
Sezóna 2015/16  /  36. kolo    ročník: 3  /  číslo: 16 / zdarma

lví  
darma

15. ledna 2016
 v 18 hod.

  MOUNTFIELD HK     PSG ZLÍN

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 příznivci hradeckého hokeje,

už zítra můžete vyrazit na svůj oblíbený zimní stadion opět. Tentokráte to ale nebude za utkáním 

extraligy, nýbrž v mnohem poklidnější atmosféře. Kromě toho, že vám hokejisté A-týmu předvedou 

ve FORTUNA aréně ukázkový trénink, budete si moci také prohlédnout zázemí, či se na ledové ploše 

s hráči „sklouznout“.

Ovšem pro nás je důležitá především přítomnost a fakt, že jsme tady a teď! Na ostrém utkání, ve kte-

rém jde o důležité extraligové body. Mountfi eld HK má před sebou zápasy proti soupeřům, kteří se 

nacházejí v tabulce za hradeckým celkem a své postavení chtějí svěřenci Vladimíra Kýhose minimálně 

udržet, nebo ještě lépe vylepšit.

Na řadě jsou ševci ze Zlína, kteří po matném vstupu do sezóny navlékli režnou nit, kterou už není tak 

jednoduché přetrhnout. Šest výher z posledních sedmi utkání je toho důkazem. Hradečtí se stále po-

týkají s marodkou, ale v minulém kole na ledě Mladé Boleslavi ukázali, že i s kombinovanou sestavou 

zvládnou zabojovat s velkým srdcem a jít si za vítězstvím. Já věřím, že tuto lví vlastnost si přenesou 

také do dnešního zápasu.

A opět na to nebudou sami! Jdeme do boje jako jeden tým!!!

 

                                                                                   Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.
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OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
29 Karel Pilař 1977 34 6 15 21 2 54

7 Peter Frühauf 1982 19 1 11 12 2 4

19 Martin Pláněk 1991 35 2 10 12 -3 16

23 René Vydarený "C" 1981 32 2 6 8 -1 16

69 Zdeněk Čáp 1992 25 1 6 7 4 10

70 Bohumil Jank 1992 21 1 2 3 1 14

67 Stanislav Dietz 1990 33 1 2 3 2 14

16 Jiří Vašíček 1980 22 0 2 2 1 12

71 Filip Hronek 1997 25 0 2 2 3 6

ÚTOČNÍCI
26 Jaroslav Bednář "A" 1976 33 5 24 29 -3 28

64 Brian Ihnačák 1985 35 14 12 26 8 24

41 Adam Courchaine 1984 32 13 11 24 2 6

65 Rudolf Červený 1989 34 9 10 19 8 14

21 Jaroslav Kudrna 1975 32 11 7 18 2 30

27 Rastislav Dej 1988 35 12 3 15 2 16

91 Tomáš Knotek 1990 35 5 9 14 2 12

61 Roman Kukumberg 1980 31 7 4 11 0 16

22 Jiří Šimánek "A" 1978 25 2 7 9 3 14

9 Bedřich Köhler 1985 33 4 4 8 -7 14

87 Antonín Honejsek 1991 19 2 4 6 -5 6

97 Lukáš Vantuch 1987 12 1 1 2 -1 8

37 Jan Berger 1989 1 0 0 0 0 0

20 David Švagrovský 1984 2 0 0 0 0 2

37 Tomáš Rousek 1993 2 0 0 0 -1 0

92 Lukáš Nedvídek 1994 3 0 0 0 0 0

62 Radek Pilař 1996 3 0 0 0 -1 0

93 Petr Beránek 1993 5 0 0 0 0 0

25 Radovan Pavlík 1998 15 0 0 0 -4 4

17 Ondřej Kopta 1995 16 0 0 0 1 8

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

90 Ondřej Kacetl 1990 27 1523 678 622 2,21 91,74 2

31 Adam Svoboda 1978 12 612 283 253 2,94 89,4 0

REALIZAČNÍ TÝM

Vladimír Kýhos, hlavní trenér

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Michal Tvrdík, 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



