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19. října 2015 
v 17:30 hod.

HC ENERGIE 
KARLOVY VARY

  MOUNTFIELD HK     

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.



PARTNEŘI
Mountfi eld HK
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Vážení hokejoví příznivci,

dnešní úvodník měl být věnován výhradně jedné hradecké hokejové ikoně, která v pátečním duelu na 

ledě Chomutova nastoupila k jubilejnímu 800. utkání v extralize. Asi je většině z Vás jasné, že píši 

o Jaroslavu Kudrnovi. O hráči, který baví všechny kolem nejen tím, co umí předvádět na tuhém 

skupenství vody s pukem a hokejkou.

Osud ale tomu chtěl, že desátý říjen roku 2015 se stal významným dnem ještě pro jednoho hradecké-

ho hokejistu. Vlastně jedním z nejvýznamnějších dnů v jeho profesionální kariéře.

Dnem, kdy naposledy bojoval za svůj tým hráč, který šel příkladem všem ostatním a to nejen na ledo-

vé ploše. Svou bojovností, nasazením, touhou vítězit, upřímností, či ryzím charakterem. Dnem, kdy si 

naposledy navlékl hokejovou výstroj – Michal Tvrdík.

Ještě dlouho budeme vzpomínat na to, jak rozdával hokejovou radost útočník s číslem 12 na dresu. 

36letý „Tvrďa“ se rozhodl, že profesionální brusle postaví defi nitivně do kouta. Mnohým z nás se asi 

zamlží pohled, když si uvědomíme, že hráče, který dával hokeji vždy 100%, už neuvidíme, jak se při 

každém střídání rve za svůj tým. V Hradci Králové se rval více než 4 sezóny a mně nezbývá než dodat, 

stejně jako v úvodu – TVRĎO DÍKY!

Dovol, abychom Ti poděkovali za každou minutu, kterou jsi v našich barvách odehrál a popřáli Ti v Tvé 

další práci i v osobním životě jen to nejlepší.

Mountfi eld HK, a.s.

 

TVRĎO DÍKY!



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 10 3 7 10 3 36

69 Zdeněk Čáp 1992 8 0 4 4 4 4

19 Martin Pláněk 1991 10 1 2 3 -2 10

23 René Vydarený "A" 1981 10 0 3 3 2 14

7 Peter Frühauf "A" 1982 4 0 2 2 1 2

16 Jiří Vašíček 1980 6 0 1 1 -2 6

70 Bohumil Jank 1992 4 0 0 0 -2 0

71 Filip Hronek 1997 9 0 0 0 0 4

67 Stanislav Dietz 1990 10 0 0 0 -2 6

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář 1976 9 1 8 9 -3 20

41 Adam Courchaine 1984 10 5 3 8 0 2

91 Tomáš Knotek 1990 10 3 5 8 1 4

21 Jaroslav Kudrna 1975 10 4 3 7 1 16

64 Brian Ihnačák 1985 10 3 4 7 3 8

65 Rudolf Červený 1989 9 4 0 4 1 4

9 Bedřich Köhler 1985 10 2 2 4 -3 6

27 Rastislav Dej 1988 10 1 2 3 3 4

72 Tomáš Troliga 1984 9 1 1 2 -3 0

61 Roman Kukumberg 1980 6 1 0 1 -1 0

62 Radek Pilař 1996 2 0 0 0 -1 0

22 Jiří Šimánek "C" 1978 3 0 0 0 2 6

17 Ondřej Kopta 1995 3 0 0 0 -1 0

97 Lukáš Vantuch 1987 4 0 0 0 1 2

25 Radovan Pavlík 1998 8 0 0 0 -2 2

87 Antonín Honejsek 1991 7 0 0 0 2 0

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

90 Ondřej Kacetl 1990 5 302 156 144 2,38 92,31 1

31 Adam Svoboda 1978 5 302 156 140 3,18 89,74 0
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Útočné řady se rozšířily o nového hráče. Z brněnské Komety 
přichází pod Bílou věž třiadvacetiletý ANTONÍN HONEJSEK. 
Prozatím na hostování do konce sezóny.➦



