
  MOUNTFIELD HK     HC KOMETA 
BRNO

Sezóna 2015/16  /  6. kolo    ročník: 3  /  číslo: 3 / zdarma

lví  
darma

27. září 2015 
v 17 hod.

NEJEN TO TI UMOŽNÍ HOKEJKA - ZAPIŠ SE NA WWW.HOKEJKA.CZ

Streamy z Tipsport extraligy zdarma.
Přímá diskuze s osobnostmi českého hokeje.

Soutěže o zajímavé ceny včetně zájezdu na MS 2016. 
Výhodnější podmínky nákupu suvenýrů reprezentace.

Přednostní nákup vstupenek na zápasy reprezentace.
Přehled o všem, co se děje v hokejovém světě v Hokejka HUBu.
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Vážení příznivci hokeje na soutoku Labe s Orlicí,

na den přesně po 190 letech, kdy byla otevřena v Anglii první železnice na světě, přijede pod Bílou 

věž brněnský tým. Ten určitě využije jiný dopravní prostředek, než vlak a hráči Mountfi eldu HK se zase 

budou snažit o to, aby Kometa vyhasla a odletěla s prázdnou.

První zápasy ukázaly, že se nové akvizice zabydlely v hradeckém týmu velice dobře. Jaroslav Bednář, 

Karel Pilař a Brian Ihnačák patří mezi nejproduktivnější svěřence trenéra Petera Draisaitla a prostor do-

stávají také talentovaní odchovanci hradecké hokejové líhně Radovan Pavlík a Filip Hronek.

Kdo se nám ještě v ostrém extraligovém utkání na domácím ledě nepředvedl? Nový muž v masce 

a zkušený matador Adam Svoboda. Pokud by dostal od trenérů zelenou, určitě by měl o velkou motiva-

ci postaráno. 37letý veterán se totiž v Brně narodil a i když v kategorii dospělých už oblékal dres jinde, 

první hokejové kroky dělal právě v moravské metropoli.

Brňané zatím nejsou příliš příjemným soupeřem našeho mužstva, hradečtí hokejisté během dvou minu-

lých sezón dokázali svého dnešního soka porazit jenom dvakrát. Mají mu tedy co vracet.

Samozřejmě nově složený soubor se po několika utkáních ještě nevyhne disharmonii, ale věřme, že 

s přibývajícím časem bude falešných tónů ubývat a všichni budeme ve Fortuna aréně naslouchat 

parádnímu hokejovému vícehlasu v podání hradeckého celku.

Tak nezapomeňme, fandíme všichni!

Mountfi eld HK, a.s.

JE NAČASE 

SFOUKNOUT 

BRNĚNSKOU 

KOMETU



REALIZAČNÍ TÝM

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Tomáš Martinec, asistent trenéra 

Marian Voda, kondiční trenér

Bc. Petr Picka, videotrenér

Robert Horyna,  trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Tomáš Bartoň, masér

