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Hokejový fanoušek hradeckého týmu si v úvodu sezóny rozhodně nemůže stěžovat na nezajímavá 

utkání. Po ostrém startu a zápasech se Spartou a derby s Pardubicemi, je tady další lahůdka.

K soutoku Labe s Orlicí přijíždí vedoucí tým extraligové tabulky – HC VERVA Litvínov. Asi málokdo 

čekal, že by se celek, který v minulé sezóně šlapal spodní vody, takovým způsobem rozjel. Ale je to tak. 

Chemici ještě neprohráli! V domácích zápasech si dokázali poradit s Třincem a deklasovat Vary i brněn-

skou Kometu, kterou v minulém kole smetli 6:1. Na cizím ledě uspěli v Plzni, a také v Boleslavi.

Samostatnou kapitolou jsou hrající legendy. Nejen, že v dresu Severočechů stále nastupují dva ví-

tězové z Nagana, ale dokonce patří ke klíčovým hráčům. Jiří Šlégr rozhodně není jen do počtu a Martin 

Ručinský dokonce vévodí kanadskému bodování extraligy.

Hradečtí hokejisté mají ve své aréně zatím stoprocentní bilanci. Poradili si se Spartou a svou sílu 

ukázali také při derby s Pardubicemi, které otočili po výborném výkonu ve třetí třetině. Škoda jen, že 

k vítězství na ledě Vítkovic nepřidali další body z Varů a Liberce, které byly poměrně blízko.

Je tedy načase Litvínov z vítězné vlny sundat. V minulém ročníku byla všechna utkání s Vervou ne-

smírně vyrovnaná. Všechna skončila poměrem 3:2, z toho dvakrát se prodlužovalo. Mountfi eldu HK se 

zatím na domácím ledě daří. Svou zásluhu na tom má opět vynikající hradecké publikum. Takže pojďme 

do toho opět společně. Táhneme za jeden provaz a věříme, že vítězství bude naše!!

Mountfi eld HK, a.s.

DALŠÍ 
ZÁPASOVÝ 
TAHÁK JE 
TADY

HOKEJOVÝ  KLUB

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

31 Pavel Kantor 1991 5 298 114 104 02. I. 91,23

2 Lukáš Sáblík 1976

90 Ondřej Kacetl 1990

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
54 Tomáš Slovák 1983 5 0 2 2 5 4

7 Peter Frühauf 1982 4 0 1 1 5 6

85 Peter Mikuš "A" 1985 4 0 1 1 0 2

70 Bohumil Jank 1992 4 0 1 1 -1 0

67 Stanislav Dietz 1990 2 0 0 0 0 2

16 Jiří Vašíček 1980 5 0 0 0 -1 18

19 Martin Pláněk 1991 5 0 0 0 0 4

23 René Vydarený "A" 1981 0

95 René Piegl 1995 0

ÚTOČNÍCI
21 Jaroslav Kudrna 1975 3 3 4 7 7 2

86 Tomáš Mertl 1986 3 3 2 5 7 4

22 Jiří Šimánek "C" 1978 3 2 3 5 7 12

65 Rudolf Červený 1989 3 4 0 4 0 6

91 Tomáš Knotek 1990 3 0 3 3 0 0

93 Petr Beránek 1993 3 0 2 2 2 0

27 Rastislav Dej 1988 3 1 0 1 -2 2

72 Tomáš Troliga 1984 1 0 0 0 0 0

11 Tomáš Pospíšil 1987 2 0 0 0 0 0

9 Dávid Skokan 1988 2 0 0 0 -2 0

12 Michal Tvrdík 1979 3 0 0 0 -1 0

17 Ondřej Kopta 1995 3 0 0 0 -1 0

92 Lukáš Nedvídek 1994 5 0 0 0 -2 0

61 Roman Kukumberg 1980 5 0 0 0 -1 2

24 Collin Valcourt 1993 5 0 0 0 -2 0

55 Radek Pilař 1996 0

28 Jiří Uhlík 1995 0

37 Tomáš Rousek 1993 0

20 David Švagrovský 1984 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

M. Kratochvíl, 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. %

33 Pavel Francouz 1990 5 310 158 150 1,55 94.94

61 Lukáš Horák 1993

82 Jakub Soukup 1994

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
88 Zbyněk Sklenička 1981 5 1 2 3 4 2

