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Vážení hokejoví příznivci,

vstup do nového roku se hradeckým Lvům na domácím ledě příliš nepovedl, derby tentokráte 
dopadlo lépe pro našeho rivala. Zaváhání ale dokázali hokejisté Mountfieldu HK napravit 
hned v následujícím utkání, když přivézli všechny body z Plzně, kde se jim dlouhodobě 
příliš nedaří. Díky tomu se v tabulce dotáhli k vedoucímu Třinci na rozdíl jediného bodu. 
Navíc poté, co se Oceláři ocitli v karanténě, se v případě úspěchu v dnešním duelu 
proti Mladé Boleslavi mohou svěřenci Tomáše Martince posunout do pozice lídra.

V prosinci Lvi ukázali velmi dobrou produktivitu. Během sedmi utkání vstřelili 31 gólů, 
čímž zároveň umožnili hradeckým příznivcům pomoci skórovat nákupem speciálních 
puků v akci Skóruj pro… Pro rodinu nemocné Adélky se tak hokejistům spolu s fanoušky 
podařilo vybrat celkem 36.500,- korun. Charitativní akce pokračuje také v prvním 
měsíci roku 2022, kdy se skóruje pro Denisku, která má vážnou vadu zraku.

Tak držme palce, ať to tam hradeckým hokejistům padá a díky 
tomu se budeme radovat i z pomoci Denisce!

Hradec, olééé!!!

 Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s.     

CHARITATIVNÍ  
AKCE SKÓRUJ PRO…  
POKRAČUJE TAKÉ 
V LEDNU, KDY 
SKÓRUJEME PRO 
DENISKU

ÚVODNÍ SLOVO



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
Ladislav Čihák - asistent trenéra
Petr Svoboda - asistent trenéra
Michal Tvrdík - kondiční trenér
Robert Horyna - trenér brankářů
Patrik Stehno - videotrenér

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

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

31 Kiviaho Henri 1994 Finsko 19 1119 485 449 1,93 92.58 2

1 Lukeš Štěpán 1996 ČR 19 1115 486 445 2,21 91.56 3

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

55 Blain Jérémie 1992 Kanada 37 7 18 25 17 22

12 McCormack Graeme 1991 Kanada 37 3 20 23 9 12

45 Pavlík Filip "A" 1992 ČR 37 7 6 13 8 20

72 Jank Bohumil 1992 ČR 29 4 1 5 13 57

10 Gaspar Michael 1999 ČR 32 0 5 5 8 8

77 Nedomlel Richard 1993 ČR 37 2 1 3 16 14

41 Šalda Radim 1999 ČR 23 0 3 3 1 6

29 Kalina Petr 1997 ČR 25 0 1 1 1 2

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

17 Oksanen Ahti 1993 Finsko 37 17 16 33 19 6

26 Jergl Aleš 1994 ČR 37 10 18 28 9 10

33 Klíma Kevin 1997 USA 36 12 12 24 7 38

70 Smoleňák Radek "C" 1986 ČR 37 11 13 24 13 37

30 Lev Jakub "A" 1990 ČR 37 11 11 22 7 30

94 Perret Jordann 1994 Francie 35 10 11 21 18 21

21 Lalancette Christophe 1994 Kanada 36 7 8 15 8 16

67 Klíma Kelly 1997 USA 30 3 7 10 1 31

32 Orsava Jakub 1991 ČR 36 4 4 8 -5 12

62 Pilař Radek  1996 ČR 37 3 4 7 2 6

6 Cingel Lukáš  1992 Slovensko 13 3 3 6 2 4

42 Koukal Petr 1982 ČR 34 2 4 6 3 16

63 Lamper Patrik 1993 Slovensko 20 2 3 5 4 2

69 Štohanzl Martin 1999 ČR 7 0 2 2 1 2

14 Miškář Patrik 1996 ČR 7 1 0 1 -1 0

51 Šimek Pavel 2005 ČR 1 0 0 0 0 0

66 Veselý Jan 1994 ČR 1 0 0 0 0 0

20 Lang Kryštof 2002 ČR 1 0 0 0 0 0

15 Pajer Lukáš 2003 ČR 1 0 0 0 -1 0

SESTAVY



REALIZAČNÍ TÝM

Radim Rulík - hlavní trenér
Pavel Patera - asistent trenéra
Ondřej Ježek - kondiční trenér
Lukáš Mensator -  trenér brankářů
Lukáš Mensator - vedoucí mužstva
Jan Vidner - videotrenér