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

39 Libor Kašík 1992 30 1740 754 697 1,97 92,44 2

42 Tomáš Štůrala 1985 8 397 234 212 3,32 90,6 0

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

59 Oldřich Kotvan 1990 35 6 5 11 -4 12

15 Martin Matějíček 1991 35 1 9 10 4 26

11 Jiří Marušák 1975 22 2 7 9 -2 12

5 Tomáš Žižka "A" 1979 35 2 7 9 7 34

14 Aleš Holík 1978 10 1 3 4 -6 8

20 Patrik Urbanec 1993 25 0 3 3 -7 8

91 Oldřich Horák 1991 23 0 0 0 3 18

7 Dalibor Řezníček 1991 27 0 0 0 -2 14

ÚTOČNÍCI

81 Petr Holík 1992 35 6 19 25 -5 6

71 Roberts Bukarts 1990 20 13 4 17 4 6

25 Pavel Kubiš 1985 35 5 9 14 10 76

62 Robert Říčka 1989 35 8 4 12 1 10

87 Ondřej Veselý "C" 1977 35 6 5 11 -8 42

18 Roman Vlach 1989 32 3 7 10 -2 32

18 Martin Cibák "A" 1980 34 3 5 8 -6 40

22 Jiří Ondráček 1991 33 4 3 7 3 12

31 Jan Maruna 1989 21 6 0 6 3 8

90 Tomáš Čachotský 1982 27 3 3 6 -2 6

74 Tomáš Sýkora 1990 32 3 2 5 -5 6

88 Zdeněk Okál 1990 19 1 2 3 -2 18

10 Daniel Štumpf 1991 4 1 0 1 -1 0

69 Michal Popelka 1993 5 1 0 1 -1 2

64 Pavel Sedláček 1994 11 0 1 1 0 0

29 David Šťastný 1993 13 1 0 1 -2 4

13 Filip Čech 1980 18 1 0 1 -7 6

12 Tomáš Fořt 1992 3 0 0 0 -1 2

REALIZAČNÍ TÝM

Rostislav Vlach, první trenér

Juraj Jurík, druhý trenér

Richard Hrazdíra, trenér brankářů

Martin Kotásek, vedoucí mužstva

Miloslav Sedlák, kustod

Lubomír Pálka, Patrik Hučko, maséři 

Tomáš Brabec, fyzioterapeut

MUDr. J. Gatěk, MUDr. B. Dudešek,  lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

HC PSG Zlín, z.s.
Zimní stadion L. Čajky

Březnická 4068

760 01 Zlín

Klubové barvy:

žlutá a modrá 

internetová prezentace:

www.hokej.zlin.cz
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Hokejisté Zlína nevstoupili do aktuální 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 do pozic 
znamenajících boje o play off. 

Klub ze Zlína byl prvním soupeřem Mountfi eldu HK v play off. 

Hradečtí hokejisté se před dvěma lety stali první překážkou 

Beranů na jejich cestě za historickým triumfem v české 

extralize. V minulé sezóně měli zlínští pořádnou pomistrovskou 

kocovinu. Po špatném startu se dlouho potáceli na samém 

dnu extraligové tabulky. Vedení klubu ale i nadále trenérskému 

týmu důvěřovalo a nakonec dobře udělalo. Berani postoupili 

do čtvrtfi nále, kde těsně prohráli s brněnskou Kometou 3:4 

na zápasy. Po sezóně ukončili kariéru Petr Čajánek s Petrem 

Leškou. Bedřich Köhler se upsal Mountfi eldu HK, Jakub 

Svoboda odešel do Pardubic a Tomáš Valenta do Olomouce, 

odkud Zlín naopak získal Martina Cibáka. Příchod do klubu 

hlásili také Tomáš Sýkora, Tomáš Čachotský, Daniel Štumpf, 

Aleš Holík, či Karol Korím.

