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Vážení hokejoví přátelé,

je tu okamžik, na který všichni celou sezónu tak netrpělivě čekáme – domácí zápasy čtvrtfi nálové 

série play-off České pojišťovny Tipsport extraligy proti pražské Spartě. Všichni víme, že teď přichází 

chvíle, kdy hokejisté Mountfi eldu HK musejí zabrat na plno!

První dva duely totiž Draisaitlova družina na ledě soupeře prohrála a to znamená jediné. Pod Bílou 

věží v domácí FORTUNA Aréně ukázat soupeři, že hradecký lev se jen tak lehce přemoci nedá a že se 

porve o úspěch!!!  To naznačil především druhý zápas série v holešovické aréně, ve kterém se znovu 

objevila ta tradiční hradecká houževnatost a chuť bojovat. 

Skvělou zprávou nejen pro fanoušky, je podepsání nových, či prodloužením stávajících smluv hráčů, 

kteří jsou stálými oporami týmu. V královském městě tak bude i další sezónu působit brankářské 

trio Kacetl-Kantor-Pavelka. Kontrakty mají nově také Karel Plášil, Stanislav Dietz, Peter Frühauf, či 

útočníci Rudolf Červený nebo Rastislav Dej. Posledním jménem je prozatím Tomáš Troliga, na kterého 

klub uplatnil opční právo.

Podle výše uvedeného je vidět, že se hráčům v týmu líbí. Jedním z důvodů je určitě fanouškovské 

obecenstvo, které patří k nejlepším v extralize! Jsme to my, Hradečáci, kteří dokázali a stále dokazují, 

že jsou v extralize právem a taky jsme to my, kteří povedou svůj tým za vítězstvím. Aktuální stav série 

v tuto chvíli nic neznamená, protože se jako vždy hraje na čtyři vítězná utkání.

Stůjme za svými hráči v každém okamžiku, podpořme je a pomožme jim vyhrát každý boj. Ukažme 

Sparťanům, že teď přichází ke slovu hradecká síla, která nemá s nikým slitování. 

My se totiž 

  PORVEME O ÚSPĚCH!

 Mountfi eld HK, a. s.

PORVEME SE O ÚSPĚCH!!!



HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

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 Záp. Min. Střely Zás Prům. %

90 Ondřej Kacetl 1990 2 120 59 52 3.5 88,14

31 Pavel Kantor 1991 0 0 0 0 0 0

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

23 René Vydarený "A" 1981 2 0 1 1 0 4

19 Martin Pláněk 1991 2 0 1 1 1 2

16 Jiří Vašíček 1980 2 0 0 0 0 0

15 Zdeněk Čáp 1992 2 0 0 0 -3 2

70 Bohumil Jank 1992 2 0 0 0 -2 0

67 Stanislav Dietz 1990 2 0 0 0 0 4

95 René Piegl 1995 0 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI Záp. Góly Asis. Body +/- T.min.

21 Jaroslav Kudrna 1975 2 2 0 2 0 6

61 Roman Kukumberg 1980 2 1 0 1 0 2

22 Jiří Šimánek "C" 1978 2 0 1 1 -1 0

11 Tomáš Pospíšil 1987 2 0 1 1 -2 0

9 Dávid Skokan 1988 1 0 0 0 0 2

93 Petr Beránek 1993 1 0 0 0 0 0

24 Collin Valcourt 1993 1 0 0 0 1 4

91 Tomáš Knotek 1990 2 0 0 0 -2 0

12 Michal Tvrdík 1979 2 0 0 0 0 2

17 Ondřej Kopta 1995 2 0 0 0 0 0

86 Tomáš Mertl 1986 2 0 0 0 -1 4

27 Rastislav Dej 1988 2 0 0 0 -3 0

97 Vantuch Lukáš 1987 2 0 0 0 0 2

65 Rudolf Červený 1989 2 0 0 0 1 2

REALIZAČNÍ TÝM

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Jiří Kučera, asistent trenéra 

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Robert Horyna, trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva a kustod   

