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Vážení hokejoví příznivci,

náročné období se blíží ke svému konci. Po dnešním duelu s Vítkovicemi si budou moci 

hráči alespoň trochu orazit od ostrých zápasů, kterých odehráli hned osm v posledních 

17 dnech. Mnoho utkání zvládli se ctí. Nejen výsledky, ale i výkony například proti Třinci, 

nebo Brnu jasně ukázali, že se svěřenci Václava Sýkory mohou měřit s těmi nejlepšími. 

Škoda jen, že se tato vítězství nepodařila ve větší míře potvrdit také ve venkovních 

zápasech. Především přivezené body totiž ukazují pravou sílu každého týmu.

Netřeba ale kvůli tomu lámat nad A-týmem hůl. Těžké dva týdny na druhou stranu 

ukázaly, že je kam sáhnout. I když je v péči lékařů 6 hradeckých hokejistů, díky širokému 

kádru a také talentovanému mládí to až zase tolik patrné na hře nebylo. Především 

potom v utkáních, kdy se opravdu makalo naplno od první do poslední minuty.

Některé naše hráče nečeká v následujících dnech jenom příprava na další část sezóny. 

Hned trojice hokejistů byla povolána do reprezentační náruče. Richard Jarůšek si podobně 

jako v minulé sezóně řekl o nominaci skvělými výkony také v královéhradeckých barvách. 

Stejné cti se dostalo i Radovanu Pavlíkovi v kategorii do 19 let a Jaroslavu Dvořákovi, který 

bude hájit hradecké barvy na výběru osmnáctek. Nominace přišla i dalším hokejistům 

Mountfi eldu HK. Slováci Rasty Dej a Martin Štajnoch, Lotyš Andris Džerinš, či Slovinec Blaž 

Gregorc ovšem doléčují zranění a budou tak teď ve svých národních týmech chybět.

Všem třem reprezentantům přeji v národních barvách skvělé chvíle, 

ale teď už vzhůru na Vítkovice!

HRADEC, OLÉÉÉ

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

POSLEDNÍ 
ZÁPAS PŘED 
REPREZENTAČNÍ 
PŘESTÁVKOU

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



  

4 — UTKÁNÍ 17. KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 9 552 262 241 2,28 91,98 0
90 Ondřej Kacetl 1990 7 397 173 157 2,42 90,75 1
31 Jaroslav Pavelka 1993 2 93 48 43 3,23 89,58 0

MOUNTFIELD HK

Mountfi eld HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové

Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfi eldhk.cz

REALIZAČNÍ TÝM

Václav Sýkora, hlavní trenér 

Pavel Hynek, asistent trenéra

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Marian Voda, kondiční trenér

Robert Horyna, trenér brankářů

Michal Tvrdík, videotrenér

Tomáš Bartoň, masér

Petr Pluhař, kustod

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Jakub Dudek, fyzioterapeut

Radoslav Sakaláš, fyzioterapeut

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

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

67 Stanislav Dietz 1990 17 3 6 9 4 8
15 Blaž Gregorc 1990 17 2 3 5 2 6
19 Martin Pláněk 1991 14 1 3 4 2 8
23 René Vydarený "A" 1981 13 0 4 4 5 10
69 Zdeněk Čáp 1992 16 1 0 1 -2 8

5 Karel Plášil 1994 5 0 1 1 2 2
4 Jake Newton 1988 8 0 1 1 -4 0

28 Aleš Pavlas 1982 10 0 1 1 -3 8
13 Martin Štajnoch 1990 17 0 1 1 5 34
18 Jindřich Barák 1980 4 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

96 Richard Jarůšek 1991 17 8 9 17 11 16
26 Jaroslav Bednář "C" 1976 17 6 10 16 0 4
22 Jiří Šimánek 1978 17 3 9 12 2 10
25 Andris Džerinš 1988 13 4 5 9 6 8
27 Rastislav Dej 1988 11 3 5 8 5 4