 Počátky organizovaného ledního hokeje ve Zlíně se datují 

do roku 1929, kdy první hokejoví průkopníci vyjeli na led. 

Snaha ustanovit ve Zlíně hokejový oddíl se udála sice už 

v první polovině 20. let, ale velkou překážkou bylo počasí. 

V prosinci 1925 oznámil časopis fi rmy 

Baťa, že bylo fotbalové hřiště upraveno 

na kluziště. Jenže podobné pokusy 

končily první oblevou. A tak byl první 

zástupce zlínského hokeje, hokejový 

klub SK Baťa Zlín, založen až v sezoně 

1928/29. Mužstvo nového hokejového 

oddílu sehrálo již v neděli 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 

padesátých let vyhrál tehdejší Gottwaldov 

čtyřikrát za sebou severní skupinu 

krajského přeboru, ale rozhodující zápasy 

o postup nezvládl ani jednou.

 VIZITKA SOUPEŘE 
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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. 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 letech slabších výsledků přišla loňaká 

sezóna, ve které se Zlín stal historicky prvním soupeře 

královéhradeckého hokeje ve čtvrtfi nále play off extraligy. 

Ve vyrovnané sérii moravský celek vyhrál 4:2 na zápasy 

a odstartoval tím svou cestu za druhým titulem v historii 

klubu….

 

1:2 4:2

00:3:3 3:2

33:4:4
PPPP

5:1

11:2:2
PPPP

22:1:1
PPPP

4:0

3:4

2:1 11:2:2
SNSN

3:2 4:2

2:1 2:1

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

ROČNÍK 2013/14

Čtvrtfi nále play off

ROČNÍK 2014/15

ROČNÍK 2015/16

Vzdálenost mezi kluby – 206 km 

Nejstarší hráč: Jiří Marušák – 40 let

Nejmladší hráč: Pavel Sedláček – 21 let

Nejvyšší hráč: Oldřich Kotvan – 192 cm

Nejnižší hráč: Petr Holík – 172 cm

Nejtěžší hráč: Oldřich Kotvan – 99 kg

Nejlehčí hráč: Petr Zavadil – 70 kg

Zahraniční hráči:  

Slovensko  Oldřich Kotvan, Martin Cibák, 

 Tomáš Sýkora, Daniel Stumpf

Lotyšsko  Roberts Bukarts

Věkový průměr týmu – 27,48 let 
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ÚŽASNÁ DOMÁCÍ ATMOSFÉRA 

MI NESKUTEČNĚ POMÁHÁ, 

ŘÍKÁ RASTISLAV DEJ

Tipsport extraliga se pomalu blíží ke své poslední čtvrtině. 
V posledních utkáních nemá Mountfi eld HK vyrovnanou 
výkonnost, výsledky jsou jako na houpačce. Stabilní hru 
ale rozhodně předvádí Rastislav Dej. Slovenský útočník je 
krůček od osobního rekordního zápisu v počtu vstřelených 
gólů za sezónu. Sám ale na svá čísla příliš nehledí, zajímá ho 
především týmový úspěch.

Rasty, ještě tři zápas a budete mít za sebou třetí čtvrtinu 

základní části. Jak bys zhodnotil dosavadní průběh 

sezóny z hradeckého pohledu?

Musím povedať, že to ubieha veľmi rýchlo. :-) Nerád by som 
ale hodnotil, pretože je pred nami ešte veľa zápasov a tie 
rozhodnú,či bude sezóna úspešná alebo nie.

Co tě nejvíce překvapilo v aktuálním ročníku extraligy?

 Nič zvláštne, možno by som vyzdvihol tím Plzne, ktorý ma 
zatiaľ veľmi prekvapuje.

V minulých zápasech se hodně zaplnila marodka.Jak je 

obtížné vyrazit do boje v  promíchané sestavě?

