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ročník: 6 / číslo: 16 / zdarma

HOSTÉ

PLAKÁT: Radek Smoleňák

ŽIJTE HOKEJEM

NA ČT SPORT, O2 TV SPORT A HOKEJKATV.CZ

20. 1. v 17:00

@TELHCZ

POJĎME POTVRDIT
ÚSPĚŠNOST
NA DOMÁCÍM
LEDĚ I PROTI
VÍTKOVICÍM!

LVÍHO

BULLETINU

Vážení hokejoví příznivci,
do únorové reprezentační přestávky nastoupí hradečtí hokejisté ještě k šesti zápasům. Od začátku
sezóny platí, že na domácím ledě patří Mountfield HK k nejlepším týmům celé extraligy a úspěšnost
před svými fanoušky má v soutěži nejvyšší. Je tady období, kdy právě tato skutečnost může hrát velkou
roli, protože právě ve svém hokejovém stánku se Hradec představí ve čtyřech z příštích šesti zápasů.
ŽALUZIE

Prvním soupeřem této minisérie jsou dnes Vítkovice. Tým, který vyniká svým rychlým pojetím hry
a důrazem v osobních soubojích. Podobný styl, který aplikuje také Hradec, přináší i do řad
severomoravského celku své ovoce. Mountfield HK i vítkovická Ridera mají od prosince na
svém kontě největší počet vítězných zápasů.
Proti Vítkovicím se Hradci poměrně daří. Z posledních 13 vzájemných soubojů vyhrál Mountfield HK
deset a na domácím ledě ztratil s tímto soupeřem všechny tři body pouze jednou před dvěma lety.
Mimo zápasové dění nás v tomto týdnu potěšila také zpráva o prodloužení kontraktů dvou hradeckých
hokejistů. Důrazného útočníka a mimo jiné vynikajícího hráče pro oslabení Michala Dragouna
a tvořivého obránce Mislava Rosandiče. Oběma přeji, ať pokračují ve svých parádních výkonech
v hradeckých barvách a teď už hurá na Vítkovice!
Hradec, olééé!!!
Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s.
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HC VÍTKOVICE RIDERA

MOUNTFIELD HK

HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. Ruská 3077/135, 700 30 Ostava - Zábřeh
Klubové barvy: modrá a bílá
www.hc-vitkovice.cz

Mountfield HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfieldhk.cz
BRANKÁŘI
39

Maxwell Brandon

31

Pavelka Jaroslav
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32

Bartošák Patrik

37

Dolejš Daniel
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24

Zámorský Petr

1992

ČR

34

7

24

31

6

32

4

Šidlík Petr

1994

ČR

37

1

10

11

3

28

45

Pavlík Filip

1992

ČR
Chorvatsko
Slovensko
Lotyšsko

33

4

14

18

7

34

7

Baranka Ivan

1985

Slovensko

34

3

5

8

11

14

33

2

10

12

5

18

61

Trška Peter

1992

Slovensko

7

1

3

4

2

8

31

1

6

7

7

16

15

Gregorc Blaž

1990

Slovinsko

15

1

3

4

3

10
51

44

Rosandič Mislav

1995

27

Cibulskis Oskars

1988

55

Piché Sébastien

1988

ČR

17

1

4

5

1

14

6

Výtisk Jan "A"

1981

ČR

37

2

1

3

-6

21

Linhart Tomáš "A"

1984

31

1

2

3

-1

14

3

Krenželok Daniel

1997

ČR

33

1

2

3

1

4

51

Graňák Dominik "C"