Martin Tondr - masér 
Oldřich Kopecký - kustod
Martin Janoušek - fyzioterapeut
MUDr. Radek Langer  - lékař
MUDr. Libor Blažek - lékař

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

33 Růžička Jan 1997 ČR 20 1099 497 455 2,29 91.55 1

37 Krošelj Gašper 1987 Slo/Chor 20 1077 487 442 2,51 90.76 1

40 Schwarz Marek 1986 ČR 2 62 21 18 2,9 85.71 0

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

55 Ševc Martin "C" 1981 ČR 34 3 11 14 -5 30

12 Pýcha Pavel 1996 ČR 36 2 10 12 -5 10

19 Pláněk Martin "A" 1991 ČR 36 3 6 9 7 41

17 Bernad David 1994 ČR 33 1 4 5 -7 14

3 Jánošík Adam 1992 Slovensko 34 4 0 4 -3 33

10 Lintuniemi Alex 1995 Finsko 19 2 0 2 -1 2

7 Moravec David 2003 ČR 24 0 2 2 -1 6

4 Šidlík Petr 1994 ČR 22 1 0 1 -9 10

20 Fillman Mitchell 1990 Kanada 10 0 0 0 -4 0

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

23 Kousal Pavel 1998 ČR 37 11 16 27 2 12

46 Najman Ondřej 1998 ČR 37 8 13 21 3 10

27 Kotala Jakub 1996 ČR 35 11 5 16 10 19

29 Šťastný David 1993 ČR 20 6 9 15 -1 6

21 Kelemen Miloš 1999 Slovensko 33 4 10 14 3 12

28 Claireaux Valentin 1991 Francie 33 3 9 12 -3 8

50 Raška Adam 1994 ČR 25 4 6 10 -3 2

96 Bičevskis Maris 1991 Lotyšsko 36 5 4 9 -7 20

75 Pospíšil Tomáš 1987 ČR 17 1 8 9 -3 8

15 Eberle Jan 1989 ČR 25 1 8 9 0 4

44 Dufek Jan 1997 ČR 25 4 4 8 -2 12

91 Stránský Jan "A" 1990 ČR 33 4 2 6 -1 19

22 Fořt Tomáš 1992 ČR 27 3 3 6 -11 8

47 Lunter Mário 1994 Slovensko 30 2 3 5 -4 14

63 Kantner Matyáš 1998 ČR 9 2 2 4 -1 0

24 Grim Jan 2000 ČR 7 0 1 1 1 2

49 Závora Jan 2002 ČR 4 0 0 0 1 4

BK MLADÁ BOLESLAV
BK Mladá Boleslav a.s. 

Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
Klubové barvy: zelená a bílá

www.bkboleslav.cz

SESTAVY



Hokejový oddíl byl zřízen 
v roce 1908 jakožto jeden 
ze zakládajících členů 
Českého svazu ledního 
hokeje. Předchůdcem byl 
Bruslařský a veslařský klub, 
založený již roku 1878 jako 
jeden z vůbec nejstarších 
sportovních kroužků na území 
dnešní České republiky.

Do Mladé Boleslavi přivezla 
kanadský hokej Sparta 
v sezoně 1922/1923, která 
zde uskutečnila ukázkové 
utkání, které zaujalo jak 
hráče, tak diváky.

Boleslavští si jako jedni z prvních 
mohli dovolit umělé osvětlení, 
které zavedli v roce 1922. 
Díky osvětlení mohli hráči začít 
trénovat i večer, což zapůsobilo 
na jejich morálku a vůbec 
na celkový zájem o hraní 
hokeje. V letech 1936–1938 
klub působil v nejvyšší hokejové 

soutěži ČSR, v níž obsadil 
nejdříve poslední 8. místo bez 
jediného bodu, pak se však 
zachránil v baráži vítězstvím 
1:0 nad Slavií  Praha.

Po válce se v Boleslavi hrála 
střídavě 1. česká hokejová 
liga a 2. národní hokejová liga. 
V 70. letech se jedna sezóna 
musela hrát v Nymburce 
kvůli rekonstrukci stadionu.