REALIZAČNÍ TÝM

Peter Oremus, hlavní trenér

Karel Mlejnek, asistent trenéra 

Pavel Kněžický, trenér brankářů

Tomáš Procházka, kondiční trenér 

Ivo Doležel, vedoucí mužstva

Vojtěch Polák st., kustod

David Merc, kustod a masér

MUDr. M.Vinš, MUDr. J.Budín, lékaři 

Bc. Kateřina Petrásková, fyzioterapeutka

ZÁKLADNÍ INFO

HC Energie Karlovy Vary 
spol. s r.o.
Západní ulice 1812/73

360 01 Karlovy Vary

Klubové barvy:

zelená, bílá a černá

Internetová prezentace:

www.hokejkv.cz

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

3 Vladimír Sičák "A" 1980 11 0 2 2 -7 6

32 Radim Bičánek "C" 1975 11 0 2 2 2 4

28 Radek Deyl 1989 6 0 2 2 -2 2

67 Jan Tomeček 1990 9 1 0 1 0 2

24 Michal Gulaši 1986 10 0 1 1 -8 10

26 Tomáš Harant 1980 11 0 0 0 -3 16

19 Václav Benák 1978 9 0 0 0 -1 6

20 Tomáš Dvořák 1995 3 0 0 0 1 0

33 Bryan Rodney 1984 3 0 0 0 -2 0

58 Martin Weinhold 1997 2 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

17 Rostislav Marosz 1991 11 5 6 11 1 4

69 Radek Duda 1979 10 4 5 9 3 39

30 Tomáš Rachůnek 1991 11 1 8 9 6 2

87 Marcel Haščák 1987 10 5 0 5 -3 24

81 Martin Bartek 1980 6 3 2 5 -1 2

23 Miachal Vachovec "A" 1992 11 2 0 2 -4 14

18 Vojtěch Tomeček 1994 11 2 0 2 0 2

89 Tomáš Rohan 1989 9 0 1 1 -2 4

47 Sebastián Gorčík 1995 10 0 0 0 -2 2

10 Petr Koblasa 1993 7 0 0 0 -6 6

88 Matěj Zadražil 1994 7 0 0 0 -7 2

39 Radim Hruška 1984 6 0 0 0 -9 6

55 Ivan Rachůnek 1981 5 0 0 0 -2 8

11 Jaromír Kverka 1992 5 0 0 0 -1 4

63 Tomáš Bulík 1985 5 0 0 0 -1 0

12 David Gríger 1994 1 0 0 0 -1 2

7 Martin Osmík 1996 1 0 0 0 0 0

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

92 Tomáš Závorka 1987 10 559 302 273 3,11 90,4 1

51 Vladislav Habal 1991 3 102 40 32 4,71 80
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Karlovarský extraligový hokej po velkých výsledcích tápe. 
Jakmile Západočeši dobyli před šesti lety mistrovský titul 
a následně se přestěhovaly do nového stánku, šly výsled-
kově hodně dolů. Po předminulé nepovedené sezóně se 
také v té loňské Energie trápila a nakonec obsadila pozice 
daleko od míst znamenajících boje o play off. Po 11. příčce 
zavládla ve vedení klubu velká nespokojenost a nastalo 
hráčské zemětřesení. V týmu skončilo hned 8 hokejistů, 
naopak příchod hlásila nová čtveřice Benák, Gulaši, Haš-
čák, T. Rachůnek a z hostování Marosz. A protože Varům 
stále patří spodní příčky tabulky, vedení aktuálně před pá-
tečními zápasy odvolalo trenéra Mlejnka. Novým hlavním 
koučem se stal bývalý trenér Vítkovic Peter Oremus.

Historie klubu sahá do roku 1932, kdy byl několika nadšenci 

po těžkých začátcích založen klub SK Slavia Karlovy Vary. 

První hokejové zápasy se hrály na kluzišti poblíž dnešního 

fotbalového hřiště v městské části Růžový vrch. Až v roce 1948 

byla vybudována umělá ledová plocha uprostřed Karlových 

Varů a úroveň hokeje začala jít při daných podmínkách rychle 

nahoru.