 Samozrejme to nieje príjemné, keď je viac hráčov zranených 

v jednom období. Ale myslím, že 
máme dosť široký káder na to, aby 
sme ich dokázali plnohodnotne 
nahradiť a je to aj šanca pre 
chlapcov, ktorí doteraz veľa nehrali, 
sa ukázať a zabojovať o miesto.

Chybělo 6 hráčů základní sestavy, 

a přesto jste vybojovaly důležité 

body v Boleslavi. Pozvedlo to ještě 

více vnitřního ducha?

Áno, posledné zápasy neboli z nášho 
pohľadu vôbec ideálne a do Boleslavi 
sme išli s tým, že to treba zmeniť. 
Som strašne rád, ako sme k tomu 
pristúpili a bojovali až do konca. 
Veľmi dôležité body samozrejme 
pozitivne pomohli aj na psychiku 
mužstva.

V tvém případě to vypadá 

na rekordní sezónu. Aktuálně máš 
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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 Bílí Tygři Liberec 35 22 5 3 5 121:78 79
2 HC Sparta Praha 35 18 3 6 8 122:99 66
3 HC Škoda Plzeň 35 18 4 3 10 114:92 65
4 Mountfi eld HK 35 16 3 6 10 100:94 60
5 HC Olomouc 35 15 4 4 12 81:78 57
6 BK Mladá Boleslav 35 14 4 6 11 100:94 56
7 HC Kometa Brno 35 16 2 3 14 91:83 55
8 Piráti Chomutov 36 14 3 7 12 88:98 55
9 PSG Zlín 35 11 5 5 14 77:87 48

10 HC Oceláři Třinec 36 11 4 3 18 89:98 44
11 HC VÍTKOVICE STEEL 35 11 4 1 19 88:95 42
12 HC Dynamo Pardubice 35 11 2 2 20 78:100 39
13 HC VERVA Litvínov 35 6 8 2 19 69:91 36
14 HC Energie Karlovy Vary 35 10 2 2 21 77:108 36

TABULKA   

v kolonce gólů číslo 12 a další trefa bude 

znamenat osobní maximum. Spokojen?

 Nejak obzvlášť sa tým nezaoberám. 
Teraz to tam trocha popadalo, za čo som 
samozrejme vďačný. Je to aj práca celého 
útoku a verím, že keď bude zdravie slúžiť, 
tak to pôjde aj naďalej.

Zejména doma se ti daří. Za minulé 

dva zápasy 3 branky. Pomáhá ti hodně 

atmosféra a domácí prostředí?

 Atmosféra je úžasná, to si všetci 
uvedomujeme, ale je potrebné, aby sme 
to fanúšikom aj vracali veľkou bojovnosťou 
a viťazstvami. Mňa osobne to neskutočne 
povzbudzuje a motivuje hrať pred
 týmito ľuďmi.

Berani ze Zlína se postupně drápou 

tabulkou nahoru a určitě budou chtít 

bojovat o play off. V čem jsou nejvíce 

nebezpeční?

 Všetci vieme, aký hrá Zlín hokej. Úporná 
obrana a čakanie na brejky, to hrajú vonku 
neustále. Treba sa vyvarovať chýb, zvládať 
osobné súboje a mať lepší pohyb. 
Pak budu tri body, v ktoré verím.

