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Vážení hokejoví fanoušci,

ještě ani neskončil poslední podzimní měsíc a hradečtí hokejisté už mají odehraných 26 utkání. To 

znamená, že dnešním duelem otevírají druhou polovinu sezóny. Právě dnes na nás také dýchla 

o něco více atmosféra Vánoc, protože mnozí ve svých domovech zapálili první adventní svíčku. 

Měla by tak začínat doba rozjímání a zklidnění. To snad ale v dnešní době ani pořádně nejde, 

a tak bych se rád zastavil u dalšího symbolu předvánočního času, a tím je dobročinnost.

Je dobré si alespoň někdy uvědomit, že jsou kolem nás jednotlivci, kteří se perou s životem 

mnohem obtížněji a výhra je pro ně pojmem, jenž má mnohem hlubší význam, než ta na 

ledové ploše mezi dvěma hokejovými týmy, na kterou se všichni těšíme. Proto se hokejový klub 

Mountfi eld HK také rozhodl pomoci a rozjíždí charitativní akci, která by měla přinést potřebné 

peníze handicapovaným dětem. Akci, která ke svému životu potřebuje hráče i Vás, fanoušky.

Nazvali jsme ji „Skóruj pro…“, protože klíčové bude, kolik hokejisté A-týmu nasázejí branek 

v extraligových zápasech svým soupeřům. Právě tolik totiž bude k dispozici vyrobených 

puků ve speciální edici a jejich pořízením můžete skórovat spolu s hráči ve prospěch 

handicapovaných dětí. Odměnou bude originální puk podepsaným hokejistou, vstupenky na 

vybraný duel, pamětní fotografi e a především skvělý pocit, že umíme někomu pomoci.

Skóruj pro… začíná příštím utkáním 2. prosince, ale mi věříme, že trefovat 

soupeřovu branku tím nejlepším možným způsobem dokážou hradečtí hokejisté 

také dnes. Pro sebe, pro fanoušky, pro radost. A tak hurá na Zlín!

HRADEC OLÉÉÉ!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

SKÓRUJ PRO…

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 25. KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 16 946 400 369 1,97 92,25 1

90 Ondřej Kacetl 1990 9 487 214 192 2,71 89,72 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 24 4 7 11 0 10

15 Blaž Gregorc 1990 25 3 5 8 -2 6

23 René Vydarený "A" 1981 19 1 6 7 10 10

19 Martin Pláněk 1991 21 1 5 6 7 16

13 Martin Štajnoch 1990 25 2 1 3 2 36

4 Jake Newton 1988 16 1 1 2 -8 2

28 Aleš Pavlas 1982 12 0 1 1 -2 8

69 Zdeněk Čáp 1992 24 1 0 1 -4 12

18 Jindřich Barák 1980 6 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 25 7 15 22 -1 6

96 Richard Jarůšek 1991 25 9 12 21 9 14

22 Jiří Šimánek 1978 25 3 11 14 0 12

27 Rastislav Dej 1988 19 5 6 11 6 10

9 Bedřich Köhler 1985 25 6 5 11 4 22

25 Andris Džerinš 1988 16 4 6 10 6 8

65 Rudolf Červený "A" 1989 15 4 4 8 2 20

16 Roman Kukumberg 1980 18 4 3 7 5 4

91 Tomáš Knotek 1990 25 3 3 6 -3 2

29 Michal Dragoun 1983 13 2 3 5 -2 8

98 Radovan Pavlík 1998 21 1 1 2 -4 4

92 Lukáš Nedvídek 1994 16 1 0 1 -2 0

93 Petr Beránek 1993 1 0 0 0 0 0

17 Ondřej Kopta 1995 5 0 0 0 0 0

63 Jaroslav Dvořák 1999 6 0 0 0 -1 2

71 Jan Veselý 1994 10 0 0 0 -5 6

aktualizováno 24. 11.