Aleš Smotlacha, kustod

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

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min

29 Karel Pilař 1977 4 2 2 4 4 16

7 Peter Frühauf 1982 4 0 3 3 1 2

70 Bohumil Jank 1992 2 0 1 1 0 0

19 Martin Pláněk 1991 4 1 0 1 -2 8

23 René Vydarený "A" 1981 4 0 0 1 1 8

69 Zdeněk Čáp 1992 2 0 0 0 3 2

67 Stanislav Dietz 1990 4 0 0 0 1 4

71 Filip Hronek 1997 4 0 0 0 1 2

16 Jiří Vašíček 1980 0

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář 1976 4 1 4 5 2 18

91 Tomáš Knotek 1990 4 2 2 4 1 2

64 Brian Ihnačák 1985 4 1 2 3 3 4

65 Rudolf Červený 1989 3 2 0 2 2 2

21 Jaroslav Kudrna 1975 4 2 0 2 1 14

27 Rastislav Dej 1988 4 0 2 2 2 0

41 Adam Courchaine 1984 4 1 0 1 1 2

61 Roman Kukumberg 1980 4 1 0 1 0 0

97 Lukáš Vantuch 1987 2 0 0 0 0 2

22 Jiří Šimánek "C" 1978 3 0 0 0 2 6

72 Tomáš Troliga 1984 3 0 0 0 -1 0

12 Michal Tvrdík 1979 3 0 0 0 -1 0

25 Radovan Pavlík 1998 4 0 0 0 -1 2

9 Bedřich Köhler 1985 4 0 0 0 -2 2
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BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. SO Prům. %

90 Ondřej Kacetl 1990 4 242 126 115 1 2,73 91,27

31 Adam Svoboda 1978 0 0 0 0 0 0 0



REALIZAČNÍ TÝM

Alois Hadamczik, hlavní trenér

Kamil Pokorný, Karel Beran, asistenti trenéra

Ota Železný, vedoucí mužstva

Dušan Strharský, trenér brankářů

Jaroslav Kratina, kondiční trenér

Luboš Rozkopal, masér

Petr Ondráček, kustod

Dana Vincourová, fyzioterapeut

MUDr. Z. Ziegelbauer, MUDr. R. Zvolánek, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

KOMETA GROUP, a.s.

Křídlovická 34

603 00 Brno

Klubové barvy:

modrá a bílá 

internetová prezentace:

www.hc-kometa.cz

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min

6 Jozef Kováčik 1980 4 2 1 3 5 0

2 František Ptáček 1975 1 0 1 1 0 2

38 Jan Hanzlík 1982 4 0 1 1 3 8

15 Petr Kuboš 1979 4 0 1 1 -2 0

75 Richard Stehlík 1984 3 0 0 0 0 0

71 Tomáš Malec 1982 4 0 0 0 0 16

7 Tomáš Kaberle 1978 4 0 0 0 0 0

8 Tomáš Dujsík 1992 0

10 Lukáš Vágner 1994 0

ÚTOČNÍCI

44 David Ostřížek 1990 4 3 3 6 3 0

53 Vojtěch Němec 1985 4 2 2 4 4 10

57 Jan Hruška 1986 4 2 2 4 4 6

5 Tomáš Vondráček 1991 4 3 0 3 0 0

29 Jakub Koreis 1984 4 0 3 3 0 6

24 Vilém Burian 1988 4 1 1 2 0 2

22 Jan Káňa 1992 4 0 1 1 1 4

90 Martin Dočekal 1990 1 0 0 0 0 0

12 Leoš Čermák 1978 3 0 0 0 -1 4

20 Hynek Zohorna 1990 4 0 0 0 -2 2

94 Adam Raška 1994 4 0 0 0 0 0

14 Petr Mrázek 1994 4 0 0 0 0 0

27 Antonín Honejsek 1991 4 0 0 0 -1 0

87 Petr Ton 1973 0

72 Petr Tenkrát 1977 0

91 Radim Zohorna 1996 0

23 Tomáš Svoboda 1987 0
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BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. SO Prům. %

83 Martin Falter 1983 1 60 28 26 0 2 92,86

1 Marek Čiliak 1990 3 180 69 60 0 3 86,96
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V minulé sezóně dokázala Kometa navázat na tu před-
chozí a po základní části vstupovala do play off ze třetího 
místa. Ve čtvrtfi nále Brňané oplatili Zlínu porážku z fi ná-
lové série výhrou 5:0 v rozhodujícím sedmém duelu. Mezi 
posledními čtyřmi už ale byla konečná, s mistrovským 
Litvínovem Moravané padli 1:4 na zápasy. Po sezóně se 
kádr vyztužil v obraně. Po čtyřech letech se vrátil Richard 
Stehlík a nové působiště zde našel reprezentací a NHL 
protřelý Tomáš Kaberle. Opačným směrem putoval bek 
Michal Kempný, který získal angažmá v Omsku. Změna 
nastala také na pozici hlavního kouče, když Vladimíra 
Kýhose vystřídal Alois Hadamczik. Na měsíční zkoušku 
aktuálně přišel Petr Tenkrát, který je teď v Kometě po To-
novi a Kaberlem dalším „Kladeňákem.