 

 

 

DNEŠNÍ ZÁPASY:
Vítkovice - K. Vary 17:00
Litvínov - Pardubice 17:20
Plzeň - Mladá Boleslav 17:30
Liberec - Olomouc 18:00
Mountfi eld HK - Zlín 18:00

ZÁPASY 37. KOLA:
Karlovy Vary - Litvínov 15:30
Zlín - Liberec 15:30
Plzeň - Třinec 16:30
Olomouc - Vítkovice 17:00
Pardubice - Sparta 17:00
Mladá Boleslav - Brno 18:20

Den s hradeckým hokejem odstartuje ukázkovým tréninkem A-mužstva. Od 10:00 si 

pak budete moci prohlédnout zázemí – šatny, masérskou místnost a veškeré další 

prostory. V 11:00 trénink hlavního mužstva skončí a na led budou moci za hráči 

vyrazit také fanoušci, kteří si mohou své oblíbence nechat podepsat nebo se s nimi 

vyfotografovat. Bruslení s hráči skončí v 11:45, celá akce pak úderem poledne.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – sobota 16. 1. od 9:45





PREMIUM

www.prevital.eu
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SLAVÍME 90 LET90 LET HOKEJE  V  HRADCI KRÁLOVÉ

DRUHÝ POKUS O PRŮNIK MEZI ELITU

Husté sněžení v zápase Spartak Hradec Králové-Vítkovice je patrné i z momentky.

Předně nechť čtenáři a zainteresované legendy přijmou 

omluvu za chybu v minulém díle. Na jedné z fotografi í byla 

útočná trojice Čergeť, Pavlíček, Bulíček. 

Pojďme ale v historii dál. Na mistrovské zápasy 1967-68 se 

hradečtí hokejisté připravovali i na zájezdu ve Švýcarsku, 

kde sehráli většinu přípravných utkání. Sezóna opět vyšla 

znamenitě. Nerozhodoval už ani fi niš v posledních kolech. 

Poměrně dlouho před koncem druhé ligy už bylo jasné, 

že ze skupiny B postoupí do ligové kvalifi kace hradecký 

Spartak, spolu s ním si o ligu zahrála Dukla Trenčín, Vítkovice 

a Motor České Budějovice. Jediná výhra v bojích o ligu se 

zrodila v domácím zápase proti Vítkovicím. Hrálo se na stále 

nezastřešeném stadiónu za silného sněžení a hradečtí hráči 

vybojovali vítězství 2:1. Pak už si připsali jen remízu s Duklou 

Trenčín a v kvalifi kaci skončili poslední. I tak se ale jednalo 

o úspěch, za nějž byli hráči opět odměněni letním herním 

zájezdem, tentokrát do Spolkové republiky Německo. 

Od další sezóny došlo ke sloučení druholigových skupin 

v rámci Čech. Hradec se pohyboval 

v horní polovině šestnáctičlenné 

tabulky a v sezóně 1970-71 

skončil na třetím místě, čtyři body 

od postupu do ligové kvalifi kace. 

Vyprávění opusťme v sezóně 

1972-73, která nakonec na dlouhá 

léta hradecký hokej poznamenala. 

Povězme si ještě, že v mužstvu je 

jako hráč zpět po návratu z Bolzana 

legendární Jiří Dolana, na střídačce 

stojí někdejší reprezentační trenér 

Anton a v polovině soutěže je 

Spartak na druhém místě, což by 

na konci sezóny mohlo znamenat 

postup do kvalifi kace o nejvyšší 

soutěž. 
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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
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I druhá vítězná druholigová sezóna si zaslouží připomenutí ve formě týmové fotografi e.

Nahoře zleva: předseda oddílu Machač, Číž, Čergeť, Černý, Jan Paraj, Zábranský, 
Rejman, trenér Štorek, Valášek, Mareš, Rubek, Fišer, místopředseda oddílu Khail

Dole zleva: Ponner, Pecivál, Bolek, Janeček, Blažek, Bulíček, 
Jiroutek, Vaněk, Walter. 

Útočníci Jaroslav Janeček starší 
a František Bulíček patřili k nejlepším 
střelcům v mužstvu Spartaku. Byli 
u obou účastí mužstva v kvalifi kacích 
o ligu. Janeček si na vojně zahrál
i ligovou soutěž v dresu 
Dukly Litoměřice. 



