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Hradecký hokejový ansámbl churaví. Šéfdirigentovi Peteru Draisaitlovi se v poslední době schází 

na zkoušky i hlavní koncerty pokaždé v trochu jiném složení. Nově ulehli na marodku zasádrovaní 

Bohumil Jank a Ondřej Kopta. Počet zraněných hráčů tak dosáhl po posledním utkání čísla 9.

Podobnou situací si ale v průběhu dlouhé a náročné sezóny projdou téměř všechny týmy. A musejí se 

s tím umět poprat. Trenéři Mountfi eldu HK už v minulých zápasech povolali mladou krev a hráči jako 

Kopta, Nedvídek, Plášil, Dietz, Piegl či Kovářů naznačili, že se svých rolí dokážou zhostit jaksepatří.

Ve čtvrtečním duelu s Třincem trenéři dokonce nasadili do hry útok, který měl v průměru 19 let. 

A nutno říci, že i když to výsledkově nebylo vydařené utkání, trojice Pilař - Nedvídek – Kovářů patřila 

k příjemnému překvapení a své úkoly na ledě si splnila.

Samozřejmě si všichni přejeme, aby měl týmový lékař co nejméně práce. Aby hokejisté jako Kudrna, 

Knotek, či Skokan v plné síle táhli hradecký tým do boje o důležité body. Na druhou stranu je ale také 

důležité vědět, že máme hráče, kteří co se týče bojovnosti, mohou naše opory zastoupit. Sebedůvěra, 

přehled a herní vyzrálost pak přijdou spolu se sbíráním jejich dalších extraligových zkušeností. Teď tu 

šanci hradečtí mladíci mají a dnešní zápas je pro ně další velkou výzvou.

Tak jim držme palce!

 Mountfi eld HK, a. s.

TÝM KOSÍ 
MARODKA, ŠANCI 
DOSTÁVAJÍ MLADÍCI.

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ



BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. %

31 Pavel Kantor 1991 19 1116 494 450 2,37 91,09

90 Ondřej Kacetl 1990 3 149 47 40 2,82 85,11

30 Jaroslav Pavelka 1993 2 58 18 15 3,1 83,33

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
54 Tomáš Slovák 1983 22 1 12 13 3 24

7 Peter Frühauf 1982 18 0 6 6 2 10

19 Martin Pláněk 1991 22 2 2 4 -3 12

70 Bohumil Jank 1992 17 0 3 3 -5 6

85 Peter Mikuš "A" 1985 13 1 1 2 -1 6

23 René Vydarený "A" 1981 15 0 2 2 0 18

67 Stanislav Dietz 1990 11 1 0 1 1 6

16 Jiří Vašíček 1980 15 1 0 1 -4 20

5 Karel Plášil 1994 2 0 0 0 1 0

95 René Piegl 1995 10 0 0 0 -1 0

ÚTOČNÍCI
86 Tomáš Mertl 1986 22 12 12 24 8 34

21 Jaroslav Kudrna 1975 21 10 13 23 12 18

22 Jiří Šimánek "C" 1978 22 9 10 19 7 16

27 Rastislav Dej 1988 22 4 7 11 -7 12

91 Tomáš Knotek 1990 13 3 5 8 -2 2

61 Roman Kukumberg 1980 22 1 6 7 2 12

9 Dávid Skokan 1988 17 2 4 6 1 10

65 Rudolf Červený 1989 18 5 0 5 1 8

93 Petr Beránek 1993 22 2 3 5 -3 6

92 Lukáš Nedvídek 1994 18 2 0 2 -3 2

24 Collin Valcourt 1993 20 1 1 2 -7 48

11 Tomáš Pospíšil 1987 13 0 2 2 -8 6

72 Tomáš Troliga 1984 2 0 1 1 1 2

33 Ondřej Kovářů 1995 3 0 1 1 1 0

12 Michal Tvrdík 1979 12 0 1 1 -5 8

37 Tomáš Rousek 1993 1 0 0 0 -1 0

55 Radek Pilař 1996 1 0 0 0 1 0

20 David Švagrovský 1984 2 0 0 0 0 2

17 Ondřej Kopta 1995 16 0 0 0 -5 14

28 Jiří Uhlík 1995 0

REALIZAČNÍ TÝM

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Jiří Kučera, asistent trenéra 