Aleš Smotlacha, kustod

Pavel Naar, Tomáš Bartoň, maséři

Mgr. Jakub Dudek, fyzioterapeut

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



BRANKÁŘI Záp. Min. Střely Zás Prům. %

35 Filip Novotný 1991 2 116 58 55 1,55 94,83

32 Jaroslav Janus 1989 1 5 1 1 0 100

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

16 Adam Polášek 1991 2 1 1 2 2 0

26 Juraj Mikuš 1988 2 1 0 1 1 14

29 Karel Pilař 1977 2 0 1 1 1 2

40 Vladimír Eminger 1992 1 0 0 0 0 0

71 Marek Ďaloga 1989 2 0 0 0 1 0

42 Michal Barinka 1984 2 0 0 0 -1 6

75 Jan Piskáček 1989 2 0 0 0 0 4

ÚTOČNÍCI Záp. Góly Asis. Body +/- T.min.

17 Jaroslav Hlinka 1976 2 0 4 4 1 2

10 Martin Réway 1995 2 1 2 3 -1 0

47 Jan Buchtele 1990 2 2 0 2 0 4

60 Tomáš Rolinek 1980 2 1 0 1 1 0

6 Lukáš Cingel 1992 2 1 0 1 0 2

55 Robert Sabolič 1988 2 1 0 1 1 2

82 Michal Vondrka 1982 2 0 1 1 1 0

74 Daniel Přibyl 1992 2 0 1 1 1 2

88 Miroslav Forman 1990 2 0 0 0 1 4

46 Petr Kumstát 1981 2 0 0 0 0 0

24 David Dvořáček 1992 2 0 0 0 0 0

23 Lukáš Pech 1983 2 0 0 0 0 0

REALIZAČNÍ TÝM

Josef Jandač, trenér

Zdeněk Moták, asistent trenéra

Patrik Martinec, sportovní manažer

Pavel Šrek, vedoucí mužstva

Hynek Svoboda, masér a kustod

Josef Toma, masér a kustod

MUDr. M. Bobula, MUDr. D. Singer, lékaři

Jan Beran, fyzioterapeut

ZÁKLADNÍ INFO

HC Sparta Praha a.s.
Za Elektrárnou 419

170 00 Praha 7

Klubové barvy:

modrá, žlutá, červená 
a rudá

internetová prezentace:

www.hcsparta.cz



Pražská Sparta má opět vysoké cíle. Tak jako každý rok. 
Osminásobný mistr slavil naposledy v roce 2007, což je 
na tak ambiciózní klub už poměrně dlouhá doba. V této sezó-
ně Sparťané opět patřili k nejlepším týmům, i když mužstvo 
opustila taková jména, jako Ton, Sičák, Divíšek, Pacovský, 
Málek, či Pöpperle. Sparta nedominovala, jako v některých 
jiných ročnících, ale čtvrté místo jistila v závěru základní části 
s přehledem. V průběhu sezóny navíc přišli útočník Michal 
Vondrka s brankáře Jaroslavem Janusem ze Slovanu Brati-
slava a obránce Vladimír Eminger, který hrál v Oulu. 

Sparta je jedním z nejstarších hokejových klubů naší planety, 

její vznik se datuje k 6. prosinci 1903. Tehdy poprvé vyjeli hráči 

bandy hokeje k tréninku na led pod hlavičkou AC Sparta a pod 

vedením rychlobruslaře Jaroslava Petráka. Ovšem neproháněli 

po něm puk, ale gumový míček.

Od roku 1909 však sparťanská srdce defi nitivně očaroval hokej 

kanadský, a od té chvíle si klub budoval zvučné renomé doma 

i v zahraničí. Mezi nejznámější jména této éry patřili sportovní 

obojživelníci Karel „Káďa“ Pešek či Karel Koželuh, který svou 

vlast kromě hokeje reprezentoval také ve fotbale a tenisu.

V sezoně 1936/1937 se uskutečnil premiérový ročník celostátní 

ligy, sparťané v něm nechyběli a 3. ledna 1937 dokonce 

v Ostravě proti Vítkovicím odehráli vůbec první ligové utkání, 

které skončilo remízou 1:1. V únoru 1950 sparťané poprvé 

a naposled sestoupili. Hned v sezoně 1950/1951 si vybojovali 

návrat zpět mezi elitu a od té doby už 

v nejvyšší soutěži nikdy nechyběli.