31 Jiří Gula 1989 5 2 0 2 3 10

2 Jiří Zeman 1982 4 1 1 2 2 4

28 Karel Kubát 1988 5 1 1 2 2 0

45 Filip Pavlík 1992 1 0 0 0 1 0

19 Jiří Šlégr 1971 2 0 0 0 -1 2

29 Tomáš Pavelka 1993 3 0 0 0 0 0

24 Petr Chaloupka 1986 5 0 0 0 2 2

4 Marek Beránek 1995 0

3 Martin Kokeš 1995 0

ÚTOČNÍCI
9 Martin Ručinský "A" 1971 5 3 6 9 3 4

26 Viktor Hübl "A" 1978 5 2 5 7 3 2

16 František Lukeš 1982 5 3 3 6 2 6

78 Robin Hanzl 1989 5 2 3 5 3 4

86 Peter Jánský 1985 5 3 1 4 2 6

41 Rostislav Martynek 1982 5 2 2 4 3 2

13 Jakub Šrámek 1993 5 1 0 1 0 2

91 Juraj Majdan 1991 5 0 1 1 0 2

37 Kamil Piroš 1978 5 0 1 1 0 0

5 Michal Trávníček "C" 1980 5 0 1 1 0 20

64 Ondřej Jurčík 1992 5 0 0 0 0 2

84 Pavel Písařík 1993 5 0 0 0 0 0

18 František Gerhát 1990 1 0 0 0 0 0

81 Lukáš Válek 1994 1 0 0 0 0 0

REALIZAČNÍ TÝM

Radim Rulík, hlavní trenér

Miloslav Hořava, asistent trenéra

Zdeněk Orct, trenér brankářů

Miroslav Rykl, vedoucí mužstva

F. Pinc, R. Reif, maséři

Zdeněk Klimpl, kustod

MUDr. Myšák, MUDr. Fučík, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

HC VERVA Litvínov, a.s.

S. K. Neumanna 1598

436 01 Litvínov

Klubové barvy:

žlutá a černá

internetová prezentace:

www.hokej-litvinov.cz
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Začátky organizovaného hokeje v Litvínově jsou spojeny 
s 8. listopadem roku 1945, kdy se devět lidí sešlo v Uč-
ňovských dílnách na Osadě a založili „Hockeyový odbor 
Sportovního klubu Stalinových závodů Horní Litvínov“.

Nebylo kluziště, nebyli hráči, nebyla výstroj. Přesto se brzy hrálo. 

„Ví-li někdo o jakýchkoli sportovních potřebách, ohlašte se, rádi 

je vykoupíme. Leckde se válí na půdě nevyužity,“ sháněl oddíl 

výzbroj prostřednictvím inzerátu v závodním časopise Výstavba. 

Podpora závodu, výstavba zimního stadiónu v roce 1955 

a přechod nejlepších hráčů z konkurenční Čechie (Kordy) Litvínov 

v roce 1955 a zapálení průkopníků způsobily, že už čtrnáct let 

po svém vzniku postoupil první tým do nejvyšší soutěže.

70. LÉTA
Hlinka s Bublou dorostli ve hvězdy Litvínova i národního týmu 

a stali se trojnásobnými mistry světa (1972, 76 a 77). Právě jejich 

generace, generace prvních odchovanců v „A“ mužstvu, se 

postarala o premiérové klubové úspěchy v domácí soutěži.

80. LÉTA
Kádr Litvínova byl v té době doslova nabit kvalitními hráči, mezi 

nimiž převládaly ofenzivní typy. Mužstvo 

často nastupovalo se čtyřmi útočnými 

formacemi.

Litvínov hrál nejatraktivnější hokej v lize, 

na který pamětníci dodnes vzpomínají. 

Pravděpodobně jen přílišné zaměření 

na ofenzívu klub připravilo o alespoň jeden 

titul. Blízko k němu bylo v roce 1984. Získala 

jej Jihlava, stahující na vojnu hráče z celé 

republiky, včetně litvínovských Rosola a Klímy.

90. LÉTA
I v nových společensko-ekonomických 

poměrech po revoluci v roce 1989 zůstal 

hlavním garantem hokeje v Litvínově 

podnik Chemopetrol, později Unipetrol. 

V závěru desetiletí se k němu přidružilo 

město Litvínov.

Tým jen výjimečně chyběl v play-off. 

V roce 1991 byl potřetí v historii druhý 

(za Jihlavou). Podlehl jí ve fi nále play 

off, předtím v semifi nále v nádherných 

zápasech vyřadil Duklu Trenčín.



 77  TABULKY, STATISTIKY

V roce 1996 dosáhl svého nejlepšího umístění 

v samostatné české lize. Ve čtvrtfi nále play off vyřadil Zlín, 

v semifi nále favorizovanou Spartu a podlehl až ve fi nále 

Vsetínu.

Dorostla další silná generace, převážně ročníku 1971: 

Beránek, Reichel, Ručinský, Šlégr, Lang, Čaloun.

Po průkopnících Hlinkovi, Bublovi, Klímovi, P. Svobodovi 

a Růžičkovi se také oni probojovali do NHL a osm z nich 

svou kariéru korunovalo na ZOH 1998 v Naganu zlatými 

medailemi.