V únoru roku 1953 byla Rudá hvězda Brno, tehdy hrající 

Krajský přebor, rozhodnutím ministra národní bezpečnosti 

Karola Bacílka posílena, vyčleněna jako sportovní rota 

ozbrojených složek MNB, spadající administrativně 

i hospodářsky do RH Praha. Klub byl po dohodě pro sezónu 

1953/1954 zařazen do nejvyšší soutěže. Historicky první 

mužstvo se skládalo z hráčů dvou brněnských klubů - Sokola 

Zbrojovky Brno I a Sokola GZ Královo Pole. Historicky první 

přátelský zápas sehrála Rudá hvězda se Spartakem Švermou 

Jinovice. Po dvou brankách Bartoně, jednoho Zamastila 

a Návrata, Rudá hvězda vyhrála svůj 

historicky první zápas 4:2.

Už ve své první sezóně v nejvyšší soutěži 

bojovalo Brno o titul, tehdy ještě marně 

- o skóre byla lepší pražská Sparta. Poté 

ale následovalo dlouhých 12 sezón, 

během kterých získala brněnská 

Rudá Hvězda neuvěřitelných 11 

primátů. Pouze v roce 1959 skončila 

na bronzovém stupínku.

Konec šedesátých let se nesl ve znamení 

jednoznačné dominance brněnských 

hokejistů, ale v 70. letech nastal jejich 

postupný ústup ze slávy. Sestupná 

tendence vyvrcholila v roce 1980 

sestupem do první ligy. Pod hlavičkou 

Zetoru se vzápětí klub probojoval zpátky, 

ovšem na svou nedávnou slávu mohl 

jen smutně vzpomínat. V 80. letech bylo 

nejlepším umístěním 7. místo

v roce 1987, navíc hned další sezonu 

se Brno opět poroučelo do nižší 

soutěže. Podobná houpačka trvala až 

do roku 1999, kdy Brňané dokonce 

hráli baráž o první ligu. Nicméně o tři 



 77  TABULKY, STATISTIKY

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

ROČNÍK 2013/14

Brněnská Kometa byla v základní části 

minulé sezóny jediným týmem, se kterým 

měl Mountfi eld HK negativní bilanci. 

Ve čtyřech vyrovnaných utkáních se 

hradečtí radovali z vítězství jenom jednou, 

a to hned v úvodu ročníku, když doma 

zvítězili 2:1 v prodloužení. Zápas tehdy 

rozhodl Tomáš Mertl.

ROČNÍK 2014/15

V minulé sezóně zažili hradečtí 

hokejisté v domácím duelu s Ko-

metou největší porážku v historii 

Mountfi eldu HK. Celkově ze čtyř 

vzájemných duelů vyhrál Hra-

dec jediný, který rozhodl Tomáš 

Knotek.

 

VíVítete,, žeže......

Obránce Komety Brno FRANTIŠEK PTÁČEK 
odehrál v sezóně 2013/14 v barvách Mountfi eldu HK 

47 zápasů. V tomto ročníku je čtvrtým nejstarším hráčem 

Tipsport extraligy. Vůbec nejstarším hokejistou v soutěži je 

41letý útočník brněnské Komety Petr Ton.

roky později klub sestoupil až do třetí nejvyšší soutěže 

a kvůli ekonomickým problémům dokonce stál tváří v tvář 

možnému zrušení.