PSG ZLÍN

 PSG Zlín, s.r.o. Zimní stadion L. Čajky, Březnická 4068, 760 01 Zlín

Klubové barvy: žlutá a modrá
  www.hc-olomouc.cz

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

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

39 Libor Kašík 1992 20 1139 590 526 3,37 89,15 1

42 Tomáš Štůrala 1985 6 245 111 96 3,67 86,49 0

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

59 Oldrich Kotvan 1990 22 3 8 11 -8 36

44 Miroslav Blaťák 1982 20 0 5 5 -13 2

11 Jiří Marušák "C" 1975 23 1 4 5 -4 24

15 Martin Matějíček 1991 19 0 3 3 -2 8

95 Antonín Bořuta 1988 21 0 2 2 -9 8

5 Tomáš Žižka "A" 1979 23 1 1 2 1 12

82 Ondřej Holomek 1990 5 0 1 1 1 0

7 Oldřich Horák 1991 9 0 1 1 -10 4

ÚTOČNÍCI

71 Roberts Bukarts 1990 22 9 9 18 -3 4

81 Petr Holík 1992 23 8 8 16 -7 6

27 Antonín Honejsek 1991 23 5 8 13 -11 10

18 Roman Vlach 1989 21 6 5 11 -6 10

25 Pavel Kubiš 1985 23 6 5 11 -11 14

62 Robert Říčka 1989 23 5 5 10 -5 8

29 David Šťastný 1993 14 3 4 7 0 2

87 Ondřej Veselý "A" 1977 16 0 4 4 0 14

10 Martin Podešva 1988 18 2 2 4 -3 12

22 Jiří Ondráček 1988 16 3 0 3 -4 8

88 Zdeněk Okál 1990 5 1 1 2 -3 4

12 Filip Chytil 1999 16 0 2 2 -6 14

23 Tomáš Čachotský 1982 1 0 1 1 0 0

28 Jiří Goiš 1989 7 1 0 1 -3 10

93 Antonín Pechanec 1991 3 0 0 0 -1 2

91 Daniel Štumpf 1991 3 0 0 0 0 0

23 Michal Popelka 1993 6 0 0 0 -1 2

97 Michal Gago 1997 9 0 0 0 -1 14

93 Jan Maruna 1989 9 0 0 0 -2 0

aktualizováno 24. 11.

Miloslav Sedlák, kustod

Patrik Hučko, masér

Tomáš Brabec, fyzioterapeut

MUDr. J. Gatěk, MUDr. J. Duben, lékaři

Robert Svoboda, trenér

Martin Hamrlík, trenér

Richard Hrazdira, trenér brankářů

Martin Kotásek, vedoucí mužstva



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

Počátky organizovaného 

ledního hokeje ve Zlíně se datují 

od roku 1929, kdy první hokejoví 

průkopníci vyjeli na led. Snaha 

ustanovit hokejový oddíl se 

udála sice už v první polovině 

20. let, ale velkou překážkou 

bylo počasí. A tak byl první 

zástupce zlínského hokeje, 

hokejový klub SK Baťa Zlín, 

založen až v sezoně 1928/29. 

Mužstvo nového hokejového 

oddílu sehrálo 13. ledna 1929 

své první historické utkání se 

Sokolem Kroměříž a prohrálo 2:7.

V ročníku 1930/31 hrál Zlín 

ve druhé třídě a o rok později 

se mu podařilo postoupit výš. 

Na začátku 30. let vzniklo 

pod hlavičkou SK Baťa také 

první mládežnické družstvo. 

Počasí lednímu hokeji sice moc 

nepřálo, ale tato hra se pomalu 

začínala ve Zlíně rozvíjet.

Přesto na postup do vyšších 

soutěží čekal hokej v Baťově 

městě hodně dlouho. 

Ani po válce a únorových 

událostech to nebylo lepší. 

Na začátku 50. let vyhrál 

tehdejší Gottwaldov čtyřikrát 

za sebou skupinu krajského 

přeboru, ale rozhodující zápasy 

o postup nezvládl ani jednou.