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Robert Horyna, trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva a kustod

Pavel Naar, M. Mudra, maséři

Jakub Dudek, fyzioterapeut

MUDr. J. Vícha, MUDr. J. Folvarský, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

Mountfi eld HK, a.s.
Komenského 1214/2 

500 03 Hradec Králové

Klubové barvy:

černá, bílá, červená

Internetová prezentace:

www.mountfi eldhk.cz

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ



BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. %

38 Dominik Furch 1990 16 900 458 421 2,5 91,9

31 Adam Svoboda 1978 6 312 137 121 3,1 88,3

OBRÁNCI  ročník Záp. Góly Asis. Body +/- T. min
16 Juraj Valach 1989 18 5 4 9 -1 22

27 Daniel Krejčí 1992 19 2 4 6 -1 6

18 Jindřich Barák 1991 10 1 0 1 -1 8

34 Jan Holub 1983 13 0 1 1 -5 14

4 Ronald Knot 1994 17 1 0 1 -2 37

77 David Štich 1989 18 1 0 1 -2 61

3 Tomáš Beňovič 1988 8 0 0 0 2 24

17 Jan Novák 1979 12 0 0 0 -2 12

72 Pavel Kolařík 1972 20 0 0 0 1 28

ÚTOČNÍCI
21 Jaroslav Bednář 1976 19 7 16 23 6 32

44 Michal Poletín 1991 17 6 3 9 0 20

26 Tomáš Vlasák 1975 9 3 5 8 3 16

91 Jan Stránský 1990 20 3 5 8 -4 12

55 Jakub Sklenář 1988 20 3 5 8 2 2

84 János Vas 1984 20 2 5 7 -6 12

71 Jiří Doležal 1985 14 2 3 5 -2 10

22 Pavel Klhůfek 1991 17 1 4 5 -2 8

14 Marek Tomica 1981 13 1 3 4 2 6

28 Tomáš Divíšek 1979 2 3 0 3 0 6

12 Tomáš Doležal 1990 9 1 1 2 0 2

61 Tomáš Micka 1983 7 1 0 1 1 8

24 Václav Tomek 1993 10 0 1 1 -3 0

11 Miloslav Čermák 1986 12 0 1 1 -4 4

9 Jakub Babka 1992 7 0 0 0 -1 0

23 Jan Veselý 1994 9 0 0 0 -3 4

REALIZAČNÍ TÝM

Ladislav Lubina, hlavní trenér

Josef Beránek, asistent trenéra

Jiří Hájek, trenér brankářů

Josef Janča, vedoucí mužstva

Emil Urban, Jiří Šerpán, kustodi

Petr Mlíkovský, masér

MUDr. Tomáš Vyskočil, lékař

ZÁKLADNÍ INFO

HC Slavia Praha, a.s.
Vladivostocká 1460/10

100 00 Praha 10 – Vršovice

Klubové barvy:

červená a bílá

internetová prezentace:

www.hc-slavia.cz
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Slavia měla v minulé sezóně velkého tahouna především 
v Jaroslavu Bednářovi. Zahraničními soutěžemi ostřílený 
útočník měl průměr jednoho kanadského bodu na zápas 
a v celkové tabulce produktivity obsadil páté místo. Jeden 
jediný bod rozhodl o tom, že se po základní části podívají 
sešívaní do předkola play-off. Pražané skončili desátí bod 
před Litvínovem. Moc nechybělo, aby se Slavia probojovala 
do čtvrtfi nále. V rozhodujícím pátém duelu série s Pardu-
bicemi vedla po dvou třetinách 2:1, ale Východočeši třemi 
góly zápas i celou sérii otočili. Tři dny po vyřazení  pak ve-
dení klubu oznámilo, že na trenérském postu po dlouhých 
14ti letech končí Vladimír Růžička. Klubovou ikonu, která se 
od té chvíle věnuje pouze reprezentaci, vystřídal na střídač-
ce Slavie bývalý pardubický hokejista Ladislav Lubina.