Nedvěda, talk show se známými 

osobnostmi, módní přehlídku 

obchodu Havlíčkova 919, půlnoční 

překvapení, skvělou muziku, o kterou 

se postarají DJ‘s v malém sále 

a spoustu dalšího. Večerem bude 

provádět, hradeckým fanouškům 

dobře známý, moderátor Tomáš 

Borovec, o hudební doprovod se 

postará kapela Lucky Band.

370. Přesně tolik dní od sebe dělí historicky vůbec první 
ročník Královského plesu s tím nadcházejícím. Opět 
nadešel čas oprášit slavnostní oděv, nazout společenskou 
obuv a spolu s dobrou náladou vyrazit do královéhra-
deckého Kongresového centra Aldis. Právě tam se totiž, 
ostatně stejně jako vloni, uskuteční v pořadí druhý ročník 
Královského plesu. Ten se bude konat 12. února 2016 
a ofi ciální začátek akce je naplánován na 19:30 hodin.  

Tato exkluzivní událost v Hradci Králové dlouho chyběla. 

Loňský premiérový ročník se vydařil na výbornou, a proto 

pro vás, hokejové fanoušky i širokou veřejnost, pořadatel 

akce společnost Profesmedia s.r.o. připravil i její druhé 

pokračování. Chcete vidět hokejisty A-mužstva v obleku 

a zároveň si skvěle zatancovat? Pak tedy dorazte 

na II. Královský ples pod záštitou hokejového klubu 

Mountfi eld HK.

V průběhu celého slavnostního večera na vás čeká 

bohatý program s tombolou o zajímavé ceny. 

Zároveň se můžete těšit na stand-up vystoupení 

známého kouzelníka a komika Richarda 

 KRÁLOVSKÝ PLES ROKU 
2016 SE BLÍŽÍ! 
MOUNTFIELD HK BUDE I 
LETOS JEHO PATRONEM

VSTUPENKY na tuto

jedinečnou akci půjdou do prodeje 

v polovině prosince. Cena jednotlivého 

vstupného činí 350,- Kč sezení malý sál 

a 400,- Kč sezení velký sál. Aktuální informace 

naleznete na ofi ciálním facebooku akce 

nebo na webových stránkách 

www.kralovskyples.cz. 

MOUNTFIELD HK BUDE OPĚT JEHO PATRONEM

KRÁLOVSKÝ PLES 
ROKU 2016 SE BLÍŽÍ!



I během posledního měsíce roku 2015 čekala na hradecké mládežníky slušná porce zápasů. Komu se 
v nich dařilo nejvíce? Trenéři juniorů, staršího a mladšího dorostu Mountfi eldu HK vybrali Radka Pilaře, 
Kryštofa Pažourka a Vojtěcha Sílu, kteří se podělili nejen o hodnocení daného měsíce.

MLÁDEŽNICKÉ HVĚZDY MĚSÍCE: 

RADEK PILAŘ, KRYŠTOF PAŽOUREK, 

VOJTĚCH SÍLA

víc jezdili. Protože někdy, když se 
na nás nekřičí, občas vypneme. Ale 
pan trenér Krátoška je impulzivní 
jak na nás, tak i na rozhodčí, takže 
je to svým způsobem dobře,“ říká 
s úsměvem hráč, který nastoupil 
i v hradeckém A-týmu.
V čem spočíval největší rozdíl oproti 
juniorské soutěži a jak si seniorskou 
extraligu vychutnával? „Užíval jsem 
si to hodně. Hokej je vyspělejší 
a všechno je víc svázané taktikou. 
Není to tak rozlítané jako v juniorce, 
kde si můžu puk chvíli podržet a víc 
si dovolit,“ říká Radek Pilař.

Junioři zatím v pozici nováčka kráčejí extraligou naprosto 
hladce a okupují osmé místo. „Čekali jsme, že to bude 
horší, když jsme nováčci. Je to pro mě velké překvapení, 
že si takhle vedeme. Teď jsme teda trochu spadli 
v tabulce, ale zatím je to stále dobré,“ tvrdí Radek Pilař.

