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Vážení hokejoví příznivci,

právě přichází období, které hradeckého fanouška do ochozů ČPP Arény vysloveně potáhne. Série 
tří lákavých nabídek začíná právě dnes duelem s kladenskými Rytíři. V tomto případě nemá postavení 
soupeře v extraligové tabulce na zájem o zápas žádný vliv. Je jasné, stejně jako v prvním případě 
aktuální sezóny, že hlavní postavou zájmu o duel s Kladnem je hrající legenda s číslem 68 na dresu.

Následovat budou další výjimečné zápasy na hradeckém ledě. Už v neděli totiž půjdeme na derby 
a v úterý čeká na Lvy jeden z vrcholů tohoto ročníku a troufám si říci i celé historie hradeckého 
hokeje. Liga mistrů bude mít ve finále podruhé v historii českého zástupce. Nestává se často, 
aby mohl fanoušek českého klubu sledovat souboj o trofej určenou nejlepšímu evropskému celku 
na domácím stadionu. Tady píše hradecký hokej stránku nepopsanou. O velkém zájmu svědčí 
i fakt, že vstupenky určené pro hradecké fanoušky byly vyprodány během pouhých 20 minut.

Přichází tedy období hradeckému hokejovému fanoušku zaslíbené. Není třeba psát o tom, že míra  
spokojenosti půjde ruku v ruce s počtem výher domácích Lvů. Jednu prestižní trofej v této sezóně  
ale už hradecký hokejový klub vybojoval. Zasloužil se o to juniorský tým, který vládl celé nejvyšší  
soutěži a v první části ročníku získal Pohár DHL.

Užijme si tedy nadcházející „sváteční“ zápasy a věřme, že extraligový A-tým dokáže navázat 
třeba i na úspěchy hradeckých juniorů.

Hradec, Olééé!!!

 
Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s. 

HRADECKÁ  
ČPP ARÉNA 
ZAŽIJE OBDOBÍ  
HOKEJOVÝCH  
LAHŮDEK

ÚVODNÍ SLOVO — 3 
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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
Vladimír Růžička - hlavní trenér
Petr Svoboda - asistent trenéra
Aleš Krátoška - asistent trenéra
Michal Tvrdík - kondiční trenér
Patrik Stehno - video 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