9 Bedřich Köhler 1985 17 3 5 8 0 18
11 Ryan Potulny 1984 17 3 5 8 -3 8
16 Roman Kukumberg 1980 11 4 2 6 7 4
65 Rudolf Červený "A" 1989 9 2 3 5 1 14
91 Tomáš Knotek 1990 17 2 2 4 -3 0
12 Michal Dragoun 1983 6 2 1 3 0 2
12 Tomáš Bulík 1985 10 1 1 2 -2 2
92 Lukáš Nedvídek 1994 10 1 0 1 -1 0
98 Radovan Pavlík 1998 13 1 0 1 -3 4
93 Petr Beránek 1993 1 0 0 0 0 0
63 Jaroslav Dvořák 1999 4 0 0 0 -1 2
17 Ondřej Kopta 1995 5 0 0 0 0 0
71 Jan Veselý 1994 6 0 0 0 -2 4

aktualizováno 27. 10.



HC VÍTKOVICE

HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Klubové barvy: modrá a bílá
www.hc-vitkovice.cz

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

Jakub Petr, trenér

Pavel Trnka, trenér

Martin Prusek, trenér brankářů

Igor Horyl, kondiční trenér

Petr Celerin, kustod

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

32 Patrik Bartošák 1993 14 851 411 383 1,97 93,19 2
37 Daniel Dolejš 1994 1 60 33 29 4 87,88 0

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

31 Lukáš Klok 1995 15 4 0 4 -1 37
41 Patrik Urbanec 1993 15 2 2 4 0 8

7 Ivan Baranka 1985 9 2 1 3 -4 4
22 Karol Sloboda „A“ 1983 10 0 3 3 -1 8
16 Adam Sedlák 1991 11 0 1 1 -2 10

6 Jan Výtisk „A“ 1981 15 0 1 1 0 8
14 Marek Hrbas 1993 2 0 0 0 -1 0

4 Ivan Puzič 1996 3 0 0 0 0 0
3 Daniel Krenželok 1997 11 0 0 0 -1 10

18 Lukáš Kovář 1992 13 0 0 0 -4 16

ÚTOČNÍCI

23 Ondřej Roman 1989 15 5 4 9 -3 6
57 Rostislav Olesz „C“ 1985 14 3 5 8 2 8
69 Roman Szturc 1989 15 3 3 6 1 10
26 David Květoň 1988 15 3 3 6 -2 8
27 Yan Stastny 1982 6 2 3 5 4 4
81 Petr Kolouch 1991 15 2 0 2 -5 6
91 Michael Vandas 1991 15 1 1 2 -4 12

8 Vojtěch Tomi 1994 15 1 0 1 -2 12
71 Lukáš Kucsera 1991 1 0 1 1 0 2
13 Daniel Kurovský 1998 8 0 1 1 -1 2
25 Patrik Zdráhal 1995 9 0 1 1 1 4
24 Tomáš Jáchym 1996 1 0 0 0 0 0
30 Tomáš Gřeš 1996 2 0 0 0 -1 0

2 Dominik Kafka 1996 4 0 0 0 -2 0
9 Jan Hudeček 1994 7 0 0 0 -2 2

15 Erik Němec 1993 10 0 0 0 -2 2
72 Stanislav Balán 1986 16 0 0 0 -2 12
20 Jakub Illéš 1995 15 0 0 0 -4 8

aktualizováno 27. 10.

Tomáš Bajgar, masér

Filip Němec, fyzioterapeut

Daniel Gavlíček, lékař

Jozef Jakub, lékař



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

Poprvé se hrál pravý kanadský 

hokej s pukem na Ostravsku 

v roce 1927, alespoň tak 

o tom hovoří tehdejší aná-

ly. Do Vítkovic přivedl partu 

hokejistů brankář a vyznavač 

této hry Vilém Rokyta a základy 

ke zrodu klubu byly položeny.