Výsledky přišly až poté, co vyrostl 

nový stadion a s tím se i zlepšily 

podmínky pro celkový rozvoj 

kvality hokeje ve městě. Hala 

byla postavena v roce 1957, 

kdy se Gottwaldovu zároveň 

podařilo postoupit do divize. 

Hokejisté Zlína nevstoupili do minulé sezóny zrovna úspěšně 
a od úvodních kol se nacházeli ve spodních patrech tabulky. 

Postupem času ale přišlo výrazné zlepšení a trenér Vlach, kterému 
byla i v těžkých časech vyslovena důvěra od vedení klubu, vytáhl 
tým až do pozic znamenajících boje v předkole play off. Tam Ševci 
překvapivě vyřadili Třinec, ale ve čtvrtfi nále už byla Sparta nad 
jejich síly. Podobný scénář se zatím píše také v novém ročníku. 
Tentokrát už hlavní kouč svou pozici neudržel a před pár dny byl 
Vlach vyměněn za dvojici Robert Svoboda – Martin Hamrlík.

Tam setrval jen jediný rok 

a přišel další posun – tentokrát 

už do druhé ligy. Také tam se 

gottwaldovští ohřáli jedinou 

sezónu. Soutěž vyhráli a dostali 

se mezi elitu. Tam setrvali jeden 

rok, po kterém přišel sestup, 

ale pouze na dva roky.

Houpačku a pendlování 

mezi nejvyšší soutěží a první 

ligou zažívali v Gottwaldově 

pravidelně v 60. a 70. letech. 

První velký extraligový úspěch 

přišel v roce 1985, kdy klub 

dosáhl na bronzové medaile. 

Po roce 1989 přišla pochopitelná 

změna v názvu města a návrat 

k původnímu – Zlín. Co se týče 

hokeje, mužstvo se začalo 

pravidelně umisťovat po základní 

části v nejlepší osmičce.

Druhý ročník samostatné české 

extraligy přinesl krásnou fi nálovou 

sérii mezi Zlínem a Vsetínem. 

Tentokrát ale Berani odešli 

poraženi. To samé se opakovalo 

i v roce 1999, kdy byl opět 

tým ze Vsetína nad zlínské síly. 

Mistrovského titulu se ale příznivci 

Baťova města dočkali. Zlato mohli 

slavit v roce 2004, kdy ve fi nále 

Zlín porazil pražskou Slávii. 

O pohár hráli Čajánek a spol 

také o rok později, tentokrát 

ovšem dominovali Pardubice.

Po několika slabších sezónách 

byl v roce 2014 klub ze Zlína 

prvním soupeřem Mountfi eldu HK 

v play off. Ševci nejen, že uspěli 

v této sérii, ale nakonec předvedli 

parádní cestu za historickým 

triumfem v české extralize. 

Hned následující rok měli zlínští 

pořádnou pomistrovskou 

kocovinu, ale nakonec postoupili 

do čtvrtfi nále, kde těsně prohráli 

s brněnskou Kometou 3:4 

na zápasy. Po sezóně ukončili 

kariéru Petr Čajánek s Petrem 

Leškou a Bedřich Köhler se 

upsal Mountfi eldu HK.



TAHOUNI ZLÍNA

Rodák ze Zlína a místní odchovanec se opírá 

o svou rychlost a šikovnost. Těmito dovednost-

mi umí výtečně nahradit menší výšku. 

Patří k nejproduktivnějším hráčům celé 

extraligy. Už ve svých 20 letech nasbíral 

v základní části 35 kanadských bodů. 

V minulé sezóně to bylo ještě o 6 víc a v cel-

kovém pořadí nejvyšší soutěže obsadil Holík 

osmé místo. Pravidelně také obléká repre-

zentační dres, ve kterém odehrál 16 utkání.

81
Petr Holík
26 let, útočník

Od mládí hrál za Trnavu a po roční zkoušce v zámoří podepsal smlouvu ve Zlíně, kde je už pátou 

sezónu. Urostlý bek umí být důrazný v osobních soubojích a zároveň produktivní směrem dopředu. 

