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Vážení příznivci hradeckého hokeje,

tolik očekávaná chvíle je konečně tady. Letní teploty začínají slábnout a hokejová horečka sílit. 
Právě startuje nový ročník extraligy a všichni jsme v očekávání, jak to hradeckému týmu pošlape.

Během letní přípravy udělali hokejisté pořádný kus práce a podle vlastních slov také dostali hodně 
do těla. Teď právě nastává čas, aby svou připravenost ukázali pří ostrých extraligových zápasech. 
Tým má za sebou velice povedenou sezónu, kdy po velkých hráčských změnách dokázal držet krok 
s nejlepšími a po čtvrtém místě v základní části postoupil přímo do čtvrtfinále, ve kterém nestačil 
na Brno. Po dalším doplnění mužstva se očekává, že v nadcházejícím ročníku na tyto výsledky naváže.

Skvělým počinem byl návrat Rudolfa Červeného, který by měl přinést do hry zkušenost, přehled 
a produktivitu. Velká očekávání jsou také od brankářské dvojice Marek Mazanec a Štěpán Lukeš. 
Během letních změn se rovněž cílilo na talentované mládí. Svou hokejovost tak budou moci 
v Hradci Králové rozvíjet Aleš Jergl s Adamem Kubíkem. V zadních řadách zase dostanou šanci 
domácí odchovanci Michael Gaspar a Radim Šalda. Na soutoku Labe s Orlicí by se měl hrát rychlý 
aktivní hokej a v tomto směru určitě zapadá do sestavy francouzský bojovník Jordann Perret.

Vyjmenovávat bych mohl samozřejmě dál, ale to není důležité. Hlavní bude, aby naši hokejisté 
udělali maximum jeden pro druhého a upřednostnili tým před jednotlivcem. A to sami moc dobře 
vědí. Ne nadarmo mají v kabině nápis „Tým je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek“.

Začínáme pěkně zostra. Na úvod souboj šelem s libereckými Bílými Tygry a hned den poté výjezd 
na kladenský led, kde se dá očekávat hodně emocí, protože Rytíři nastoupí k prvnímu domácímu 
utkání v extralize po dlouhé době. Tak držme palce, ať vykročíme do sezóny tou správnou nohou.

Hradec, olééé!!!

Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s. 

KONEC ČEKÁNÍ 
A HNED NA ÚVOD 
SOUBOJ ŠELEM
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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
Patrik Stehno - videotrenér
Robert Horyna - trenér brankářů