2001 – 2010
Ivan Hlinka zamířil trénovat do NHL a stal se prvním 

Evropanem, který jako hlavní kouč odtrénoval celou sezónu 

(v Pittsburghu). Postoupil s týmem až do semifi nále. Dále 

působil v Omsku a hlavně u národního týmu.

Ivan Hlinka tragicky zahynul 16. srpna 2004 při autonehodě 

u Karlových Varů.

Nejlepším výsledkem klubu v extralize bylo semifi nále v roce 

2000.

SOUČASNOST
V současném kádru Vervy Litvínov stále vidíme dvě velké 

klubové ikony. Martin Ručinský a Jiří Šlégr, dva vítězové 

z Nagana, se rozhodli pokračovat v profesionální kariéře. 

Obránce Šlégr se vrátil do akce v průběhu minulé sezóny, 

útočník Ručinský ještě brusle na hřebík nepověsil. Ba co víc, 

v úvodu nového ročníku se mu mnohem mladší soupeři dívají 

na záda. Ve svých 43 letech vede po pěti kolech kanadské 

bodování Tipsport extraligy!!!

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VLitvínovu se v minulé sezóně příliš 

nedařilo. V základní části obsadil až 

11. místo. Vzájemné zápasy mezi 

chemiky a Hradcem ovšem byly pokaždé 

velice vyrovnané a pokaždé skončily 

stejným výsledkem 3:2. 

Nejprve Hradec prohrál doma na samo-

statné nájezdy. Poté východočeši oplatili 

Litvínovu porážku na jeho ledě  stejnou 

mincí v prodloužení. 

Ve třetím duelu Mountfi eld zvítězil doma v 

základní hrací době a v posledním měření 

sil zase chemici udrželi jednogólový stav 

před svým publikem.
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FANSHOP 
je tu pro VÁS!
Také během dnešního zápasu se můžete zastavit 

ve funshopu, a rozšířit tak svou fanouškovskou 

sbírku. Stejně jako minulou sezónu, bude i letos 

obchod nabízet přesně to, co každý příznivec 

hradeckého hokeje potřebuje. Povinností 

jsou nové dresy v klubových barvách 

a novinkou je také retro sada triček 

a mikin. Nejen pro dospěláky, ale 

také v dětských velikostech. 

Na podzimní čas se také může-

te vybavit včas - šála v barvách 

Mountfi eldu dokáže pořádně 

zahřát nejen během hokejo-

vých zápasů.

Myslíme i na Vaše mazlíčky – na-

koupit můžete šátek pro psa, či 

psí známku. Školáky by mohla 

zajímat ořezávátka, kapsáře, či tužky.

Se startem nového ročníku je tady také nová ročenka 

Mountfi eldu HK, ve které se dočtete spoustu zajímavostí. 

Nechybějí rozhovory, vizitky hráčů, tabulky, rozpis sezony 

a spoustu dalšího na 64ti stránkách. A to není vše. Pokud 

se chcete ohlédnout za minulou sezónou, připravili jsme pro 

Vás DVD s názvem Fandíme všichni! Chcete nahlédnout 

do soukromí některých hradeckých hokejistů? Podívat se 

na výjezd fanoušků do detailu? Prožít s Frigem narození syna 

Simona, či s Kudrnkou jeho zabíjačku? Pak Vám toto DVD 

nesmí chybět. Fandíme všichni!

NOVÁ 
ROČENKA 
A DVD

Kamenná prodejna je otevřená od 10 hod.
do 18 hod. denně. Při mistrovských zápasech 

bude k dispozici veškerý sortiment hned 

u vchodu ve fanshopu. Objednávat můžete 

také na internetových stránkách 

X-HOKEJ.cz 

a http://fanshop.mountfi eldhk.cz
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Zapomenout na vítězné derby a jít do dalšího zápasu s čistou hlavou – to byl úkol pro tým Petera 
Draisaitla. Hradečtí zajížděli v pátém kole na západ Čech do Karlových Varů, které šly do utkání 
s vítězstvím nad Spartou v zádech. Hradci se nepovedla pasáž kolem první přestávky, ve které 
dvakrát inkasoval. Ve třetí třetině se tlačil za vyrovnáním, podařilo se mu ale jen zásluhou 
Jaroslava Kudrny snížit na konečných 1:2. Mountfi eld tak odjel z KV Areny s prázdnou.

ENERGIE NAD SÍLY 

MOUNTFIELDU.  HRADEC 

SE PROSADIL JEN JEDNOU 

A BODY NEURVAL.

Třetiny:  1:0, 1:0, 0:1

Branky a nahrávky: 
19. Tomeček, 22. Pšurný (Skuhravý) 

– 54. Kudrna (Slovák). 