V minulé sezóně byl s osmi góly pátým nejlepším střelce týmu a zároveň se napevno zabydlel ve sloven-

ském národním celku. Během léta absolvoval operaci tříselné kýly a podepsal kontrakt na další rok. 

 

59
Oldrich Kotvan
26 let, obránce

Zlínský odchovanec se po deseti letech 

vrátil do svého rodného města. K tradičně 

precizní defenzivní práci dokázal přidat také 

na produktivitě a do nového ročníku oblékl 

dres s kapitánským „C“, které už dříve nosil 

před šesti lety v Mladé Boleslavi. Přebral tak 

v týmu vůdčí roli po Čajánkovi s Leškou, kteří 

ukončili své kariéry. Na své hokejové cestě 

si zahrál ve Finsku, Švédsku a také v KHL, 

kde oblékal dres Balašichy a Novokuzněcku. 

 

11
Jiří Marušák
40 let, obránce

Útočník, který umí zahrát na obou kříd-

lech, pochází z hokejové rodiny. V lotyšské 

nejvyšší soutěži působil jeho otec Ralfs, 

20letý bratr Richards zkouší prorazit 

do NHL a o profesionálním hokeji sní i 

nejmladší Rodžers. Od mládežnických let 

hrál Roberts za reprezentaci na světových 

šampionátech, kde byl, stejně jako v Rize 

a KHL v jednom týmu s královéhradeckým 

Andrisem Džerinšem. Ve Zlíně odehrál 

během minulého ročníku 36 utkání, ve 

kterých vstřelil 19 gólů a přidal 12 asistencí.

71
Roberts Bukarts
26 let, útočník

OPORY SOUPEŘE — 7 

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

MOUNTFIELD HK ZLÍN 2:1
ZLÍN MOUNTFIELD HK 2:1
MOUNTFIELD HK ZLÍN 3 :1
ZLÍN MOUNTFIELD HK 4:1

ZLÍN MOUNTFIELD HK 3:2 P

SEZÓNA 2015/2016

SEZÓNA 2016/2017

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 206 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Jiří Marušák  – 40 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Filip Chytil – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Oldrich Kotvan  – 194 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Petr Holík – 171 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Oldrich Kotvan  – 103 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Petr Holík – 73 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Oldřich Kotvan, Daniel Štumpf 

Lotyšsko –  Roberts Bukarts

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26,9 let









SKÓRUJ PRO...  — 11 

JAKÝM ZPŮSOBEM?

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti 
1 000 korun. Stačí, pokud si koupíte v dané hodnotě puk, který je vyroben ve 
speciální edici. Kotouč bude opatřen klubovým logem, logem charitativní akce 
a originálním podpisem hráče, který skóroval. K tomu každý dárce dostane 
dvě vstupenky na extraligový zápas a pamětní fotografi i s hráči A-týmu.

Další informace budou zveřejněny na klubových stránkách Mountfi eldu HK, 

sociálních sítí, či během domácích utkání.

Bude tedy záležet na tom, jak budou hokejisté Mountfi eldu HK produktivní, 
protože ke každému gólu, který soupeři vstřelí, bude vydán právě jeden kotouč.

1 GÓL = 1 PUK
1 PUK = 1 000 KČ

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM 
PRO DOBROU VĚC!
POMOZTE 
HANDICAPOVANÝM  
DĚTEM!
Prvním prosincovým 
zápasem, kdy Mountfi eld 
HK nastoupí 2.12. 
v Chomutově, startuje 
charitativní akce, která 
bude probíhat až do 
konce aktuálního ročníku. 
A pomoci můžete i Vy! 