Po roce 2000 se klub 
zkonsolidoval, zprofesionalizoval 
a pod taktovkou trenéra 
Horešovského v roce 2002 
vybojoval postup do 1. národní 
ligy. V roce 2008, když klub 
oslavil 100leté výročí, se podařil 
postup do extraligy. V ročníku 
2011/2012 ale podlehl  
v 7. utkání baráže na svém  
ledě Pirátům Chomutov 2:4.  
To po 4 sezónách v nejvyšší 
soutěži znamenalo 
sestup do 1. ligy.

Následně byl kompletně  
změněn realizační tým, 
od roku 2012 vedl mužstvo 
z pozice hlavního trenéra 
František Výborný. Nejprve 
utekl v baráži týmu postup 
o pouhý jeden bod, ale hned 
v nadcházející sezóně už 
mohli v Boleslav slavit.

V ročníku 2015/16 vylepšili 
mladoboleslavští své postavení 
potřetí v řadě. Po desátém 
místě přišla účast ve čtvrtfinále 
a následně Středočeši 
dokonce postoupili mezi 
nejlepší čtyři, když vyřadili 
Mountfield HK. V SF pak padli 
s Libercem 0:4 na zápasy, 
a to byly také poslední duely 
pro Davida Výborného, který 
ukončil svou kariéru a stal 
se sportovním ředitelem.

Ročník 2016/17 mohl být opět 
velice úspěšný, nebýt zaváhání 
v předkole play off. Boleslav 
vedla s Chomutovem 2:0 
na zápasy, ale další tři duely 
prohrála. To mělo samozřejmě 
dohru. Na pozici hlavního kouče 
skončil František Výborný 
a jeho syn David opustil 
místo sportovního ředitele.

Do další sezóny vstoupili 
mladoboleslavští s ambicí 
na postavení v horní polovině 
tabulky. Jako největší posila 
přišel z Chomutova Michal 
Vondrka. V předkole Play off 
bruslaři přetlačili Zlín, aby pod 
novým trenérem Hořavou 
následně vypadli ve čtvrtfinále 
s Libercem. Na trenérském 
místě došlo k další změně 
v roce 2019, když na místo 
hlavního kouče povýšil Radim 
Rulík, který téměř 5 let vedl 
Litvínov. Následně se k němu 
přidal bývalý vynikající útočník 
Pavel Patera. Oba trenéři 
v minulém roce prodloužili 
smlouvu o další dvě sezóny.

Bruslařský klub v posledních letech rozhodně nehraje druhé 
housle. V sezóně 2019/20 skončili hokejisté Mladé Boleslavi 

na čtvrtém místě a v minulém ročníku si ještě o jeden stupínek 
polepšili. Uplynulá sezóna také mohla skončit výrazným 
úspěchem v play off, protože ve čtvrtfinále Středočeši přešli 
přes Pardubice, které přehráli lehce 4:0 na zápasy. V boji 
o finále předvedli lítý boj s třineckými Oceláři, ve kterém 
nakonec s pozdějším mistrem padli 3:4 na zápasy. Útočník 
David Šťastný byl v základní části šestým nejproduktivnějším 
hráčem extraligy a obránce Ševc mezi beky druhý. V aktuální 
sezóně se opět mladoboleslavští drží v první šestce, přelom 
roku jim ale výsledkově moc nevyšel.

VIZITKA SOUPEŘE



       

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 87 km  

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Martin Ševc - 40 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: David Moravec - 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Alex Lintuniemi - 192 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Jan Stránský - 178 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Alex Lintuniemi - 105 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: David Bernad - 77 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27 let 

TAHOUNI BOLESLAVI

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

POSLEDNÍ ZÁPASY ML. BOLESLAVI 

ML. BOLESLAV LITVÍNOV 4:3
Č. BUDĚJOVICE ML. BOLESLAV 2:1
SPARTA ML. BOLESLAV 7:0
ML. BOLESLAV VÍTKOVICE 5:2
ML. BOLESLAV LIBEREC 3:4

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 2020/21

MOUNTFIELD HK ML. BOLESLAV 2:0
ML. BOLESLAV MOUNTFIELD HK 4:3

Rodák z Přerova od útlého mládí své vrstevníky 
převyšoval. Především díky své komplexnosti 
a produktivitě. Má výbornou střelu i přihrávku 
a umí si poradit i v důrazných soubojích.  
O tom se přesvědčili i ve Zlíně, kam odešel  
v 21 letech na zkoušku a kde následně 
podepsal i svou první extraligovou smlouvu. 
V Baťově městě odehrál dvě velmi dobré sezóny 
a zamířil do Mladé Boleslavi. To už měl Šťastný 
za sebou první zápasy v reprezentačním dresu. 
V aktuálním ročníku má šikovný útočník, který 
se umí prokličkovat do šance přes celé hřiště 
před sebou velkou výzvu – navázat na parádní 
minulou sezónu, kdy byl s 52 kanadskými 
body jedním z nejlepších hráčů extraligy. 