Počátky Slavie sahají až na začátek 20. století. Hokejisté SK Slavia 

patřili před první světovou válkou k nejlepším českým mužstvům, 

v lednu 1909 na mezinárodním turnaji v Chamonix byl první 

český reprezentační výběr poskládán dokonce takřka ze samých 

slávistů. V polovině února 1909 Slavia zvítězila v prvním turnaji 

o mistrovství zemí Koruny české a o pár dní později i v turnaji 

o mistrovství Čech. Historickou postavou byl především brankář 

Josef Gruss, který mimo jiné přeložil do češtiny první pravidla 

fotbalu a hokeje a v období 1946–65 byl členem Mezinárodního 

olympijského výboru.

Dalšími slavnými hráči z počátků klubu 

byli obránci Jan Fleischmann a útočník 

Otakar Vindyš. Oba hráli za Slavii 

i v prvním ročníku nejvyšší české 

hokejové soutěže 1936/37. Na mnoho 

let to však byla poslední účast Slavie 

mezi elitou. Blízko k postupu do nejvyšší 

soutěže sice měla ještě v roce 1947, ale 

nezdařilo se a dalších téměř padesát let 

strávili slávisté v hokejovém podpalubí. 

A to přesto, že klubem prošla řada 

hráčů, kteří se později prosadili 

v národním týmu. Například brankáři 

Jiří Kulíček (třikrát na MS) a Jiří Holeček 

(třikrát mistr světa), či útočníci Bedřich 

Brunclík (na MS 1971) a Jan Havel 

(čtyřikrát na MS). Posledně jmenovaný 

byl koncem 70. let i trenérem Slavie, 

postup do první ligy, stejně jako 

předchůdce František Tikal, však 

nevybojoval.

V té době už mužstvo neslo název 

Slavia IPS Praha podle svého 

největšího sponzora, ale ani podpora 

stavebního kolosu nepomohla k lepším 
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  TABULKY, STATISTIKY

výsledkům. Od začátku devadesátých let se stal postup 

do nejvyšší soutěže prioritním cílem slávistických funkcionářů. 

Před ročníkem 1993/94 se zvýšil příliv peněz od IPS, a tak 

trenér Tomáš Herstus mohl přivítat v týmu dva ukrajinské 

reprezentanty, Vadima Kulabuchova a Anatolije Najdu.

Obrat k lepší budoucnosti nastal počátkem roku 1994. 

Trenérem se stal Richard Farda a klub získal také nového 

generálního manažera. A byl tu ještě jeden zásadní 

zlom – Slavii se podařilo do svých řad přilákat i tehdy 

jedenatřicetiletého hráče Vladimíra Růžičku, což se vzhledem 

k současnosti jeví jako geniální tah.

Slavia se pod Růžičkou vrátila po 57 letech do nejvyšší české 

soutěže, byla úspěšná v baráži, kde se shodou okolností 

střetla i s Hradcem Králové. O rok později pak slávisté strašili 

soupeře údernou formací Růžička–Ujčík-Prorok, ale na víc než 

čtvrtfi nále to tehdy nestačilo. Vzestup Pražanů pokračoval dál 

a postupně budil u všech soupeřů daleko větší respekt.

V březnu roku 2000 začala pro Vladimíra Růžičku nová éra 

života. Ukončil totiž profesionální kariéru a stal se generálním 

manažerem a zároveň hlavním koučem A-mužstva. Toto 

spojení vydrželo přes několik problematických chvil dlouhých 

14 let až do konce minulé sezóny. S týmem se Růžičkovi 

podařilo za toto období získat dva mistrovské tituly.196 branek 

(druhý nejproduktivnější tým ligy Sparta měl 

o 25 méně) a jejich výkony budily respekt.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

2013/14

2014/15

22::11
ppp

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

11::66
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

11::22
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

11::55

33::11
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ
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ZÍSKEJTE DRES COLLINA VALCOURTA
– půjdete na derby a pomůžete i dětské onkologii!