Do roku 1928 byl hokej v Ostravě 

na úrovni spíše volnočasové 

aktivity. Týmy hrály vesměs 

„přátelská utkání“ proti sobě 

navzájem a jen pro svou motivaci 

si sestavovaly různé výsledkové 

tabulky. O zápasech mistrovské, 

či alespoň městské soutěže, 

zatím nemohlo být ani řeči.

V období protektorátu si 

Vítkovice udržovaly vysoký herní 

standard, změnily název klubu 

na ČSK (Český sportovní klub), 

aby alespoň tak vyjádřily tichý 

vzdor proti fašismu. Dokonce

se ČSK Vítkovice udržel 

ve špičce protektorátní ligy 

v letech 1939-1943, kdy 

sestoupil a do nové I. ligy ČSK 

se probojoval už jako Vítkovické 

železárny v roce 1949.

Ihned poté postoupily Vítkovice 

do nejvyšší české soutěže 

a krátce nato se staly vicemistry. 

V období od roku 1950 až 1960 

přišel historicky první mistrovský 

titul, ale hned poté následoval 

také pád až do druhé ligy.

V minulé sezóně uteklo Vítkovicím o dva body předkolo 
play off a i když od barážových příček měl tým daleko, 

spokojenost na severu Moravy panovat nemohla. V kádru 
nastalo mnoho změn, mužstvo opustili například Jiří Burger, 
Jan Štencel, David Štich, Jan Káňa, či Petr Strapáč. Naopak 
nově jsou ve Vítkovicích Jan Výtisk, Ondřej Roman, nebo Ivan 
Baranka. Výrazně posily ale dorazily až v průběhu sezóny
v podobě Marka Hrbase a především Yana Šťastneho, coby 
syna slovenské hokejové legendy Petera Šťastného.

Vítkovický hokej pak zažíval 

krušné chvilky. Hrála se první liga, 

tam ale nastalo šestileté období 

půstu, kdy se téměř nic význam-

ného pro klub nedělo. Mezi 

roky 1992 až 1999 nechyběli 

vítkovičtí hokejisté v play-off ani 

jednou, a pak už se dostali zpět 

mezi elitu. Po roce 2001 přišel 

ke kormidlu Alois Hadamczik, 

pod jehož vedením vybojoval tým 

bronzové a následně i stříbrné 

medaile. Největší naději pak 

Vítkovice vkládaly do sezóny 

2004/2005, kdy probíhala výluka, 

nakonec ale skončily v semifi nále.

V ročníku 2014-15 měl už nově 

STEEL sérii špatných zápasů 

a to trenérská dvojice Oremus 

– Šimíček. Na místo hlavního 

trenéra usedl Ladislav Svozil 

a jeho asistentem se stal Jakub 

Petr. Tato dvojice dotáhla tým 

do předkola play off, ve kte-

rém ale Moravané podlehli 

1:3 na zápasy Pardubicím 

a sezóna pro ně skončila.



TAHOUNI VÍTKOVIC

Další klubová ikona, která je věrna stejným bar-

vám od začátku hokejové kariéry. Největší úspěch 

proto zažil v letech 2010 a 2011, kdy získal se 

severomoravským týmem stříbrné medaile. 

Kdo by nechtěl mít v týmu syna slovenské 

hokejové legendy Petera Šťastného. Yan je 

sice menší postavy, ale díky rychlým nohám 

a patřičnému důrazu odvede spoustu práce 

na obou stranách kluziště. Zkušenosti má 

napříč hokejovým světem. V NHL odehrál 

v barvách Bruins a Blues 91 uktání, 

v KHL oblékal dres CSKA, několik sezón 

odehrál v Německu, nebo Švédsku.

