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BK MLADÁ 
BOLESLAV

  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 příznivci královéhradeckého hokeje,

vítáme Vás u dvaadvacátého kola Tipsport extraligy, ve kterém hradečtí lvi hostí tým z Mladé Boleslavi. 

Co nás dnes čeká? Zcela zaručeně budeme svědky zajímavého duelu mezi dvěma velmi silnými týmy, 

které okupují přední příčky tabulky. Ještě před pátečním utkáním s Indiány z Plzně jsme měli s bruslař-

ským klubem shodný počet bodů, což vypovídá o kvalitě obou mužstev.

Z historického hlediska jsme na tom nepatrně lépe, co se vzájemných duelů týče. Tým z Mladé Bole-

slavi jsme dokázali třikrát porazit, oproti dvěma porážkám od soupeře. Nesmíme ovšem zapomenout 

na kolosální výhru 9:2, kterou jistě každý z nás pamatuje na začátku tohoto roku. Kromě výsledku 

byl zajímavý i průběh zápasu, který Mountfi eld HK dohrával kvůli početné marodce pouze v patnácti 

hráčích.

Dnes ale proti svěřencům Petera Draisaitla stojí sebevědomý tým s daleko vyšším potenciálem, který 

bude urputně bojovat o cenné body. I přes to musíme věřit v sílu našeho týmu, který soupeři v žádném 

případě nenechá nic zadarmo. Pojďme si nejen užít dnešní mač, ale hlavně podpořit kluky a tlačit je za 

vítězstvím.

Hradec OLÉ!

Mountfi eld HK, a.s.

PROTI 

BRUSLAŘSKÉMU 

KLUBU OPĚT  

S FANOUŠKY 

V ZÁDECH!



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 17 4 8 12 5 42

69 Zdeněk Čáp 1992 15 1 6 7 6 4

7 Peter Frühauf "A" 1982 8 0 5 5 4 2

19 Martin Pláněk 1991 18 2 3 5 1 14

23 René Vydarený "A" 1981 18 0 4 4 2 16

16 Jiří Vašíček 1980 8 0 1 1 -2 8

67 Stanislav Dietz 1990 17 0 1 1 1 10

70 Bohumil Jank 1992 9 0 0 0 3 4

71 Filip Hronek 1997 17 0 0 0 2 6

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář 1976 17 2 14 16 -3 22

41 Adam Courchaine 1984 18 9 6 15 5 4

64 Brian Ihnačák 1985 18 5 7 12 9 12

91 Tomáš Knotek 1990 18 4 7 11 4 6

21 Jaroslav Kudrna 1975 17 6 3 9 2 18

65 Rudolf Červený 1989 17 6 3 9 7 4

27 Rastislav Dej 1988 18 4 2 6 3 8

9 Bedřich Köhler 1985 18 3 3 6 -4 8

61 Roman Kukumberg 1980 14 3 2 5 1 6

22 Jiří Šimánek "C" 1978 10 1 3 4 7 8

72 Tomáš Troliga 1984 9 1 1 2 -3 0

97 Lukáš Vantuch 1987 12 1 1 2 -1 8

62 Radek Pilař 1996 2 0 0 0 -1 0

37 Tomáš Rousek 1993 2 0 0 0 -1 0

87 Antonín Honejsek 1991 2 0 0 0 -2 0

25 Radovan Pavlík 1998 8 0 0 0 -2 2

17 Ondřej Kopta 1995 9 0 0 0 1 6

87 Antonín Honejsek 1991 7 0 0 0 0 2

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

90 Ondřej Kacetl 1990 13 792 347 323 1,82 93,08 3

31 Adam Svoboda 1978 5 302 156 140 3,16 89,74 0



REALIZAČNÍ TÝM

František Výborný, hlavní trenér

Marian Jelínek, asistent trenéra

Jan Vidner, kondiční trenér

Radek Haas, trenér brankářů

Vladimír Kopecký, vedoucí mužstva

Martin Tondr, masér

Oldřich Kopecký, kustod

Vladimír Mašek, kustod

David Vrbický, fyzioterapeut

MUDr. R. Langer, MUDr. L. Hartmann, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