Hokejový klub Mountfi eld HK rozjel dražbu ZÁPASOVÉHO 

DRESU COLLINA VALCOURTA. Ve své sbírce tak může-

te mít další kousek z historie hradeckého hokeje. Hodnota 

dresu je navýšena skutečností, že v něm kanadský útočník 

podstoupil bitku během východočeského derby. Pěstní 

souboj svedl 31.10. 2014 v Pardubicích s domácím útoč-

níkem Tomášem Marcinkem. Dres je tak ve spodní části 

roztržený ve švu.

Výtěžek aukce bude využit na vánoční dárky pro děti 

z onkologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Stejnou 

částku, za kterou se dres vydraží, přidají na dárky také 

samotní hokejisté Mountfi eldu HK.

Vítěz dražby získá jako bonus dvě vstupenky na výcho-

dočeské derby, které se koná 14.12. v Hradci Králové. 

Zároveň se předání šeku onkologii spolu s hradeckými hráči 

může sám zúčastnit.

Dres bude Collinem Valcourtem 

podepsán a vítěz dražby zároveň získá 

i certifi kát dosvědčující autentič-

nost daného předmětu.

Aukce je přístupná přes web spor-

tovniaukce.cz. Vyvolávací cena dresu 

byla 1500,- Kč, ale už během několika 

prvních hodin se zněkolikanásobila. 

Přihazovat můžete až do soboty 

13.12 do 20:00, tedy do večera před 

dalším derby.  



www.hradeckralove.org

Advent 
v Hradci Králové
 

28. – 30. 11.
XXV. Muzejní adventní trhy  
tradiční adventní trh v historické budově muzea
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Eliščino nábřeží
www.muzeumhk.cz

28. – 30. 11. 
Adventní trhy v Novém Adalbertinu
předvánoční nákupy doplněné sváteční atmosférou
Nové Adalbertinum, Velké nám.
www.noveadalbertinum.cz

7., 14. a 21. 12. 
Putování za Ježíškem
vánoční procházka pro malé i velké
Turistické informační centrum Velké náměstí
www.ic-hk.cz

7., 14. a 21. 12. 
Putování vánočním Hradcem
komentovaná procházka zimním městem
Turistické informační centrum Velké náměstí
www.ic-hk.cz

13. 12. 
Malý advent na statku
vánoční lidové zvyky na venkově
Šrámkův statek v Pileticích
www.sramkuvstatek.cz 

13. – 21. 12. 
Vánoční trhy 
prodejní trh v centru města 
Masarykovo náměstí
www.adalbertinum.cz
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Hradecká marodka se před zápasem s lídrem opět 
rozšířila, a to o jméno hodně zvučné. Z důvodu zranění 
nebyl k dispozici Jaroslav Kudrna, který přibyl na marodku 
k Tomáši Pospíšilovi, Tomáši Knotkovi, Dávidu Skokanovi 
a Stanislavu Dietzovi. I proto dostala šanci hned petice 
mladíků, která mimo jiné poskládala čtvrtou útočnou řadu.

NA VYROVNÁNÍ HRADCE HOSTÉ RYCHLE ZAREAGOVALI

Lídra extraligy se tato formace vůbec nezalekla a hned ve svém 

prvním střídání si vytvořila gólovku. Šikovná teč Lukáše Nedvídka 

ale skončila na tyči. Stoprocentní šanci měli zanedlouho i Slezané, 

Martina Adamského vychytal v samostatném úniku Pavel Kantor.

Hosté měli postupem času o něco více ze hry, a také se dočkali 

jako první branky. Situaci dvou na jednoho vyřešil krásnou 

přihrávkou Jakub Orsava na Kamila Krepse, kterému stačilo jen 

nastavit hůl a usměrnit kotouč za hradeckého gólmana – 0:1.

K hradeckému vyrovnání vedly šance na obou stranách. Nejprve 

ujel domácí obraně Dravecký, jeho pokus Kantor vytěsnil. Vzápětí 

přišla dvě přečíslení tří na dva, defenzivy ale předčily útoky. Hned 

na to, na konci 16. minuty, za sebou nechala obrana Ocelářů 

zapomenutého Lukáše Nedvídka, který měl dost času zamířit 

přesně – 1:1.