1983

ČR
ČR
Slovensko

35

2

0

2

7

18

81

Černý Tomáš

1997

ČR

18

0

3

3

-2

2

77

Nedomlel Richard

1993

ČR

25

0

2

2

1

10

96

Mrázek Jaroslav

1986

ČR

15

1

1

2

2

8
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Smoleňák Radek

1986

ČR

23

8

15

23

3

34

23

Roman Ondřej

1989

ČR

36

11

25

36

5

8

81

Vincour Tomáš

1990

ČR

31

16

6

22

3

10

21

Tybor Radoslav

1989

Slovensko

37

15

10

25

5

16

42

Koukal Petr

1982

ČR

33

8

12

20

5

55

98

Pavlík Radovan

1998

ČR

31

8

10

18

14

10

90

Lev Jakub

1990

ČR

37

10

11

21

0

28

Zdráhal Patrik

1995

ČR

37

14

4

18

2

12

Cingel Lukáš

1992

Slovensko

29

9

8

17

2

10

25

67

Paulovič Matej

1995

Slovensko

29

9

7

16

5

16

83

Stránský Šimon

1997

ČR

37

5

12

17

3

12

36

Vopelka Lukáš

1996

ČR

32

4

6

10

1

24

26

Květoň David

1988

ČR

35

6

10

16

5

24

84

Schleiss Jan

1994

ČR

37

6

10

16

-2

22

6

29

Dragoun Michal

1983

ČR

29

5

4

9

4

6

71

Chalupa Matěj

1998

ČR

32

4

5

9

7

20

96

Bičevskis Maris

1991

Lotyšsko

32

2

7

9

5

18

71

Kucsera Lukáš

1991

ČR

35

6

6

12

4

12

27

Dej Rastislav

1988

Slovensko

37

3

7

10

2

12

14

Miškář Patrik

1996

ČR

23

2

5

7

7

6

61

Rákos Daniel "A"

1987

ČR

29

2

5

7

-5

26

69

Szturc Roman "A"

1989

ČR

32

5

4

9

-3

12

12

57

Olesz Rostislav "C"

1985

ČR

16

2

6

8

1

26

1999

Slovensko

19

1

1

2

-8

4

93

Bezúch Juraj

1993

Slovensko

27

2

2

4

0

13

Berger Jan

1989

ČR

4

1

3

4

3

2

10

Baláž Jozef

16

Kukumberg Roman

1980

Slovensko

19

2

1

3

0

16

33

Poletín Michal

1991

ČR

7

0

1

1

2

2

Lessio Lucas

1993

Kanada

6

1

2

3

-3

0

12

Pytlík Jaromír

2001

ČR

24

0

1

1

-5

8

8
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

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
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aktualizováno 17. 1. 2019

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

24

Jáchym Tomáš

1996

ČR

1

0

0

0

0

0

29

Hudeček Jan

1994

ČR

1

0

0

0

0

0

REALIZAČNÍ TÝM

Jakub Petr- hlavní trenér
Pavel Trnka - asistent trenéra
Vladimír Vůjtek - asistent trenéra
Igor Horyl - kondiční trenér
Martin Prusek - trenér brankářů
Petr Celerin - kustod

Filip Němec - fyzioterapeut
Tomáš Bajgar - masér
Daniel Gavlíček- lékař
Jakub Jozef - lékař
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V