Rozhodčí: Šindler, Souček 

– Gerát, Hynek. 

Vyloučení: 2:5. 

Bez využití. 
Diváci: 2863. 

Střely na branku: 14:31. 

Průběh utkání: 2:0, 2:1.

HRADEC NEMOHL PŘEKONAT HABALA, 

PAK INKASOVAL DO ŠATNY

Východočeši nabuzeni páteční výhrou v derby se od prvních 

vteřin tlačili do brankoviště, Habal to pocítil už na začátku 

druhé minuty, kdy se kotouč snažila dopravit za čáru druhá 

útočná formace. Východočeši se zkraje zápasu drželi pře-

vážně v útoku, branku však ohrožovali jen nedůrazně.

Chvilku po Červeného ráně z dálky, proti které se vyšvihl 

levý beton Habala, mohli udeřit poprvé v zápase domácí. 

Gorčík ujížděl na Kantora sám, kotouč se mu ale zamotal. 

Vracející se Frühauf mu ho však skokem přiťukl a mladý 

karlovarský útočník to zkusil znova z otočky. Kantora však 

nepřekvapil. Po následné potyčce šli Hradečtí do čtyř, 

v přesilovce si největší šanci připsal David Hruška, Kantor 
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vyrazil jeho střelu ramenem. Domácí postupně vyrov-

návali hru, která ale nebyla nikterak svižná. Po půlce 

třetiny prostrčil Kukumberg puk na Pospíšila, ten jen 

těsně minul vzdálenější tyč. Nejvíce o sobě dával vědět 

ale čtvrtý hradecký útok, jenž několikrát zavřel svého 

soupeře v pásmu, Habala ale překonat nedokázal. To 

se nepodařilo ani Pláňkovi, který se zjevil sám před 

brankovištěm po krásném pasu skrz třetinu od Šimánka. 

V závěru třetiny hradecká hra nabírala na obrátkách, byla 

však přerušena dvojitou šancí Balána. Energie si před 

koncem třetiny vytvořila největší tlak v první části, který 

dokázala přetavit v branku. Druhá lajna Hradce byla pod 

tlakem, po icingu nemohla vystřídat, a to stálo Hradecké 

první třetinu. Rozhozené obrany využil Vojtěch Tomeček, 

který dorazil puk za brankovou čáru, a to minutu a čtvrt 

před sirénou.

ŠPATNÝ KONEC PRVNÍ A ZAČÁTEK DRUHÉ TŘETINY

První přestávku ohraničily slabší chvilky Hradce. Na To-

mečkovu trefu z první části navázalRoman Pšurný. Ten 

ujel spolu se Skuhravým, jenž si položil Pláňka a našel 

na druhé straně svého parťáka. Na něj zívala už jen 

prázdná brána – 2:0. I po druhé trefě Varů zůstával velmi 

aktivní čtvrtý útok, Valcourt se dostal před bránu domá-

cích, bekhendem ale Habala nepřekonal.

V následujících minutách byli svěřenci trenéra Mlejnka 

aktivnějším týmem, Hradec se jen těžko prokousával 

přes pozornou obranu Varů. Zkoušel to kombinací, 

nahozením, ale nic úspěch nepřinášelo. I proto to zkusil 

Pláněk ze středního pásma, ani on se skórem na straně 

Hradce nepohnul. S nepořízenou odešel také Šimánek 

po přesilovkové šanci zblízka.

Necelých šest minut před koncem druhé části to mohlo 

být 3:0, za Štalsovým pokusem z dálky se Kantor jen 

ohlédl, kotouč však prolétl těsně vedle tyčky. Když to 

nešlo silou ani technikou, mohlo Hradci pomoci štěstí. 

Nečekaný odraz od mantinelu ale překvapil Habala 

stejně tak jako hradecké hráče. V druhé periodě se tak 

dokázali prosadit, stejně jako v té první, jen domácí.

HRADEC ZÁSLUHOU KUDRNY UŽ JENOM SNÍŽIL, 

VÍC UŽ NESTIHL

Do třetí třetiny promíchalo trenérské duo Draisaitl–Ku-

čera sestavou. Stáhlo hru na tři pětky, pospolu zůstala 

jen elitní formace. Hradec držel povětšinu času kotouč 

na holi, ale přes precizní obranu se dostával jen velmi 

těžko. Ve 47. minutě se mohl svým typickým způsobem 

prosadit Jaroslav Kudrna, i on ale zblízka netrefi l plachtící 

kotouč dobře.

Mountfi eld se tlačil dopředu a nechával okénka vzadu. 