29
David Šťastný 
28 let, útočník

Obousměrný obránce je typem fyzicky hrajícího 
beka, který se umí prosadit také směrem dopředu. 
Hokejově vyrůstal v Kladně, kde byl v ročníku 
2006/07 se 17 góly nejlepším střelcem mezi 
obránci v české extralize. Z mateřského klubu se 
poté přesunul na sever Evropy. Po dlouhá léta hrál 
v nejvyšší švédské soutěži, a to v barvách Färjestadu 
a Skelleftey. Během pěti sezón tam hned čtyřikrát 
slavil mistrovský titul. Vyzkoušel si také KHL za týmy 
Lev Praha a Dinamo Minsk. V roce 2015 podepsal 
komplexní obránce smlouvu v Liberci, kde zůstal 
4 sezóny a hned v té první pomohl Bílým Tygrům 
k zisku mistrovského poháru. Poté změnil dres 
a kývl na nabídku ambiciózního klubu z Mladé 
Boleslavi, kde se hned stal novým kapitánem. 
Během své kariéry si Ševc už devětkrát zahrál 
o titul. Od roku 2005 pravidelně reprezentoval, ale 
na světový šampionát se dostal až před osmi lety.

55
Martin Ševc 
40 let, obránce

Odchovanec jihlavské Dukly se ve 20 letech 
přesunul do Mladé Boleslavi, kde se rok 
od roku zlepšuje a postupně se stává jednou 
z opor týmu. Levý křídelní útočník dokáže 
skloubit výborné bruslení s velmi dobrou 
střelou a vyniká také hokejovým přehledem 
ve hře. Už v minulém ročníku byl Kousal 
ve svých 22 letech pátým nejproduktivnější 
útočníkem a v aktuální sezóně dokonce vede 
kanadské bodování Bruslařů. V mládežnických 
kategoriích pravidelně oblékal národní dres 
a v reprezentaci si už zahrál i za dospělé.

Pavel Kousal 
23 let, útočník

23

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE

PLZEŇ MOUNTFIELD HK 2:3
MOUNTFIELD HK PARDUBICE 1:4
OLOMOUC MOUNTFIELD HK 0:1
MOUNTFIELD HK TŘINEC 5:1
ZLÍN MOUNTFIELD HK 2:5

ZMĚNY V TÝMU

ODCHODY:
Jan Dufek, útočník (Plzeň)
Oscar Flynn, útočník (Zlín)
Adam Zbořil, útočník (Zlín)

PŘÍCHODY:
Matyáš Kantner, útočník (Plzeň)
Alex Lintuniemi, obránce (Barys Nur-Sultan, KHL)
Tomáš Fořt, útočník (Zlín)

OPORY TÝMU



V LEDNU SKÓRUJEME  

PRO DENISKU
Denisce jsou čtyři roky a má vážnou oční vadu.  

Na jedno oko nevidí vůbec a na druhém má šedý zákal,  

který se postupně zhoršuje. Přesto je to velice aktivní  

holčička, která si ráda hraje a je hodně aktivní.  

Má ráda knížky, kreslení, puzzle, barevné a svítící hračky  

a stavebnice. Vzhledem k oční vadě je důležité,  

aby měla prostředí, ve kterém se pohybuje, dobře  

uzpůsobené. K tomu například patří hračky s barevným  

kontrastem. Rodiče s Deniskou pravidelně dochází  

na oční prohlídky a na stimulaci zraku, kde jim odborní  

lékaři doporučili různé pomůcky. Právě na ně by chtěla  

rodina využít získané peníze, aby za ně mohla pořídit  

elektronickou pomůcku a hračky na stimulaci zraku. 

Pomozte i vy Denisce co nejlépe vnímat okolní svět  

a radovat se ještě více ze života! Skóruj s námi pro dobrou věc! 