ítkovický hokej v této sezóně slaví 90leté výročí existence. V té
minulé mířil vysoko, zejména po základní části, ve které obsadil
třetí místo. Ve čtvrtfinále ale přišel asi ten nejtěžší možný soupeř –
Kometa Brno. Moravské derby bylo naprosto jednoznačné, Ridera
nevyhrála ani jedno utkání. Před novou sezónou se ve Vítkovicích
změnila především obrana. Odešel Karol Sloboda, do KHL zamířil
Lukáš Klok, naopak novou smlouvu podepsal ve Vítkovicích Petr
Šidlík a během sezóny přišel bývalý obránce Hradce Slovinec
Blaž Gregorc výměnou za Švéda De La Roseho. Dres Chabarovsku
začal oblékat Marek Hrbas. Z útočníků už není v týmu Petr
Kolouch, který obléká barvy Olomouce. Do Vítkovic zase
z Plzně zamířil Jan Schleiss.
Poprvé se hrál pravý kanadský
hokej s pukem na Ostravsku
v roce 1927, alespoň tak
o tom hovoří tehdejší anály.
Do Vítkovic přivedl partu
hokejistů brankář a vyznavač
této hry Vilém Rokyta a základy
ke zrodu klubu byly položeny.
Do roku 1928 byl hokej
v Ostravě na úrovni spíše
volnočasové aktivity. Týmy
hrály vesměs „přátelská utkání“
proti sobě navzájem a jen pro
svou motivaci si sestavovaly
různé výsledkové tabulky.
O zápasech mistrovské, či
alespoň městské soutěže,
zatím nemohlo být ani řeči.
V období protektorátu si
Vítkovice udržovaly vysoký
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herní standard, změnily název
klubu na ČSK (Český sportovní
klub), aby alespoň tak vyjádřily
tichý vzdor proti fašismu.
Dokonce se ČSK Vítkovice
udržel ve špičce protektorátní
ligy v letech 1939-1943, kdy
sestoupil a do nové I. ligy ČSK
se probojoval už jako Vítkovické
železárny v roce 1949.
Ihned poté postoupily Vítkovice
do nejvyšší české soutěže
a krátce nato se staly vicemistry.
V období od roku 1950 až 1960
přišel historicky první mistrovský
titul, ale hned poté následoval
také pád až do druhé ligy.
Vítkovický hokej pak zažíval
krušné chvilky. Hrála se první
liga, tam ale nastalo šestileté

V ročníku 2014/15 měl tým
sérii špatných zápasů a to
trenérská dvojice Oremus –
Šimíček neustála. Na místo
hlavního trenéra usedl Ladislav
Svozil a jeho asistentem se stal
Jakub Petr. Tato dvojice dotáhla
tým do předkola play off,
ve kterém ale Moravané podlehli
1:3 na zápasy Pardubicím
a sezóna pro ně skončila.
V následující sezóně uteklo
Vítkovicím o dva body předkolo
play off, a i když od barážových
příček měl tým daleko,
spokojenost na severu Moravy
panovat nemohla. V kádru
nastalo mnoho změn, mužstvo
opustili například Jiří Burger,
Jan Štencel, David Štich, Jan
Káňa, či Petr Strapáč. Naopak
na sever Moravy dorazili Jan
Výtisk, Ondřej Roman, nebo Ivan
Baranka. Výrazné posily dorazily
také v průběhu sezóny v podobě
Marka Hrbase, či Radoslava
Tybora. Na pozici hlavního
trenéra se posunul Jakub Petr,
který později začal vykonávat
také post generálního manažera.
V průběhu ročníku 2016/17
Vítkovice výrazně posílili
s cílem dostat se do play off.
Nakonec to stačilo pouze
na předkolo, ve kterém Ridera
prohrála s Plzní 2:3, přestože
vedla 2:0 na zápasy. Jednou
z nových posil se na začátku
sezóny stal Rastislav Dej,
který v minulých letech oblékal
barvy Mountfieldu HK.

TAHOUNI VÍTKOVIC

57

32

Rostislav Olesz
33 let, útočník

Patrik Bartošák
25 let, brankář

Obousměrné rychlonohé křídlo se před pěti lety vrátilo do svého
mateřského klubu, aby pozvedlo vítkovický hokej k vyšším
příčkám. Po delších zdravotních komplikacích vyšla Oleszovi
minulá sezóna, kdy odehrál plnou porci zápasů. Bronzový
olympijský medailista má velké zkušenosti nejen z reprezentace,
ale také z NHL, kde odehrál 365 zápasů. Ppředevším v týmu
Florida Panthers, kteří si ho vybrali jako celkovou sedmičku
v draftu 2004. Třetí sezónu vede Rideru do zápasů v roli kapitána.