může přinést handicapovanému dítěti 
který je vyroben ve 

kc







14 — SPOUŠŤ STANDY SOUČKA

Chvíle, kdy Kuko v mžiku 

spočítal Fo = mv2/r 

a byl přesnější, než laser

Chvíle, kdy i hokejoví 

fanoušci zkrotnou

Chvíle, kdy chce hokejista ještě hrát, aby vzápětí poznal, že to opravdu nepůjde



HOKEJOVÝ PELMEL — 15 

OD LOPAT 
AŽ K ROLBĚ
K čemu by byly hokejistům skvělé 

bruslařské dovednosti, kdyby se 

nože nemohly zakrojit do perfektně 

připravené ledové plochy. Dnes už 

nikoho nenapadne, že by po odehrání 

jednotlivých zápasových třetin 

v nejprestižnějších hokejových ligách 

nevyjížděly do akce „rolby“. Ale ještě 

v 50. letech minulého století se led 

připravoval mnohem náročnějším 

způsobem.

HOKEJOVÝ 
PELMEL

Na začátku 20. století 

se hrál hokej na dva 

půlhodinové poločasy. Hráči 

se ale s přibývajícím časem 

bořili do navátého sněhu, 

a protože se v tu chvíli 

spíše chodilo, než bruslilo, 

rozdělil se zápas v roce 1910 

na třetiny po 20 minutách.

Led se tehdy upravoval 

ručně. Během přestávek 

se popadly škrabky, lopaty, 

kýble s vodou a „technická 

četa“ měla co dělat, aby 

celý led včas připravila 

na další část hry. Jedna 

skupina odházela ledovou 

tříšť, druhá seškrábala 

nerovnosti, další kluziště 

polila vodou a hadry plochu 

uhladila. Samozřejmě spousta 

rýh ale na ledě zůstala.

Později se používaly traktory, 

které za sebou táhly 

škrabadlo, tak se příprava 

alespoň trochu zrychlila. 

Převratná změna ale přišla 

až v roce 1949, kdy italský 

podnikatel žijící v Kalifornii 

Frank Zamboni vynalezl 

zařízení, kterému se u nás 

podle jednoho z výrobců 

začalo později říkat rolba. 

Zamboni ji montoval v garáži 

několik let a základem mu 

byl vrak armádního terénního 

auta. Nakonec sestavil 

kombinaci traktoru s lednicí, 

která vyžehlila ledovou 

plochu za pár minut. 

Dnešní vnuk zakladatele 

fi rmy Donald Zamboni 

stále řídí fi rmu, která vyrábí 

ty nejkvalitnější stroje 

na úpravu ledu. Označení 

rolba vzniklo v roce 1962, 

kdy byla ve Švýcarsku 

založena Rolandem 

Baumanem společnost 

ROLBA. Česky správně bylo 

zařízení označeno jako stroj 

na úpravu ledové plochy. 

Nicméně pojmenování rolba 

se do češtiny postupně vžilo.



16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Jednou z výrazných posil pro aktuální ročník se během léta 
stal v A-týmu Mountfi eldu HK Andris Džerinš. 28letý útočník 

se stal prvním centrem, ale také už má za sebou v novém 
působišti jedno nepříjemné období, když byl nucen kvůli 
poraněné noze vynechat 9 zápasů. Poté, co odehrál 16 utkání, 
hodnotí úroveň české extraligy velice dobře. 

MÝM NEJOBLÍBENĚJŠÍM 
MÍSTEM JE ROH 
KLUZIŠTĚ POD KOTLEM 
PO VYHRANÉM UTKÁNÍ, 
ŘÍKÁ ANDRIS DŽERINŠ

Česká nejvyšší soutěž je 

na vysoké úrovni a já si opravdu 

užívám, že tu můžu být. Snažím 

se týmu co nejvíc pomoci 

a vím, že to z mé strany může 

být ještě lepší. Jsou tu výborní 

fanoušci, kteří nás podpo-

rují zápas co zápas. Za to si 

zaslouží velkou pochvalu 

a my jim máme co vracet. 

Je velký rozdíl mezi fanoušky 
u nás a například v Rize, 
kde jsi dlouho hrál?
Určitě je to velice odlišné 

prostředí. Je to jiná kultura, jiný 

projev, tady v Hradci a celkově 

v Čechách mnohem hlasitější 

a také soustavný. V KHL je 

mnohdy hrobové ticho, tady 

se fandí, i když se nedaří 

a to mi hodně pomáhá.