BK Mladá Boleslav
Na Vinici 31

293 01 Mladá Boleslav

 

Klubové barvy:

zelená a bílá

Internetová prezentace:

http://www.bkboleslav.cz

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

20 Matěj Stříteský 1990 19 1 7 8 8 10

4 Tomáš Voráček 1990 19 3 3 6 14 16

13 Marek Trončinský 1988 19 0 5 5 0 14

74 Ctirad Ovčačík 1984 18 1 3 4 13 12

34 Jan Holub 1983 16 1 2 3 -3 8

51 Mitja Robar 1983 10 0 1 1 6 4

23 Jiří Kučný 1983 13 0 1 1 2 8

14 Václav Kočí 1979 3 0 0 0 -2 4

10 Peter Trška 1992 3 0 0 0 2 0

ÚTOČNÍCI

9 David Výborný 1975 19 5 8 13 9 14

55 Tomáš Urban 1985 19 5 8 13 3 12

96 Richard Jarůšek 1991 17 7 4 11 7 22

84 Lukáš Pabiška 1984 16 6 4 10 9 8

8 Michal Bárta 1987 19 4 6 10 3 16

78 Lukáš Žejdl 1991 19 3 7 10 5 43

30 Dominik Pacovský 1990 19 7 2 9 5 4

71 Tomáš Hyka 1993 16 3 5 8 9 10

25 Radan Lenc 1991 14 2 5 7 8 4

26 Martin Látal 1988 18 3 4 7 -1 53

24 Tomáš Klimenta 1984 17 2 3 5 0 10

16 Radim Hruška 1984 17 2 3 5 0 8

81 Zdeněk Kubica 1986 2 1 2 3 1 0

92 Jiří Rys 1992 1 0 0 0 0 0

97 Ivan Ďurač 1997 2 0 0 0 2 0

87 Pavel Musil 1992 9 0 0 0 -1 2

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

33 David Rittich 1992 18 1100 549 507 2,29 92,35 1

82 Milan Řehoř 1984 1 65 22 22 0 100 1
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Mladoboleslavští byli v minulé sezóně po dvou letech opět 
extraligoví a tentokráte si nevedli vůbec špatně. Po desá-
tém místě v základní části zvládli předkolo play off proti 
Plzni a po výhře 3:1 na zápasy postoupili mezi nejlepších 
8 týmů. Také čtvrtfi nálová série proti silnému Třinci byla 
herně velice vyrovnaná. Oceláři sice zvítězili 4:1 na utkání, 
ale brankový poměr z celé série byl ve prospěch Třince 
pouze 13:12. Svěřenci Františka Výborného a Mariana 
Jelínka totiž všechny čtyři duely prohrála o jediný gól.

Předchůdcem byl Bruslařský a veslařský klub, založený již 

roku 1878 jako jeden z vůbec nejstarších sportovních kroužků 

na území dnešní České republiky. Hokejový oddíl byl zřízen 

v roce 1908 jakožto jeden ze zakládajících členů Českého 

svazu ledního hokeje.

Do Mladé Boleslavi přivezla kanadský hokej Sparta v sezoně 

1922/1923, která zde uskutečnila ukázkové utkání, které 

zaujalo jak hráče, tak diváky.

Boleslavští si jako jedni z prvních mohli dovolit umělé osvětlení, 

které zavedli v roce 1922. Veřejnost si tehdy pochvalovala, že 

si může jít zabruslit i ve večerních hodinách, podstatně větší 

přínos ale přišel samozřejmě v případě ledního hokeje. Díky 

osvětlení mohli hráči začít trénovat i večer, což zapůsobilo 

na jejich morálku a vůbec na celkový zájem o hraní hokeje. 