SKÓRUJ S NÁMI PRO DOBROU VĚC  
A POMOZ DENISCE V JEJÍM DALŠÍM ROZVOJI!

JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC! 

POMOZTE  
HENDIKEPOVANÝM DĚTEM!
Prvním lednovým zápasem pokračuje charitativní akce, do které se můžete zapojit i Vy.  

Pojďme opět pomoci těm, kteří to potřebují!

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést hendikepovanému dítěti minimálně 
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. Každý dárce bude za svou podporu 
odměněn poděkováním od hráče, jehož gól (puk) si zarezervuje. Kotouč bude opatřen 

klubovým logem, logem charitativní akce a originálním podpisem hráče, který skóroval.

DO AKCE SE OPĚT ZAPOJÍ TAKÉ HOKEJOVÁ KABINA. Hráči hradeckého 
A-týmu přispějí každému dítěti v jednotlivých měsících částkou 5 000 Kč.

SKÓRUJ PRO...



SPOUŠŤ STANDY SOUČKA A BORA

Ladislav Čihák dostal pochvalu za slušné  
hlášení se při hodině už v 1. třídě.

Někdy stačí, když se Kevin jenom podívá!







7042 Petr KOUKAL
Ú T O Č N Í K narozen: 16. 8. 1982 / výška: 176 cm / váha: 82 kg / hůl: levá
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narozen: 16. 8. 1982 / výška: 176 cm  / váha: 82 kg / hůl: levá

Nejzkušenější hráč týmu.  
Bojovník za každé situace,  

který umí být ve svém přístupu 
příkladem dalším spoluhráčům.

NÁZOR ODBORNÍKA: 

Hbitý útočník začal svou hokejovou kariéru ve Žďáru nad Sázavou. Od mládežnických kategorií už ale 
oblékal pardubický dres, ve kterém získal dvakrát juniorský titul. V 19 letech poprvé okusil extraligu 
dospělých a postupně se vypracoval v jednu z největších opor týmu.

V Pardubicích i v reprezentaci zářil jako člen mladého s Janem Kolářem a Petrem Průchou.

Ve městě perníku odehrál Petr Koukal dlouhých 11 sezón, které okořenil třemi mistrovskými tituly. 
Svými výkony si řekl o KHL, kde působil v Nižněkamsku, finském Jokeritu Helsinky a v Jekatěrinburgu. 
Po přestupu do Hradce Králové si udržel vysokou kvalitu a prosadil se opět do reprezentace. V roce 
2018 si tak zahrál pod pěti kruhy na OH v Pchjongčchangu. V posledních letech už obětavý útočník 
nepatří mezi nejproduktivnější hráče týmu, ale umí to vykompenzovat bojovností, přínosem v oslabení 
a zkušenostmi. V minulé sezóně se dostal na metu 400 extraligových bodů. Aktuálním ročníkem načal 
Petr Koukal třetí desítku let v profesionálním hokeji.

CO MÁM NA HOKEJI NEJRADĚJI?
Vítězství.

K JAKÉ ČINNOSTI BY MĚ NIKDO NEPŘEMLUVIL?
K žehlení.

KTERÝCH 5 VĚCÍ BYCH SI VZAL NA OPUŠTĚNÝ OSTROV?
  Pivo, tabák, playstation, připojení na internet a airbike. J

JAKOU JSEM DOSTAL PRVNÍ POZNÁMKU VE ŠKOLE?
  Ohrožuje spolužáky pravítkem!

 KTERÉ ZVÍŘE SE MI V PŘÍRODĚ  
    LÍBÍ NEJVÍC A PROČ?

  Želva, proto ji mám doma.

Ve volném čase se Petr Koukal věnuje golfu, do kterého se snaží zapojit 
celou rodinu. Radost mu dělají obě dcery, které jsou podle jeho slov 
šikovné a krásné po mamince. 11letá Viktorie už na golf chodí a tříletá 
Zara začne. Podle přání tatínka. J

-  dvojnásobný juniorský mistr republiky s Pardubicemi
-  trojnásobný mistr České republiky 2005, 2010 a 2012 s Pardubicemi
-  mistr světa z roku 2010
-  držitel bronzové medaile na MS 2012
-  účastník OH 2018 v Jižní Koreji
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DO PARDUBIC BYCH NEŠEL, I KDYBY 
MI DALI O 30 TISÍC VÍC, ŘÍKÁ 
VEDOUCÍ MUŽSTVA LADISLAV SOUČEK

Je to rozhodně náročnější, 
především co se týče 
požadavku od hráčů. Mám 
pocit, že si vymýšlejí čím dál tím 
víc (usmívá se). K tomu přibyli 
také hráči z Kolína a hradecká 
juniorka. Kolikrát tak jsem 
v práci i když mají ostatní volno, 
protože to je jediná chvíle, kdy si 
můžu všechno v klidu připravit.