Jaké jsou cíle jeho a spoluhráčů do další fáze sezóny? 
„Určitě play off, a dál se uvidí. Specifi cky stanovený cíl 
zatím nemáme, ale postup do vyřazovacích bojů je určitě 
nutný,“ popisuje svěřenec trenéra Aleše Krátoška.
Ten je známý svojí impulzivní povahou, kterou se nebojí 
prokazovat ani na střídačce. „Má i chvíle, kdy je v klidu. 
Ale potřebujeme, aby se na nás křičelo, abychom 

RADEK PILAŘ: 

POSTUP DO 

PLAY OFF JE 

NUTNOST

Měsíc Kategorie Z G A B +/- TM
prosinec 2015 junioři 5 3 4 7 0 0
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uvědomuje si šestnáctiletý forvard.
Podle něj ne úplně dobré hradecké 
výkony nepramení z toho, že 
Východočeši už teď mají jistou účast 
v play off. „Uspokojení tam není. 
Možná hraje roli fakt, že se přesunulo 
pár starších kluků do juniorky. Musíme 
si prostě máknout,“ burcuje hráč, jenž 
má na svém kontě čtrnáct kanadských 
bodů.
Ten nesvaluje vinu za prohry 
ani na skutečnost, že by Hradci 
nesvědčily týmy, proti kterým 
v základní části nenastupoval, že by 
zkrátka celky z ostatních skupin byly 
lepší. „Podle mého je to vyrovnané. 
Naopak si myslím, že skupina Střed 
je mnohem vyrovnanější než Východ 
a Západ,“ dodává Kryštof Pažourek.

Výkony staršího dorostu v základní části a nadstavbě 
jsou zatím rozdílné skoro jako den a noc. „Základní část 
se nám nakonec podařila, zabrali jsme a vybojovali 
postup do elitní skupiny, i když to ze začátku bylo 
slabší. Začátek nadstavby se nám určitě nevyvedl podle 
představ, hlavně třetí zápas proti Slavii. Kdybychom 
v první části využili nějakou šanci, tak by to možná 
vypadalo jinak. Na Spartě už jsme to zlepšili, škoda, 
že jsme inkasovali dvě minuty před koncem,“ popisuje 
Kryštof Pažourek.

Svěřenci trenéra Slabého zatím v elitní nadstavbové 
skupině prohráli všechna čtyři utkání. Z posledního duelu 
se Spartou ale vyválčili aspoň bod. „Určitě je to pozitivum 
do dalších zápasů, protože Sparta je na horních příčkách 
tabulky a dokázali jsme si, že můžeme porazit každého,“ 

KRYŠTOF 

PAŽOUREK: PO 

SPARTĚ VÍME, ŽE 

MŮŽEME PORAZIT 

KAŽDÉHO

Měsíc Kategorie Z G A B +/- TM
prosinec 2015 starší dorost 6 2 0 2 -1 10
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Může na aktuální, ne úplně úspěšné 
výsledky mít vliv i to, že se relativně 
často a dost mění složení týmu? 
„Někteří kluci chodí hrát se starším 
dorostem, s mladším zase hrají 
někteří osmáci. Sice s námi netrénují, 
ale jinak je to stejné,“ má jasno hráč 
držící hůl na levou stranu.
Ten si v posledním dosavadním 
domácím zápase vyzkoušel atmosféru 
východočeského derby. Jak se liší 
klání v kategorii mladšího dorostu od 
vyhrocených střetnutí A-týmu? „Je 
tam víc zákroků na hraně, třeba 
i bitky, ale jinak se mi to zdá celkem 
stejné jako ostatní zápasy,“ přiznává 
Vojtěch Síla.