Toho mohl využít Kverka, jenž pelášil s Dudou na jediné-

 

Karel Mlejnek
(HC Energie Karlovy Vary)

Soupeř zachytil úvod utkání, do první 

inkasované branky byl aktivnější. My jsme 

se hledali, jestli jsme schopní předvést 

podobný výkon jako v pátek. Dobře jsme 

využili moment na konci první třetiny, když 

po icingu nemohli hosté střídat. První gól 

jsme tam utloukli a našemu týmu poté 

narostlo sebevědomí. Ve druhé třetině to 

kluci potvrdili. Třetí část jsme čekali tlak 

soupeře, že po nás půjde. To se splnilo, 

a tak jsme se hodně zaměřili na obranu 

středního a obranného pásma. Musím po-

chválit kluky za to, že v utkání šli na krev. 

Předvedli týmovou práci, jinak vyhrávat ani 

nebudeme.

Peter Draisaitl 
(Mountfi eld HK):

Aktuálně máme dva týmy. Jeden, který 

hraje stabilně a umí to, a druhý, který hraje 

labilně, nevyrovnaně a neumí to. Zápas 

byl kopií toho v Liberci. Začali jsme dobře, 

potom jsme z nějakého důvodu, který ještě 

neznám, začali hrát jakoby jiný zápas. Pak 

už nejsme schopni se do zápasu vrátit. 

Na tom nás čeká ještě práce, musíme 

do toho dát stabilitu a vyrovnanost. Vary 

vyhrály zaslouženě.

ho obránce. Karlovarský kapitán svému 

kolegovi nabíjel na druhou tyč, Kverka 

však prudký pas netrefi l. Se zápasem chtěl 

něco udělat také Slovák, jeho schovanou 

střelu mezi hráči ale Habal přece jen našel.

Východočeši se nemohli dlouho prosadit 

přes obrannou hradbu Varů, nakonec se 

to podařilo šest a půl minuty před koncem 

zápasu Jaroslavu Kudrnovi. Ten dokázal 

usměrnit další nahození Slováka a posta-

ral se o zdramatizování konce zápasu. 

Poslední desítky vteřin to zkusil Mountfi eld 

v šesti, žádná gólová šance ale nepřišla, 

a tak jeho tlaku Energie dokázala odolat.
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Přestože inkasoval pouhé dvě branky, na body to ve Varech 
nestačilo. Hradecký brankář Pavel Kantor potvrdil dalším 
solidním výkonem roli týmové jedničky, ale slavit nemohl.

Byl to moc těžký zápas? Vypadalo to, že na vás ze začát-
ku nešlo až tolik střel.
Mnohdy je horší, když je střel méně. Člověk se musí soustře-

dit každou chvíli, protože může přijít moment, který rozhodne 

utkání. Bohužel Varům se to povedlo, dobře bránily a mají tři 

body.

Jak byste popsal klíčovou situaci utkání, kdy došlo 
po přečíslení ke gólu na 2:0?
Vznikla chyba na naší útočné modré čáře, ještě k tomu 

to byla situace dva na jednoho. Václav Skuhravý to udělal 

výborně, naznačil střelu, potáhl si na sebe našeho obránce 

a předložil to Romanovi Pšurnému do prázdné brány. Byla to 

naše chyba, a zároveň výborná práce Václava Skuhravého.

Mohl byste okomentovat svůj zákrok v této situaci? Dalo 
se udělat ještě něco více?

Počítal jsem s tím, že bude Václav 

střílet, pak už jsem věděl, že bude 

nahrávat. Snažil jsem se na puk ještě 

dosáhnout hokejkou, abych nahrávku 

překazil, ale bohužel už jsem na ni nedo-

sáhl a Pšurný zakončoval do prázdné.

Není škoda, že dokážete vybojovat 
„těžká“ utkání proti Spartě a Par-
dubicím, a pak ztrácíte body proti 
Liberci a Varům, kde by se mělo 
spíše vyhrávat?
Samozřejmě nás to, se vší úctou 

k Varům, štve. Porazíme silné soupeře 

– Spartu, Pardubice, ve Vítkovicích asi 

také nikdo jen tak vyhrávat nebude – 

a pak ztrácíme body v Liberci a ve Va-

rech. Aniž bych řekl půl křivého slova 

proti nim, je to obrovská škoda. Mrzí nás 

to, protože se strašně nadřeme na utká-

ní, co vyhrajeme, a pak ztratíme takhle 

body. Hrozně nás to všechny mrzí.

Proti Varům jste se dlouho nemohli 
prosadit, co vám říkali trenéři v kabi-
ně? Nabádali vás k trpělivosti, nebo 
chtěli změnit hru?
Myslím, že jsme měli tak čtyřicet střel, 

a neměli jsme pořádnou šanci, když 

se to tak vezme. Hodně jsme hráli 

po rozích. Vary fantasticky bránily a my 

jsme tam víceméně jen nahazovali puky 

po ledě. Neměli jsme moc pořádných 

šancí. Náš výkon nebyl ideální, chtěli 

jsme hrát úplně jinak, ale Vary skvěle 

bránily. Hraje se na góly, soupeř měl 

dva, my jeden, takže tři body jsou jeho.