Takže hokejky, výstroj 
a ještě další věci?
Tím to rozhodně nekončí. Při 

každém výjezdu je potřeba 
zajistit večeře a autobus, aby byl 
včas přistavený. Před každým 
zápasem pak připravit sestavu, 
udělat zápis a další věci.

Třeba na střídačce, 
kde seš vidět v každém 
utkání s tužkou 
a papírem a čárkuješ.
Čárky dělám pořád. Góly, 
asistence, střely, nebo 
počet zásahů gólmana, aby 
trenéři měli přesná čísla.

Ladislav Souček je už čtrnáctým rokem vedoucím mužstva 
a kustodem u A-týmu v Hradci Králové. Na těchto pozicích tak 

už byl několik let před tím, než vznikl klub Mountfield HK. Za tu 
dobu se podle něj náplň jeho práce dost změnila.

Poměrně často činovníci 
doplňují, nebo mění 
asistence. Nemáš 
v tom pak chaos?
Není to tak hrozné, ale stane  
se, že jim je někdy špatně  
rozumět, takže to nemusí  
být úplně přesné. Ale konečné 
slovo potom přijde až po  
zápase z Prahy, kde se  
statistiky stejně ještě  
jednou kontrolují.  
Trenérům ale dávám své 
statistiky hned po utkání, 
protože chtějí pracovat 
na další přípravě.

Jsi v důchodovém věku. 
Nenapadlo Tě pověsit 

ROZHOVOR



práci na hřebík a už si jen 
užívat volného času?
Kdyby mě to jen trochu přestalo 
bavit, tak už bych tu nebyl. Ale 
já jsem na to asi trochu ujetej. 
I žena mi už několikrát říkala, 
abych toho nechal, ale pro mě 
je to jako droga. Rozhodně 
bych to nedělal kvůli penězům.

Na druhou stranu mladí 
kluci a práce jako taková 
Tě asi drží i v kondici, 
především duševní, že?
To rozhodně. Hlavně stále cvičím 
mozek. Člověk musí být pozorný, 
aby třeba neudělal chybu 
v zápisu. Stačí splést jedno číslo 
a průšvih je na světě. To pak 
stojí 10 tisíc korun, konec konců 
se mi to už jednou stalo. Tehdy 
v Plzni kontrolovali betony Jardy 
Pavelky, jestli je má podepsané 
a nebyly. A pak šup, z Prahy 
přišla pokuta. Člověk si na to 
musí dávat velký pozor. Stejně 
tak, když se objednávají hokejky, 
aby něco nebylo špatně.

Jsi s hráči v kontaktu 
každý den. Vnímáš 
i tu vnitřní atmosféru 
a náladu, jaká je v týmu?
Já si dokonce dovolím tvrdit, 
že když jdu před zápasem 
na rozbruslení, tak poznám, 
jestli v nich je jiskra nebo není. 
Podle pohybu to je vidět. Ale 
teď před zápasem s Plzní, když 
onemocněl Perret, tak bylo 
vidět, jak na tréninku to sedělo 
Oksanenovi s Jerglem. Krásně 
si to dávali a Oks to trefoval 
na milimetry přesně i když 
stál v brance gólman. A pak 
paradoxně v utkání netrefil 
prázdnou bránu. Zrovna u něj 
bych čekal, že to trefí poslepu.

Takže současný tým 
vidíš z pohledu nálady 
v kabině dobře?
Vypadá to velmi dobře. Je to 
takový pohodový tým, dobrá 

parta. Vždycky záleží na tom, 
jak si všichni v kabině sednou. 
Trenéři samozřejmě udělají 
hodně a tu atmosféru také 
pomáhají spoluvytvářet, ale 
podle mě je hlavně důležitá 
parta v kabině. Dovolím 
si tvrdit, že od roku 2013 
to je teď největší pohoda 
v kabině, jaká tady kdy byla.