Krátce po svém založení se karlovarský hokej vyšplhal 

na vrchol, tedy mezi československou elitu. Avšak právě 

tato léta byla pro Karlovy Vary na dlouhá desetiletí obdobím 

poslední velké slávy. V sezóně 1954–55 se totiž zranili klíčoví 

hráči a následoval sestup do druhé ligy. Ze známějších 

osobností tehdy startovali za Slavii 

například brankáři Miroslav Burian, Zlatko 

Červený, Jiří Kolouch, Karel Straka, 

obránci a útočníci Jiří Feureisl, Jaroslav 

Hraběta, Jan Jánský, Josef Koller, Jan 

Lidral, Jiří Macelis, Josef Stock, Robert 

Robětín, Václav Šinágl, Jan Klapáč, 

Miroslav Klapáč nebo Jaroslav Šíma.

Zlom k horšímu nastal koncem 70. let. 

V centru města zimní stadion stárnul 

a již nestačil potřebám hokeje, a tak 

tehdejší vedení města rozhodlo, že 

se nová ledová plocha vystaví mimo 

centrum. K výstavbě nového důstojného 

stánku nakonec ale nedošlo, stávající 

plocha byla pouze ve druhé polovině 

osmdesátých let zastřešena.

 Ačkoli to zní neuvěřitelně, tento stadion 

sloužil hokejistům až do roku 2009, 

kdy v něm karlovarští hokejisté získali 

historický mistrovský titul. Do roku 1990 

Karlovy Vary spíše živořily a hokej zde 

nebyl na rozkvětu. Za podpory fi rmy 

Jana Bechera začal karlovarský hokej 

stoupat opět k výšinám. 

 VIZITKA SOUPEŘE 



 77  TABULKY, STATISTIKY

V sezoně 94/95 se podařilo postoupit ze druhé do první 

ligy, kde již klub startoval pod názvem HC Becherovka 

a pod vedením nové úspěšné trenérské dvojice Marek 

Sýkora – Radim Rulík. Ti klub dovedli k absolutní hokejové 

špičce. V sezoně 96/97 Vary druhou nejvyšší soutěž 

vyhrála, ale v baráži o extraligu podlehly v památné 

sedmizápasové bitvě Opavě. Přesto se v Karlových Varech 

začala hrát nejvyšší soutěž,  klub totiž odkoupil práva 

od krachující Olomouce. V první extraligové sezoně se 

HC Becherovka sice umístila na předposledním, třináctém 

místě, přesto se mluvilo o úspěchu.

V dalších letech se postupně stabilizoval hráčský kádr 

sponzorské zázemí i práce s mládeží. Po dlouhých letech 

hledání respektu a bojích v nižších patrech extraligové 

tabulky se klub pod novým názvem HC Energie 

a s generálním partnerem Sokolovskou uhelnou, a.s. začal 

hlásit o nové úspěchy. V ročníku 2007/08 si dokonce 

Karlovy Vary zahrály fi nále extraligy, což způsobilo 

v lázeňském městě nevídanou euforii. Tehdy to ještě 

nevyšlo, titul přišel až o rok později, a to opět ve fi nále 

proti Slavii. Klub se následně přestěhoval do nové KV 

Arény.

Tím okamžikem ale slastné časy skončily. Předminulá 

sezóna se karlovarským hokejistům stejně jako ty 

předchozí příliš nevydařila. Západočeši vstoupili do ročníku 

sérií porážek a už po pátém kole vedení klubu odvolalo 

hlavního trenéra Richarda Žemličku, kterého vystřídal Karel 

Mlejnek. I nadále ale Energie hrála spíše druhé housle 

a výsledkem bylo až 12. místo po základní části. Po 

52 kolech tak musely Karlovy Vary polknout hořkou pilulku 

v podobě bojů o záchranu extraligy. V 6ti utkáních play out 

Západočeši udrželi v minitabulce druhé místo a vyhnuli se 

tak baráži.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

ROČNÍK 2013/14

Série vzájemných utkání byla v sezóně 

2013/14 velice vyrovnaná. Oba týmy 

slavily stejné úspěchy, a to především 

na ledě svých soupeřů. Hradec i Vary 

vyhrály jednou v normální hrací době 

a jednou po samostatných nájezdech.