Vedení však nevydrželo Mountfi eldu dlouho. V čase 17:41 napálil 

v ponechané výhodě puk nad Kantorovo rameno svou první 

gólovou střelou v extralize Michael Foltýn – 1:2.

LÍDR UKÁZAL MOUNTFIELDU, JAK PROMĚŇOVAT PŘESI-

LOVKY

Zkraje druhé části se toho na hradeckém stadionu příliš atraktiv-

ního nedělo. Třinec se zatáhl a bránil své vedení, Hradec na něj 

nebyl schopen nic vymyslet, ani si vytvořit trvalejší tlak.

To se mu povedlo až v sérii tří přesilových her, které byly Hradci 

postupně nabídnuty v polovině zápasu. I když Mountfi eld dokázal 

vykombinovat svého soupeře, proti střelám obránců si vystačil 

Hrubec s rozklekem. Dvě střely Vydareného, jedna Mikuše 

Mountfi eld HK: Kantor – Pláněk, Vydarený, Slovák, Jank, Frühauf, Mikuš, Piegl – Dej, Mertl, 

Šimánek – Tvrdík, Kukumberg, Červený – Beránek, Kopta, Valcourt – Kovářů, Pilař, Nedvídek.

 ZÁPAS 22. KOLA 

HRADEC OPĚT NA TŘINEC NESTAČIL, 
ROZHODLY PŘESILOVKY.

Třetiny:  1:2, 0:2, 0:1

Branky a nahrávky: 16. Nedvídek (Frühauf) – 11. Kreps (Orsava), 18. Foltýn (Nosek), 

38. Trončinský (Polanský), 39. Polanský (Nosek, Dravecký), 41. Orsava (Kreps). 

Rozhodčí: Fraňo, Hribik – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:9. Využití: 0:2. Střely na branku: 25:29. 

Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:5. Nejlepší hráči: Lukáš Nedvídek – Jiří Polanský. Diváci: 4 226 (61,34 % kapacity haly).

11::55
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

a Slováka skončily v náručí třineckého strážce 

svatyně. O vyrovnání se snažil také druhý nej-

produktivnější muž extraligy, Tomáš Mertl, ale 

volný puk v brankovišti poslal jen do výstroje 

Hrubce.

Jak se využívají přesilové hry, ukázal týmu 

Petera Draisaitla současně nejlepší tým ligy. 

Ve dvojnásobné přesilovce srazil přihrávku 

Marka Trončinského do hradecké klece bruslí 

Rudolf Červený, to běžela 38. minuta – 1:3. 

Za minutu a půl to bylo už o tři góly, taktéž 

v přesilovce dorazil puk za ležícího Kantora 

Jiří Polanský – 1:4.

RYCHLÝ GÓL OCELÁŘŮ UTKÁNÍ 

DEFINITIVNĚ ROZHODL

Uteklo 23 vteřin ze třetí třetiny a bylo hotovo. 

To totiž potrestal Jakub Orsava sérii chyb 

v hradecké obraně. I když se kolem brány 

motala celá pětice domácích hráčů, třinecký 

útočník si našel kotouč a znovu udeřil v pone-

chané výhodě 1:5.

Hradec mohl výsledek zkorigovat v násle-

dující početní výhodě, Mertl ale Vydareného 

na druhé tyči nenašel. První hradecké letce 

tentokrát nebylo přáno. A nejen jí, ale vlastně 

celému mančaftu. Hosté si komplikovali prak-

ticky rozhodnutý zápas dalšími vyloučeními, 

Východočeši ale ani jednu výhodu z devíti 

nedokázali potrestat.

Šimon Hrubec v třinecké bráně byl od prvního 

gólu bezchybný a i on mohl přihlížet mexické 

vlně, která se nesla hradeckým zimním sta-

dionem i přesto, že Mountfi eld kráčel za dru-

hou letošní domácí porážkou. A porazil ho 

zase lídr. Tentokrát ne z Litvínova, ale Třince.
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Zlomovým momentem utkání se stalo hradecké oslabení 
tři na pět v závěru druhé třetiny, v němž Třinečtí dvěma 
slepenými góly odskočili na 1:4. Z důvodu marodky musel 
trenér Draisaitl zasáhnout do sestavy několika změnami, 
jednou z nich byl i přesun Michala Tvrdíka na pravé křídlo 
Kukumbergovy formace.