V týmu je teď hodně cizinců, 
jak se s nimi domlouváš?
Je fakt, že anglicky neumím 
a už se to učit nebudu. Vždycky 
se rukama nohama domluvíme, 
co je potřeba. Třeba když přijde 
Kiviaho, ukáže na tkaničky a já 
ho vezmu do skladu, kde mám 
všechny typy pověšené. On si 
tam vybere, jaké chce. Kluci 
si ze mě dělají srandu, ať se 
anglicky naučím, ale já si zase 
říkám, proč by se oni nemohli 
naučit pár slovíček česky. Třeba 

Perret nebo Blain si už většinou 
řeknou česky, co potřebují.

Zažil jsi také hodně 
trenérů, je v něčem Tomáš 
Martinec výjimečný?
Především je klidný a hráčům 
dokáže vše dobře vysvětlit. 
Hlavně ale prosazuje styl 
hokeje, který hráče i fanoušky 
baví. A taky je to Hradečák, 
patriot. Stejně jako já. Mně 
kdyby třeba volali z Pardubic, 
ať tam jdu, že mi dají o 30 tisíc 
víc, nešel bych. Ani náhodou.

Co bys řekl o zápase 
s Mladou Boleslaví, 
jaký bude?
To by mohl být pěkný zápas, 
oni hrají podobný styl, jako my. 
Bude to hodně o bruslení z obou 
stran. A přijede Martin Pláněk, to 
je fajn kluk. A vždycky vzpomíná 
na Hradec jen v tom nejlepším.

 ROZHOVOR



JUNIORSKÁ HVĚZDA 
PROSINCE JAKUB NAAR:  
V KABINĚ JSME SUPER PARTA

Trenéři hradeckých juniorů určili 
jako hvězdu mládeže mezi svými 
svěřenci obránce Jakuba Naara. 
„Jsem moc rád, že mě zvolili 
nejlepším hráčem. I když 
si myslím, že cena patří 
hlavně týmu a ne jen jedné 
osobě, protože mi všichni 
kluci pomohli. Odvedli jsme 
dobrou práci, ačkoliv byly 
nějaké nepovedené zápasy. 
Ale všechna utkání jsou 
náročná, když se hraje na sto 
procent. Myslím si, že šesté 
místo v tabulce odpovídá 
tomu, co zatím v sezóně 
odvádíme,“ hlásí mladý zadák.

Jak hokejista se zkušenostmi 
z dospělého hokeje zmínil, 
Mountfieldu náleží šestá příčka, 
ovšem kousek za ním číhají 

Třinec s Kometou. „Vždycky 
by to mohlo být lepší. Chtěli 
jsme navázat na čtyři výhry 
z konce minulého roku 
novoročním vítězstvím, což 
se nepovedlo. Byla to škoda, 
ale ještě je pár zápasů, 
které musíme zvládnout, 
a půjde to dále dobře. Proti 
Brnu rozhodly přesilovky, 
které jsme nedali a nešli 
nám. A také oslabení – 
kluci proměnili dva góly 
z početní výhody. Byla tam 
zbytečná vyloučení a nehráli 
jsme disciplinovaně,“ vrací 
se ještě k mači s Moravany 
plejer ročníku 2002.

Juniorské mužstvo prošlo před 
sezónou menším doplněním 
a hráči jako Vito Idžan nebo 

Radek Pilný za Lvy pravidelně 
nastupují. „V kabině jsme 
super parta. I kluci, kteří 
odjíždějí do Litoměřic, 
se k nám vždy připojí jen 
na nějaké tréninky a zápas. 
Odehrají si svoje a zase mizí 
pryč. Myslím si, že když nám 
pomůžou, je to jedině fajn. 
Třeba Pinky (Matěj Pinkas) 
byl i na dvacítkách a má 
něco odehráno,“ oceňuje 
vysoký bek výpomoc hokejistů, 
kteří nastupují také v první lize.

Jak se Jakub Naar zatím cítí 
v sezóně po osobní stránce? 
„Určitě by to mohlo být 
lepší. Jsem tak napůl 
spokojen, mohl bych 
mít více bodů… Ale chci 
hlavně týmové výsledky 
a ne individuální, takže 
doufám, že to pojede jen 
nahoru,“ usmívá se. Těšit ho 
může rovněž fakt, že navzdory 
přetrvávající virové situaci 
v zemi se současný ročník 
na rozdíl od toho předchozího 
nepřerušil. „Minulý rok jsme 
odehráli asi osm zápasů, 
takže jsem rád, že nám bylo 
umožněno, aby se tahle 
sezóna odehrála. Doufám, 
že budou utkání pokračovat 
a nic se nestane,“ doplňuje.