ROČNÍK 2014/15

V minulém ročníku Mountfi eld HK 

prohrál na západě Čech dvakrát těsně 

1:2. Na domácím stadionu ale zažil 

hradecký tým mnohem více muziky. 

Bilance je tak stále velice vyrovnaná.

Nejstarší hráč: Radim Bičánek – 40 let

Nejmladší hráč: Martin Weinhold – 18 let

Nejvyšší hráč: Tomáš Dvořák – 193 cm

Nejnižší hráč: Tomáš Rohan – 170 cm

Nejtěžší hráč: David Honzík – 97 kg

Nejlehčí hráč: Jaromír Kverka – 75 kg

Zahraniční hráči: Bryan Rodney - Kanada

 David Griger, Tomáš Bulík,

 Marcel Haščák, Tomáš Harant  

 - Slovensko

Věkový průměr týmu –  25,25 let

 VIZITKA SOUPEŘE

33:4:4
SNSN

11:2:2
SNSN

33:12:1

1:20:3

55:22:1
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Druhý ročník Univerzitního derby už je za dveřmi. 22. 
října vyjedou studenti Univerzity Pardubice a Univerzity 
Hradec Králové ke svému druhému vzájemnému duelu. 
Poté, co se premiérový ročník odehrál v pardubické 
aréně, proběhne druhý díl ve FORTUNA aréně na souto-
ku Labe s Orlicí. My jsmem před prestižním vysokoškol-
ským duelem vyzpovídali opory obou celků, pardubické-
ho útočníka Marka Hemského a kapitána loňských vítězů 
Jirku Janouška.

Letos se koná teprve druhý ročník Univerzitního derby, 

jak vzpomínáš na ten loňský premiérový?

H:  Vzpomínat v dobrém na něj moc nemohu, protože jsme 

s UHK prohráli 3:6. Ale vzhledem k tomu, že se konal 

teprve první ročník, tak myslím, že se povedl a doufám, že 

letos v Hradci přijde aspoň tolik lidí, co vloni v Pardubicích.

J:  Na loňský zápas mám jenom pozitivní vzpomínky. Byl 

to skvělý zážitek jak po sportovní 

stránce, protože myslím, že 

utkání mělo výbornou úroveň, tak 

i po té fanouškovské. Hrozně rád 

vzpomínám na diváckou kulisu, která 

v Pardubicích byla. Přišlo necelých 

tři tisíce diváků a vytvořili fakt parádní 

atmosféru. Jsem zvědavý, jak to bude 

probíhat letos.

Kolik času jste měli, vzhledem 

k různým rozvrhům, na trénink a jak 

dlouho před derby jste se začali 

připravovat?

H:  Začali jsme se připravovat až 

v úterý, kdy jsme měli první trénink, 

ale bohužel ne všichni se kvůli 

povinnostem v klubech mohli 

VYRAŽTE 

NA UNIVERZITNÍ DERBY
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zúčastnit. Další trénink máme 

naplánovaný na příští pondělí, kde už 

bychom měli být takřka kompletní.

J:  Musím přiznat, že příprava na derby 

není úplně systematická. Spíš jsme 

společně v kontaktu po telefonu nebo 

na internetu, protože když to přeženu, 

hrajeme hokej v různých koutech 

republiky, tudíž se soupiska hodně 

lepí na dálku. Na druhou stranu už se 

ale známe dlouho, několik let hrajeme 

v podobném složení, takže na derby 

by měla mít sestava jen s minimální 

obměnou. 

Někteří hráči působí 

v profesionálních klubech, jak 

obtížně tedy bylo sestavit tým pro 

letošní ročník?

H:  Na sestavě ještě stále pracujeme. 