Nové období odstartoval až rok 2004. Nový managament 

nastartoval přestavbu týmu a dal na vědomí jednoznačný 

cíl - návrat mezi elitu. Nic jiného si v moravské metropoli 

hokejechtiví fanoušci nepřáli. Sportovní cestou se to 

sice nepodařilo, ale v roce 2009 koupilo Brno extraligu 

od Znojma. Mezi nejlepšími celky se od té doby Kometa 

drží pravidelně.

Jako Rudá hvězda Brno a ZKL Brno získala Kometa 

celkově 11 titulů mistra Československa, což ji pasuje 

do pozice druhého nejúspěšnějšího hokejového klubu 

v zemi (prvním je HC Dukla Jihlava s 12 tituly). Na zahraniční 

úrovni je pak Kometa Brno nejúspěšnějším českým klubem 

se třemi tituly z Evropského hokejového poháru.

V sezóně 2014/15 patřila brněnská Kometa k nejlepším 

týmům. V základní části obsadila hned za hradeckým 

Mountfi eldem šesté místo, což znamenalo přímý postup 

do čtvrtfi nále. Ve vyřazovací části si Moravané nejprve 

poradili 4:2 na zápasy s plzeňskou Škodovkou, aby 

se v semifi nále postarali o největší překvapení play off. 

V semifi nále totiž dokázali vyřadit v dramatické sérii 

na 7 zápasů největšího favorita na titul a nejlepší celek 

po základní části Spartu Praha. Náročnost zápasů se poté 

projevila ve fi nále, ve kterém Kometa padla se Zlínem 1:4 

na zápasy.

2:1

2:1

3:1

2:1

2:3

00:7

22:1:1
PP

33:2
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VŠICHNI MUSÍME 

ZLEPŠIT OSOBNÍ 

SOUBOJE 

A VYVAROVAT 

SE CHYB, ŘÍKÁ 

ÚTOČNÍK TOMÁŠ 

KNOTEK

Složení hradeckého hokejového týmu se oproti minulé 
sezóně změnilo. Pod Bílou věž přišlo několik převážně 
ofenzívních posil. Na druhou stranu odešel za zahraničním 
angažmá útočník Tomáš Mertl. Trenéři nehledali nového 
prvního centra dlouho. Ukázali na Tomáše Knotka, který 
se v elitní formaci rychle rozkoukal a danou důvěru začal 
splácet kvalitními výkony. Před duelem na Spartě si držel 
průměr jednoho kanadského bodu na zápas.

Zatím se cítím na ledě velice dobře a snad to tak je i u mých 
spoluhráčů. Je mi jasné, že se od nás očekává především 
produktivita. Nějaké góly jsme dali, na druhou stranu ale 
také inkasovali, takže pořád je co zlepšovat.

V čem vidíš po prvních několika zápasech největší slabinu?

Hodně se teď bavíme o osobních soubojích. Například 
zápas v Liberci nám to jasně ukázal. Vedli jsme 2:0 po první 
třetině, ale pak jsme jim přenechali iniciativu. Prohrávali jsme 
vhazování, souboje jeden na jednoho a od toho se to pak 
odvíjí. Hodně také chybujeme v obranné činnosti a o to se 
netýká jenom beků. Na tom musíme zapracovat všichni.

Přijede Kometa, na kterou nemáte nejlepší vzpomínky. 

V posledním domácím utkání jste schytali sedmičku…

Brno je velice kvalitní tým, ale tehdy to byl opravdu zlý sen. 
Myslím si, že ten zápas máme ještě všichni v paměti. Ale 
určitě nám to dalo i něco dobrého, na taková utkání holt 
někdy dojde a nám nezbývá, než se z toho poučit. Ještě 

teď na dálku smekám před našimi 
fanoušky, jak nás povzbuzovali až 
do poslední vteřiny. Já sám bych se 
asi vypískal.

V současné Kometě jsou tři 

hokejisté, kteří stejně jako ty 

začínali, nebo působili v Kladně. 

Na měsíční zkoušku přišel 

zkušený Petr Tenkrát. Jak se 

na kluky těšíš?