23
Ondřej Roman
29 let, útočník
Vítkovický hokej reprezentuje od mládežnických kategorií,
stejně tak českou republiku na vrcholných akcích. Rychlého
forvarda s přesnou přihrávkou si všimli také v zámoří
a výsledkem bylo draftování klubem Dallas Stars. Roman
se snažil do prestižní soutěže prosadit, ale během dvou
let působil pouze na farmě. Vrátil se do Vítkovic, odkud si
na jednu sezónu odskočil zahrát KHL. Třikrát za posledních
pět let byl nejproduktivnějším vítkovickým hráčem
a týmové kanadské bodování vede také v tomto ročníku.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2018/2019
VÍTKOVICE
MOUNTFIELD HK

4:1
4 : 5 SN

POSLEDNÍ ZÁPASY VÍTKOVIC

Radoslav Tybor
29 let, útočník
Slovenský reprezentant se narodil v Trenčíně, takže
ke kvalitnímu hokeji to neměl daleko. Za Duklu hrál až
do roku 2013, než poprvé změnil působiště i zemi a vydal
se do Pardubic. Tam působil přes tři sezóny a vypracoval
se v jednoho nejproduktivnějších hráčů týmu. V sezóně
2015/16 se ale Východočechům přestalo herně dařit
a Tybor šel na hostování do Třince. Na chvíli si odskočil
zpět domů do Trenčína, aby na konci roku 2016 posílil
Vítkovice. Produktivní útočník si zahrál i na světovém
šampionátu a v sezóně 2015/15 byl nejproduktivnějším
cizincem v české extralize. Minulý týden dal proti Karlovým
Varům svůj první hattrick v seniorských soutěžích.
POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE
MOUNTFIELD HK
LIBEREC
MOUNTFIELD HK
MOUNTFIELD HK
KARLOVY VARY

V extraligové sezóně 1992/1993 měl
Hradec s Vítkovicemi zápasovou
bilanci 2:2. Čtyři body za asistence
připsal v utkáních současný trenér
Mountfieldu HK Tomáš Martinec.

MOUNTFIELD HK
VÍTKOVICE
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PLZEŇ
MOUNTFIELD HK
LITVÍNOV
BRNO
MOUNTFIELD HK

Kopřivnický rodák byl už v mládežnických
kategoriích v českých reprezentačních výběrech.
V 18 letech odešel do zámoří, kde se také dočkal
draftu NHL. Vybrali si ho v 5. kole LA Kings.
Po třech letech v juniorské soutěži dostal prostor
ve farmářském celku a v roce 2015 pomohl týmu
Manchester Monarchs získat prestižní Calder
Cup. Do NHL ale pozvánka nepřišla, tak se vrátil
do Čech a podepsal smlouvu s Vítkovicemi.
Hned začal podávat takové výkony, že si jako
trojka vysloužil účast na OH. V této sezóně
má nejvyšší úspěšnost zákroků v extralize.

Víte, že...

období půstu, kdy se téměř
nic významného pro klub
nedělo. Mezi roky 1992 až 1999
nechyběli vítkovičtí hokejisté
v play-off ani jednou, a pak
už se dostali zpět mezi elitu.
Po roce 2001 přišel ke kormidlu
Alois Hadamczik, pod jehož
vedením vybojoval tým bronzové
a následně i stříbrné medaile.

?
3:1
1:2
4 : 5 SN
3:2

VÍTKOVICE
VÍTKOVICE
VÍTKOVICE
VÍTKOVICE
CHOMUTOV

BRNO
KARLOVY VARY
TŘINEC
PARDUBICE
VÍTKOVICE

?
4:1
3:2
4:1
4:2

ZMĚNY V TÝMU
PŘÍCHODY:
Erik de la Rosa (HC Dukla Jihlava)
Petr Šidlík (HC Dukla Jihlava)
Jan Schleiss (HC Škoda Plzeň)
ODCHODY:
Karol Sloboda (HC05 Banská Bystrica)
Lukáš Klok (HC Slovan Bratislava)
Petr Kolouch (HC Olomouc)
Erik de la Rose (HC Sparta Praha)
Marek Hrbas (Amur Chabarovsk, KHL)

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 233 km
NEJMLADŠÍ HRÁČ:
Jozef Baláž – 19 let
NEJSTARŠÍ HRÁČ:
Jan Výtisk – 37 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ:
Tomáš Jáchym – 193 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ:
Jozef Baláž – 174 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ:
Michal Poletín – 105 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ:
Jozef Baláž – 68 kg
VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26 roků
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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!
JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 PUK = 1 000 Kč

1 GÓL = 1 PUK

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.