V sezoně 1952/1953 dosáhli sparťané 

na historicky první mistrovský titul, když 

pod vedením hrajícího trenéra Vladimíra 

Zábrodského ovládli fi nálový turnaj před 

Vítkovicemi a Budějovicemi. Hned o rok 

později si radost z triumfu zopakovali, 

titul obhájili o skóre před Rudou hvěz-

dou Brno.

Významný zlom v historii klubu nastal 

na podzim roku 1962, kdy se Spar-

ta po téměř třicet letech dělení se 

o Štvanici konečně dočkala stěhování 

„do svého“. Tedy do Sportovní haly 

na holešovickém Výstavišti, kde hraje 

dodnes. První utkání v ní sehrála 

11. října 1962, kdy přijel Spartak ZKL 

Brno, na zápas se přišlo podívat 

18 a půl tisíce diváků.

 Od jara 1986 se liga dočkala trvalého 

zavedení play-off, které Holešovičtí na-

poprvé opustili již ve čtvrtfi nále. Poté se 

ale začali postupně prokousávat vzhůru 

a v ročníku 1989/1990 dosáhli po dlou-

hých 36 letech na mistrovský titul. Čtvrtý 

triumf přidala Sparta hned o tři roky 
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Vzdálenost 

mezi kluby 116 km

Rok založení 1903

Nejmladší hráč  Jiří Černoch, 18 let

Nejstarší hráč Jaroslav Hlinka, 38 let

Nejvyšší hráč Petr Kumstát, 198 cm

Nejmenší hráč Lukáš Pech, 172 cm

Cizinci v týmu    7

 Jaroslav Janus, SVK

 Rastislav Staňa, SVK

 Marek Ďaloga, SVK

 Juraj Mikuš, SVK

 Lukáš Cingel ,SVK

 Martin Réway, SVK

 Robert Sabolič, SLO    

44::33
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

00::55
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

33::11
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

22::33
PPP

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

později, když na jaře 1993 získala poslední federální titul.

Pětiletou nadvládu Vsetína dokázali Sparťané přerušit až 

v sezoně 1999/2000, během které k mužstvu nastoupil 

kouč František Výborný. Jeho svěřenci dokázali opanovat 

základní část a stejně suverénně prošli i vyřazovacími boji, 

ve kterých neutrpěli ani jedinou porážku a po Pardubicích 

a Litvínovu ve fi nále zdolali právě obhájce titulu ze Vsetína.

Po nevyvedeném ročníku 2004/2005, kdy Sparta posílená 

díky výluce NHL o hvězdy ze zámoří nečekaně vypadla již 

ve čtvrtfi nále, přišel další triumf. Sparťané sice do vyřazova-

cích bojů proklouzli až na poslední chvíli ze šestého místa, 

ale v play-off už je nikdo nedokázal zastavit. Po fi nálové 

výhře nad Slavií mohli znovu slavit.

A jako jediný tým kromě Vsetína dokázali v samostatné čes-

ké nejvyšší soutěži o rok později titul také obhájit! Po čtvrté 

příčce v základní části dokráčeli přes Zlín, Liberec a ve fi -

nále i přes Pardubice k již osmému triumfu. V následujících 

letech se sparťané dočkali dvou vyřazení ve čtvrtfi nále, 

jednoho bronzu a v ročníku 2010/2011 také historického 

neúspěchu v podobě účasti v play-out.

Hned v další sezóně, kterou načali soubojem se zámoř-

skými New York Rangers, dokázali Sparťané pod vedením 

kouče Josefa Jandače suverénně ovládnout základní část 

a získali Prezidentský pohár. Poté ovšem vypadli již ve čtvrt-

fi nále, kde nestačili na Kometu Brno. Do sezony 2012/2013 

vstupovala Sparta nově jako součást Sportovního holdingu 

Praha. Během ročníku se Holešovičtí vyškrábali z poslední-

ho místa až k přímému postupu do play-off, již ve čtvrtfi nále 

jim ale vystavil stopku Třinec.

V minulé sezóně zvládl holešovický tým brilantně základ-

ní část. Mužstvo pod vedením Josefa Jandače prohrálo 

během 52 utkání pouze 11x a s náskokem 15 bodů získalo 

s přehledem prezidentský pohár. Sparta měla ve svých 

řadách také dva nejlepší hráče produktivity. Kanadské 

bodování vyhrál Petr Ton před Jaroslavem Hlinkou.