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 

Jak byl pro tebe těžký 
návrat na led po zranění?
Musím říct, že to nebylo 

jednoduché. Cítil jsem stále 

ještě bolest při zápasech 

i během tréninku. Ale je to moje 

práce, a jakmile to jde, nemůžu 

v tomto ohledu na nic čekat.

Teď už se cítíš lépe?
Stále trochu pociťuji bolest, ale 

není to nic zásadního, abych 

se nemohl soustředit na hru 

a dávat do zápasu maximum.

Ty jsi ženatý, máš 
dvě dcery, je s tebou 
v Hradci tvá rodina?
Teď momentálně tady nejsou, 

ale po většinu sezóny ano. 

Manželka i obě dcery mě 

hodně podporují. Je super jít 

domů s tím, že na mě čekají. 

To ti hned vykouzlí úsměv 

na tváři a trochu i zlep-

ší náladu, pokud se tře-

ba nepovede zápas.

Máte v Hradci nějaká ob-
líbená místa? Tedy kromě 
zimního stadionu. :-)
No, musím říct, že nejoblíbe-

nějším místem je pro mě roh 

kluziště pod domácím kotlem, 

když s fanoušky oslavujeme 

po vyhraném utkání. To oprav-

du nemá chybu. Jinak je 

v Hradci spousta příjemných 

míst. S manželkou a holka-

ma chodíme na procházky 

kolem řeky a líbí se nám také 

Velké náměstí, kde je hodně 

skvělých restaurací a mož-

ností, kde se dobře najíst.

Těšíš se na Spenglerův 
pohár?
Rozhodně. V Davosu jsem měl 

na Spengler cupu hrát, ještě 

když jsem působil v Rize, ale 

kvůli vážnému zranění jsem 

nakonec nenastoupil. Teď 

mám druhou šanci, 

tak se moc těším.

Čeká vás Zlín, kde bu-
deš stát proti Robertsovi 
Bukartsovi. Hráli jste spolu 
v Rize i v reprezentaci, 
jste stále v kontaktu?
Jsme a docela často. Hodně 

si spolu telefonujeme a bavíme 

se o extraligových týmech, 

zápasech, trejdech našich 

kamarádů, a tak o všem mož-

ném. Přátelí se i naše rodiny.

Zlínu se moc nedaří, do-
konce čerstvě Ševci vymě-
nili trenéra. Dostali nový 
impuls a rozhodně to nebude 
i proto jednoduchý zápas.
Každé utkání začíná od úvodní 

buly a my rozhodně musíme 

ke každému soupeři přistupovat 

tak, jako by to byl lídr soutěže. 

Poctivá práce od každého 

hráče od začátku až do kon-

ce. Bez toho můžeme prohrát 

s kýmkoliv a naopak, pokud 

to odmakáme, jsme schop-

ni zase kohokoliv porazit.

ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

15:00 PLZEŇ - PARDUBICE
15:30 VÍTKOVICE - OLOMOUC
16:30 LIBEREC - LITVÍNOV
17:00 BRNO - CHOMUTOV
17:00 MOUNTFIELD HK - ZLÍN

17:30 ML. BOLESLAV - TŘINEC
18:20 K. VARY - SPARTA

DNEŠNÍ ZÁPASY:
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MLADŠÍ DOROST 
JDE V NADSTAVBĚ NA 
ZÁPAD. MĚLI JSME 
NEJSILNĚJŠÍ SKUPINU,  
ŘÍKÁ PETR LUŠTINEC

Svůj první velký cíl splnili hradečtí mladší dorostenci. Svěřenci 
trenérů Petra Luštince a Martina Štohanzla vybojovali 

umístění v první čtyřce a postoupili do nadstavbové skupiny A, 
kde je čekají další silné týmy ze západní části – Sparta, Plzeň, 
Letňany a Litvínov. Mladíci Mountfi eldu už mají jisté i play off, 
o jejich nasazení rozhodne následujících dvacet těžkých zápasů.