 

27
Yan Šťastny
34 let, útočník

Vítkovický hokej reprezentuje od mládežnických 

kategorií, stejně tak českou republiku na vr-

cholných akcích. Rychlého forvarda s přesnou 

přihrávkou si všimli také v zámoří a výsledkem 

bylo draftování klubem Dallas Stars. Roman 

se snažil do prestižní soutěže prosadit, ale 

během dvou let působil pouze na farmě. 

Vrátil se do Vítkovic, odkud si minulou sezónu 

odskočil zahrát KHL. V letech 2013 – 2015 

byl nejproduktivnějším vítkovickým hráčem.

23
Ondřej Roman
27 let, útočník

Bojovný houževnatý a řízný obránce se vrátil na 

místo počátku. Právě ve Vítkovicích s hokejem 

začínal a před 13 lety se odtud vydal na svou 

hokejovou pouť, která vyvrcholila ziskem 

mistrovského titulu s Bílými Tygry Liberec, 

které populární vousáč dovedl k velkému 

triumfu v roli kapitána. Vedení vítkovického 

klubu si od Výtiska slibuje přínos nejen díky 

jeho tradičnímu zapálení při hře, ale také pro 

vůdčí schopnosti mimo ledovou plochu.

Aktuálně je Jan Výtisk jednoznač-

ným lídrem Radegast Indexu.

6
Jan Výtisk
35 let, obránce

69
Roman Szturc
27 let, útočník

Obousměrné rychlonohé křídlo se před dvěma 

lety vrátilo do svého mateřského klubu, aby po-

zvedlo vítkovický hokej k vyšším příčkám. Zatím 

se ale nemohlo naplno rozjet, protože v každé 

sezóně přišly nějaké zdravotní patálie. Aktuálně 

je Olesz opět mimo sestavu a údajně se jedná 

o zlomeninu ruky. Bronzový olympijský medai-

lista má velké zkušenosti nejen z reprezentace, 

ale také z NHL, kde odehrál 365 zápasů.

57
Rostislav Olesz
31 let, útočník

OPORY SOUPEŘE — 7 

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

MOUNTFIELD HK VÍTKOVICE 3:4 SN

VÍTKOVICE MOUNTFIELD HK 2:3
MOUNTFIELD HK VÍTKOVICE 5:2
VÍTKOVICE MOUNTFIELD HK 1 :2

VÍTKOVICE MOUNTFIELD HK 3:2

SEZÓNA 2015/2016

SEZÓNA 2016/2017

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 233 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Jan Výtisk – 35 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Daniel Kurovský – 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Lukáš Kovář  – 200 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Dominik Kafka – 170 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Lukáš Kovář  – 107 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Dominik Kafka – 70 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Ivan Baranka, Karol Sloboda, 

Machael Vandas, 

Chorvatsko – Ivan Pužič, Kanada, USA – Yan Šťastny 

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 24,55 let









SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 

Až tě chytím, tak tě sním. Plácneme si?

Béda skáče skrčku přes brankovou konstrukci.

Výraz ve tváři ve chvíli, kdy už víte, co se stane.







14 — HOKEJOVÝ PELMEL 

14 — HOKEJOVÝ PELMEL



HOKEJOVÝ PELMEL — 15 

MASKOT
Postava, která reprezentuje určitou 

skupinu lidí se stejným zájmem nemusí 

patřit pouze do sportovního prostředí. 

Má za úkol více propojit určitý subjekt

 se zákazníky, potažmo sportovní klub 

s fanoušky. Jedním z nejznámějších 

a nejstarších maskotů je 

pneumatikový mužík „Bibendum“ 

z roku 1898.

HOKEJOVÝ 
PELMEL

Volba maskota často 

odráží požadované kvality. 

Typickým příkladem je symbol 

bojovnosti, jako vlastnosti 

pro sport tak symbolické. 

Proto si mnoho sportovních 

klubů vybírá za maskota 

například dravé zvíře.

Pojďme se teď podívat 

za hokejovými maskoty. 