Michale, po šňůře výher na domácím ledě jste padli 
s Třincem 1:5. Jak byste teprve druhou domácí porážku 
sezóny zhodnotil?
Bohužel jsme prohráli, takže se mi to hodnotí špatně. Chtěli 

jsme doma urvat tři body, ale Třinec vyhrál o čtyři góly. Těžko 

říct, jestli byl lepší. Nemyslím si, že jsme hráli úplně špatně, 

ale dal nám čtyři góly, a to rozhodlo.

Po vyrovnané polovině utkání přišla studená sprcha 
v podobě dvou rychlých gólů Třince z přesilovky, což byl 
zřejmě rozhodující moment utkání…
Pokud se nemýlím, tak jsme měli několik přesilovek v řadě. 

Bohužel se nám je nepovedlo proměnit a naopak nás dostaly 

psychicky dolů. Třinci to tam pak napadalo, když proměnil 

přesilovku pět na tři.

Devětkrát jste hráli v početní výhodě, ale ani jednou 
jste se v ní nedokázali prosadit. Přechod do třineckého 
obranného pásma vám tedy evidentně dělal problémy…
Těžko říct. Měli jsme nově složené formace, hrálo hodně 

mladých kluků. Vždycky si navzájem musíme nějak sednout, 

ale bohužel se nám to tentokrát nepodařilo. Třinec navíc hraje 

oslabení opravdu dobře, takže jsme to měli těžké.

V elitní formaci, která střílí hodně 
branek, vám chyběl Jaroslav Kudrna. 
Bylo podle vás hodně znát, že není 
první úderná lajna pohromadě?
Jarda je bezesporu výborný hráč 

a rozhodně v ní chyběl. Kluci jsou 

pohromadě už dva roky, takže jsou 

sehraní a hrají spolu výborně. Rasťa Dej 

dělal, co mohl, ale bohužel to tentokrát 

neklaplo tak, jak by mělo.

Tým sužuje poměrně velká marodka. 
Do hry se zapojilo hned pět juniorů. 
Jak byste zhodnotil jejich zástup 
za zraněné hráče?
Kluci hráli výborně. Jejich lajna dala gól 

a celkově i ty ostatní střídaní měli dobré, 

takže jim rozhodně patří pochvala.

Poslední zápasy jsou jako na hou-
pačce, i když jste v tabulce stále 
na čtvrtém místě. Jak jste spokojeni 
s výsledky?
Samozřejmě, že nejsme spokojení, 

hlavně co se venkovních zápasů týče. 

Co se pamatuju z loňska, tak se nám 

jich venku podařilo spoustu vyhrát, ale 

letos jsme ten recept zatím nenašli. Nic-

méně o tom víme, hledáme správnou 

cestu a myslím, že ji najdeme.

MICHAL 
TVRDÍK:

PŘESILOVKY 
NÁS DOSTALY

 DOLŮ

 ROZHOVOR



 12

RADEGAST INDEX – celkové pořadí 

P Tým P RI
1. Petr Čáslava HC ČSOB Pardubice O 94

2. Lukáš Galvas HC Oceláři Třinec O 94

3. Jan Hanzlík HC Kometa Brno O 91

4. Michal Kempný HC Kometa Brno O 88

5. Tomáš Houdek HC Olomouc O 81

6. Jan Výtisk Bílí Tygři Liberec O 77

7. Martin Adamský HC Oceláři Třinec Ú 77

8. Jiří Ondrušek HC Olomouc O 77

9. Rostislav Klesla HC Oceláři Třinec O 76

10. Jiří Vasíček Mountfi eld HK O 76

Hranice 2 000 bodů Hranice1 600 bodů

995 830 749 741 740 730 721 691 657 654 616 568 542 518

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

TÝMOVÝ
RADEGAST 
INDEX

TÝMOVÝ RADEGAST INDEX

ZA BODY DOSAŽENÉ V TÝMOVÉM 

RADEGAST INDEXU BUDOU 

ODMĚNĚNI FANOUŠCI KLUBU:

1 600 týmových bodů 
= 5 SUDŮ PIVA Radegast zdarma 
v hokejové hospodě

2 000 týmových bodů 
= 5 SUDŮ PIVA Radegast zdarma 
v hokejové hospodě + FANDÍCÍ SET
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Přesto, že porážka s Třincem byla vysoká a možná 
až příliš krutá, našla se na utkání některá pozitiva. 
Například útočná formace mladíků Mountfi eldu HK 
předvedla velice dobrý výkon. Trojice Nedvídek 
– Pilař – Kovářů, která má průměr 19 let, skončila 
v hodnocení plus/mínus v kladných číslech. To 
znamená, že se postarala o jediný hradecký gólový 
úspěch a nebyla na ledě, kdy náš tým inkasoval při 
hře 5 na 5. Velkou premiéru si v extralize odbyl 
18 letý Radek Pilař.

Byl jsem hodně natěšený. Když jsem se dozvěděl, že nastou-

pím proti Třinci, tak jsem měl docela obavy. Před začátku 

zápasu tam byla velká nervozita, ale jakmile jsem vjel poprvé 

na led, tak to ze mě spadlo.

Jak jsi byl spokojený se svým výkonem?
Řekli jsme si s klukama, že hlavně musíme hrát tak, abychom 

nedostali gól. To se našemu útoku podařilo. Osobně mám 

velkou radost i z toho, že jsme branku 

dali, jen škoda, že se zápas prohrál.

Myslíš si, že další utkání proti Sla-
vii už budeš brát trochu jinak?
Určitě ano. Každý hráč je více, či 

méně vyklepanej, když ho čeká 

debut v nejvyšší soutěži. Ten už mám 

za sebou, takže ty předstartovní 

emoce už nebudou tak silné. Kaž-

dopádně se budu snažit hrát stejně 

jako proti Třinci. To znamená rychlé 

bruslení, napadání a jednoduchý 

hokej.

Možná budeš hrát ještě v sobotu 
za Nymburk. Co případná únava?
To nebude problém. Natrénováno je 

a uhrát dva zápasy ve dvou dnech 

na sto procent zvládnu.

 

 ROZHOVOR

ONDŘEJ 

KOVÁŘŮ:     

MUSÍME HRÁT 

JEDNODUŠE 

A FORČEKOVAT.
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Svůj první extraligový bod si v duelu s Třincem připsal 
19 letý útočník Ondřej Kovářů.

Bylo to se štěstím, že jsem se k puku před tím gólem tak 

nějak přimotal. Mnohem důležitější pak bylo, že to tam Méďa 

krásně uklidil do branky. Myslím si, že když měla naše řada 

pohyb, tak to bylo dobré. Teď je důležité vzít si z toho to 

dobré a proti Slavii podat ještě lepší výkon.

Asi kdyby se využili přesilovky z naší strany, mohl ten 
zápas vypadat jinak.
Bylo to přesně o tom. Všichni to určitě viděli. Kdybychom 

využili některé z tolika přesilových her, tak to mohl být úplně 

jiný zápas.

Je potřeba jít dál, v neděli opět domácí zápas proti 
možná trochu nevyzpytatelné Slavii, kterou jste venku 
porazili.
Budeme to asi muset vzít trochu z jiného konce při tak velkém 

počtu zraněných hráčů a hrát víc do 

obrany. Slavia se v poslední době 

zvedla a rozhodně sem nepřijede do-

předu v poraženecké náladě. Bude 

to chtít, abychom přesně dodrželi 

pokyny od trenéra a byli trpěliví.

Úkoly pro Vaši „Baby line“ se asi 
pro nedělní duel nezmění.
Určitě ne. Forčekovat, napadat, 

prostě být jim co nejvíc nepříjemní 

a tu jejich hru jim trochu rozházet. No 

a kdyby nám to tam zase spadlo, tak 

by to vůbec nebylo špatný. Důležité 

jsou ale tři body, které teď potřebuje-

me. Půjdeme si pro ně.
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ZÁPASY 23. KOLA – neděle  23. 11.