V LEDNU SKÓRUJEME
PRO DAVÍDKA!

sné
Davídkovi jsou téměř dva roky a jeho souča
ek nedýchal,
problémy nastaly už během porodu. Davíd
likace.
lékaři ho museli oživovat a nastaly velké komp
minutách
Bohužel kvůli nedostatku kyslíku v prvních
se synem
života má těžce poškozený mozek. Rodiče
u, která
cvičili a od tří měsíců používali Vojtovu metod
em
mu hodně pomáhala. Davídek byl díky ní mnoh
živější.
la
Ve chvíli, kdy začal být chlapec stabilní, objevi
cí se
epilepsie. Dnes Davídek převážně leží, s pomo
neumí, ale
hýbat
zatím
kami
Ručič
it.
posad
e
dokáž
však
schopen jíst.
nožičkami už kope. Původně nebyl vůbec
elným cvičením
Měl zatuhlé svaly v pusince, které se pravid
problémy pořád.
naštěstí podařilo rozhýbat. S pitím jsou ale

Chce, aby byl
y v domku, který rodina postupně upravuje.
Davídek bydlí se svými rodiči a třemi brášk
kupředu velmi pomalu.
puje
postu
a
ěný
opožd
el
bohuž
je
ka
bezbariérový. Motorický vývoj Davíd

cení speciálních pomůcek.

Vybrané peníze by rodina použila na dopla

NA LEPŠÍ ŽIVOT!
POMOZTE DAVÍDKOVI ZVÝŠIT ŠANCI
SKÓRUJ PRO... — 11
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narozen: 3. 12. 1986 / výška: 190 cm / váha: 95 kg / hůl: levá

ÚTOČNÍK

Radek Smoleňák

ÚTOČNÍK

Radek Smoleňák
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NAROZEN: 3. 12. 1986, Praha
VÝŠKA: 190 cm / VÁHA: 95 kg / HŮL: levá
Důrazný produktivní útočník se narodil v Praze a od mládežnických let byl
oporou Kladna, se kterým dosáhl na mety nejvyšší. Díky svému stylu se
dostal do hledáčku zámořských skautů a po úspěšném draftu se také vydal
do zámoří. Přes juniorský tým se dostal do farmářského celku Tampy Bay
Lightning a v roce 2008 si také odbyl debut v nejprestižnější lize světa. I přes
vysokou produktivitu v AHL ovšem příliš šanci v NHL nedostal. Když se něco
podobného opakovalo i další rok v barvách Chicago Black Hawks, vrátil se
Smoleňák zpátky do Čech. Po roce v Kladně a na Spartě následovalo dalších
6 let ve Finsku, Švédsku i KHL. Největším úspěchem bylo druhé místo
v SM-Liize s Pelicans Lahti. V průběhu minulé sezóny odešel ze Slovanu
Bratislava a podepsal smlouvu do konce sezóny v Mountfieldu HK. Ve stejném
klubu následoval volný kontrakt a možností odchodu, čehož důrazný útočník
využil k měsíčnímu angažmá ve Švýcarsku. Po jeho skončení podepsal
v Hradeckém klubu smlouvu na dva roky s možností opce. Vloni v červnu se
Radek Smoleňák oženil s přítelkyní Hanou Věrnou.

TVOŘTE

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

ÚSPĚCHY:





vítěz extraligy U18 s Kladnem
vítěz extraligy U20 s Kladnem
bronzová medaile na MS U18 2003
vicemistr finské ligy 2012 s Pelicans Lahti

ZAJÍMAVOST:
 Do 10 let Radek Smoleňák ráčkoval. Dlouho

mu to nevadilo, ale když se představoval jménem
„Jadek“ a rozesmál i dívčí část třídy, udělal
správné rozhodnutí jít k logopedovi.