Do play-off tak vstupoval holešovický celek jako největší 

favorit a podle toho také zvládl čtvrtfi nále. Vítkovice Sparta 

odklidila z cesty po výhře 4:1 na zápasy. O to překvapi-

vější pak byla semifi nálová porážka s brněnskou Kome-

tou. V nádherné sérii, která se hrála na plný počet sedmi 

zápasů, dokázala Sparta vyhrát šestý duel na ledě Brna 

a vyrovnat tak na 3:3. Rozhodující utkání na domácím ledě 

ale nezvládla a prohrála 4:5. Bronzové medaile byly pro 

bohatou Spartu určitě zklamáním.

Během letní přestávky došlo v kádru k několika změnám. 

Klub opustili mimo jiné Petr Ton, Tomáš Rachůnek, či Ivan 

Rachůnek. Naopak novými posilami se stali Slováci Juraj 

Mikuš, Lukáš Cingel, nebo Marek Ďaloga, kteří přišli ze 

zkrachovalého pražského Lva. 
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Jedna rodina na obou stranách 
barikády. I tak bude vypadat 
čtvrtfi nálová série Česká pojišťov-
na Play Off Tisport Extraligy, kdy 
se proti sobě postaví sourozenci 
Martincovi. Jedenačtyřicetiletý 
Tomáš je v královéhradeckém 
Mountfi eldu na pozici asistenta 
generálního manažera a také 
asistenta trenéra A-týmu, či šéf-
trenéra mládeže. O dva roky starší 
Patrik dělá ve Spartě sportovního 
manažera. Během hráčské kari-
éry nastoupili oba bratři v české 
nejvyšší soutěži dohromady 

ke 1216 zápasům. 
Bok po boku bojovali 
v hradeckém dresu 
dvě sezóny, když před 
22 lety pomohli týmu 
postoupit do extraligy. 
Teď ale budou stát 
proti sobě.

Jak vzpomínáte 
na dobu, kdy jste 
oba oblékali jeden 
dres v hradeckých 
barvách?

Tomáš: V Hradci jsme spolu hráli 

dvě sezóny. První jsme postou-

pili do extraligy a tu druhou zase 

bohužel sestoupili. Na obě sezóny 

ale vzpomínám rád. Především 

na skvělou atmosféru a vyprodaný 

hradecký stadion.

Patrik: Bylo to nádherné období, 

pro mě osobně splněný dětský sen.

VíVítete,, žeže......

PATRIK MARTINEC byl v dresu hradeckého 

týmu nejproduktivnějším hráčem mužstva v extraligové 

sezóně 1993/94.

Jeho bratr TOMÁŠ byl tehdy v týmovém 

kanadském bodování na čtvrtém místě.

PATRIK A TOMÁŠ 
MARTINCOVI: TUHLE 
SÉRII SI FANOUŠCI UŽIJÍ.
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Co Tě na bráchovi nejvíc štvalo a čím 
Tě naopak uměl překvapit?

Tomáš: Od malička jsme s bráchou 

neustále soutěžili, jakákoliv hra však 

končila hádkou nebo rvačkou. Patrik 

totiž neuměl prohrát. (-:

Patrik: Na bráchovi mě vadila tvrdo-

hlavost a paličatost. Překvapoval mě 

tím, jak byl šikovný na všechny sporty. 

Pokaždé jsem se musel hodně snažit, 

abych ho dokázal porazit. (-:

Co se Vám vybaví, když se řekne 
extraliga v Hradci?

Tomáš: Skvělí fanoušci, nádherná 

atmosféra.

Patrik: Ta první vybojovaná účast 

v extralize, protože to byl splněný sen. 

A také ta současná, protože vynikající 

hradečtí fanoušci si extraligu zaslouží.

Chodíte si i v dnešní době někam 
zahrát?

Tomáš: Na ledě jsem s áčkem a mlá-

deží téměř každý den, ale 

zápasy už hrát nechodím 

ani za staré pány. (-:

Patrik: Hokej je má kaž-

dodenní práce, ale hrát už 

taky nechodím.

Jak si nejlépe pročistíte 
hlavu od hokeje?

Tomáš: S rodinou.

Patrik: Na vycházce se 

psem.