Všichni to jsou nesmírně kvalitní 
hráči, ke kterým jsem vzhlížel. 
Kabelka (Tomáš Kaberle - pozn. 
redakce) byl hvězdou NHL, Petr 
Ton získal třikrát titul krále střelců 
české extraligy a Petr Tenkrát 
vyhrál dvakrát titul ve fi nské lize. 
A to nemluvím o reprezentaci. Je 
pravdou, že teď chvíli nehrál, ovšem 
nemyslím si, že by na tom byl fyzicky 
špatně. Svou rychlostí nám může 
dělat problémy. Ale jak jsem řekl, 
není to jen o těchto individualitách, 
Kometa má velice silný tým jako 
celek. Věřím, že proti Brnu napravíme 
dojem z posledního domácího 
vystoupení.

                                             ROZHOVOR





Hradecká 
internetová 
televize
 

aktuality a reportáže o dění 
ve městě na www.hkhit.org



 12 ZÁPAS 5. KOLA
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ZÁPASY 7. KOLA: 
Úterý 29. 9.

Ml. Boleslav - Litvínov 17:30

Středa 30. 9.

Liberec - Sparta 18:00

Úterý 29. 9.

Zlín - Olomouc 17:20

Plzeň - Brno 17:30

Chomutov - K. Vary 17:30

Pardubice - Vítkovice 18:00

Mountfi eld HK - Třinec 18:00

DNEŠNÍ ZÁPASY:
Litvínov - Sparta 15:20

K.Vary - Ml. Boleslav 15:30

Liberec - Třinec 16:00

Moutfi eld HK - Brno 17:00

Olomouc - Chomutov 17:00

Zlín - Pardubice 17:00

Sparta - Vítkovice 18:30

VíVítete,, žeže...... Nejdelší přerušení hry v historii Mountfi eldu HK 

nastalo v minulé sezóně 17. 10. 2014 v utkání 13. kola právě proti 

brněnské Kometě. V závěru druhé třetiny rozhodčí za stavu 2:2 

zkoumali záběry, jestli puk přešel přes brankovou čáru domácího 

týmu, dlouhých 13 minut. Gól nakonec Janu Hanzlíkovi neuznali.
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FORTUNA 

ARÉNA
Hradec Králové

19.11. 
19 hod.





 16 MLÁDEŽ

Hradecká mládež zažila v poslední sezóně zlatý rok. Osmá 
třída vybojovala na závěrečném šampionátu bronz, mladší 
dorost obhájil mistrovský titul, starší zase vybojoval historic-
ky nejlepší umístění – druhé místo. Třešničkou na dortu pak 
byl postup juniorů do extraligy. Jaký je společný jmenovatel 
výše psaného? Člověk, jehož práce a rukopis stojí za těmito 
úspěchy. Tím není nikdo jiný než Tomáš Martinec.

Ten si je dobře skutečnosti, že jediná věc, kterou nyní nesmí 

Mountfi eld udělat, je polevit ve své práci. „Přes současné skvělé 
výsledky nesmíme usnout na vavřínech. Pokud se chceme 
udržet mezi nejlepšími, musíme spoustu věcí zlepšit. Víme to 
a pracujeme na tom. V létě se nám podařilo doplnit některé 
ročníky o nové talentované kluky, s některými ještě jednáme. 
Nejtalentovanější hráči jdou za nejlepšími trenéry. Musíme 
dělat vše pro to, aby to bylo u nás v Hradci Králové,“ pood-

haluje taktiku šéftrenér sportovního centra mládeže klubu.

Mountfi eldu se přes léto povedlo uspět i mimo hrací plochu, což 

by mělo klub posunout opět o něco výše z hlediska prestiže. 