Uvidíme, jestli budeme všichni zdraví 

a koho nám pustí kluby z vyšších lig. 

Zatím ale prozradím, že se sestava 

oproti minulému roku změní.

J:  Spíše jsme čekali, jak dopadne 

rozhodnutí manažerů v klubech 

1. ligy, kde někteří kluci působí. 

Nevěděli jsme, zda je pustí nebo 

ne. Co máme poslední zprávy, tak 

by je všechny měli uvolnit, což ale 

znamená, že někdo ze současné 

sestavy vypadne. Konkurence v týmu 

prostě je, to říkám naprosto vážně.

Prožíváš Univerzitní derby podobně 

prestižně jako například derby 

extraligového A-týmu, nebo ho 

se spoluhráči berete spíše jako 

zpestření?

H:  Je to sice derby, ale k tomu 

extraligovému bych ho nepřirovnával. 

Budeme se snažit diváky, kteří se 

přijdou na zápas podívat, potěšit 

pohledným hokejem, a možná 

i nějakou bitkou jako v prvním ročníku.

J:  Jako srandu to určitě nebereme. 

Podle mě si dost lidí myslí, že hrajeme 

nějaký pouťový zápas, exhibici nebo 

přátelák. Ale tak to rozhodně není. Už vloni bylo vidět 

stoprocentní nasazení, obě strany chtěly vyhrát.

Co bys vzkázal vašim fanouškům, a jak bys je na akci 

pozval?

H:  Fanoušky bych rád pozval, aby se přijeli podívat do Hradce 

na odvetu, ve které budeme chtít zvítězit, a oplatit tak UHK 

porážku z loňska. Především bychom uvítali, kdyby se co 

nejvíce zaplnily tribuny a diváci vytvořili skvělou atmosféru.

J:  Bude to velká party, tak ať si ji s námi přijdou všichni užít. 

Chceme ukázat, že loňský ročník nebyl jenom výstřel 

do tmy, a že by se z derby mohla vybudovat pěkná tradice. 

Tak ať přijdou a potvrdí fakt, že v Hradci jsou lepší fanoušci 

než v Pardubicích.
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■  Užívaly jsme si každý pohled na tvé hokejové umění i tvou krásnou tvář. 

Budeš nám chybět!  Terka a Evík :-)

■  Básník, co skládal na ledě pohádky, vyučoval, podporoval, uměl, znal, školil... 

Míšo díky, hodně štěstí, bude tu bez Tebe smutno.  Tvoje velká fanynka Máňa.

■  Drahý Michale, za celý ,,malo-kopanářský´´ klub BFK Ledvinka bychom ti chtěli poděkovat za 

dlouhých pět let strávených v hradeckém dresu. Byl jsi hokejistou, který přinášel radost nejen 

v dobách současné slávy našeho klubu, nýbrž i v časech, kdy jsme okupovali spodní příčky

1. ligy. V těchto chvílích jsi to byl právě ty, kdo dokázal potěšit fanoušky na zimním stadionu. 

O to více si tvého přínosu vážíme a přejeme ti, aby se ti i v osobním životě dařilo minimálně 

tak, jako na českých ledových kolbištích.   BFK Ledvinka

■  Michale, díky za všechny sezóny v Hradci Králové. V 1.lize jsi zářil a ani v Extralize jsi se 

neztratil. Doufáme, že se k hokeji vrátíš alespoň pasivně. Držíme palce!  Barča

■  Velká škoda, chytrý hokejista, elegantní bruslař. Hodně štěstí do další etapy života a díky!  Radek

■  Michale, moc děkujeme za vše, co jsi pro nás fanoušky, náš klub a naše město dělal. 