A výsledky se brzy začaly dostavovat i v zápasech.

V letech 1936–1938 klub působil 

v nejvyšší hokejové soutěži ČSR, v níž 

obsadil nejdříve poslední 8. místo bez 

jediného bodu, pak se však zachránil 

v baráži vítězstvím 1:0 nad Slavií  Praha. 

Následující sezóna dopadla lépe, na 6. 

místě.

Postup do nejvyšší soutěže znamenal 

pro mladoboleslavský hokej obrovský 

posun vpřed a především zúročení 

snahy sportovců, kteří ve skromných 

podmínkách a často na úkor pracovního 

postupu i obětování soukromých 

fi nancí, stanuli mezi tím nejlepším, 

co aktuální hokejová scéna nabízela. 

Nutno podotknout, že Boleslavští tehdy 

zatím stále fungovali vlastně jen jako 

amatéři, kdežto jiné oddíly (LTC Praha, 

SK Slavia…) už měly profesionální nebo 

alespoň poloprofesionální podmínky – to 

znamená trenéry, umělé ledové plochy 

nebo třeba styky se zahraničím.

Za německé okupace se liga nehrála. 

Tři účastníci z osmi odpadli kvůli 

odtržení Slovenska a Sudet. Po válce 

se v Boleslavi hrála střídavě 1. česká 

 VIZITKA SOUPEŘE 



 77  TABULKY, STATISTIKY

hokejová liga a 2. národní hokejová liga (do 70. let 

zvaná „divize“). Klub několikrát (v letech 1952, 1954 

a 1969) neúspěšně v baráži bojoval o návrat do nejvyšší 

soutěže. Setrval tedy v 1. národní lize až do roku 1993, 

kdy sestoupil. V 70. letech se jedna sezóna musela hrát 

v Nymburce kvůli rekonstrukci stadionu.

Na začátku 90. let se úsilí činovníků klubu zaměřilo 

na samo zachování mladoboleslavského hokeje, neboť 

mu hrozil úplný zánik. Po roce 2000 se klub opět přihlásil 

o slovo, zkonsolidoval se, zprofesionalizoval se, a pod 

taktovkou trenéra Horešovského v roce 2002vybojoval 

postup do 1. národní ligy, kde si v prvních sezónách 

nepočínal vůbec špatně. Z BK Mladá Boleslav se stala 

akciová společnost a vytyčila si za cíl postup do nejvyšší 

soutěže v horizontu několika let. V roce 2008, když klub 

oslavil 100-leté výročí, se postup do extraligy podařil.

V ní však na úspěch pouze čekal, neboť se mu nikdy 

nepovedlo odlepit se ode dna tabulky. Ve všech čtyřech 

ročnících skončil tým po play out poslední a hájil svoji 

účast v baráži. Záchrana se povedla 3x, když Bruslaři 

v ročníku 2008/2009 smetli Ústí nad Labem 4:0 

na zápasy, v roce 2009/2010 uhájili příslušnost proti 

Chomutovu stavem 4:1 na zápasy a v ročníku 2010/2011 

přehráli Ústí nad Labem těsným poměrem 4:3. V ročníku 

2011/2012 však podlehli v 7. utkání na svém ledě 

Pirátům Chomutov 2:4 a prohráli baráž 3:4 na zápasy. To 

znamenalo po 4 sezónách v nejvyšší soutěži sestup 

do 1. ligy.

Po sestupu týmu z nejvyšší soutěže byl kompletně 

změněn realizační tým, od ročníku 2012/2013 vedl tým 

z pozice hlavního trenéra František Výborný. K němu se 

pak v závěru sezony jako asistent trenéra připojil Marian 

Jelínek. V baráži sezony 2012/2013 utekl týmu postup 

o pouhý jeden bod. Trenérská dvojice, která v minulosti 

dovedla extraligu ke dvěma titulům, nakonec přece jen 

dokázala v následujícím ročníku 2013/2014 s Boleslaví 

postoupit zpět do nejvyšší soutěže.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

Mladoboleslavský hokej se v minu-

lé sezóně vrátil mezi českou elitu. 