Mladý útočník zažívá z hlediska osobních statistik zatím 
úspěšný ročník. V nadstavbě pokračuje v dobrých 
výkonech ze základní části, v posledních osmi zápasech si 
připsal pět bodů. „Spokojen jsem i s celou řadou, celkem 
děláme v poslední době body. Nechci to zakřiknout, ale 
daří se nám. Chtěl bych, aby to takhle pokračovalo dál,“ 
přeje si Vojtěch Síla.

O něco horší je to ale z hlediska celého týmu. Po 
suverénní základní části se Lvi v nadstavbě nemohou 
chytnout. „Momentálně se nám nedaří. Proti Zlínu jsme 
sice prohrávali, ale poslední třetinu jsme zabojovali 
jako tým a vyrovnali jsme. Díky tomu jsme ještě bojovali 
o vítězství. Myslím si, že v podobném duchu bychom 
mohli pokračovat v dalších utkáních,“ popisuje hradecký 
forvard poslední klání s lídrem skupiny.

VOJTĚCH 

SÍLA: DAŘÍ SE 

CELÉ ŘADĚ, 

SNAD TO BUDE 

POKRAČOVAT

Měsíc Kategorie Z G A B +/- TM
prosinec 2015 mladší dorost 4 3 1 4 -3 2
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Bouřlivý potlesk a jásot! Trojice členů Mountfi eldu 
HK vstoupila v pondělí do společenské místnosti 
v diagnostickém ústavu v Plotištích a ihned jim bylo dáno 
najevo, jak vzácnou návštěvou pro děti jsou. Jen co 
doznělo hlasité přivítání hráčů a trenéra, ozvalo se z davu 
dětí: „Ty jo, to je Filip Hronek – ten reprezentant.“
Právě hradecký benjamínek se spolu s Tomášem Knotkem 
a asistentem trenéra Michalem Tvrdíkem zúčastnil besedy 
a setkání s dětmi, které pobývají v Dětském diagnostickém 
ústavu a středisku výchovné péče v Hradci Králové.
 „Byla to hezká akce, rádi jsme dětem udělali radost. Byl 
jsem na podobné události poprvé a moc se mi to líbilo, 
užil jsem si to,“ říká Filip Hronek.
Děti si nejprve vysoutěžily ceny s motivy Mountfi eldu 
HK, poté pobesedovaly s hráči, na které měly spoustu 
zajímavých dotazů. Následovala autogramiáda a měření 
sil ve „šprtci“ – stolní hře, ve které se hráči snaží 
na zmenšenině hokejového hřiště dostat kotouč přes 
překážky do brány. „Nikdy jsem to do té doby nehrál 
a musím říct, že to bylo super. Zahráli jsme si pro zábavu, 
dětem i mně se to líbilo,“ pokračuje talentovaný obránce.
Celá akce se nesla, tak jako každoročně, ve velice příjemné 
atmosféře. Děti předaly hokejistům vlastnoručně vyrobené 
dárky a popřály jim hodně vítězných zápasů.

HOKEJISTÉ A-TÝMU POTĚŠILI DĚTI 

Z DIAGNOSTICKÉHO ÚSTAVU



Celou kurzovou nabídku najdete na www.ifortuna.cz
Sázky a výhry jsou platné k 11. 1. 2016

Pobo ka ve FORTUNA arén  je otev ena 
b hem každého zápasu, v etn  nabídky sázek LIVE.

Host m ze Zlína nad lí Mount  eld na cestu 6 a více branek?
Vsa  100 K  a získej 830 K .

Branká  Mount  eldu nedostane za celý zápas ani jeden gól?
Vsa  100 K  a získej 680 K .

Uvidíme p est elku a oba týmy dají minimáln  3 branky?
Vsa  100 K  a získej 395 K .

T etí t etina skon í remízou?
Vsa  100 K  a získej 275 K .

VSA  SI U FORTUNY A VYHRAJ

VÍŠ, JAK DOPADNE 
DNEŠNÍ ZÁPAS SE ZLÍNEM?
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