Jedním z nejznámějších je 

v NHL Al - osminohá chobotnice 

klubu Detroit Red Wings. 

Tradice vznikla u Rudých Křídel 

už v roce 1952, kdy fanoušci 

vhodili na led opravdovou 

chobotnici, která měla 

symbolizovat tehdejší sérii osmi 

výher k zisku Stanley cupu.

Nejstarším maskot v kanadsko-

americké soutěži a v hokeji 

vůbec pochází z kanadského 

města Calgary. Tamní klub 

Calgary Flames vytvořil v roce 

1983 postavu lovce Harveyho, 

který byl v roce 2004 vyhlášen 

nejlepším maskotem v NHL.

Pittsburgh Penguins má 

za maskota postavičku 

s názvem Iceburgh. Jedná 

se o složeninu ze slov led 

a Pittsburgh. Zviditelnil 

se také ve fi lmu „Náhlá 

smrt“ z roku 1995 s Van 

Dammem v hlavní roli.

V roce 1999 vznikl Sharkie jako 

maskot klubu San Jose Sharks. 

Slavností představení Žraločka 

mohlo skončit neslavně. Před 

utkáním s Detroitem se triko 

maskota při spouštění od stropu 

arény zapletlo do slaňovacího 

zařízení a Sharkie zůstal viset asi 

10 metrů nad ledem. Pracovní 

štáb naštěstí zasáhl včas.

V klubech, působících v české 

nejvyšší soutěži, už je také 

maskot v domácích zápasech 

také běžným jevem. Měl by 

především umět potěšit ty 

nejmenší fanoušky. Tady je jejich 

seznam. Jediným extraligovým 

klubem, který maskota nemá, 

je HC Dynamo Pardubice.

HC OCELÁŘI TŘINEC – DRÁČEK WERKÁČEK
HC ŠKODA PLZEŇ – INDIÁN
HC SPARTA PRAHA – SPARŤÁK
HC VÍTKOVICE RIDERA – RYTÍŘ VÍTEK
HC ENERGIE KARLOVY VARY – VARAN
PSG ZLÍN – BERAN
BK MLADÁ BOLESLAV – EMBÍK
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – TYGŘÍK BÍTY
HC VERVA LITVÍNOV – GEPARD VERVÁK
HC KOMETA BRNO –  LEDNÍ MEDVÍĎATA 

NANUK A KOMETA
PIRÁTI CHOMUTOV – PICAROON
HC OLOMOUC – KOHOUT KOKRHÉL 

MOUNTFIELD HK 
PŘED NÁVRATEM HOKEJOVÉHO KLUBU
Z HRADCE KRÁLOVÉ DO EXTRALIGY BYL 
MASKOTEM KRÁLOVSKÝCH LVŮ LVÍČEK 
MECHOVÁČEK. OD ÚNORA 2014 UŽ SE PROHÁNÍ 
PO ZIMNÍM STADIONU JEHO MLADŠÍ BRATŘÍČEK. 
JE TO LEV A JMENUJE SE MOUNTY.



16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Rozhodně to nebylo nic příjem-

ného, nejsem naštěstí zvyklý 

být častěji zraněný. Na druhou 

stranu si ale uvědomuju, že to 

k vrcholovému sportu patří. 

Důležité je, aby to nebylo nic 

vážného, co vyřadí hráče třeba 

na měsíce. Ale i to se samo-

zřejmě stává. Už je to za mnou, 

takže teď se především soustře-

dím na to, abych byl na návrat 

na led co nejlépe připraven 

a mohl pomoci celému týmu.