Jak se těšíte na vzájemný souboj 
v play off?

Tomáš: Na zápasy se Spartou se moc 

těším. Pro Hradec to bude velký svátek. 

Určitě bude plný stadion a fanoušci nás 

poženou za vítězstvím

Patrik: Samozřejmě se na play-off těším, 

bude to náročná série. Byl bych ale radši, 

kdybychom hráli proti někomu jinému. 

Ne, že by si chtěl člověk vybírat, ale pro 

nás nebudete jednoduchý soupeř.

Probíhá mezi Vámi nějaké hecování v dobrém slova 
smyslu?

Tomáš: Ne, ne. Teď už se nehádáme ani nepereme. (-:

Patrik: Zkusím něco vymyslet. (-:

Co je podle Vás hlavní silnou stránkou Vašeho sou-
peře pro play off?

Tomáš: Sparta je jednoznačný favorit. Má velmi dobře 

složený, ofenzívně laděný tým.

Patrik: Hradec má výbornou defenzívu, hru v oslabení 

a obětavé hráče, kteří zablokují hodně střel.

Co byste vzkázali fanouškům obou táborů před play 
off?

Tomáš: Fanouškům bych přál, aby si užili krásný hokej. 

Nejlépe na 7 zápasů.

Patrik: Přesně tak, aby si fandové obou týmů zápasy 

užili a dostáli své pověsti, že patří k nejslušnějším v celé 

extralize.
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JIŘÍ VAŠÍČEK: PORÁŽKY MRZÍ, 

ALE SÉRIE ZDALEKA NEKONČÍ!
Hradečtí hokejisté nebyli daleko od zisku jednoho vítěz-
ství z prvních dvou utkání čtvrtfi nálové série play-off Čes-
ké pojišťovny Tipsport extraligy. Ve čtvrtečním duelu vedli 
po dvou třetinách 3:2, ale přesilové hry Sparty se opět 
ukázali jako smrtící. Porážka 3:5 určitě bolí, ale je třeba 
navázat na to dobré a jít dál. To ví moc dobře i bojovník 
v hradecké obraně Jiří Vašíček.

Je to velká škoda, protože ve druhém utkání jsme konečně 

začali hrát hokej, který patří do play-off. Za stavu 3:2 to pro 

nás vypadalo velice dobře, ale pak jsme šli zase do oslabení 

a inkasovali.

Přitom druhá třetina byla z Vaší strany vynikající. Dostali 
jste Spartu pod tlak a za stavu 3:2 byly i další šance dát 
důležitý čtvrtý gól.

Ta možnost určitě byla, ale bohužel 

to tam nepadlo. Pokud bychom 

odskočili na 4:2, tak věřím, že by-

chom to uhráli. Neviděl jsem poměr 

vyloučených hráčů, ale když Sparta 

dostane tolik přesilovek, tak je na 

rozdíl od nás umí velice dobře využí-

vat. Tady se musíme zlepšit.

Teď se určitě těšíte domů.

Těšíme se především na naše 

fanoušky, kteří jsou skvělí a poženou 

nás dopředu. To by měl být ten další 

hráč v našem týmu, který nám také 

pomůže. Musíme doma urvat dvě 

výhry. Dokázali jsme si, že i když má 

sparta dobrý mančaft, tak máme na 

to, abychom ji porazili. Prohráváme 

0:2, ale stále věříme. Série ještě 

zdaleka nekončí.
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Holešovický tým získal v historii už 

8 MISTROVSKÝCH TITULŮ. 
Naposledy ale zvedli Sparťané pohár nad 
hlavu před osmi lety.

Sparta Praha měla v základní části 

NEJLEPŠÍ PŘESILOVKU ZE 

VŠECH TÝMŮ. Využila téměř každou 
čtvrtou z 322, které hrála. V oslabení ale 
patří na opačný konec tabulky. Pražané 
inkasovali při početní převaze soupeře téměř 
nejvíc gólů. Víc jich dostali pouze hráči Slavie.

Obránce Sparty ADAM POLÁŠEK 
byl nejproduktivnějším obráncem v soutěži. 
V 52 zápasech dal 10 gólů a přidal 26 
asistencí.

PETR KUMSTÁT VYHRÁL 

HODNOCENÍ PLUS/MÍNUS. 
Sparťanský útočník nasbíral během základní 
části v tabulce pravdy 24 kladných bodů. 