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

REALIZAČNÍ TÝM

BRANKÁŘI národnost narozen výška (cm) váha (kg) hůl

1 Lukeš Štěpán Česko 25. 2. 1996 183 92 P

2 Mazanec Marek Česko 18. 7. 1991 193 90 P

OBRÁNCI

27 Cibulskis Oskars Lotyšsko 9. 4. 1988 189 97 L

19 Čáp Zdeněk Česko 12. 6. 1992 180 77 L

10 Gaspar Michael Česko 31. 10. 1999 178 81 L

77 Nedomlel Richard Česko 1. 7. 1993 193 109 L

45 Pavlík Filip Česko 20. 7. 1992 181 94 P

44 Rosandič Mislav Chor/Svk 26. 1. 1995 181 90 L

5 Samuelsson Philip Swe/USA 26. 7. 1991 189 88 L

41 Šalda Radim Česko 18. 2. 1999 184 92 L

4 Voráček Tomáš Česko 27. 2. 1990 191 96 L

24 Zámorský Petr Česko 3. 8. 1992 182 86 P

ÚTOČNÍCI

96 Bičevskis Maris Lotyšsko 3. 8. 1991 179 83 L

6 Cingel Lukáš Česko 10. 6. 1992 187 90 L

65 Červený Rudolf "A" Česko 6. 8. 1989 183 85 L

29 Dragoun Michal Česko 12. 4. 1983 183 85 L

71 Chalupa Matěj Česko 26. 7. 1998 186 87 L

26 Jergl Aleš Česko 18. 4. 1994 181 81 P

59 Kubík Adam Česko 21. 10. 1998 184 82 L

14 Miškář Patrik Česko 29. 3. 1996 189 96 L

67 Paulovič Matej Slovensko 13. 1. 1995 188 90 P

98 Pavlík Radovan "A" Česko 18. 2. 1998 177 74 L

94 Perret Jordann Francie 15. 10. 1984 179 80 L

62 Pilař Radek Česko 8. 7. 1996 178 82 L

61 Rákos Daniel Česko 25. 5. 1987 189 88 L

70 Smoleňák Radek "C" Česko 13. 2. 1986 191 97 L

81 Vincour Tomáš Česko 19. 11. 1990 190 105 P

BRANKÁŘI národnost narozen výška (cm) váha (kg) hůl

35 Peters Justin Kanada 30. 8. 1986 185 95 L

40 Schwarz Marek Česko 1. 4. 1986 180 86 P

OBRÁNCI

89 Bukač Daniel Česko 29. 4. 1999 193 83 P

6 Derner Lukáš Česko 24. 8. 1983 185 90 L

92 Graborenko Roman Bělorusko 24. 8. 1992 194 105 P

67 Hanousek Tomáš Česko/Švédsko 3. 6. 1998 185 87 P

77 Havlín Tomáš Česko 13. 7. 1996 190 102 L

3 Knot Ronald Česko 3. 8. 1994 193 90 P

59 Kolmann Petr Česko 20. 9. 1988 190 95 L

5 Šmíd Ladislav "A" Česko 1. 2. 1986 187 85 L

ÚTOČNÍCI

16 Birner Michal Česko 2. 3. 1986 183 90 L

88 Bulíř Michal Česko 12. 8. 1991 187 82 L

41 Filippi Tomáš Česko 4. 5. 1992 186 94 L

79 Hudáček Libor Slovensko 7. 9. 1990 175 78 P

9 Chrtek Ondřej Česko 25. 1. 1999 183 75 L

26 Jelínek Petr "C" Česko 19. 6. 1984 188 97 L

29 Krenželok Lukáš Česko 30. 6. 1983 187 98 L

25 Lenc Radan Česko 30. 7. 1991 180 79 L

28 Marosz Rostislav Česko 23. 2. 1991 180 80 P

17 Musil Adam Česko/Kanada 26. 3. 1997 191 92 P

24 Najman Adam Česko 7. 1. 2001 180 84 L

45 Ordoš Jan Česko 18. 9. 1996 181 81 P

8 Šír Jan Česko 26. 1. 2000 187 85 P

19 Špaček Daniel Česko 9. 1. 1986 180 85 P

53 Vlach Jaroslav Česko 6. 4. 1992 188 107 L

69 Zachar Marek Česko 11. 6. 1998 175 76 L

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

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

www.hcbilitygri.cz

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

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



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 kluby se 
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 Kladno3:1 
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. Do Liberce přišel 
Milan Hnilička a na hostování 
dorazili také Jiří Fischer, Radim 
Vrbata, Aleš Kotalík, Václav 
Nedorost a Jaroslav Modrý. 

I díky nim Liberec skončil 
po základní části pátý, 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. 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.

Následující ročník neměl Liberec 
ideálně rozjetý. Bílí Tygři se 
po většinu času drželi ve spodní 
polovině tabulky. Od listopadu, 
kdy přišel na sever Čech Marek 
Kvapil, se ale mužstvo 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.