S hradeckým celkem se tak utkával 

i v sezóně 2012/2013. Tehdy to bylo 

v rámci 1. ligy.

V letech 2014 – 2015 se oba týmy 

utkaly v extraligových duelech 

celkem 5x s bilancí 3:2 

pro hradecký klub.

ROČNÍK 2015/16

Vzdálenost mezi kluby  –  84 km 

Nejstarší hráč: David Výborný – 40 let

Nejmladší hráč: Ivan Ďurač – 18 let

Nejvyšší hráč: Tomáš Urban – 202 cm

Nejmenší hráč: Mitja Robar – 177 cm

Nejtěžší hráč: Lukáš Žejdl – 100 kg

Nejlehčí hráč: Peter Trška – 70 kg

Věkový průměr týmu –  26,41 roků

Zahraniční hráči: 

  Mitja Robar – Slovinsko

  Peter Trška – Slovensko
 VIZITKA SOUPEŘE

99:2:2

33:1:1
PP

44:1:1

11:2:2

44:1:1







 10 ROZHOVOR

MUSÍME SI DÁT POZOR NA HOKEJ 

VE STYLU NAHORU-DOLŮ, 

ŘÍKÁ OBRÁNCE ZDENĚK ČÁP.

hodně podpořit hru dopředu, takže 
od něj mohu spoustu věcí pochytit. 
S „Pilkou“ jsme si sedli, řekli si, jak 
by to mělo vypadat a podle mého 
názoru to až na zápas proti Spartě 
a Plzni docela funguje. Mně se s ním 
hraje opravdu výborně.

Ty sám jsi tvořivý bek a teď máš 

vedle sebe hráče, který je z tohoto 

pohledu jedním z nejlepších v lize. 

Musel ses tomu víc přizpůsobit? 

Zaměřuješ se teď víc na defenzivní 

úkoly?

Určitě se nezaměřuju jenom 
na obrannou práci. Řekli jsme si 
k naší hře některé věci, kdo kde 

V obraně Mountfi eldu HK se v úvodu nové sezóny nastálo 
zabydlel talentovaný Zdeněk Čáp. Přesto, že podle sta-
tistik patří k nejlepším bekům týmu, moc dobře si 23letý 
zadák uvědomuje, že místo v sestavě nemá vůbec jisté 
a nedostane ho zadarmo.

Konkurence v týmu je velká a myslím si, že je to k dobru 
věci. Všichni musíme makat na 100 procent, jinak nemáme 
šanci se prosadit. Nikdo z nás nemá nic jistého. Odehrál 
jsem 15 zápasů v řadě a pak jsem jel, místo do Třince, 
do Litoměřic. Sestavu určuje trenér a já to mohu ovlivnit 
jedině vlastními výkony.

V extralize nastupuješ vedle zkušeného Karla Pilaře, jak 

se Ti hraje vedle hokejového „profesora“?

Je to velká škola. Já jsem také typem hráčem, který se snaží 
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bude, jak to budeme hrát tak abychom se moc nezdržovali 
v našem obranném pásmu a i když jsme tam občas měli 
nějaká okýnka, tak si myslím, že se nám docela dařilo.

Karel Pilař nedávno naznačil, že má rád vedle sebe 

mladého kluka, který to tam všechno „oblítá“, protože on 

sám už nepatří mezi nejrychlejší…

On když se kousne, tak je ještě dost rychlý :-) Tam jde spíš 
o ty věci, aby fungovala komunikace a to nejen mezi námi, 
ale také spolu s útočníky, aby v případě potřeby pomohli 
směrem dozadu. My jsme oba tvořiví, rádi jsme na puku 
a zatím to vcelku funguje.

Ty máš výborná čísla, co se týče produktivity. 