2 Mazanec Marek 1991 ČR 38 2254 962 880 2.18 91.48 5

1 Lukeš Štěpán 1996 ČR 4 105 41 34 4 82.93 0

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

45 Pavlík Filip "A" 1992 ČR 37 4 8 10 11 26

24 Zámorský Petr  1992 ČR 32 1 8 9 -5 24

27 Cibulskis Oskars 1988 Lotyšsko 26 1 6 7 -6 18

41 Šalda Radim 1999 ČR 24 2 1 7 5 20

77 Nedomlel Richard "A" 1993 ČR 36 1 2 3 9 94

63 Eklund Oscar Daniel 1988 Švédsko 4 0 3 2 -1 0

10 Gaspar Michael 1999 ČR 12 1 1 2 -7 0

21 Linhart Tomáš  1984 ČR 21 0 2 2 2 2

4 Muška Jakub 1989 ČR 1 0 0 0 0 0

9 Šidlík Petr 1994 ČR 2 0 0 0 2 4

19 Čáp Zdeněk 1992 ČR 12 0 0 0 0 16

ÚTOČNÍCI

70 Smoleňák Radek "C" 1986 ČR 39 18 11 29 11 32

6 Cingel Lukáš  1992 Slovensko 39 11 10 21 10 10

71 Chalupa Matěj  1998 ČR 37 7 11 18 5 20

26 Jergl Aleš 1994 ČR 37 6 10 16 1 6

65 Červený Rudolf 1989 ČR 30 5 11 15 1 16

98 Pavlík Radovan  1998 ČR 36 6 6 12 5 10

42 Koukal Petr 1982 ČR 33 5 6 11 9 16

94 Perret Jordann 1994 Francie 36 8 1 9 -2 12

29 Dragoun Michal  1983 ČR 20 2 6 8 0 4

34 Klíma Kevin 1997 USA/ČR 28 4 3 7 4 8

62 Pilař Radek  1996 ČR 15 2 1 3 0 0

59 Kubík Adam 1998 ČR 15 2 1 3 -6 0

30 Lev Jakub 1990 ČR 9 1 2 3 2 2

78 Žejdl Lukáš 1991 ČR 4 0 1 1 0 0

14 Miškář Patrik  1996 ČR 15 0 1 1 -5 4

SOUPISKY — 5 

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

35 Godla Denis 1995 Slovensko 35 2084 1169 1072 2.79 91.70 2

33 Cikánek Lukáš 1988 ČR 7 296 165 142 4.66 86.06 0

1 Brízgala Adam 1998 ČR 2 36 20 17 5.00 85.00 0

REALIZAČNÍ TÝM

Jindřich Lidický - hlavní trenér
David Čermák - asistent trenéra
Jan Kregl - asistent trenéra
Michael Obrtel - kondiční trenér
Radek Jirátko - trenér brankářů a video trenér
Václav Blažek - vedoucí mužstva

Vladimír Malý - masér
Miroslav Petrák - kustod
Karolína Vidunová - fyzioterapeut
MUDr. Vladislav Barták - lékař
MUDr. Petr Fulín - lékař

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

57 Austin Brady 1993 Kanada 40 13 18 31 -4 24

24 Nash Brendon 1987 Kanada 40 0 14 14 3 42

15 Zelingr Matyáš 1999 ČR 26 1 6 7 1 20

4 Kehar Martin "A" 1994 ČR 37 0 7 7 -8 8

64 Lakos André 1979 Rakousko 27 2 4 6 -2 38

42 Barinka Michal 1984 ČR 37 1 3 4 -9 22

3 Smetana Ondřej 1992 ČR 11 0 1 1 -5 4

23 Zajíc Josef 1997 ČR 6 0 0 0 -5 0

7 Romančík Ladislav 1996 Slovensko 18 0 0 0 -13 8

ÚTOČNÍCI

13 Zikmund Ladislav 1995 ČR 39 11 11 22 -8 38

68 Jágr Jaromír 1972 ČR 26 11 10 21 -2 18

25 Stach David 1992 ČR 37 9 11 20 -9 14

92 Strnad Jakub "C" 1992 ČR 40 12 6 18 -3 6

21 O´Donnell Brendan 1992 Kanada 39 9 9 18 -10 8

16 Kaut Tomáš "A" 1989 ČR 40 4 11 15 -5 24

17 Redlich Tomáš 1993 ČR 40 7 5 12 -4 12

5 Machač Patrik 1994 ČR 39 4 7 11 -5 20

43 Melka Antonín 1990 ČR 36 6 3 9 0 26

71 Valský Jakub 1988 ČR 24 2 4 6 -9 4

10 Réway Martin 1995 ČR/Svk 17 0 6 6 -10 0

61 Vampola Petr 1982 ČR 8 3 2 5 1 2

19 Hajný Jakub 1996 ČR 35 2 2 4 -11 42

86 Bílek Vítězslav 1983 ČR 17 1 3 4 -1 6

52 Hovorka Marek 1984 ČR 10 1 2 3 -2 0

88 Jelínek Šimon 2000 ČR 7 1 0 1 0 0

12 Bláha Štěpán 1997 ČR 31 1 0 1 -1 2

45 Šmerha Tomáš 1998 ČR 1 0 0 0 0 0

89 Bláha Ondřej 2000 ČR 4 0 0 0 0 0

RYTÍŘI KLADNO

RYTÍŘI KLADNO, Petra Bezruče 2531, 272 80 Kladno
Klubové barvy: modrá a bílá

www.rytirikladno.cz



Když se v listopadu roku 1924 
několik nadšenců rozhodlo 
založit v Kladně hokejový oddíl, 
ještě nemohli tušit, k jakému 
fenoménu pokládají základní 
kámen. Kladno, léta proslulé 
jen jako město uhlí a oceli, se 
v budoucnu mělo stát jednou 
z největších bašt českého hokeje.

Cesta z hokejového pravěku 
na československý trůn trvala 
kladenským hokejistům přesně 35 
let. V roce 1959 hráči tehdejšího 
SONP Kladno poprvé zvedli nad 
hlavu mistrovskou trofej a narušili 
nadvládu Rudé hvězdy Brno. Tým 
se radoval z úspěchu na Štvanici, 
protože kladenský zimní stadion 
procházel rekonstrukcí, při níž se 
mu dostalo úplného zastřešení.