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!

RYCHLÝ DOTAZNÍK:

Nezapomeňte k vašemu výtvoru uvést křesní jméno,
věk a na zadní stranu kontaktní mailovou adresu,
abychom vás mohli kontaktovat v případě výhry.

CO MĚ V ŽIVOTĚ OPRAVDU POBAVILO?

Tak s chutí do toho!

Jako veselý člověk se bavím každý den.
ZA CO JSEM UTRATIL SVÉ PRVNÍ VYDĚLANÉ PENÍZE?

Koupil jsem si v Americe svůj první notebook.
JAKÉ JÍDLO RÁD UVAŘÍM?

Fantasticky dělám tortilly, které miluji.
KTERÁ ČINNOST MĚ NEJVÍCE NEBAVÍ?

Nejvíc mě nebaví běhání. To bych
zakázal na celém světě
S JAKÝM ZNÁMÝM ČLOVĚKEM
BYCH SE CHTĚL POTKAT?

S Connorem McGregorem
NÁZOR ODBORNÍKA
Obětavý týmový hráč, který je velice
platný svou přímočarostí, důrazem
a pohybem v předbrankovém prostoru.
Má velice dobrou střelu z první
a je nebezpečný v přesilových hrách.
14 — MOUNTY PŘEDSTAVUJE

Stefanie

Puk s podpisem hráče
vyhrávají Stefanie a Alex

Alex 9 – let
DĚTI a MHK — 15

ligách. A je úplně jedno, jestli
jste obránce, nebo útočník.
Málokterý bek už teď jen stojí
u vlastní brány a čeká na srážky.
Mluvíš o komplexnosti
a variabilitě. Pomohlo
ti třeba i to, že jsi byl
v žákovských kategoriích
na pozici útočníka?
To rozhodně, dokážu si danou
situaci představit i z druhé
strany. I když na nějaké delší
zamyšlení mnohdy není čas,
je potřeba mít zažité určité
návyky. Ale je pravdou, že
i v této sezóně jsem si párkrát
na místě křídla zahrál a neměl
jsem s tím výraznější problém.

Jsem rád, že měl klub zájem
o prodloužení mých služeb a já
neměl důvod to nepodepsat.

TRENÉŘI PO NÁS CHTĚJÍ
AKTIVNÍ HOKEJ, JAKO
SE HRAJE V NHL, ŘÍKÁ
MISLAV ROSANDIČ

D

va hokejisté Mountfieldu HK prodloužili v tomto týdnu své
působení v hradeckém klubu. O další rok se upsal 35letý
Michal Dragoun a o dvě další sezóny si klub pojistil služby
o 12 let mladšího obránce Mislava Rosandiče. Slovenský bek
a rodák z Chorvatska přesvědčil o svých kvalitách především
v aktuální sezóně, kdy vytvořil stabilní dvojici po boku Filipa
Pavlíka.

Mislave, jak probíhala
jednání o prodloužení
tvého kontraktu?
Velice rychle a bez velkých
debat. Řekl jsem, že jsem

tady velice spokojený, dobře
se mi hraje pod současnými
trenéry a také věřím, že se
v Hradci můžu posunout
v průběhu další doby ještě výš.
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Asi bylo hodně důležité, že
ses v této sezóně dostal
více do hry, na rozdíl
od minulého roku, že?
Trenéři mi dali šanci, to bylo
nejdůležitější. Potom je už jen
na mě, abych ukázal, že na to
mám a že mohu pomoci týmu.
V každém utkání se snažím
tu důvěru vracet a dělat vše
pro to, abychom se já i celé
mužstvo posouvali dopředu.
Noví trenéři změnili styl
hokeje hradeckého týmu.
Je to jeden z důvodů, že
ses prosadil do sestavy?
Určitě ano. Trenéři chtějí,
abychom hráli aktivní hokej, a to
mně přesně vyhovuje. Zároveň
je to přesně ten styl, kterým se
současný hokej ubírá, ať už je to
v NHL, nebo dalších evropských