Litvínov - Vítkovice 17:30

Boleslav - Olomouc 17:30

Sparta - Pardubice 15:00

Karlovy Vary - Zlín 15:30

Plzeň - Liberec 18:20

Třinec - Brno 18:20



 1717 MLÁDEŽ

KRÁLOVŠTÍ 

LVI VYSLALI 

DALŠÍ ZÁSTUPCE 

NA SRAZ REPREZENTACE.

– to už je v poslední době na hokejové mapě pojem. Mladší 
i starší dorostenci hradeckého klubu hrají v extraligovém or-
chestru první housle a není už tak žádným překvapením, že 
se o naše hráče zajímají také reprezentační trenéři národ-
ních výběrů do 16 a 17 let. Spousta hráčů reprezentovala 
královéhradeckou hokejovou školu při nedávných příprav-
ných zápasech se Švýcarskem, nebo s americkými celky.

Poslední reprezentační akcí, na které se podíleli i hráči Králov-

ských lvů, byl jednodenní kemp ve Světlé nad Sázavou, kam 

Královští lvi dostali pozvánky mladší dorostenci 

Filip Jirásek a Michael Gaspar. Pro 

nejproduktivnějšího hráče týmu, 

útočníka Jiráska, byl kemp další 

z řady možností, jak na sobě za-

pracovat: „Tréninkově je to hodně 
podobné, ale v tomto případě jde 
především o taktickou stránku 
věci a také o to, že máte najednou 
vedle sebe jiné hráče a musíte si 
vzájemně vyhovět a přizpůsobit 
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se.“ To, že se do reprezentace dostává tak velký počet z řad 

Královských lvů, přisuzuje Jirásek kvalitě trenérské práce 

a výsledkům týmu jako celku: „Je jasné, že kdybychom ne-
dosahovali dobrých výsledků jako mužstvo, tak se o nás 
tolik mluvit nebude. Individuální úspěchy jdou vždy ruku 
v ruce s těmi týmovými a je skvělé, že má Hradec takové 
jméno. Počtem zástupců z jednotlivých klubů patříme 
k nejlepším a je klidně možné, že tam našich hráčů bude 
do budoucna ještě víc“ dodává Jirásek.

Šanci dostat se do širšího reprezentačního výběru U16 má 

také obránce Michael Gaspar, který si v rámci kempu pochva-

loval středeční vítězství národního týmu nad starším dorostem 

Pardubic: „Pardubice si vedou ve starším dorostu velice 
dobře, takže výhra je určitě cenná. Navíc utkání podle mě 
nepostrádalo vysokou kvalitu.“ Hokejový život nemá talen-

tovaný obránce jednoduchý. Do Hradce Králové přestoupil 

z pražských Letňan, a tak musí podstupovat časté dojíždění 

na tréninky. „Jsem za tu změnu ne-
smírně rád, protože v Hradci jsou 
výborné tréninky a je tady i výbor-
ná parta. Chvíli to trvalo, než jsem 
to skloubil se školou, ale teď už to 
zvládám. Navíc učitelé mi docela 
vycházejí vstříc“ doplňuje Gaspar 

s tím, že pozvánka na soustředění 

národního týmu je pro něj velkou 

motivací do budoucna. 

Nejbližší akcí reprezentace do 16 let 

bude prosincové trojutkání s Ruskem 

a dá se předpokládat, že Královští 

lvi oblečou do národního dresu zase 

několik svých zástupců.



37,6 km sjezdovek 

NEJVĚTŠÍ LYŽAŘSKÝ 
RESORT V ČESKU 
Nejvíce kilometrů sjezdovek na 1 skipas v Česku

www.skiresort.cz

JANSKÉ LÁZNĚ   

   PEC POD SNĚŽKOU 

     ČERNÝ DŮL

     VELKÁ ÚPA

     SVOBODA NAD ÚPOU

Skipasy se slevou, vouchery a exkluzivní balíčky, 
které v ceníku běžně nenajdete. 

Kupte sobě i svým blízkým vánoční dárek, 
který si užijete. 

PŘEDPRODEJ DO 19. PROSINCE. 

předprodej skipasů
Vánoční