Útočník Sparty JAN BUCHTELE JE 
rodákem z Hradce Králové, kde také prošel 
mládežnickými kategoriemi. S Pardubicemi se 
stal dvojnásobným mistrem ligy.

Obránce Sparty JURAJ MIKUŠ 
nepřijel na Královský ples. Více na: 
 www.youtube.com/watch?v=jOvOsHwhcjk

HRADEC patří v defenzivní práci 

K NEJLEPŠÍM TÝMŮM 

V SOUTĚŽI. Jako jediný udržel v základní 
části průměr střel soupeřů na branku pod 
hranicí 26 pokusů za zápas.

TOMÁŠ MERTL byl v základní čás-
ti s 50 body třetím nejproduktivnějším 
hráčem celé extraligy. Stejná pozice mu 
patří také v tabulce střelců. Skóroval celkem 
24krát.

TOMÁŠ MERTL a JIŘÍ ŠIMÁNEK 
rozhodovali zápasy. Nikdo nedal víc vítěz-
ných branek, než elitní útočníci hradeckého 
Mountfi eldu. První Mertl rozhodl 8 utkání, 
kapitán našeho týmu 6.

Brankář ONDŘEJ KACETL měl 
s průměrem 2.02 inkasovaných gólů/zápas 
druhý nejnižší průměr ze všech gólmanů. 
O dvě desetiny byl lepší pouze Šimon Hrubec 
z Třince.

PRVNÍ ÚTOK hradeckého Mountfi eldu 
proti Spartě řádil. Trojice Šimánek – Mertl 
– Kudrna zaznamenala ve čtyřech zápasech 
sezóny s holešovickým týmem dohromady 16 
kanadských bodů.

Soupeřem Mountfi eldu HK ve čtvrtfi nálové 

sérii bude také obránce KAREL PILAŘ. 
V období velké marodky výrazně pomohl 
Hradci v devíti lednových utkáních, ve kterých 
posbíral 9 gólových asistencí.

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ
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V pondělí 16.3. dostanou fanoušci hradeckého Mount-
fi eldu příležitost ukázat své kvality. Na čtvrté čtvrtfi nále 
dorazí zástupce Radegastu, ofi ciálního piva extraligy, 
který bude měřit hlasitost fandění. Pokud budete ze 
všech účastníků play-off nejhlasitější, získáte 
pořádnou pivní zásobu. Naměřená hodnota v decibe-
lech se vynásobí deseti a právě tolik piv si fanoušci 
mezi sebou rozdělí. Souboj v hlasitosti fandění 
můžete podstoupit i online na stránkách 
www.radegastkmen.cz. 

FANOUŠCI 
CHYSTEJTE 
HLASIVKY! 

pondělí 

16. 3. 
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Mezi vyhodnocenými bude také tým mladšího dorostu Královští lvi, 

který vybojoval titul Mistři České republiky 

a jejich trenér pan Tomáš Martinec.
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Junioři Mountfi eldu HK jdou přímou cestou za svým cílem, 

kterým je postup do extraligy, Svěřenci Aleše Krátošky už 

odstranili z cesty prvního soupeře v play-off, když ve čtvrtfi -

nále deklasovali Vsetín 9:0 a 7:0! Semifi nálovým soupeřem 

hradeckých juniorů bude tým HC Energie Karlovy Vary „B“.

 

Starší dorostenci Královských lvů mají za sebou úspěšné osmifi nále a k postupu přes Vítkovice jim sta-

čily po domácím dvojutkání pouze dva zápasy na ledě soupeře. Oba duely totiž skončily těsnou výhrou 

hradeckých barev 3:2 a 4:3. Ve čtvrtfi nále čeká družinu trenéra Slabého velká výzva – derby 

s Pardubicemi! 

Mladší dorost má sezónu rozjetou zatím parádně. Obhájci mistrovského titulu deklasovali v prvním 

čtvrtfi nálovém duelu Kladno 8:1 a dá se očekávat, že mezi nejlepšími čtyřmi by chybět neměli. Vrcholem 

sezóny bude pro svěřence Tomáše Martince fi nálový turnaj o titul mistra extraligy v závěru měsíce, který 

se bude konat v Hradci Králové a to je ta nejlepší možná motivace k postupu z play-off.