Minulý 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. Svou formu 
si udrželi až do konce základní části a s náskokem dvou bodů 
před Třincem získali Prezidentův pohár. Tým táhnul především 
Marek Kvapil, který byl s 57 body druhým nejproduktivnějším 
hráčem extraligy. V play off to nejprve vypadalo na podobnou 
jízdu. Ve čtvrtfinále Liberec smetl Mladou Boleslav, poradil si 
i s obhájcem titulu z Brna 4:2 na zápasy, ale ve finále padla 
kosa na kámen. Titul nakonec slavil Třinec. Po skončení sezóny 
skončil na pozici hlavního trenéra úspěšný Filip Pešán, který 
se stal šéftrenérem Českého hokeje a generálním manažerem 
reprezentace do 20 let. Do Sparty odešel také Marek Kvapil.
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 98  km  
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Adam Najman  – 18 let
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Lukáš Krenželok – 36 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Roman Graborenko – 194 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Marek Zachar – 175 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Jaroslav Vlach – 107 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Marek Zachar – 75 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27 roků 

TAHOUNI LIBERCE

POSLEDNÍ ZÁPASY LIBERCE

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE

ZMĚNY V TÝMU

LIBEREC LULEÅ 4:5 P CHL
LIBEREC BELFAST 6:1 CHL
LULEÅ LIBEREC 4:1 CHL
BELFAST LIBEREC 5:4 CHL
LIBEREC CHABAROVSK 4:1 PZ

HRADEC FRÖLUNDA 3:4 CHL
HRADEC CARDIFF 5:2 CHL
FRÖLUNDA HRADEC 2:3 CHL
CARDIFF HRADEC 3:2 CHL
HRADEC  BERLÍN 1:2 PZ

ODCHODY:
Martin Ševc  
(BK Mladá Boleslav)
Dominik Lakatoš  
(HC VÍTKOVICE RIDERA)
Roman Will (Rögle BK, Švédsko)
Matěj Stříteský  
(HC Energie Karlovy Vary)
Marek Kvapil (HC Sparta Praha)
Taylor Doherty (?)
Tyler Redenbach 
(Oji Eagles, Asia League)
Jakub Valský  
(Rytíři Kladno-hostování)

SEZONA 2018/19

HRADEC LIBEREC 3:2 P
LIBEREC HRADEC 4:3 P
HRADEC LIBEREC 3:1
LIBEREC HRADEC 6:3

Slovenský útočník a mladší bratr reprezentačního brankáře 
Júliuse je odchovancem Spišské Nové Vsi, ale už v 19 letech 
hrál za Slovan Bratislava, jehož barvy oblékal 6 sezón a získal 
titul. S národním týmem také slavil stříbro na MS 2012. 
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. 
Po sezóně 2017/18 tak poprvé zamířil do české extraligy, kde 
posílil Bílé Tygry. Hudáček pravidelně reprezentuje Slovensko, 
za které nastoupil na pěti světových šampionátech.

 

79
Libor Hudáček 
útočník, 29 let

Rodák z Frýdlantu patří mezi nejslavnější odchovanců 
libereckého hokeje. Už od dorosteneckých kategorií 
dostával Ladislav Šmíd vedle dresu Bílých Tygrů šanci 
i v reprezentačních výběrech. Juniorský reprezentant se 
brzy dostal do hledáčku skautů z NHL a v roce 2004 
byl draftován týmem Mighty Ducks of Anaheim jako 
celková devítka. V dresech kanadských klubů Edmonton 
Oilers a Calgary Flames odehrál ofenzivně laděný 
obránce s výbornou rozehrávkou téměř 600 utkání. 
Další Šmídovu kariéru však poznamenalo nepříjemné 
zranění zad. Ročník 2016/17 musel zcela vynechat 
a po uzdravení se rozhodl pro návrat do Liberce, 
kde s Bílými Tygry vybojoval stříbrné medaile.