Pět z celkem šesti titulů získali 
hokejisté s paní Poldi na prsou 
v sedmdesátých letech, kdy 
slavná generace Nového, Nováka, 
Pospíšila, Kaberleho a mnoha 
dalších skvělých hráčů vyhlásila 

„zlatou pětiletku“. Mistry ČSSR 
se Kladno stalo v letech 1975, 
1976, 1977, 1978 a 1980. Kladno 
v tu dobu válcovalo soupeře 
i na mezinárodní scéně. Světový 
punc dalo místnímu hokeji vítězství 
v Poháru mistrů evropských 
zemí ale i zámořská mise. 
Posíleni o několik reprezentantů 
Kladeňáci porazili Chicago Black 
Hawks a Toronto Maple Leafs.

V první polovině osmdesátých 
let přišel pád. Největší hvězdy 
týmu dostaly šanci zahrát si 
v zahraničí a Poldinka střídala pády 
a návraty do nejvyšší soutěže. 
V mládežnických týmech se 
ale v neobvykle hojném počtu 
začala objevovat jména, která se 
později zlatým písmem zapsala 
do dějin světového hokeje. 
K prvnímu zápasu mezi dospělými 
nastoupil v roce 1988 tehdy 
teprve šestnáctiletý Jaromír Jágr. 
O dva roky později se talentovaný 
mladíček vydal se na svou 
impozantní cestu do zámoří.

Nejblíže k sedmému mistrovskému 
titulu měli kladenští v polovině 
90. let. Silný tým předváděl pod 
taktovkou legendární Blue-line 
Patera-Procházka-Vejvoda 
nádherný kombinační hokej. 
Všechny naděje však vzala 
promarněná pětizápasová série se 
Zlínem. Po pádu letitého garanta 
kladenského hokeje oceláren 
Poldi se navíc oddíl začal dostávat 
do stále více problematické 
finanční situace a talentované 
mužstvo se postupně rozpadalo. 
Úplný krach odvrátil v kritické chvíli 
Jaromír Jágr starší, jenž se postavil 
do čela slavného klubu. 
I tak ale přišla hubená léta, 
která vyvrcholila sestupem 
z nejvyšší soutěže v roce 2002. 
Ani třetí sestup však kladenský 
hokej nepohřbil. Hned za rok 
město zažilo obrovskou euforii 
při návratu zpět do extraligy 
a v dalších letech se v Kladně 
dvakrát hrálo čtvrtfinále play-off.

Do ročníku 2011/12 vstoupil 
kladenský hokejový klub s novým 
logem a názvem Rytíři Kladno. 
Jeho většinovým vlastníkem se 
stal Jaromír Jágr, který v nelehké 
chvíli ve spolupráci se Statutárním 
městem Kladnem převzal žezlo 
po svém otci. Druhá sezóna Rytířů 
nabídla památné hokejové zážitky. 
Kladenský klub dokázal do svých 
služeb povolat nejvíce hráčů z NHL 
a poskládal kompletní zámořskou 
formaci ze svých odchovanců 
v čele s Jaromírem Jágrem. O to 
tvrdší byl bohužel pád z extraligy 
do druhé nejvyšší soutěže, který 
přišel v sezoně 2013-14. 

Po dlouhých pěti letech se Rytíři 
dokázali vrátit mezi elitu. Pod 
taktovkou hrajícího majitele 
Jaromíra Jágra a jeho parťáka 
Tomáše Plekance se velký návrat 
slavil v dubnu 2019 po vítězném 
utkání v Českých Budějovicích. 
Památný duel vyšperkoval 
47letý Jágr čtyřmi góly!

Do nové sezóny vstoupili Rytíři s jasným cílem – udržet v Kladně 
extraligu. Po úvodním tápání se mužstvo vedené „nestárnoucím“ 