„Nejzásadnější změnou je přijetí našeho klubu do Akade-
mie ČSLH. Znamená to splněný sen. Dostali jsme se mezi 
nejlepší mládežnické kluby v naší zemi. Kromě svazových 
dotací budeme mít ještě větší přístup k nejnovějším ma-

teriálům, budeme zváni na všechny 
semináře. Na druhou stranu je to pro 
nás veliký závazek, všem nám přibyla 
spousta nových povinností a úkolů,“ ví 

dobře bývalý trenér mladšího dorostu, se 

kterým vybojoval dva tituly republikových 

mistrů.

A že získání onoho statutu nebylo věcí 

jednoduchou! „K tomu bylo nutné pře-

vést celou mládež pod křídla Mountfi eldu 

HK. To znamenalo přeregistrovat okolo 

tří set hráčů, přepsat všechny smlouvy… 

Z pohledu tréninku bylo vynikající, že 

jsme přes léto mohli kombinovat přípravu 

na suchu s tréninky na ledě,“ popisuje 

současný asistent Petera Draisaitla 

u A-týmu pozitivní faktor, zpříjemňující 

letní dril.

A když už je řeč o A-týmu, právě do jeho 

zápasů v ostré sezóně letos nakoukli 

i dva mládežníci, a to Radovan Pavlík 

a Filip Hronek. Kompletní letní přípravu 

s mužstvem včetně několika přípravných 

duelů navíc absolvoval i Radek Pilař. 

„Výchova vlastních odchovanců je pro 
nás jasnou prioritou. Každý rok zabu-
dováváme do A-týmu mladé hráče. 
Myslím si, že pro jejich hokejový růst 
je lepší hrát extraligu, než odcházet 
do zámoří do juniorských soutěží. My-
slím, že první zápasy Tipsport extraligy 
ukázaly, že to se začleňováním našich 
odchovanců do kádru „áčka“ myslíme 
vážně,“ tvrdí bývalý extraligový hokejista.

Ten současně tuší, že právě na mladých 

nadějích by mohl Hradec do budoucna 

stavět. „Víme to a jsme za ně šťastní. 
Není náhoda, že ti nejtalentovanější 
kluci jsou zároveň i nejvíce pracovití. 
Nesnáší porážky, všechno to jsou 
vítězné typy. Neustále se chtějí zlep-
šovat, na stadionu tráví každou volnou 
chvíli. Zároveň však mají i výborný 
prospěch ve škole. Abychom si je udr-
želi, musíme se jim ještě více věnovat. 
Podle nich bychom měli přizpůsobo-
vat tréninky, okolo nich musíme stavět 
jednotlivé týmy. Věřím, že postupně 
všichni skončí v hradeckém A-týmu,“ 

uzavírá Tomáš Martinec.

TOMÁŠ MARTINEC: 
VÝCHOVA VLASTNÍCH 

ODCHOVANCŮ JE PRO 

NÁS PRIORITOU
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Jen o pozici hůře než junioři jsou na tom starší dorostenci. 

Tým trenéra Slabého zatím doplácí na nevyrovnané výko-

ny a výsledky, kdy výhry následují většinou zase prohry. 

V opačném gardu platil tento scénář i pro uplynulý týden. 

V něm Hradečtí nastoupili nejprve na ledě Pardubic, kde však 

nedokázali vstřelit ani gól a po zásluze tak prohráli 0:3.

Produktivitu Mountfi eld vyladil do dalšího zápasu. Ten přinesl 

na led FORTUNA arény do té doby druhou Jihlavu a stejně 

Svěřenci trenéra Aleše Krátošky si zatím mezi extraligovou 

smetánkou počínají nad očekávání dobře. Po pěti kolech 

mají na kontě tři porážky a dvě prohry, ale hlavně úctyhodný 

poměr vstřelených a obdržených branek – 22:13. I díky němu 

drží zatím třetí pozici v tabulce. A tak nebylo divu, že každý 

s napětím očekával, jak se vyvine první východočeské derby 

ostré extraligové sezóny 2015/16.