5
Ladislav Šmíd 
obránce, 33 let

Rodák z Prahy je synem Tomáše Jelínka, který s česko-
slovenskou reprezentací vybojoval bronz na OH v roce 
1992 a další tři stejné kovy na světových šampionátech. 
Petr Jelínek byl dlouhou dobu spojen především s pražskou 
Slavií, kde odmalinka hokejově vyrůstal. Už v dorosteneckém 
věku se ukazoval jako velký bojovník a srdcař. Jako junior 
sbíral zkušenosti v zámořské WHL. Po návratu hrál střídavě 
extraligu za Slavii a nižší soutěž především v Havlíčkově 
Brodě. Připsal si také 9 startů za Hradec Králové v 1. lize. 
V roce 2014 podepsal smlouvu v Liberci, kde dostal více 
prostoru a tím se také výrazně zvedla jeho produktivita. Do té 
doby nepřekonal hranici 20 kanadský bodů, v posledních 
čtyřech sezónách ale pokaždé pokořil „třicítku“. Před 
začátkem minulé sezóny se stal novým kapitánem týmu.

26
Petr Jelínek 
útočník, 35 let

Liberecký odchovanec pochází ze sportovní rodiny. Jeho 
otec Petr hrál v devadesátých letech první fotbalovou 
ligu za místní Slovan. Michal od žákovských kategorií 
ukazoval, že patří mezi střelecky schopné útočníky. 
V sezoně 2011/12 se napevno usadil v libereckém 
A-týmu a v dalších sezonách se postupně propracoval 
mezi nejvýraznější tváře Bílých Tygrů. Velkou měrou se 
podílel i na historickém titulu. V následujícím ročníku 
2016/17 poprvé oblékl reprezentační dres a zahrál 
si na Euro Hockey Tour. Další měsíce bojoval se 
zdravotními problémy, ale úvod minulé sezóny měl Bulíř 
parádní. V 11 zápasech nastřílel 13 branek a vysloužil si 
smlouvu v KHL, kde odehrál sezónu v Magnitogorsku. 
V létě ohlásil návrat zpět na rodnou hroudu

88
Michal Bulíř 
útočník, 28let

PŘÍCHODY:
Justin Peters (Piráti Chomutov)
Ronald Knot  
(Piráti Chomutov)
Roman Graborenko  
(HC VERVA Litvínov)
Rostislav Marosz  
(HC Dynamo Pardubice)
Michal Bulíř  
(Metallurg Magnitogorsk, KHL)
Daniel Bukač  
(Niagara IceDogs, OHL)
Adam Musil  
(San Antonio Rampae, AHL)



Mrštíkova 1879/42 
Hradec Králové - Malšovice 



SPOUŠŤ SOUČKA A BORYHO — 11 

Už jsem ti snad řekl jasně, že ten orchestrion na prodej není, Marku!

MeToo…
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14 — MOUNTY PŘEDSTAVUJE14 — MOUNTY PŘEDSTAVUJE

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. 

Stefanie Elizabeth:  
Zimní stadion

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!

TVOŘTE  
S VEVERČÁKEM ČENDOU!

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 sezóně 2017/18 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 
a o rok později přivítali na světě syna Samuela. Do nové sezóny jde v roli 
kapitána hradeckého týmu.

NAROZEN: 3. 12. 1986

VÝŠKA: 191  cm  | VÁHA: 97  kg  | HŮL: L

NÁZOR ODBORNÍKA
Vůdce týmu na ledě i v kabině. 

Střelecky silný hlavně 
 v předbrankovém prostoru. 

 Umí clonit a přesně tečovat střely. 

CO JSEM VE ŠKOLE NEMĚL RÁD PŘI HODINÁCH TĚLOCVIKU?
Neměl jsem moc rád běhání.

JAKOU MUZIKU SI RÁD POSLECHNU?
Svého kamaráda Marka Ztracenýho.

CO MĚ DOKÁŽE OPRAVDU NAŠTVAT?
Když něco dělám manuálně a nejde mi to.

JAKÁ FILMOVÁ HLÁŠKA Z JAKÉHO  
FILMU SE MI NEJVÍC LÍBÍ?

„Harry, jdu do baráku“ z filmu Sám doma. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ TRAPAS?
Těch bylo tolik, že ani nevím, jaký vybrat. 