Jaromírem Jágrem rozehrálo a v současnosti má mnohem blíž do play 
off, než k poslední příčce znamenající sestup. V průběhu ročníku 
dokazuje slavná osmašedesátka i ve svých téměř 48 letech, že má 
stále co nabídnout a nebýt šestitýdenního zranění, pravděpodobně by 
kralovala týmové produktivitě. Jágr to potvrdil při svém návratu do hry, 
kdy pomohl k lednové výhře nad Spartou 8:4 čtyřmi kanadskými body. 
V průběhu sezóny nastupuje za Rytíře v podobě střídavých startů také 
mistr světa Petr Vampola a Tomáš Šmerha, který je nejproduktivnějším 
hráčem pražské Slavie.
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Další kladenský odchovanec, který se v mladém věku 
vydal na zkušenou do zahraničí. Produktivní útočník odešel 
už jako junior do Finska, kde se v týmu Lukko Rauma 
vypracoval v jednoho z lídrů juniorského týmu. Po přechodu 
mezi seniory ale nedostával v mužstvu tolik prostoru 
a rozhodl se pro návrat domů, aby pomohl Rytířům 
vybojovat účast mezi českou elitou. V sezóně 2015/16 
předvedl své útočné kvality a s 91 kanadskými body vytvořil 
nový rekord v produktivitě v druhé nejvyšší soutěži. Logicky 
poté přišel zájem od extraligových celků a Stach na tři roky 
spojil svůj hokejový život s plzeňskými Indiány. Po postupu 
Kladna do extraligy ale útočník s velkým přehledem ve hře 
a šikovnýma rukama opět posílil svůj mateřský klub.

25
David Stach 
útočník, 27 let

Kanadský obránce je komplexně vybaveným 
hráčem, který umí podpořit útok přesnou 
rozehrávkou, či tvrdou střelou a díky svým 
parametrům umí přitvrdit muziku i v osobních 
soubojích. Draftován byl v NHL týmem  
Buffalo Sabres, za který si také zahrál  
v sezóně 2016/17. Nastoupil ale pouze do  
5 utkání, jinak působil ve farmářském celku. 
Další šance v nejlepší lize světa už nepřišla,  
tak zkusil štěstí v Evropě. V minulé sezóně 
dohrál ročník v dánském Esbjergu a v létě  
se stal třetím kanadským hokejistou 
na soupisce kladenských Rytířů. Aktuálně 
je nejproduktivnějším hráčem týmu.

57
Brady Austin
obránce, 26 let

Hrající legenda. Jeden z nejlepších hokejistů světa 
všech dob. Obrovský talent pravého křídla se smrtícími 
útočnými instinkty se projevoval od útlého mládí. Už 
v 16 letech nastoupil do extraligového zápasu. O dva 
roky později se stal celkovou pětkou draftu NHL,  
kde si ho vybrali Pittsburgh Penguins, a ihned se 
přesunul do zámoří. Start v nejlepší soutěži světa 
měl fantastický. Po boku Maria Lemieux získal hned 
v prvních dvou letech nejcennější hokejovou  
trofej – Stanley Cup. Pětkrát v NHL pokořil hranici  
100 kanadských bodů v základní části. Pětkrát získal 
trofej Arta Rosse pro vítěze produktivity a neminula 
ho ani Hart trophy - cena pro nejužitečnějšího hráče 
sezóny, na kterou byl nominován celkem 6x. V NHL 
ještě oblékl dresy týmů Washington Capitals, New 
York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, 
Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers 
a Calgary Flames. Výčet Jágrových úspěchů v NHL 
by byl určitě mnohem vyšší, pokud by si na tři sezóny 
neodskočil do KHL, kde hájil barvy celku Avangard 
Omsk. Po návratu do Kladna v roce 2018 přemohl 
zdravotní problémy, pomohl Rytířům jako majitel 
i hráč k návratu do extraligy a svým uměním ohromuje 
i ve svých 47 letech. Jaromír Jágr je také členem Triple 
Gold Clubu, který sdružuje hráče, jež vyhráli všechny 
tři hlavní hokejové soutěže – Stanley Cup, OH a MS.

68
Jaromír Jágr 
útočník, 47 let

TAHOUNI KLADNA

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

POSLEDNÍ ZÁPASY KLADNA

KLADNO TŘINEC 1:2
KLADNO LITVÍNOV 3:5
ML. BOLESLAV KLADNO 5:2
KLADNO BRNO  5:1
SPARTA KLADNO 4:8

SEZONA 2019/20

KLADNO MOUNTFIELD HK 2:5
MOUNTFIELD HK KLADNO 2:1 p
KLADNO MOUNTFIELD HK 3:1

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 139 km  
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Simon Jelínek – 19 let
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Jaromír Jágr – 47 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: André Lakos – 201 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Simon Jelínek – 173 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: André Lakos – 108 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Šimon Jelínek – 72 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27,5  let 

ZMĚNY V TÝMU V PRŮBĚHU SEZÓNY

PŘÍCHODY:
Denis Godla, brankář (KalPa Kuopio, SM-Liiga, FIN)
Petr Vampola, útočník  
(Slavia Praha, Chance liga – střídavé starty)
Tomáš Šmerha, útočník  
(Slavia Praha, Chance liga – střídavé starty)