S množstvím mačů a školou 
zároveň to však není nic 
jednoduchého. Obránce juniorů 
jakožto letošní maturant může 
vyprávět. „Školu musím 
vždycky trošičku zlepšit 
(směje se). Musím to 
doklepat, abych maturitu dal. 
Teď poslední měsíce před ní 
se na to zaměřím. S kluky 
jsme se bavili, že nevíme, 
co po juniorce, protože 
ročník 2002 je poslední 
v této kategorii. Třeba první 
liga by byla super a určitě 
bych si tam rád zahrál,“ 
říká na závěr Jakub Naar.

MLÁDEŽ
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DOROSTENECKÁ HVĚZDA 
MĚSÍCE JAN TREJBAL:  
V ZÁKLADNÍ ČÁSTI 
JSME PŘEKVAPILI

 Nejlepším hráčem dorostu 
za prosinec se na základě 
rozhodnutí koučů stal Jan 
Trejbal. Šestnáctiletý útočník 
to podle svých slov nečekal. 
„Jsem za to rád, že mě 
trenéři zvolili. Ale jsem 
překvapený, protože nejsem 
rozdílový hráč. Jsem spíše 
ten, kdo jde do střel, než 
abych dával góly a sbíral 
body. Neříkají mi, že takhle 
mám hrát, ale už to beru 
jako svou roli. Myslím si, 
že tohle mi jde a našel 
jsem se v tom. Cítím se 

takhle dobře,“ popisuje 
mladý forvard svůj herní styl.

Dorostenci v probíhajícím 
ročníku již zaznamenali jeden 
velký úspěch, když ovládli 
skupinu Střed a nechali 
za sebou i kvalitní Jihlavu. 
„Myslím si, že máme silný 
tým a hodně jsme překvapili 
v základní části. Nikdo to 
od nás nečekal a jsem rád, 
že se to takhle povedlo. Sami 
jsme to nečekali, protože 
příprava byla úplně jiná – 
na to se nedalo koukat. Pak 

jsme se nějak zvedli a bylo to 
lepší. Nadstavba už je těžší, 
to je vidět na výsledcích. 
Ale myslím si, že ještě 
máme velkou šanci na to 
uspět,“ naráží hráč s číslem 
19 na druhou část sezóny.

Ta pro Lvíčata nezačala zrovna 
nejlépe, když v prvních třech 
duelech padli a naplno bodovali 
jen doma s Vítkovicemi. „Šance 
je vždycky, samozřejmě si 
věříme. Ale bude to těžší. 
Čekali jsme, že budeme mít 
více bodů, ale zase jsme 
věděli, že to bude něco 
úplně jiného než základní 
část. Myslím si, že jsme 
neodehráli tak špatná utkání, 
jen nám to tam nepadalo, 
a tak jsme prohráli,“ vrací 
se Jan Trejbal k výsledkově 
nepovedeným mačům.

Svěřenci Václava Pánka se 
v této fázi ročníku potkávají 
s moravskými soupeři 
a slezským Třincem. Prezentují 
se tato mužstva odlišným 
stylem hokeje? „Hrají 
hodně důrazně; dohrávají, 
napadají… My to hrajeme 
také, ale je to nepříjemné. 
Musíme se na každého 
připravit co nejlépe 
a dát do toho všechno,“ 
nabádá mladý útočník.

Velkým lákadlem letošní 
sezóny je play off, které se 
poslední dva roky kvůli špatné 
zdravotní situaci v zemi vůbec 
neuskutečnilo. „Na to se 
všichni těšíme. Jsme rádi, že 
se to takhle povedlo a máme 
ho jisté. Ale pořád to může 
být hodně krátké play off, 
což nechceme,“ je si vědom 
náročnosti soutěže Jan Trejbal.

MLÁDEŽ



OLFIN Car s.r.o.
Na Rybárně 1670
500 02  Hradec Králové
Tel.: +420 495 521 222
www.olfincar.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

 

 vozu ŠKODA FABIA: 
5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km
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