ZAJÍMAVOST: 
Babovřesky nebyly pro Radka Smoleňáka jediným hereckým 
kouskem. Už ve 13 letech dělal spolu s bratrancem komparz 

během natáčení filmu Hartova válka s Brucem Willisem 
a Collinem Farrelem v hlavní roli. Letenky do Hollywoodu se 

nedočkal, protože dal přednost hokeji.

ÚSPĚCHY: 
 vítěz extraligy U18 s Kladnem
 vítěz extraligy U20 s Kladnem

 bronzová medaile na MS U18 2003
  vicemistr finské ligy 2012  

s Pelicans Lahti

14 — MOUNTY PŘEDSTAVUJE



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Do hradeckého dresu se v létě vrátil Rudolf Červený. 
Produktivní křídelní útočník a skvělý bruslař si odskočil 

na jednu sezónu do KHL a švédské ligy, aby poté navázal 
na předchozích vynikajících 5 sezón pod Bílou věží. 30letý 
hokejista podepsal smlouvu až do roku 2023 a věří, že 
s Mountfieldem HK zvedne nad hlavu pohár. Po letní přípravě se 
už prvního extraligového utkání nemohl dočkat.

KDYŽ SE NÁM VYHNOU 
ZRANĚNÍ A DÁME 
DO TOHO MAXIMUM, 
MŮŽEME SKONČIT 
HODNĚ VYSOKO, ŘÍKÁ 
NAVRÁTILEC RUDOLF ČERVENÝ

Moc se těším. Příprava 
vám pokaždé přijde hodně 
dlouhá a každý hokejista 
se těší na ten start, kdy 
začne nová sezóna.

Sledoval jsi během minulé 
sezóny v KHL a ve Švédsku 
hradecký tým?
Samozřejmě jsem byl 
ve spojení s kluky z hradecké 
kabiny a extraligu jsem 
sledoval. Nemyslím tedy 
živě zápasy, ale určitě 
výsledky a dění kolem 
klubu i v celé extralize.

Po Tvém odchodu 
se v Hradci změnil 
realizační tým. Pocítil jsi 
to nějakým způsobem 
v porovnání s minulostí?
Změna tam určitě je. Začal se 
hrát ten opravdu aktivní hokej. 
On to sice říká téměř každý 
trenér, že chce hrát aktivně 
a pro diváky, aby hokej bavil, 
ale pak se většinou sáhne 

k tomu, že se především 
začne bránit a často je 
z toho spíše až destrukce. 
Tady v Hradci se o tom jen 
nemluví, tady se to opravdu 
vyžaduje. Všichni hráči k tomu 
tak přistoupili, plní podle 
toho pokyny, i když je to pro 
nás extrémně náročné.

Obránci také mnohdy chodí 
do rotace s útočníky, jak 
Ti tento styl vyhovuje?
Mně tohle vyhovuje. Já 
jsem vždycky rád, když 
můžu hodně bruslit a využít 
tuhle přednost. Tady je tým 
poskládaný na výborných 
bruslařích, a když si každý 
budeme plnit to, co máme, 
tak to má výrazný efekt. 
Na druhou stranu když ze 
systému jeden hráč vypadne, 
tak se to celé může zbortit.

No a v prvním kole silný 
tým Liberce. Otestuje hned 
na úvod vaši formu?
Určitě ano. To je tým, 
který hraje hodně aktivně 

a agresivně, dohrává každý 
souboj, takže je to jeden ze 
soupeřů, proti kterému se 
nehraje vůbec jednoduše. 
Je to přesně ten protivník, 
který nám ukáže, jak na tom 
po letní přípravě jsme a jak 
jsme na úvod zkoncentrovaní.

Hrajete hned na začátku 
dva zápasy během dvou 
dnů. Nevadí to?

Je to rozhodně něco jiného, 
než běžně v sezóně. Je to 
spíš takové play off a my si to 
vyzkoušíme hned na startu. 
Určitě to není jednoduché, 
protože tělo potřebuje 
zregenerovat. My to ale 
víme dopředu a dokážeme 
se na to dobře nachystat.