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE

LIBEREC HRADEC 5:1
VÍTKOVICE HRADEC 1:4
HRADEC ZLÍN 4:2
OLOMOUC HRADEC 2:0
HRADEC DJURGÅRDEN      CHL 3:0





SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 
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Lukáš Cingel se narodil v Žilině, kde také v místním klubu hokejově 
vyrůstal až do mládežnických let. V 18 letech odešel do zámoří. 
V Severní Americe byl v juniorském týmu Baie-Comeau Drakkar 
jedním z nejproduktivnějších hráčů. Do draftu NHL se ale nedostal, 
proto zamířil zpátky do Evropy. Následovalo angažmá v KHL. Ofenzivně 

laděný útočník podepsal smlouvu s českým celkem Lev 
Praha, se kterým bojoval v roce 2014 o Gagarinův pohár. 

Po rozpadu klubu zůstal šikovný forvard v Praze a další 
tři sezóny hájil barvy pražské Sparty. V létě 2017 posílil 
hradecký tým, kde během svého angažmá prodloužil 
kontrakt do roku 2022. Za uplynulé sezóny také 
několikrát oblékl slovenský reprezentační dres. 

NAROZEN: 10. 6. 1992

VÝŠKA: 187 cm  | VÁHA: 90  kg  | HŮL: L

       

NÁZOR ODBORNÍKA
Slovenský reprezentant  

s dobrou střelou. Rád hraje s pukem  
a umí být velice kreativní.  

 

CO JSEM VE ŠKOLE NEMĚL RÁD PŘI HODINÁCH TĚLOCVIKU?
Běh na dlouhé tratě.

JAKOU MUZIKU SI RÁD POSLECHNU?
Nejraději Rock.

CO MĚ DOKÁŽE OPRAVDU NAŠTVAT?
Když musím vyplňovat formuláře.

JAKÁ FILMOVÁ HLÁŠKA Z JAKÉHO  
FILMU SE MI NEJVÍC LÍBÍ?

 
„Napij sa, nebo ťa vyměním“ z filmu  

Dědictví aneb Kurvahošigutntag. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ TRAPAS?
Když jsem v dorostu nechal  

během nájezdu puk za sebou.
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ZAJÍMAVOST: 
Po narození syna Olivera, kterému bude v únoru  

jeden rok, se Lukáš Cingel naučil ráno vstávat před  
šestou hodinou, což mu celý život dělalo problémy.

 

V LEDNU SKÓRUJEME  

PRO KUBU
Kubík se narodil v listopadu 2018 předčasně  

ve 34. týdnu těhotenství. Týden po porodu mu byla  

diagnostikována vzácná a nevyléčitelná nemoc  

– tuberozní skleróza. Magnetická rezonance  

odhalila mnohočetné nádory v mozku a na srdíčku, 

cysty na ledvinách a lymfedém levé ruky. Po pěti  

týdnech Kubíka pustili domů a od té doby rodina 

tráví čas střídavě doma a v nemocnici. V dubnu 

loňského roku se navíc ještě projevila epilepsie, kvůli  

které přišlo několik týdnů plných záchvatů. Po  

šestitýdenní hospitalizaci v pražské nemocnici Motol  

si mohla vzít rodina syna opět domů. Přes všechno,  

co má Kuba za sebou, je to stále veselé a usměvavé dítě.

Finanční částku z charitativní akce by rodina využila  

na nákup speciálního kočárku a pomůcek. 

SKÓRUJ S NÁMI PRO DOBROU VĚC  

A POMOZ KUBÍKOVI V JEHO DALŠÍM ROZVOJI!

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 startuje stejně jako v minulých letech charitativní akce, 
do které se můžete zapojit i Vy. Pojďme opět pomoci těm, kteří to potřebují!

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti 1 000 korun. Stačí, 
pokud si v dané hodnotě krátce po vstřelení gólu rezervujete přes webové stránky klubu puk, 
který je vyroben ve speciální edici. Kotouč bude opatřen klubovým logem, logem charitativní 

akce a originálním podpisem hráče, který skóroval. Každý dárce bude za svou podporu 
odměněn dvěma vstupenkami na extraligový zápas a pamětní fotografii s hráči A-týmu.