To nakonec přineslo zklamání pro hradecké fanoušky. Hráči 

se lvem na hrudi v první třetině dvakrát inkasovali a po zby-

Junioři - extraliga

26. 9.      Mountfi eld HK – Bílí Tygři Liberec  12:00 hod.

1. 10.      HC Sparta Praha – Mountfi eld HK  18:00 hod.

3. 10.      Dynamo Pardubice – Mountfi eld HK  16:00 hod.

jako v utkání s dalším týmem ze 

špice, Kometou Brno, předváděl 

Hradec kvalitní výkon, který byl na-

konec odměněn dokonce třemi body 

za vítězství 4:2! Z šesti zápasů tak má 

zatím dorostenecký celek vyrovnanou 

bilanci dvou výher a proher, po jedné 

prohře na nájezdy a jednom vítězství 

v prodloužení.

tek zápasu se marně snažili skóre 

dohnat, nakonec podlehli největšími 

rivalovi 2:4. Skutečnou sílu, jakou 

disponují, ukázali hokejisté až v duelu 

proti Českým Budějovicím. V něm 

prohrávali takřka v polovině zápasu 

o tři branky, aby nakonec po fan-

tastickém obratu brali vítězství 5:3 

a podruhé v sezóně po utkání proti 

Motoru i tři body.

Starší dorost - extraliga

26. 9.    Mladá Boleslav – Mountfi eld HK 17:00 hod.

2. 10.    Mountfi eld HK – Bílí Tygři Liberec 15:00 hod.

3. 10.    Havlíčkův Brod – Mountfi eld HK 12:00 hod.

ANI STARŠÍ DOROST NEUSPĚL V DERBY, 

ZATO PORAZIL TÝM ZE ŠPICE SOUTĚŽE

JUNIOŘI POHRÁLI DERBY, NÁSLEDNĚ 

PŘEDVEDLI FAMÓZNÍ OBRAT NA JIHU ČECH

MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE 

POKRAČOVALY DALŠÍMI 

KOLY, HRADEC SE 

VYŘÁDIL NA ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH
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Mladší dorost - extraliga

27. 9.     Mountfi eld HK – Jihlava 12:00 hod.

28. 9.     Mladá Boleslav – Mountfi eld HK 15:00 hod.

4. 10.     Mountfi eld HK – Bílí Tygři Liberec 12:00 hod.

Mužstvo pod vedením trenéra Karla Soudka nastoupilo 

oproti starším kategoriím pouze k jednomu zápasu. V ne-

děli totiž Hradec Králové zajížděl na led Českých Budějovic. 

Tamní fanoušci na uplynulý týden určitě nebudou s ohledem 

na Východočechy vzpomínat v dobrém, protože po juniorech 

si z jihu Čech odvezl na úkor Motoru tři body i mladší dorost. 

Ten tak vyhrál i pátý z pěti letošních prozatímních zápasů 

a s jistotou sobě vlastní drží první místo v tabulce, respektive 

ve skupině Střed.

Zapomínat nelze ale ani na mladší kategorie královéhradecké-

ho hokeje. Například na osmou třídu, která loni tak úspěšně 

reprezentovala klub na závěrečném a navíc domácím šampi-

onátu, na němž získali mladí hokejisté bronzovou medaili. Tým 

pod vedením trenéra Petra Luštince 

nastoupil letos zatím ke čtyřem 

zápasům.

Z nich prohrál pouze v jediném přípa-

dě, a to ve druhém kole s Pardubice-

mi (3:6), které, jak se zdá, letos zatím 

Mountfi eldu moc souzeny nejsou. 

Jinak si osmáci poradili s Libercem 

(4:3), Mladou Boleslaví (6:3) i Krko-

nošemi (3:2). A přání hradeckých fa-

noušků je jasné – ať to šlape i nadále!

MLADŠÍ DOROST 

PŘIDAL DALŠÍ DÍL 

DO SKLÁDAČKY 

NEPORAZITELNOSTI
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