V hodnocení plus minus, kanadském bodování, 

či Radegast indexu patříš k nejlepším obráncům 

Mountfi eldu HK.

Mně jde především o tým, abychom vyhrávali. Před 
sezónou byl vytyčen určitý cíl a to je pro nás nejdůležitější. 
Každý z nás je malou součástí celku, který musí fungovat. 
Na individuální čísla moc nekoukám. Samozřejmě dát gól je 
určitě paráda, v derby dvojnásobná, a když se povede dobrá 
fi nální nahrávka, po které padne branka, to vždycky potěší. 
Nejdůležitější ovšem jsou vítězství.

Do FORTUNA Arény přijíždí Mladá 

Boleslav, která vypadá v této 

sezóně hodně ambiciózně. První 

zápas jste na jejich ledě prohráli 

1:4. Jak se proti nim hraje?

Tam to bylo hodně rychlý. Já 
je vnímám už dlouhodobě jako 
nesmírně bruslivý tým vedený 
tvořivou taktovkou Davida 
Výborného. Pro nás beky je to 
hodně náročné. Musíme si k nim 
víc sjíždět, abychom si je nabruslili 
a mít se na pozoru. Ze všeho střílejí. 
U nich jsme prohráli a to Adam 
pochytal ještě tak 8 tutovek.

Nesvádí to k tomu, abyste s nimi 

hráli hokej stylem nahoru-dolů?

Určitě svádí. Ale to by pro nás 
mohlo být smrtelný. Nesmíme 
jim dát prostor a hlavně to chce 
dodržovat taktiku, kterou nám 
trenéři před zápasem dají. Máme jim 
co vracet.
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Rozmach ledního hokeje v Hradci Králové 

v době druhé světové vaálky, popsaný 

v minulém díle znamenal i to, že o zimách 

vyrůstala po celém Hradci Králové a okolí četná 

kluziště. Mnohde brali zavděk zamrzlými vodními 

plochami (rybníky Datlík, Cikán, Plachta či 

Keprtův písník), jinde se pilně kropilo. Pojďme 

si na fotografi ích představit některá místa, kde 

se v Hradci Králové hrál hokej předtím, než byl 

postaven zimní stadión.

HŘIŠTĚ, KLUZIŠTĚ A PLÁCKY

V sezóně 1935-36, kdy 
SK Petrof hrál divizi 

a jeho příznivci po 
vzoru úspěšného 

rakouského národního 
týmu nazývali své hráče 

Wunderteamem, měli 
hokejisté místo na dvoře 

továrny. Na snímku 
plánek místa.

Hřiště Polabanu Plácky na počátku čtyřicátých let minulého století. Místní 
hokejisté nejprve využívali Keprtův písník, pak se přesunuli na místo, kde se 
i dnes lze věnovat tenisu. V pozadí je za haldami sněhu vidět most do 
Věkoš od architekta Františka Sandera, který se proslavil jako 
autor elektrárny Hučák. 

Po počátcích na rybníku Datlík se hokejisté z Nového 
Hradce přesídlili na vhodnější rybník Cikán. 

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

Takto to vypadalo při pohledu z Bílé věže v roce 1926, kdy 
město postihla povodeň. Vedle velké vody v pozadí snímku 
možno vidět tenisové kurty a zatopené hřiště Sportovního 
klubu. Nalevo od tenisových kurtů cvičný prostor pro parkur 
u jezdeckých kasáren, dnes je zde budova okresního soudu. 

Znovu domácí kolbiště Meteoru, tentokrát 
už v lokalitě Plachta, už s vysokými 
mantinely na delších stranách hřiště, 
které rozhodně v té doby nebyly běžným 
standardem. 