DO AKCE SE OPĚT ZAPOJÍ TAKÉ HOKEJOVÁ KABINA. Hráči hradeckého 
A-týmu přispějí každému dítěti v jednotlivých měsících částkou 10 000 Kč.
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ÚSPĚCHY: 
 vicemistr KHL s týmem HC Lev Praha (2014)
 stříbrná medaile v Tipsport extralize 2016 (Sparta)
 TOP 3 na MS U18 2010
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Ke stabilním hráčům v sestavě A-týmu Mountfieldu HK patří 
ve své první sezóně v klubu Aleš Jergl. 25letý útočník je 

aktuálně pátým hráčem týmové produktivity s průměrem půl 
kanadského bodu na zápas. Po utkání v Liberci si velice dobře 
uvědomuje, co je pro nadcházející souboj s Kladnem třeba 
vylepšit.

ROZHODNĚ MUSÍME 
ZLEPŠIT ZAČÁTKY 
ZÁPASŮ, ŘÍKÁ ÚTOČNÍK 
ALEŠ JERL

V posledních několika zápasech 
nám nevycházejí začátky 
utkání. Také v Liberci to bylo 
podobné, nabrali jsme ztrátu 
a proti tak silnému soupeři se 

to nesmírně těžce dotahuje. 
Nechci říct, že bychom byli 
ve všem horší, ale přeci jen 
jsem měl pocit, že si domácí 
za tím vítězstvím šli víc než my.

Nechyběla vám také větší 
aktivita? Mít tři střely 
za třetinu je hodně málo, 
ale to vlastně koresponduje 
s Tvou výpovědí o špatném 
vstupu do zápasu, že?
Přesně tak, to se vůbec 
nepovedlo. Začátky musíme 
jednoznačně zlepšit. A druhá 
věc, která mě napadá, jsou 
zbytečná vyloučení. Nesmíme 
dělat zbytečné fauly, které 
nás oslabí a soupeř potom 
těží z přesilových her.

Jak důležité je pro vás 
utkání s Kladnem?
Je to už klišé, ale my jdeme 
do každého utkání s tím, že 
chceme tři body. Už se pomalu 
blíží konec základní části 
a my si uvědomujeme, co je 
ve hře. Musíme zabrat a hned 
na začátku ukázat Rytířům, 
že u nás nebudou mít šanci.

Kladno má ve svých řadách 
dost urostlých hráčů, 
především v obraně. Je na to 
potřeba speciální recept?
Speciální asi ne, protože 
všichni moc dobře víme, co 
je potřeba hrát. Musíme je 
přebruslit, v tomto utkání bude 
pohyb jedním z klíčových 
prvků. Také bude důležité tlačit 
se do brankoviště a nebát 
se jít do soubojů, i když to 
bude bolet. V tom jsou Rytíři 
hodně silní, ale já věřím, že 
tři body zůstanou doma.

Je pro Tebe utkání 
s Kladnem výjimečné? 
Samozřejmě z toho pohledu, 
že bude na druhé střídačce 
Jaromír Jágr a čeká se 
zaplněné hlediště.
Myslím si, že pro každého 
hokejistu i fanouška je to 
něco speciálního. Přeci jen je 
to hrající legenda světového 
hokeje. Na druhou stranu je 
to hráč jako každý jiný a my 
si musíme pohlídat každého 
soupeře stejně. Není to jenom 
Jágr, kdo nám může dát gól.

Teď ještě trochu jiné téma. 
Jsi patronem hokejistů 
druhých tříd v hradeckém 
klubu a i v tomto 
zápasovém tempu si 

nejdeš čas, abys s nimi 
zašel na trénink. Pamatuješ 
něco takového, když jsi byl 
sám v dětských letech?
Nepamatuji si, že bychom 
měli nějaké patrony z hráčů 
A-týmu. Občas se za námi 
někdo stavil, ale bylo to 
opravdu málokdy. Teď už je to 
mnohem častější a v Hradci 
je super, že má každá věková 
kategorie malých kluků 
svého patrona z A-týmu.