Dělal jsi nám radost svou hrou a svým bojovným duchem. Byl, jsi a stále budeš v srdcích 

Hradečáků HRADECKÝM LVEM! Samá pozitiva v životě Ti přeje  Ondra

■  Nejhorší zpráva v hradeckém hokeji za poslední roky. Díky za všechno Michale! Asi nejsem jediný, 

pro koho jsi už od dob 1. ligy nejoblíbenějším Hradečákem. Přeji hodně štěstí a někdy se přijď na 

kluky kouknout! Odchod takových osobností je na sportu to nejhorší...  Kuba

■  Néééééééééééééééééééé!  Marie

■  Tvďo díky! Moc jsi toho pro hradecký hokej udělal a věřím, že ještě třeba uděláš. Když už ne jako 

hráč, jako trenér, či mentor. Od takového borce se mohou všichni hodně učit!  Kryštof

 

VZKAZY OD 
FANOUŠKŮ PRO

MICHALA 
TVRDÍKA 
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organizují mimořádné autobusové 

spoje do Svobodných Dvorů, kde okolo 

kluziště vyrůstají improvizované tribuny 

z koňských povozů. I díky rozhlasovým 

reportážím Josefa Laufera se už totiž 

mezi veřejností dobře ví, kdo jsou Modrý, 

Maleček, Trousílek či Troják.  Prohra 0:8 

znamená vyřazení, čtyři tisícovky diváků 

ale odcházejí spokojeny. Nutno dodat, 

že solidní výkonnost si na počátku druhé 

světové války udržují nadále i Bruslařský 

klub a SK Petrof, přičemž zápasy mezi 

hradeckými mužstvy jsou samozřejmě 

hojně navštěvovány, ať už se hraje 

na Novém Hradci, Svobodných Dvorech 

či v metropoli samé. 

Ve druhém díle seriálu bylo promluveno o počátcích a prvních 

úspěších organizovaného hokeje na Novém Hradci Králové 

a ve Svobodných Dvorech. Po přestupu Stanislava Fišera 

a později i Jaroslava Šťáska z Petrofu do Meteoru se ukazuje, 

že výkonnostním stropem party ze Svobodných Dvorů 

není Východočeská župa. Od sezóny 1936-37 probíhá 

celostátní ligová soutěž, dominují v ní pražská družstva, ale 

je v ní místo i pro oddíly venkovské. V sezóně 1938-39 není 

i s ohledem na složitou politickou situaci ligová soutěž hrána. 

Od sezóny 1939-40 se  kvalifi kace o postup do obnovené 

Českomoravské ligy poprvé hraje jako Svazový pohár. 

Meteor Svobodné Dvory jako vítěz Východočeské župy 

má za soupeře LTC Turnov, který dokázal v Severočeské 

župě přemoci Mladou Boleslav a hlavně LTC Praha. S tím 

se má možnost utkat na svém hřišti. Autodráhy města 

Hradec Králové, jak se tehdy jmenoval dopravní podnik, 

ÚSPĚCHY METEORU SVOBODNÉ 

DVORY VE SVAZOVÉM POHÁRU

Zápas SK Petrof s LTC Pardubice 
na Turnaji měst v sezóně 1939-40

SLAVÍME 90 LET90 LET HOKEJE  V  HRADCI KRÁLOVÉ
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Chcete-li se o historii hokeje v Hradci Králové dozvědět více, 
můžete si ve fanshopu zakoupit knihu Historie hokeje v Hradci Krá-
lové od autora tohoto článku. Více o historii hokeje v Hradci Králové 
se můžete dočíst i na webu www.SPORTPODBILOUVEZI.cz

Dobový tisk informoval 
fanoušky o důležitých 
zápasech a přispíval k narůstající 
popularitě ledního hokeje. 
Zápas proti gigantovi sledovaly 
ve Svobodných Dvorech
 čtyři tisícovky diváků. 

Úspěšná obranná dvojice Jaroslav Šťásek 
(vlevo) a Stanislav Fišer, s brankářem 
Přemyslem Pavlíčkem. Fišer se Štáskem 
byli i dobrými fotbalisty, zahráli si také za 
první mužstvo SK Hradec Králové. 