Jedna z mnoha 
fotografi í mapujících výstavbu 
stadionu SK Meteor ve Svobodných Dvorech. 
Hřiště už dnes nestojí, v některém z dalších dílů 
si možná zašlou slávu rovněž ukážeme. Co dodnes 
trvá, je označení lokality. Dnes stojí v ulici K Meteoru 
rodinné domy. Díky výhodné poloze pod zalesněnou 
strání se zde led udržel nejdéle. 
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Jedna z mnoha





983 899 810 742 718 692 676 673 612 609 581 571 484 463

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

RADEGAST INDEX 
– celkové pořadí 

P Hráč Tým P +/- hity blok. 
střely RI

1. Jan Výtisk Liberec O 13 44 31 119

2. Milan Doudera Třinec O -7 20 50 113

3. Tomáš Voráček Ml. Boleslav O 14 35 26 101

4. David Štich Vítkovice O -2 34 34 100

5. Jan Hanzlík Kometa Brno O 6 10 39 94

6. Jan Holub Mladá Boleslav O -3 39 29 94

7. Petr Strapáč Vítkovice Ú 3 36 27 93

8. Rostislav Klesla Třinec O 1 23 31 86

9. Jan Jaroměřský Olomouc O 0 20 30 80

10. Marek Trončinský Mladá Boleslav O 1 33 23 80

DNEŠNÍ ZÁPASY:
K. Vary - Olomouc 15:20
Brno - Třinec 15:30
Litvínov - Chomutov 15:30
Plzeň - Sparta 16:30
Liberec - Pardubice 17:00

DALŠÍ ZÁPASY :
Uterý 24. 11.
Vítkovice - Zlín 17:00
Brno - Mountfi eld HK 17:20
Pardubice - Litvínov 18:00

Třinec- Sparta 17:00
Olomouc - Liberec 17:20
Zlín - Mountfi eld HK 17:30
Chomutov - Brno 17:30
Ml. Boleslav - Plzeň 17:30
K. Vary - Vítkovice 18:00

Pátek 27. 11.
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Všechny tři extraligové soutěže, ve kterých nalezneme i zástupce hradeckého hokeje, 

se pomalu blíží ke své polovině. S potěšením můžeme konstatovat, že mladým Lvům 

se zatím daří nadmíru dobře.

a dvacátým čtvrtým říjnem. V tomto 
časovém rozmezí totiž Východočeši 
ze čtyř zápasů vytěžili jediný 
bod. Těžké období je ale, jak se 
zdá, zažehnáno. Hradečtí totiž 
v následujících pěti zápasech hned 
čtyřikrát zvítězili.

Dobré výkony Mountfi eldu se také 
odrážejí v celkových statistikách, kde 
jsou hodně vidět hlavně dvě jména 
z kádru Aleše Krátošky. Patrik Miškář 
okupuje pátou příčku v tabulce 
nahrávačů, v kanadském bodování 
je dokonce čtvrtý. František Veselý je 
zase gólmanem se třetím nejmenším 
průměrem inkasovaných branek, 
navíc si připsal druhý největší počet 
výher.

JAK SI STOJÍ MLÁDEŽNICKÉ  

Svěřenci trenéra Aleše Krátošky nepřestávají překvapovat. 
Od postupu do extraligy, který vyválčili na konci loňského 
ročníku, se totiž pohybují v těch nejvyšších patrech 
nejprestižnější tuzemské hokejové juniorské soutěže.

Vždyť tu jednu chvíli dokonce i vedli! Aktuálně sice už toto 
tvrzení neplatí, nicméně tým ze soutoku Labe a Orlice stále 
výsledkově válí. Páté místo se ztrátou pouhých dvou bodů 
na druhou Slavii, kterou ve čtvrtek junioři Mountfi eldu HK 
v Praze porazili, budiž toho důkazem.

Junioři ve dvaceti zápasech získali 12 výher, z toho 
jich devět bylo za tři body a tři za body dva po výhře 
v samostatných nájezdech. Prodloužení nejstarší 
mládežnická hokejová kategorii v Hradci Králové sehrála 
jen jedno. Proti Zlínu byla neúspěšná. V základní hrací době 
jinak prohrála v sedmi případech.