Čím to bylo způsobeno? Z pohledu 
gólmana jste určitě viděl, že ten 
výkon nebyl ideální.
Těžko říct. Byl to zároveň asi náš faktor, 

že jsme nehráli tak aktivně, jak jsme 

chtěli. Možná tomu chyběl pohyb, ne-

vím. Těžko se to hodnotí, to musí vědět 

hlavně kluci, já nejsem v útočném pás-

mu, abych věděl, co udělat. A zároveň, 

jak už jsem říkal, Vary výborně hrály 

a nepouštěly nás do gólových šancí. 

Tyhle dva faktory rozhodly.

PAVEL KANTOR:    

VYBOJUJEME 

TĚŽKÁ UTKÁNÍ, 

A PAK LACINO 

PROHRAJEME…
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Legenda:  P - pořadí, 
Z - zápasy, 
V - výhry, 
VP - výhry 
v prodloužení, 
PP - prohry 
v prodloužení, 
P - prohry, 
B - body

P Tým Z V VP PP P Skóre B

1. HC VERVA Litvínov 5 3 2 0 0 21:8 13

2. HC VÍTKOVICE STEEL 5 4 0 0 1 18:14 12

3. HC Oceláři Třinec 5 3 0 1 1 16:10 10

4. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 5 3 0 0 2 14:11 9

5. Mountfi eld HK 5 3 0 0 2 13:10 9

6. HC Slavia Praha 5 2 1 0 2 12:14 8

7. HC Škoda Plzeň 5 2 0 1 2 12:10 7

8. HC Sparta Praha 5 2 0 0 3 13:14 6

9. Bílí Tygři Liberec 5 2 0 0 3 12:14 6

10. BK Mladá Boleslav 5 2 0 0 3 16:19 6

11. HC Kometa Brno 4 2 0 0 2 11:14 6

12. HC Energie Karlovy Vary 5 2 0 0 3 10:13 6

13. HC Olomouc 5 1 0 1 3 9:18 4

14. PSG Zlín 4 0 0 0 4 8:16 0

P Tým Z G A B

1. Martin Ručínský HC VERVA Litvínov 5 3 6 9

2. Zbyněk Irgl HC Oceláři Třinec 5 4 4 8

3. Ondřej Roman HC VÍTKOVICE STEEL 5 3 4 7

4. Jiří Polanský HC Oceláři Třinec 5 3 4 7

5. Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE STEEL 5 3 4 7

6. Jaroslav Kudrna Mountfi eld HK 5 3 4 7

7. Viktor Hübl HC VERVA Litvínov 5 2 5 7

8. Tomáš Mertl Mountfi eld HK 5 3 3 6

9. Tomáš Klimenta BK Mladá Boleslav 5 3 3 6

10. Michal Broš BK Mladá Boleslav 5 3 3 6

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

STŘELCI TRESTNÉ MINUTY

TABULKA   

P Tým Z G

1. Zbyněk Irgl HC Oceláři Třinec 5 4

2. Rudolf Červený Mountfi eld HK 5 4

3. Tomáš Plíhal HC Oceláři Třinec 5 4

4. Martin Ručínský HC VERVA Litvínov 5 3

5. Jiří Polanský HC Oceláři Třinec 5 3

6. Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE STEEL 5 3

7. Ondřej Roman HC VÍTKOVICE STEEL 5 3

8. Jaroslav Kudrna Mountfi eld HK 5 3

9. Tomáš Klimenta BK Mladá Boleslav 5 3

10. František Lukeš HC VERVA Litvínov 5 3

P Tým Z TM

1. Ryan Hollweg HC Škoda Plzeň 3 52

2. David Štich HC Slavia Praha 4 27

3. Michal Trávníček HC VERVA Litvínov 4 20

4. Michal Barinka HC Sparta Praha 5 18

5. Jiří Vašíček Mountfi eld HK 5 18

6. Leoš Čermák HC Kometa Brno 2 16

7. Miroslav Forman HC Sparta Praha 5 16

8. Vojtěch Mozík HC Škoda Plzeň 5 14

9. Tomáš Mertl Mountfi eld HK 5 14

10. Václav Skuhravý HC Energie K. Vary 5 14
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ROMAN KUKUMBERG: 

PROTI LITVÍNOVU TO 

SNAD ZLOMÍM! 