Ú ŠŠŠ

 13

Kluby si vedly pečlivě psané 
kroniky, kde byla zaznamenána 
vítězství, porážky, branky, zra-
nění, zkrátka vše, co sezónu 
provázelo. Na snímku záznam 
zápasu Petrofu s Bruslařským 
klubem.





www.mountfi eld.cz

oddechový čas“„Dopřejte si
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Duely mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, to není 

koření pouze seniorské extraligy, ale i všech mládežnic-

kých soutěží (nejen) kategorií SCM. Pojďme se společně 

podívat právě na to, jak se juniorům, staršímu dorostu 

a mladšímu dorostu zatím letos daří v zápasech proti 

Dynamu.

Celková bilance hovoří sice těsně, ale přesto ve prospěch 
Mountfi eldu! Královéhradečtí mládežníci se s pardubic-
kým sokem letos utkali zatím pětkrát – junioři a starší 
dorost mají na kontě po dvou zápasech, mladší dorost 
jeden – a třikrát se mohli radovat z výhry. Podobně těsná 
je statistika získaných bodů, které vévodí Lvi s náskokem 
jediného bodu, a to 8:7! Co se týče vstřelených branek, 
Hradec Králové vede poměrem 14:12.

A jak se vlastně vyvíjela derby jednotlivých kategorií? 
Zajímavostí je určitě fakt, že junioři stejně jako starší 
dorostenci v prvním letošním střetnutí dvou největších 
východočeských rivalů neuspěli, aby o několik kol později 
svému soku prohru oplatili.

Svěřenci trenéra Aleše Krátošky nejprve v rámci 5. kola 
DHL extraligy juniorů padli na domácím ledě 2:4, když se 
jim nepovedl vstup do utkání, inkasovali už v první minutě 

a těsně po startu druhé periody 
prohrávali již o tři branky. Nakonec 
se skóre uzavřelo na stavu 2:4 v ne-
prospěch domácích.

Odplata i s úroky přišla v 10. kole 
– Hradec zavítal do Pardubic, kde 
sehrál mimořádně vyrovnané utkání, 
jež dospělo až do samostatných 
nájezdů. Ty pro Lvy přesnou trefou 
získal zadák se zkušenostmi z útoku 
Filip Hronek, jenž se trefi l jako jediný 
z celkem deseti střelců na obou 
stranách. Konečný stav? 2:1 pro 
Mountfi eld!

Podobný výkonnostní křivku měla 
i derby v kategorii staršího doros-
tu. Tam se Hradečtí poprvé utkali 
s Dynamem také v 5. kole a také 
z toho byla nejprve prohra, a to 0:3. 
Mountfi eld inkasoval přesně jednu 
branku v každé periodě, sám se 
naopak neprosadil ani jednou.

Co se Hradci nepovedlo na hřišti 

VÝCHODOČESKÁ DERBY 

MLÁDEŽE?  STÁLE ZATÍM 

TĚSNĚ VE PROSPĚCH 

HRADCE!
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soupeře, to zvládl v domácí FORTUNA aréně. Hráči pod 
vedením trenéra Jiřího Slabého vlétli na soupeře s pořád-
nou touhou odplaty výsledku z prvního klání, a povedla se 
jim věc náramná – hlavně díky druhé dvacetiminutovce, 
kterou ovládli poměrem 3:0, nakonec zvítězili rozdílem čtyř 
branek, a to 5:1!

Stejný rozdíl byl k vidění i v zatím jediném letošním střet-
nutí Hradce Králové a Pardubic v ELIOD extralize mladšího 
dorostu. Svěřenci trenéra Karla Soudka se ale mohou 
chlubit tím, že Dynamu vstřelili ze všech kategorií SCM 
vůbec nejvíce branek!

Současně se jedná o letošní „nejstarší“ výhru v derby. 
Duel, který nakonec pro Hradec skončil vítězstvím 6:2, se 

v 59. minutě prohrávali dokonce 1:2, 
jenže trefa Drašnara rozhodla o tom, 
že zápas půjde minimálně do pro-
dloužení; ani to ale nerozhodlo 
o vítězi. V samostatných nájezdech 
pak byli úspěšnější Hradečtí, a ze 
severu Čech si tak odvezli dva body 
za výhru 3:2.