MLADŠÍ 
DOROSTENCI 
POLOŽILI 
NA LOPATKY 
PARDUBICE!

JUNIOŘI
Neděle 15. 3. Karlovy Vary B – Mountfi led HK Havířov   2. semifi nále

Úterý    17. 3. Mountfi eld HK- Karlovy Vary B    případné 3. semifi nále

DALŠÍ ZÁPASY:

STARŠÍ DOROST
Pondělí 16. 3. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – Královští lvi  2. semifi nále

Středa  18. 3. Královští lvi - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice případné 3. semifi nále

DALŠÍ ZÁPASY:

Hokejová mládež 
v Hradci Králové? 

Zatím radost pohledět.

JUNIOŘI MÍŘÍ 

KE KLÍČOVÝM 

DUELŮM 

A DOROSTENCI 

JSOU NA 

VÍTĚZNÉ VLNĚ.
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HRADEC HOSTÍ FINÁLOVÝ 

TURNAJ MD A 8.TŘÍD!
Hradečtí hokejoví příznivci žijí především čtvrtfi nálovou sérií 
play-off České pojišťovny Tipsport extraligy a také bojem 
juniorky Mountfi eldu HK o postup do extraligy. Ovšem na 
soutoku Labe s Orlicí bude mít letošní sezóna ještě jeden 
vrchol. Na konci března budou obě haly zimního stadionu 
dějištěm fi nálového turnaje Mistrovství republiky extraligy 
mladšího dorostu a osmých tříd. I to je známka toho, že 
královéhradecký hokej má v naší zemi čím dál větší zvuk. 
Šéftrenér mládeže Mountfi eldu HK a Královských lvů Tomáš 
Martinec věřil, že se elitní turnaj podaří do Hradce dostat.

Zažádali jsme o pořadatelství po loňském úspěchu, kdy mladší 

dorost vybojoval mistrovský titul. Zároveň si myslím, že právě 

žákovská kategorie osmých tříd je v Hradci natolik silná, že by 

mohla v silné konkurenci v bojích i medaile uspět.

Jak je náročné takovou akci připravit?

My už na tom delší dobu s agenturou Sport Bohemia pracuje-

me, protože připravit něco takového během vyvrcholení sezóny 

i v dalších kategoriích není vůbec nic jednoduchého. Každý 

tým potřebuje svou šatnu a zázemí, aby turnaj splňoval nejvyšší 

možné parametry.

 

Jaké jsou šance mladších dorosten-
ců na obhajobu triumfu?

Zatím je to především z pohledu vý-

sledků neočekávání dobré. Kluci vyhráli 

základní část i nadstavbu a do play-off šli 

z prvního místa. Ale zůstáváme nohama 

na zemi, protože v dorostu je to nesmír-

ně vyrovnané a některé týmy jsou podle 

mého názoru hokejově ještě lepší. My to 

umíme nahradit bojovností, soudržností 

a kolektivním pojetí. Bude záležet na ma-

ličkostech, rozhodně je adeptů na titul 

mnoho. Nevidím vyloženého favorita.

Očekáváte podporu z hlediště?

Tady v Hradci je výborné hokejové publi-

kum a já věřím, že bude zájem o turnaj, 

na kterém budou startovat nejlepší 

hráči této věkové kategorie v republice. 

Tímto zároveň všechny zvu, aby přišli 

domácí tým v případě, že se kvalifi kuje, 

podpořit.
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EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ VETERÁŮ

STADION HRADEC KRÁLOVÉ X JOKERIT HELSINKY
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VYRAŽTE 
NA EXHIBICI.

Vzpomínáte na éru Martina Hostáka, Jana Hrdiny, Davida Pospíšila, 

Oty Janeckého a jeho spoluhráčů z fi nského Jokeritu Raimo 

Helminena, Esy Tikkanena, či Juhy Linda?

sobota 

28. 3. 
od 19.00

Exhibiční utkání veteránů
STADION HRADEC KRÁLOVÉ X JOKERIT HELSINKY

Tyto i mnoho dalších 

známých hokejistů minulosti můžete opět 

vidět na vlastní oči. V královéhradecké FORTUNA aréně na konci března.
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