Romane, máte za sebou prvních pět zápasů v novém 
dresu. Jak jste spokojen v tom hradeckém?
Pět zápasů není moc, ale už teď vím, že by to mohlo být 

velice dobré. Hradec má vyrovnaný kvalitní tým, který může 

pomýšlet na vysoké cíle. Jenom škoda těch dvou zápasů 

venku, v Liberci i ve Varech jsme rozhodně měli bodovat.

Jak bylo obtížné zvyknout si hradecký hokejový styl, 
na hradecké prostředí?
V Hradci se mi líbí. Město má svou historii a nabízí spoustu 

vyžití. Co se týče týmu, tak tady je vždy pro nové hráče 

důležité, jaká je parta. A v tomto směru jsem nadmíru 

spokojený.

V derby proti Pardubicím nastupoval Váš druhý útok 

s Dejem a uzdraveným Pospíšilem. 
Na ledě to vypadalo, že byste si 
mohli dobře rozumět…
Je to nově složený útok, takže po dvou 

zápasech těžko dělat závěry. Ale zdá 

se, že bychom si mohli sednout. Je 

důležité se co nejdříve se dobře sehrát 

a stále se zlepšovat.

I ze Slovanu jste zvyklý na nabitý 
stadion, co jste říkal na atmosféru 
východočeského drby?
Atmosféra byla úžasná, taková, jakou 

derby přináší. Fanoušci jeli celý 

zápas (-:
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Zatím bez kanadského bodu, už by to chtělo prolomit, že?
To tedy ano a věřím, že se to v pátek proti Litvínovu zlomí! 

Nikdy jsem se nehonil vyloženě za body, poslední dvě se-

zóny jsem měl vysloveně za úkol útočnou defenzívu. Je ale 

čas trochu se přeorientovat. Od druhého útoku se kanadské 

body očekávají, takže se musím snažit přiložit ruku k dílu.

Prošel jste několik soutěží, jak vidíte kvalitu české 
extraligy v porovnání s KHL?
Zatím je brzy na posouzení, poznal jsem na vlastní kůži jen 

pět českých celků a Hradec. Myslím si ale, že by se dost 

českých mužstev probojovalo v KHL do play off.

Čeká vás duel s Litvínovem, který je trochu nečekaně 
lídrem soutěže. Kde vidíte jeho sílu?
Upřímně – moc toho o něm nevím. První informace budou 

od trenéra během přípravy na zápas.

Martin Ručinský je ve 43 letech na čele produktivity. 
Nenapadá vás otázka: Co se to děje?
Doufám, že ho ještě doženu (((-:  V mnoha soutěžích ve svě-

tě jsou lídry kanadského bodování starší hráči. Není to úplně 

výjimečné. Je vidět, že kvalitu mají v sobě.

Co bude potřeba předvést na ledě, aby zůstaly body 
doma?

Prostě Mountfi eld hockey ((-:
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Český svaz ledního hokeje a Hradecký hokejový klub 
Mountfi eld HK pořádá ve spolupráci s Královskými lvy 
v pondělí 29.9.2014 celodenní kemp české reprezen-
tace do 16 let. Je určen nejen pro vybrané hokejisty, 
ale také pro trenéry z celého královéhradeckého kraje, 
kteří absolvují doškolení na téma – herní kombinace.

 Svazoví trenéři Petr Studnička, Pavel Arnošt, Jiří Šolc a David 

Kovařík povedou nadějné hokejisty na ledové ploše obou hal 

hradeckého klubu ve čtyřech tréninkových jednotkách, které 

jsou zároveň přístupné hokejové veřejnosti. Využijí zároveň 

posilovnu, střelnici i další klubové pomůcky.

HRADEČTÍ HRAJÍ PRVNÍ HOUSLE.

Královéhradečtí lvi se dostávají do nominací na podobná sou-

středění v posledním období pravidelně a ve velkém počtu. 

Což potvrzuje i hlavní trenér mladšího dorostu Královských 

REPREZENTACE 

MÍŘÍ DO HRADCE.  

Skutečnost, že se náš klub dostává na mapu repre-

zentačních kempů, kvituje také GM Mountfi eldu HK 

Ing. Aleš Kmoníček: „Myslím si,  že v současné 

době je hokejový Hradec Králové velmi dobrou 

adresou, kde se kvalitně pracuje s mládeží a jsou 

vidět i výsledky. A právě to jsou hlavní důvody, 

proč zde opětovně přivítáme mládežnický repre-

zentační výběr.“

lvů Tomáš Martinec: „Jsem velice rád, 

že se kluci od nás pravidelně dostá-

vají na tyto akce, protože to pomáhá 

jejich vývoji a zároveň to mladé hráče 

motivuje ke kvalitní práci i do budoucna. 

Na poslední akci v Přerově bylo hradec-

kých hokejistů hned devět.“ V pondělí 

se v domácím prostředí se představí 

šestice Jaroslav Dvořák, Filip Jirásek, 

Radim Šalda, Martin Štohanzl, Tomáš 

Vomáčka a Michael Gaspar. Mezi ná-

hradníky navíc fi guruje Jakub Muška.