Asi to může být pro 
mladé hokejisty hodně 
motivující, že?
Rozhodně ano. Pamatuji, když 
jsem byl malý kluk, jak jsem 
sledoval zápasy A-týmu a měl 
tam své vzory. Viděl jsem 
je z hlediště nebo v televizi. 
Když potom přijdou přímo 
na trénink, tak to je pro děti 
určitě skvělý pocit a může 
jim to dodat ještě víc chuti 
a energie do dalších let.
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Český hokej má jeden velký úkol. Přitáhnout k tomuto sportu co nejvíce dětí. Mountfield HK si 
klade stejný cíl a podílí se na projektu Pojď hrát hokej tím, že ho hostí v ČPP Aréně pro co nejvíc 

mladých tváří z širého okolí. Ve čtvrtek 23. ledna se ho na soutoku Labe s Orlicí zúčastnilo sedmdesát 
dětí a o zábavu bylo skvěle postaráno.

TÝDEN HOKEJE SE V HRADCI ZNOVU 
VYDAŘIL, PŘILÁKAL DESÍTKY DĚTÍ PATRIK STEHNO: JE SKVĚLÉ, JAK 

SPOLUPRÁCE MEZI KATEGORIEMI FUNGUJE

Hradec se této akce účastní 
již dlouhodobě, za čtyři 
roky se tato událost 
pod Bílou věží konala již 
poosmé. Za přispění Českého 
hokeje je možno přilákat 
na stadión velké množství 
dětí, které si mohou poprvé 
vyzkoušet, jak se jim dovádění 
na ledové ploše zamlouvá 
a do budoucna se z nich 
mohou stát potenciální hokejisté 
východočeského celku.
Samotná akce odstartovala 
o půl páté, po registraci se 
děti mohly rovnou vrhnout 
na ukázkový trénink. K dispozici 
jim byla rovněž gymnastická 
tělocvična, kde si mohly 
zařádit či střelnice, kde bylo 
možno vyzkoušet přesnost 
vlastní mušky. Od půl šesté 
pak v ČPP Aréně akce Pojď 

O událost byl velký zájem, což 
těší jednoho z organizátorů, 
hradeckého trenéra Patrika 
Stehna. „Nově přihlášených 
dětí do akce Pojď hrát 
hokej bylo tentokrát 39, 
celkově jsme jich tu měli 
asi 70, byli tu rovněž 
účastníci, kteří přišli už 
v září a další z našeho kurzu 
bruslení,“ vypočítává kouč 
mladé tváře, které se Týdne 
hokeje pod Bílou věží zúčastnily.
Lodivod mládežnických týmů 
Mountfieldu byl rovněž rád, že 
se do akce zapojili i hokejisté 
A-týmu. „Je to super, když 
kluci přijdou za malými 
dětmi a vyfotí se s nimi. 
Zároveň musím říci, že 
spolupráce, která je tu teď 

nastavená mezi mládeží 
a A-týmem, trenéry a hráči 
z akademií, se mi moc líbí. 
Je fajn, že trenérům i hráčům 
hlavního celku záleží 
na těchto mladých nadějích 
i celé akci a jsem moc rád, 
že také koučové od mládeže 
si to berou za své. Za to 
jim patří velký dík,“ je 
vděčný organizátor akce.
Rovněž pozitivně vnímá 
i pomoc od dalších 
hokejistů. „Současně jsem 
rád za to, že se tu objevují 
mladí kluci, kteří jsou třeba 
ještě na střední škole 
a mají zájem o to s námi 
na led chodit. Zapojují se 
do přípravky nebo kurzu 
bruslení, což je naprostá 

paráda,“ libuje si hlavní trenér 
základny Mountfieldu HK.
Je samozřejmě otázka, 
jak budou děti, které 
na akci Týden hokeje přišly, 
pokračovat. „Navázat mohou 
právě v kurzu bruslení, 
který probíhá ve čtvrtek 
a v neděli a pokud by se 
jim líbil hokej, tak se jim 
nabízí i přípravka, která je 
určena pro ročníky 2013 
a mladší. Je to vlastně jakýsi 
mezičlánek mezi kurzem 
bruslení a naším týmem, 
začátek jejich hokejových 
krůčků a základ pro to, aby 
se poté zapojily do svých 
kategoriích,“ nastiňuje 
možnou budoucnost Patrik  
Stehno. 

hrát hokej odstartovala naplno 
přímo na ledové ploše.
Pro zpestření navštívili událost 
také hráči A-týmu Mountfieldu 
HK. Děti měly šanci si s nimi 
udělat památku ve fotokoutku, 

který byl otevřen od pěti hodin. 
Z hokejistů hlavního celku 
se události zúčastnili Matěj 
Chalupa, Zdeněk Čáp, Radim 
Šalda, Aleš Jergl a doplnil je 
hlavní trenér Tomáš Martinec.
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