Nesmírně vyrovnané bitvy letos 

nabídla skupina Střed ELIOD 

extraligy mladšího dorostu, 

do které Hradec Králové tradičně 

patří. Z deseti účastníků zaostal 

pouze Tábor, který získal jen 

dva body a s největší pravděpo-

dobností ho čeká sestup zpět 

do ligy. Zato v první polovině 

tabulky se pořadí měnilo prak-

ticky po každém hracím kole!

Hradec nakonec obsadil čtvrtou 

příčku, tedy poslední postupo-

vou, když na první Jihlavu ztratil 

sedm bodů. „Naše skupina 
byla vyrovnaná a myslím, že 
z těch tří nejsilnější. Odehráli 
jsme osmnáct kvalitních 
utkání, některá se nám 
vydařila líp, některá hůř,“ říká 

hlavní trenér Petr Luštinec.

Jeho svěřenci dlouhou dobu 

vládli celé skupině, jenže pak 

prohráli čtyři utkání v řadě 

a o postup se ještě museli 

strachovat. „Závěr se nám 
nepovedl tak, jak jsme si 
představovali. Nakonec jsme 
o postupovou čtyřku bojovali 
až do posledního zápasu 
s Mladou Boleslaví,“připomíná 

Luštinec klíčový souboj, který 

Hradečtí vyhráli 4:1 a mohli 

si konečně oddechnout.

„Většinu zápasů jsme si s kluky 
rozebírali na videu. Ukazovali 
jsme si chyby, říkali jsme si, 
jak bychom měli hrát, což 
jsme aplikovali i do trénini-
ku. Chyby jsme se snažili 
odstraňovat, což se nám 
u něčeho povedlo, u něče-
ho ne. Budeme pracovat 
dál,“ slibuje hradecký lodivod.

Ze skupiny Střed postoupily 

kromě Mountfi eldu ještě Jihlava, 

Žďár nad Sázavou a České 

Budějovice. Zatímco celky 

z Vysočiny v nadstavbě potkají 

postupovou čtyřku z východu, 

Hradec a Budějovice „jdou“ 

na západ. Nejsilnějším sou-

peřem pro ně bude rozhodně 

Sparta, která v 18 zápasech 

základní části nenašla přemoži-

tele a ztratila jenom jeden bod! 

Právě na led Pražanů se Lvi 

vydají v úvodním kole nadstavby 

už tuto neděli 27. listopadu, 

doma pak ve čtvrtek 1. prosince 

jako první přivítají Litvínov.
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SPARTA PRAHA 53
PLZEŇ 46
LETŇANY 36
LITVÍNOV 31
CHOMUTOV 25
KLADNO 25
KARLOVY VARY 23
ÚSTÍ NAD LABEM 16
PZ KLADNO 9
KOBRA PRAHA 6

JIHLAVA 41
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 36
ČESKÉ BUDĚJOVICE 35
HRADEC KRÁLOVÉ 34
MLADÁ BOLESLAV 29
PARDUBICE 26
LIBEREC 26
KOMETA BRNO 21
SLAVIA PRAHA 20
TÁBOR 2

TŘINEC 45
VÍTKOVICE 41
ZLÍN 41
HAVÍŘOV 30
PŘEROV 26
VSETÍN 24
WARRIOR BRNO 20
ŠUMPERK 19
OLOMOUC 14
PORUBA 10

KONEČNÉ TABULKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN
ZÁPAD STŘED VÝCHOD