MLÁDEŽI SE OPĚT ZAČÍNÁ DAŘIT.

ČSLH pořádá během jednoho roku zhru-

ba 10 podobných soustředění. Cílem je 

pozvednutí úrovně českého mládežnic-

kého hokeje a nutno říci, že v poslední 

době se hráčům těchto kategorií opět 

začalo na mezinárodní scéně dařit. Re-

prezentace do 18let obsadila v září druhé 

místo na Ivan Hlinka Memorial Cupu. 

Porazila USA, Finsko, Rusko i Švédsko 

a podlehla pouze vítězným Kanaďanům. 

Úspěchy zaznamenávají i reprezentační 

výběry do 16 a 17 let.
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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

ALEŠ KRÁTOŠKA:    

NĚKTERÉ HORKÉ 

HLAVY SI VEZMU NA 

OSOBNÍ POHOVOR.  

Novou sezónu už rozjeli také junioři Mountfi eldu HK 
a mají před sebou jednoznačný cíl – postup do extraligy. 
První dva zápasy na startu své mise hradečtí mladí-
ci s přehledem zvládli. Hladce porazili Písek a uspěli 
i v derby na ledě Chrudimi. Nový trenér týmu Aleš Kráto-
ška přesto musel nečekaně na své svěřence zvýšit hlas.

 Došlo k tomu během utkání v Chrudimi. Tam jsme předvedli 

velice dobrou první třetinu, kterou jsme vyhráli 4:0. Pak ale 

přišla druhá část, kdy soupeře nezajímal hokej, ale spíše fauly 

a záludnosti. Naši kluci si nedokázali uchovat chladnou hlavu 

a situaci nezvládli. Musel jsem hodně zvýšit hlas, protože ně-

kteří byli jako urvaní ze řetězu. Nám má jít hlavně o hokej a ne 

o zápasnické souboje, které rozptylují a to jde na úkor kvality 

hry. S některými hráči budu mít i osobní pohovor.

Na druhou stranu Vám to ukázalo, že je potřeba praco-
vat s hráči i v této rovině…
Určitě se to musíme všichni učit, protože po základní části 

přijde nadstavba, play off a baráž. Tam teprve půjde do tu-

hého. Teď máme čas na to, abychom se připravili na období, 

kdy to bude víc vyhecované, soupeř do vás 

půjde, bude chtít rozhodit váš tým a právě tam 

se pak ukáže naše odolnost.

Také juniorské kategorie se týkají nová 
pravidla. Jak se kluci srovnali například 
s hybridním icingem?
Trochu jsme to trénovali a kluci to vzali tak 

za své, že v prvním utkání nedělali nic jiného, 

než nahazovali puky. Někdy je to správná volba, 

ale v jiných případech je zapotřebí zvolit spíš 

postupný útok. Jinak vás soupeř velice rychle 

přečte. Pro juniory to není vůbec jednoduché 

rychle zvolit tu správnou variantu a je na nás, 

abychom se snažili jim to co nejrychleji vštěpit.

Už na začátku sezóny nastupují v juniorce 
hráči, kteří absolvovali přípravu s A-týmem 
a v závěru sezóny by měli hodně pomoci 
v klíčových zápasech o postup. Je už teď 
vidět, že se jedná o opory týmu?
Kopta, Kovářů, Uhlík, Pilař i Renda Piegl s Plá-

šilem jsou lídry. Je dobře, že hrají některé zápa-

sy už teď. Jednak si na sebe kluci zvyknou 

a druhak musí odehrát 50% zápasů v juniorce, 

aby za nás poté mohli nastoupit v té nejdůleži-

tější části sezóny.

Dá se už teď v úvodu nového ročníku říci, 
které týmy budou největšími konkurenty 
v boji o postup?
Určitě budou hrát o špici moravské týmy. 

Sestoupil Vsetín, který se bude chtít vrátit zpět 

mezi elitu, silná bude Poruba, která spolupra-

cuje s Vítkovicemi, Havířov má zase spoustu 

mladíků v Třinci. Teď na začátku opravdu těžko 

říci, protože ty nejlepší týmy navíc v základní 

části nepředvádějí ten úplně nejlepší možný 

výkon, protože vědí, že jejich čas přijde až 

v nadstavbě, popřípadě v baráži. Navíc, po-

dobně jako my, mají soustu hráčů na střídavé 

starty v seniorských soutěžích. My víme, že 

nás čeká dlouhá cesta, ale jinou možnost, než 

postup, si nepřipouštíme.



www.mountfi eld.cz

oddechový čas“„Dopřejte si

Belgické grily




