 
poprvé a svými výkony nás 
mile překvapil. O svou šanci se 
popral a už od přípravy podával 
stabilní výkony. V zápase proti 
Kanadě jsem u něj viděl některé 
herní prvky úplně poprvé, snažil 
se podporovat útok a někdy byl 
u puků v útočném pásmu jako 
první. Turnaj ho zastihl v dobré 
formě a odehrál ho skvěle.

O to víc mrzelo jeho zranění 
v duelu proti Dánsku, že?
Jeho zranění bylo velmi nešťastné, 
už v první chvíli jsem věděl, že 
je to vážné. Gaspy by se jinak 
určitě hned zvedal a chtěl dojet 

alespoň na střídačku po svých. 
Nakonec to naštěstí nebylo nic 
extrémně vážného, Michael má 
kromě nějakých pohmožděnin 
malou trhlinku na ledvině a teď už 
je v péči našich klubových lékařů.

Dá se odhadnout, za jak 
dlouho bude zdravotně fit?
Původně to vypadalo na 3-4 
týdny úplného klidu. U každého 
hráče je doba léčby individuální, 
až další vyšetření prognózu 
upřesní. Všichni mu přejeme, aby 
se co nejdříve uzdravil a mohl 
se vrátit do zápasového rytmu.

Když se ještě jednou 
vrátíme k turnaji a zápasu 
proti Američanům, co jste 
říkal na hru amerického 
supertalentu Jacka Hughese?
Je to hráč ročníku 2001 a na svůj 
věk je opravdu vyspělý. Je to 
neskutečný bruslař, ale má 
i herní kvality, umí to s pukem 
a má kvalitní koncovku, zkrátka 
geniální hráč. Možná by 
potřeboval ještě trochu zesílit, 
ale dnes už není v NHL takový 
trend, že by hráči měli být tak 
mohutní a silní. I drobnější hráči, 
kteří mají dostatečný talent, 
se dokáží v NHL prosadit.

Je vůbec možné se 
na takového hráče připravit 

a nějakým způsobem ho 
ubránit? Ve své kategorii si 
počíná opravdu suverénně.
Snažili jsme se o to, ale když 
on se dostane k puku a vyvine 
takové zrychlení, tak se těžko 
zastavuje. Je složité ho trefit 
tělem, protože skvěle čte 
hru a já jsem snad za celý 
turnaj neviděl, že by ho někdo 
u mantinelu dohrál. Je taky 
nesmírně kreativní, často ani 
on sám do poslední chvíle neví, 
co na ledě vymyslí, a proto se 
na něj dá těžko připravit.

Jaké bylo mistrovství světa 
juniorů pro vás osobně? 
Asi to byla neocenitelná 
zkušenost, souhlasíte?
Pro mě jako trenéra byl tohle 
jeden z vrcholů kariéry. Moc 
jsem se těšil, loni jsem byl 
na turnaji U19 ale dvacítka je 
ještě o stupínek výš. Tím spíš, 
že byl turnaj v Kanadě, kde je 
organizace na vynikající úrovni 
a všichni tam žijí hokejem. 
Vancouver sám o sobě je krásné 
město. Byl jsem strašně rád, že 
jsem se turnaje mohl zúčastnit. 
Jako trenér jsem nabral spoustu 
zkušeností, profesionalita tam 
na nás dýchala na každém 
kroku. Navíc v Kanadě na zápasy 
chodí spousta fanoušků, takže 
i v tomto ohledu to bylo perfektní.

Foto: Martin Voltr
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