kolo datum domácí hosté čas

19. ne 27. 11 .2016 Sparta Praha Mountfi eld HK 17:00

20. čt 1. 12. 2016 Mountfi eld HK Litvínov 18:00
21. ne 4. 12. 2016 Plzeň Mountfi eld HK 12:00
22. čt 8. 12. 2016 Mountfi eld HK Č. Budějovice 15:00
23. ne 11. 12. 2016 Letňany Mountfi eld HK 13:30
24. čt 15.12. 2016 Mountfi eld HK Sparta Praha  
25. po 2. 1. 2017 Litvínov Mountfi eld HK 17:00
26. út 3. 1. 2017 Mountfi eld HK Plzeň  
27. čt 12. 1. 2017 Č. Budějovice Mountfi eld HK 18:00
28. ne 15. 1. 2017 Mountfi eld HK Letňany 12:00
29. čt 26. 1. 2017 Sparta Praha Mountfi eld HK 17:30
30. ne 29. 1. 2017 Mountfi eld HK Litvínov  
31. čt 2. 2. 2017 Plzeň Mountfi eld HK 17:00
32. ne 5. 2. 2017 Mountfi eld HK Č. Budějovice 12:00
33. čt 16. 2. 2017 Letňany Mountfi eld HK 15:00
34. ne 19. 2. 2017 Mountfi eld HK Sparta Praha 12:00
35. čt 23. 2. 2017 Litvínov Mountfi eld HK 17:30
36. ne 26. 2. 2017 Mountfi eld HK Plzeň 12:00
37. čt 2. 3. 2017 Č. Budějovice Mountfi eld HK 18:00
38. ne 5. 3. 2017 Mountfi eld HK Letňany 12:00

ROZPIS HRADECKÝCH ZÁPASŮ V EXTRALIGOVÉ NADSTAVBĚ

Do nadstavbové skupiny se 

přenášejí všechny dosavadní 

výsledky, šestice týmů se teď 

mezi sebou utká každý s kaž-

dým dvakrát doma a dvakrát 

venku. Do play off postupují 

všichni, přidají se k nim ještě 

dva z nižších skupin. Tato 

osmičlenná polovina pavouku 

spolu sehraje čtvrtfi nále a semi-

fi nále (obě série na dva vítězné 

zápasy) a semifi náloví vítězové 

– celkem v republice čtyři – 

postoupí na závěrečný turnaj.

„Určitě jsme spokojení s tím, 
že jsme postoupili. Čekají 
nás teď zápasy s dalšími 
silnými mužstvy. Ta skupina 
nás určitě prověří,“ dobře 

si uvědomuje Petr Luštinec. 

Hradečtí bojovníci můžou hrát 

s jistotou play off bez většího 

tlaku na svých bedrech, to ale 

v žádném případě neznamená, 

že by měli mít nízké ambice.

„Chceme podávat kvalitní 
výkony, chceme vyhrávat 
i v této skupině. Otázkou je, 
jestli s námi budou hráči, 
kteří jsou posunutí do starší-
ho dorostu,“ zmiňuje přede-

vším trojici tahounů Szymon 

Bieniek – Petr Poppel – Matěj 

Morong. „Budeme i zkoušet, 
ale chceme vyhrávat,“ opakuje 

závěrem hlavní kouč mladších 

dorostenců Petr Luštinec.
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DO KEMPU U16 V HRADCI ZASÁHNOU 
TŘI HRÁČI MOUNTFIELDU. SOUČÁSTÍ 
BUDE SEMINÁŘ TRENÉRŮ

Další pocty spojené s národním mužstvem se dostane 
hradeckému klubu během nadcházejícího pondělí. Město 

na soutoku Labe a Orlice bylo totiž vybráno jako dějiště pro 
kemp národního týmu U16, do nějž zasáhnou hned tři hradečtí 
hokejisté. V dohledné době rovněž proběhnou dvě zajímavé 
akce určené pro trenéry.

Kemp kategorie U16 se 

v Hradci Králové uskuteční 
během pondělí 28. listopadu. 
V jeho rámci čeká na mladé 

hokejisty společná rozcvička, 

trénink na ledě, oběd a hlavně 

od 14:30 zápas proti staršímu 

dorostu Mountfi eldu HK!

O to více potěšující zprávou je,

že nominace do národního týmu 

se dočkala hned trojice králové-

hradeckých hráčů. Konkrétně

se jedná o Petra Poppela, 

Matěje Moronga a Vojtěcha 
Sílu.
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