O dva dny později si Mountfi eld 
doma smlsl na Mladé Boleslavi 
s ex-hradeckým Grohem v brance. 
Ten se proti bývalým spoluhráčům 
činil, za svá záda pustil pouze jednu 
střelu z hole Aleš Krátošky ve 12. 
minutě. I to ale stačilo na konečnou 
výhru Východočechů 1:0.

odehrál na začátku září jako druhé 
kolo extraligy mladšího dorostu, 
a Mountfi eld na domácím ledě 
nedal soupeři jedinou šanci. Mladí 
hokejisté už mají odvetu v tuto 
chvíli za sebou, v Pardubicích se 
hrálo v neděli. Z důvodů uzávěrky 
bulletinu nebyl výsledek v době 
jeho vydání znám, věříme však, 
že naši hráči uspěli a že uspějí 
i ve všech následujících letošních 
střetnutích!

HRADEC 

V MLÁDEŽNICKÝCH 

SOUTĚŽÍCH 

STÁLE OKUPUJE 

ČELNÍ POZICE! 

Jistě netřeba připomínat loňskou, nadmíru úspěšnou 

sezónu, ve které se královéhradecká mládež dočkala 

jednoho titulu, druhého místa a postupu do extraligy ju-

niorů – zapomínat nelze ani na bronz osmáků. V letoš-

ním roce to podle dosavadních výsledků vypadá, že by 

se mohlo podobně urodit. Junioři a starší dorostenci se 

pohybují blízko špice tabulky, mladší dorost dokonce 

vede svoji skupinu Střed!

Junioři sice už nejsou ve vedení extraligy, jenže od toho-
to statusu je dělí jediný bod! Svěřenci trenéra Aleše Krá-
tošky se drží na druhé pozici za Chomutovem. Na druhou 
stranu je pouze tři body, tedy hodnota jedné výhry, dělí 
od sedmé příčky...

K tomuto postavení v tabulce juniorům pomohly i dva 
poslední výsledky, v nichž královéhradečtí mladíci vždy 
uspěli nejtěsnějším možným rozdílem. V Liberci ještě 
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Starší dorost byl v posledních dvou zápasech úspěšný 
z poloviny, i tak ale drží ve skupině Střed NOEN extraligy 
staršího dorostu třetí příčku za Kometou a Mladou Bole-
slaví, navíc se Středočechy má stejný počet bodů!

Svůj náskok na lídra z Brna mohli Hradečtí snížit ve vzá-
jemném zápase, který se uskutečnil na jihu Moravy, jenže 
Kometa má letos famózní formu – vždyť body ztratila jen 
v jediném případě, a to na ledě Mountfi eldu v rámci první-
ho vzájemného zápasu sezóny, který vyhrála až na sa-
mostatné nájezdy. V druhém klání nenechala nic náhodě 
a Hradec, jenž byl aspoň střelecky aktivnější, porazila 3:1, 
když poslední gól vsítila do prázdné klece při power-play 
Východočechů.

Chuť si ale Hradec spravil doma o dva dny později, kdy 
nastoupil k neméně pikantnímu utkání – na ledě FORTUNA 
arény přivítal rivala z Pardubic, kterému připravil dokona-
lou odplatu za prohru 0:3 z 5. kola v Pardubicích. Dynamo 
odešlo poraženo jasným rozdílem 5:1!

Klíčový duel čekal i na mladší 
dorostence. Hráči trenéra Karla 
Soudka totiž zavítali na led druhé 
Sparty, která na Hradec Králové 
v tabulce skupiny Střed ELIOD 
extraligy mladšího dorostu ztrácela 
jeden jediný bod! Tento duel byl 
tak přímým soubojem o první 
příčku.

A Královéhradečtí jej zvládli 
s přehledem sobě vlastnímu, 
tedy podobně jako zatím zvládají 
všechny klíčové duely. Po polovině 
zápasu vedli již 3:0. Sparta sice 
postupně snížila až na 3:2, jenže 
to z její strany bylo vše. Lvi se tak 
mohli radovat z pozice lídra, kterou 
na Spartě uhájili a ještě navíc 
posilnili!
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