Suverénně nejhorší období juniory potkalo v rozmezí 
třináctého až šestnáctého kola, tedy mezi šestnáctým 

JUNIOŘI
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   CELKY MOUNTFIELDU HK?

STARŠÍ DOROSTENCI
Jako na houpačce. Přesně tak se asi cítí hráči pod vedením 
trenéra Jiřího Slabého v aktuálním ročníku extraligy dané 
kategorie. Ti totiž pravidelně střídají prohry s výhrami, a zas 
tak moc nezáleží, zdali se zrovna utkali se soupeřem z čela 
nebo spodní části tabulky.

Hradečtí se momentálně nachází na třetím místě skupiny 
Střed, situace je ale o něco komplikovanější. Východočeši 
mají totiž odehrán o dva zápasy více jak ostatní celky, 
přesto činí jejich náskok na páté Pardubice jen pět bodů.

Za určité konstelace by se tedy starší dorostenci mohli 
propadnout právě až na pátou příčku. A to je něco, čemu 
se všechny celky NOEN extraligy staršího dorostu chtějí 
vyhnout. Přímou účast v play off totiž zajišťují jen první čtyři 
příčky skupiny. Hůře umístěná mužstva se o svoji šanci 
ve vyřazovacích bojích budou muset porvat. Do konce první 
části soutěže přitom zbývá už pouze šest zápasů!

Nevyváženost výkonů 
královéhradeckých mladíků lze vyčíst 
i ze statistik. Z dvaadvaceti duelů jich 
Lvi vyhráli celkem dvanáct. V deseti 
případech – logicky – odešli ze 
zápasu poraženi. Shodná je bilance 
proher a výher v prodloužení či 
nájezdech. Hradečtí v „nastaveném 
času“ nad rámec standardních 
šedesáti minut dvakrát prohráli 
a dvakrát vyhráli.

V individuálních statistikách vyčnívá 
hlavně jméno brankáře Tomáše 
Vomáčky, který je na třetím místě 
skupiny ve statistice průměrného 
počtu inkasovaných branek na zápas. 
Vděčí za to číslu 2,26 obdržených 
gólů na utkání.
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MLADŠÍ DOROST

Suverénně nejlepším mužstvem mezi týmy SCM 
Mountfi eldu HK jsou mladší dorostenci. Držitelé posledních 
dvou titulů v této kategorii navíc zaslouží o to větší uznání, 
že letos do sezóny vstoupili s novým trenérem. Z lavičky na 
Lvy nově dohlíží Karel Soudek.

A ten z hlediska výsledků musí být zatím jedině spokojen. 
Jeho svěřenci už mají jistotu prvního místa v úvodní části 
soutěže, a do další fáze tak vstoupí z nejlepší možné 
pozice. K tomu vedla úžasná bilance hokejistů z města pod 
Bílou věží.

Ti z dosavadních sedmnácti zápasů bodovali hned v 
patnáctce utkání. Celkem třináctkrát vyhráli za tři body, 
jednou vyhráli i prohráli v prodloužení či samostatných 
nájezdech. V klasické hrací době podlehli soupeři pouze 
dvakrát. Hradeckým se také povedlo vytvořit úctyhodnou 
šňůru dvanácti zápasů v řadě, v nichž bodovali.

To se pochopitelně promítlo i do 
hráčských statistik. Ve statistickém 
hodnocení skupiny Střed se na 
předních příčkách objevila jména 
Štěpána Pokorného (konkrétně v 
kanadském bodování a tabulce 
střelců, a to s bilancí sedmadvaceti 
bodů za šestnáct gólů a jedenáct 
gólových přihrávek) a Daniela 
Dvořáka. Ten je nejlepším brankářem 
v průměru obdržených branek na 
zápas a počtu vítězství, druhý je pak 
ve statistice úspěšnosti.
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