V neděli jedete do Kladna, 
kde to pro domácí bude 
po dlouhé době extraligové 
utkání, takže velký svátek. 
I když Jaromír Jágr asi hrát 
nebude, dá se očekávat 
emotivní zápas?
Asi bude vyprodáno 
a očekávám výbornou 
atmosféru. Ať už Jaromír 
nastoupí, nebo ne, určitě 
to bude vyhecovaný zápas 
a pro nás nic jednoduchého. 
Rozhodně tam ale 
budeme chtít vyhrát.

Co by sis přál 
do celé sezóny?
Aby se nám vyhýbala 
zranění, protože ta mnohdy 
ovlivní výsledek celého 
týmu na konci sezóny. Když 
budeme všichni pracovat 
na maximum a vyhneme se 
větší marodce, měli bychom 
skončit hodně vysoko.
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Petře, jaké byly vaše první 
dojmy potom, co jste byl 
zvolen kapitánem týmu? 
Ceníte si této volby?
Určitě mě to potěšilo. Je to ale 
velká zodpovědnost, musím 
se té funkce pořádně chopit. 
Musíme si sednout s asistenty 
Martinem Jandou a Jakubem 
Váchalem a popovídat si, aby 
kabina pořádně fungovala 
a abychom byli parta, která 
to někam dotáhne.

Nebude se pro vás jednat 
o úplně novou roli, funkci 
kapitána jste zastával již 
v mladším dorostu. Jaká je 
tedy funkce vůdce kabiny?
Jde o to před zápasem tým 
trochu naburcovat a uklidnit, 
aby se kluci soustředili 
na rozcvičku a nedělali 
srandičky. Taky je potřeba, 
aby nebyl bordel na tréninku 

a urovnávat záležitosti v kabině, 
když není něco v pořádku.

Role kapitána nesedne 
úplně každému, hráč na ni 
musí mít i určité povahové 
předpoklady. Jak jste na tom 
vy? Sedí vám tahle funkce?
Nevadí mi to. Občas se někdo 
bojí něco říct, ale my jsme 
s asistenty dohromady tři, 
takže je na nás, abychom 
případně něco řekli. Ostatní 
potom musí jít s týmem.

Zmínil jste, že je potřeba 
vytvořit dobrý kolektiv. 
V týmu už spolu několik 
měsíců fungujete 
v tréninku a přípravě, jak 
si navzájem sedíte?
Posledních asi pět zápasů 
jsme hráli velice dobře. Ten 
závěrečný se nám sice tolik 
nepovedl, to ale nevadí, dostali 

Podruhé za sebou povedete 
mužstvo do sezóny jako 
kapitán. Co to pro vás 
osobně znamená?
Rozhodně se necítím, že 
bych měl být něco víc než 
kluci. Spíš je to pro mě trochu 
zodpovědnost, protože už 
budu kapitánem druhý rok 
a čeká se ode mě, že půjdu 
příkladem a že budu tým 
směřovat správným směrem.

Od letošní sezóny došlo 
ke změně na postu hlavního 
dorosteneckého kouče. 
Jak vám spolupráce 
s Jiřím Janouškem sedí?
Myslím, že jsme si všichni zvykli 
hodně rychle. Minulý rok jsme 
my, z ročníku 2003, byli párkrát 
na tréninku s juniorkou, kterou 

KAPITÁN JUNIORŮ PETR POPPEL:  
DO ZÁPASŮ PŮJDEME S POKOROU, 
ALE CHCEME HRÁT NAHOŘE KAPITÁN DOROSTU MATĚJ HAVLÍČEK:  

ZASE BYCHOM CHTĚLI  
NA REPUBLIKU

jsme takovou menší facku před 
sezónou. Do soutěže jdeme 
s pokorou a musíme se na ni 
ještě pořádně připravit, protože 
určitě budeme chtít hrát nahoře, 
abychom to dotáhli co nejdál. 
Myslím si, že máme dobrou 
partu. Jsou srandičky, a i když 
se občas zařve, je to fajn.