Během devíti let jsi v osmi 
sezónách odehrál pokaždé 
všechny zápasy. Nerozhodí 
pak takového železného 
muže delší absence?
To ne, k hokeji to patří a já si 

z menších zranění rozhodně 

nedělám těžkou hlavu. Jasně, 

že člověka štve, že nemůže být 

na ledě a bojovat s rukama 

o vítězství. Mnohdy je ně-

jaké zranění dílem náhody, 

nebo shody okolností. Je ale 

Š est extraligových zápasů vynechal kvůli zranění Rastislav 
Dej. Obousměrné křídlo se tak přidalo na soupisku pěti 

až šesti klíčových hráčů A-týmu, kteří se ve stejném období 
ocitli na marodce. 28letý útočník se už dal dohromady a stihne 
poslední dvě utkání před reprezentační přestávkou. A jak se 
ohlíží za dny, kdy nemohl pomoci na ledě?

MUSÍME SI TO 
SROVNAT V HLAVĚ 
A VOZIT BODY 
I Z VENKU, ŘÍKÁ 
RASTISLAV DEJ



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 

důležité, aby se každý o své 

tělo staral co nejlépe. To 

znamená dobrou regeneraci, 

přípravu a životosprávu celkově. 

Teď už věřím, že jsem si to 

vybral a zdraví bude sloužit.

Marodka bohužel zasáh-
la mužstvo ve větší míře 
najednou. Navíc v nároč-
né době. To se nesešlo 
dvakrát šťastně, že?
Přišlo to v nejméně vhodnou 

dobu. Když hrajete třikrát týdně 

několikrát za sebou, není to pro 

tým jednoduché a s takovou 

marodkou no platí dvojnásob. 

Ale myslím si, že se kluci bili 

i v okleštěné sestavě statečně. 

Tak snad jsme si už to penzum 

většího počtu zraněných 

vybrali do konce sezóny. Teď 

už se budeme postupně vracet 

a musíme se snažit zapracovat 

do sestavy o pomoci vyhrávat 

také na ledě soupeře, proto-

že když hrajeme venku, tak 

nám to zatím moc nejde.

Čím to podle tebe je? Doma 
ztratíte v normální hrací době 
jediný zápas a vyhrát venku 
se dlouhodobě nedaří. Je to 
hlavně cizím prostředím?
Ono to tak vypadá, ale nás 

nesmí zajímat, jestli hrajeme 

doma, nebo venku. Jsme 

profesionálové a musíme se 

umět připravit tak, abychom 

vozili body i z cizího ledu. Určitě 

je rozdíl, když hrajete před svými 

fanoušky, venku zase ženou ten 

druhý tým, ale na to nesmíme 

hledět. Každý z nás si to musí 

srovnat v hlavě a makat naplno, 

ať hrajeme kdekoliv. Je úplně 

jasné, že musíme vozit body 

z venku, to je velmi podstatné. 

Bojovat stejným způsobem 

na svém i cizím stadionu. 

A musíme začít hned, není 

na co čekat. Pokud by to tak 

nebylo, nemůžeme nikdy mluvit 

o úspěšné sezóně. Já pevně 

věřím tomu, že se to zlepší.

Když se řekne vítkovický 
hokej, co se ti vybaví?
Vyrovnané zápasy. Vždycky 

se s nimi taháme o jeden gól. 

Rozhodně mají kvalitní mužstvo, 

které se přes léto částečně 

pozměnilo. Myslím si, že to 

opět bude o té bojovnosti. 

Chce to být hodně na puku 

v útočném pásmu. Většinou, 

když se přijeli, tak se zatáhli 

a hráli na rychlé protiúto-

ky. Musíme si dávat pozor 

na zbytečně ztracené kotouče.

Čeká vás reprezentač-
ní přestávka, ale to asi 
neznamená, že se bude 
jenom odpočívat, že?

Je důležité, že se vyprazdňuje 

marodka a nám těch pár dnů 

určitě pomůže v tom, abychom 

se dali dohromady. Nejen po té 

zdravotní stránce. Ale zahálet 

určitě nebudeme. Potřebujeme 

se pořádně připravit a udělat 

vítěznou šňůru. Na delší odpoči-

nek bude dost času po sezóně. 

ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

15:20 TŘINEC - SPARTA
15:30 CHOMUTOV - LITVÍNOV
15:30 ZLÍN - MLADÁ BOLESLAV
16:00 LIBEREC - PARDUBICE
17:00 BRNO - PLZEŇ
17:00 MOUNTFIELD HK - VÍTKOVICE

17:20 OLOMOUC - KARLOVY VARY

DNEŠNÍ ZÁPASY:
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BEZ BOJOVNÝCH 
VÝKONŮ TO ROZHODNĚ 
NEPŮJDE, ŘÍKÁ TRENÉR 
JUNIORŮ ALEŠ KRÁTOŠKA

Jak jste zatím spokojen s do-
savadním průběhem sezóny?
Po velmi dobré přípravě byl 

začátek poměrně rozpači-

tý. Ukázalo se, že tempo 

juniorské extraligy je přece 

jen něco jiného, což se hned 

na začátku potvrdilo. Někteří 

z hráčů si mysleli, že to půjde 

i bez bojovných a zarputilých 

výkonů a výsledky se dostaví 

samy. Ihned se ale přesvědčili 

o opaku. Zápasy byly zatím 

hodně vyrovnané, až na ten 

domácí s Třincem, ve kterém 

jsme 0:6 prohráli. Většinu 

z nich jsme ztratili jen rozdílem 

jednoho gólu, někdy i dost 

nešťastně. Rozhodně se ale 

nemůžeme na nic podobného 

Junioři hradeckého Mountfi eldu zatím zažívají nelehkou 
sezónu. Jejich vstup do soutěže nebyl příliš vydařený, 

což ještě zkomplikovala rozsáhlá marodka. Týmu tak jistě 
přijde vhod reprezentační přestávka, která nabídne prostor 
na regeneraci a také zhodnocení úvodní části extraligového 
ročníku trenérem juniorů Alešem Krátoškou.

vymlouvat. Další smolnou ka-

pitolou jsou zranění, se kterými 

pořád ještě dost bojujeme. 

Poslední tři týdny hrajeme 

stále na tři pětky a v sestavě 

musíme improvizovat, někdy 

se objeví i obránce mezi 

útočníky. Po pauze bychom 

rádi všechny uzdravené znovu 

zapracovali do týmu. Zároveň 

se nám vrací Martin Hejna, 

který byl začátkem sezony 

puštěn na rozehrání do Jihlavy.

V bilanci odehraných zápasů 
máte paradoxně lepší výsled-
ky na venkovních stadionech. 
Čím si to vysvětlujete?
Minulou sezónu to bylo přesně 

naopak, kdy jsme na domá-

cím ledě vyhrávali. Je možné, 

že o to víc se na nás ostatní 

kluby připraví a nic tu nepod-

cení. Letos se nám domácí 

výkony opravdu moc nedaří. 

Uvidíme, jak to budete vypadat 

po pauze, kdy odehrajeme 

několik zápasů v Hradci 

a rádi bychom se na ně 

pořádně připravili. Věříme, 

že se v nich do budoucna 

budeme už jen zlepšovat.
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HRÁČI SI TEĎ 
POTŘEBUJÍ HLAVNĚ 
ODPOČINOUT 
A ZNOVU NABRAT 
CHUŤ

Výsledky jste až donedáv-
na měli jako na houpačce, 
poslední tři zápasy jste 
ale dokázali vyhrát. Není 
škoda, že zrovna teď přišla 
reprezentační pauza?
To si nemyslím. Kvůli zmí-

něným zraněním jsme hráli 

v zápasech na maximum 

a hráči toho musí mít opravdu 

dost. Nyní bude prostor 

na regeneraci a doléčení 

všech hráčů na marodce. 

O to lépe se nám po skon-

čení přestávky bude hrát.