Vám se poslední dobou
daří, před utkáním
v Plzni jste měli 10 výher
z 11 uplynulých zápasů.
Tabulka je ale stále hodně
vyrovnaná. I když první čtyři
týmy mají drobný náskok,
není to nic zásadního.
Já tomu moc nerozumím…
Vyhráváme, stále bereme body
a ne a ne se odlepit od dalších

týmů. Stále je to hodně
napráskané u sebe. Prohrajete
dva zápasy a jste zase někde
jinde, kde nechcete být.
Musíme se snažit bodovat dál.
Asi je hodně důležité, že jste
konečně začali vozit body
také z jiných stadionů.
Byl s tím dlouho problém, ale

teď už mám pocit, že si to
vše sedlo a našli jsme recept
na to, jak hrát venku. Hodně
nám pomohlo, že jsme několik
utkání, kdy jsme prohrávali,
dokázali otočit. To se nám
v první polovině moc nedařilo
a teď nám to pomáhá.
Při takové formě je asi
nálada v kabině parádní.
Dělají ji především
starší hráči, jako Radek
Smoleňák, Tomáš Vincour,
nebo Petr Koukal?
Je to logické, mají toho
za sebou už hodně, nechybí
jim nadhled a umí udělat super
atmosféru i svými černými
vtípky. To ale neznamená,
že by to bylo jenom o tom.
Právě i když se nedaří, tak
umí spoluhráče vyburcovat
a říct i něco nepříjemného.
Ostatním i sami sobě. Například
jako při zápase s Libercem.
Tam to rozhodně nebylo
o srandičkách. Řeklo se přesně
to, co nás nakoplo a my to pak
dokázali otočit. Přesně tak to
má fungovat a já musím říct,
že v tomhle směru je to také
v hradecké kabině super.

ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17

PŘIJĎTE VE ČTVRTEK 24. LEDNA
V 16:00 NA AKCI TÝDEN HOKEJE
V

e čtvrtek 24. ledna v 16:00 budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení
jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Mountfield HK
ve spolupráci s Českým hokejem pořádá v ČPP Aréně akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku
v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový
dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba
si na akci přinést? Stačí
jen brusle, helma
a rukavice (postačí i lyžařská
helma a rukavice). V případě,
že máte doma chrániče loktů
a kolen pro in-line bruslení,
vezměte je rovněž s sebou.
Pokud nedisponujete
bruslemi a helmou, můžete
se obrátit na Martina
Stehna (martin.stehno@
mountfieldhk.cz) s dotazem
na možnost zapůjčení
vybavení přímo na místě.

něj, rodiče zde získají
podrobné informace o tom,
co obnáší mít doma malého
hokejistu a jaký je přínos
ledního hokeje pro fyzický
a osobnostní rozvoj dětí.
Pro účastníky Týdne hokeje
je pak připravena ještě další

Týden hokeje je série
sportovních akcí pro děti
ve věku 4 – 8 let a jejich
rodiče, kterým se naskytne
unikátní příležitost seznámit
se s hokejovým prostředím.
Pro děti je připraven zábavný
program na ledě i mimo

výhoda. Každé dítě, které se
na akci přihlásí do projektu
Pojď hrát hokej a klub
ho následně zaregistruje
do Českého svazu ledního
hokeje z. s. (Český hokej),
získá poukaz v hodnotě
1500 Kč na nákup hokejové
výstroje od CCM. Více
informací o příspěvku na první
hokejovou výstroj najdete
na www.pojdhrathokej.cz
Akce Týden hokeje se v rámci
projektu Pojď hrát hokej
koná popáté po celé České
republice a celkově už pošesté.
Díky dosavadním ročníkům
získalo první zkušenost
s ledním hokejem téměř
20 000 dětí. Více
informací najdete
na www.pojdhrathokej.cz
v sekci Týden hokeje.
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Na vítězství!
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