Hradecká juniorka přivítala 
před nadcházející sezónou 
nového hlavního kouče, 
Davida Kočího. Jak se 
vám pod ním pracuje?
Ze začátku jsme ho moc 
neznali, jak jsme ho ale začali 
poznávat, přijde nám v pohodě. 
Je s ním sranda, zároveň ale 
umí být i drsný. Vadí mu, když 
někdo netrénuje naplno, ale to 
chápeme, to vadí samozřejmě 
každému. Když makáme 
naplno, je úplně v pohodě, 
i srandičky pak můžou být.

Je podle vás pro tým 
dobře, že má na lavičce 
takovou osobnost, která 
v minulosti hrála v NHL?
Určitě, to jméno něco 
znamená. Kluci si můžou 
říct, že je to David Kočí, ten 
slavný bitkař z NHL. Může 
nám předávat zkušenosti 
a vidíme, že se do té soutěže 
můžeme taky jednou dostat.

Asistent trenéra juniorky, 
Miroslav Řehák, je zároveň 
vaším dědečkem. Jaké to 
je mít za sebou na lavičce 
rodinného příslušníka?
Teď už to ani moc nevnímám. 
Radí mi, ale není to nějak 
zvláštní, prostě v pohodě.

Budete mít v kabině větší 
slovo vy jako kapitán, nebo 
on jako asistent kouče?
Trenéři mají vždycky větší slovo, 
tak to bývá. Já sice můžu něco 
říct, vždycky má ale větší váhu, 
co řekne trenér (usmívá se).

pan Janoušek vedl minulý rok, 
takže to pro nás bylo v pohodě.

Některé soupeře, které vás 
čekají v základní části, už 
znáte z předchozích ročníků, 
s některými se setkáte 
prvně. Jak jste spokojen 
s rozlosováním skupiny Střed?
Hlavně doufám, že k zápasům 
přistoupíme zodpovědně 
a budeme se snažit, ať proti 
nám bude jakýkoliv soupeř 
– papírově slabší nebo 
silnější, na tom nezáleží.

Určitě je těžké jít do extraligy 
s vědomím, že za sebou 

máte dvě úspěšné medailové 
sezóny. Bude ale chtít 
na zlato a bronz navázat?
Odešli někteří kluci a máme 
i nové hráče, tak uvidíme, 
jak se nám bude dařit. 
Určitě bychom se chtěli zase 
probojovat na republiku 
a zabojovat o medaili.

Jak jste zmínil, někteří hráči 
odešli, někteří by zase měli 
nastupovat i s juniory. Jak to 
ovlivní sílu vašeho mančaftu?
Někteří kluci by měli hrát zápasy 
i za juniorku, ale podle mě 
je to jedině dobře. Do hry se 
totiž dostanou kluci, kteří by 
jinak tolik nehráli, a všichni si 
zkusíme jinou roli, než jakou 
bychom v týmu měli normálně. 
Letos to bude víc o bojovnosti, 
protože oproti loňsku 
nebudeme mít tolik hráčů, 
kteří umí rozhodnout zápasy.

Bude tedy o to důležitější, 
abyste si spolu v kabině 
všichni sedli?
Myslím, že jsme si už sedli, 
parta je dobrá. Možná ještě 
lepší než v předchozích letech. 
Mladší kluci se na tréninkách 
snaží a chtějí se zlepšovat, tak 
uvidíme, jak to půjde v sezóně.

A co starší hráči jako vy, ti 
se také chtějí zlepšovat?
Samozřejmě (směje se). Starý 
kluci taky makají, zlepšujeme 
se všichni jako tým.

Vzhledem k opětovnému 
posunu ročníku vás 
čeká už třetí sezóna 
v dorostu. Vyhovuje vám 
stále stejná kategorie?
Asi mi to nevadí. Je to takové 
oddálení toho skoro dospělého 
hokeje, takže jsem v pohodě.



Sekáme čistě
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