Co bude hlavní náplní 
reprezentační pauzy?
Většina z týmu dostala volno, 

protože si potřebuje od ho-

keje odpočinout a znovu 

nabrat síly i chuť do dalších 

zápasů. Trénovat momentál-

ně budou jen kluci, kteří se 

vracejí do sestavy po zranění.

V přesilových hrách jste 
nejméně skórujícím tý-
mem. Jak moc se budete 
v tréninku zaměřovat právě 
na tuto herní situaci?
Přesilovky trénujeme pořád. 

Už se nám dokonce zdá, 

že čím víc je trénujeme, tím 

hůře to pak dopadá (směje 

se). Snažíme se klukům co 

nejvíc věcí vysvětlit a pak to 

s nimi trénovat, v zápase to 

zatím bohužel moc nefunguje. 

Nezbývá než jen věřit ve zlep-

šení a přesilové hry dál pilovat.

Kluci mají velký potenciál. 

Věříme, že se bodově rozehrají

Zatím se vám příliš nedaří 
proměňování šancí, na dru-
hou stranu máte druhý 
nejnižší počet inkasova-
ných gólů. Čekal jste před 
sezónou takový obraz hry?
Předpokládali jsme, že situace 

bude přesně obráceně a roz-

hodně jsme očekávali mnohem 

více vstřelených gólů. Od za-

čátku sezóny nám dělá důraz 

před brankou a proměňování 

šancí velký problém, na dva 



22 — MLÁDEŽ

Vydal Mountfi eld HK, a.s., uzávěrka 27. 10. 2016. 
Texty: Tomáš Borovec a Matouš Soukup
Neoznačené fotografi e: Stanislav Souček, archiv. 
Grafi cké zpracování: Euro Agency, s.r.o., tisk: V&H Print Hlávko s.r.o.

góly tak budeme jen těžko 

vyhrávat. Zápas v Liberci už 

vypadal lépe, ale stále máme 

ještě dost práce před sebou.

Nejproduktivnější hráč 
Mountfi eldu drží až 
68. pozici v tabulce celé 
soutěže. Nepostrádáte 
i nějakou tu individuální sílu?
Je to tak, minulý ročník jsme 

v nejlepší patnáctce měli tři 

čtyři hráče. Je tu několik kluků, 

kteří mají velký potenciál se 

prosazovat mnohem častěji, 

a doufáme, že to časem přijde 

a oni se bodově rozehrají.

V seniorských týmech se 
v období nezdarů většinou 

sahá po posilách. Jak je 
tomu v juniorské kategorii?
Už na začátku srpna jsme 

týmu řekli, že chceme a bude-

me pracovat hlavně s tím, co 

máme. Do všech týmů se ale 

hlásí posily ze zahraničí, ať už 

ze Slovenska nebo například 

z Německa. My všechny tyto 

možnosti odřekli a věříme 

našemu kádru. Je zde i několik 

starších dorostenců, kteří nám 

vypomáhají a mají tak možnost 

se zlepšovat ve starší kategorii.

ŠANCE NA POSTUP 
DO PLAY OFF JE 
STÁLE REÁLNÁ
Přetrvává stále předsezónní 
cíl v podobě účasti v play off?
Je pravda, že do play off 

jde jenom osm týmů 

z 18, a aktuálně jsme 

na desátém místě. Pořád 

před sebou máme velkou 

spousta zápasů a reálná 

šance tady pořád určitě je.

Situace v tabulce je tedy 
nesmírně vyrovnaná. 
Čekal jste takový vývoj?
Abych pravdu řekl, něco 

podobného jsem i očeká-

val. Klidně můžete porazit 

prvního, a poté s posledním 

prohrát. Všechno je o přístupu 

k jednotlivým zápasům. Nechci 

samozřejmě dělat závěry už 

nyní, když máme odehráno jen 

šestnáct utkání, každopádně 

bychom si postup do nejlepší 

osmičky moc přáli. Zároveň 

ale víme, jak náročné to bude.
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