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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,

na stole nám doma hoří první zapálená svíčka a asi většině z nás se v těchto dnech zase vloudila do 

hlavy myšlenka – to to zase strašně rychle uteklo, za chvíli jsou tu opět Vánoce. A ve stejném kvapíku 

také plyne hokejová extraliga. Vždyť na Mikuláše bude mít soutěž za sebou první polovinu sezóny.

V dnešním duelu Mountfi eld HK nastoupí proti nováčkovi z Chomutova, který ale rozhodně není žád-

ným otloukáním soutěže. Naopak, svěřenci zkušeného kouče Vladimíra Růžičky hrají o první polovinu 

tabulky a podávají velice vyrovnané výkony. O produktivitu se stará především řada s lídrem týmového 

kanadského bodování Romanem Červenkou a také defenzivní činnost patří k nejlepším. Vždyť Piráti 

mají třetí nejlepší obranu vůbec.

Období adventu by mělo být obdobím vánočních příprav a hlavně také dobou, kdy trochu zvolníme a 

pokusíme se přibrzdit tu současnou uspěchanou dobu. Ale ruku na srdce, umíme to vůbec ještě? Já 

za sebe přiznávám, že se s největší pravděpodobností se na chvíli zastavím na Štědrý den a pokusím 

se to protáhnout alespoň do Štěpána. Samotní hokejisté to mají s vnímáním adventu možná ještě 

složitější, ostatně posuďte sami z jejich odpovědí na straně 15.

Chvilku klidu a pohody jsme si snad dnes u zapálení první svíčky na adventním věnci našli. Ale teď? 

Teď už je čas šlápnou na plyn a společně si dojít v duelu s chomutovskými Piráty pro vítězství.

 

Tak pojďme všichni do toho!!!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s..

ZAPÁLIT PRVNÍ 

SVÍČKU A VZHŮRU

NA CHOMUTOV!



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 20 4 10 14 3 42

69 Zdeněk Čáp 1992 16 1 6 7 4 4

7 Peter Frühauf "A" 1982 11 0 6 6 2 2

19 Martin Pláněk 1991 21 2 3 5 0 12

23 René Vydarený "A" 1981 21 0 4 4 0 16

16 Jiří Vašíček 1980 9 0 1 1 -2 8

67 Stanislav Dietz 1990 19 0 1 1 1 10

71 Filip Hronek 1997 19 0 1 1 3 6

70 Bohumil Jank 1992 12 0 0 0 3 4

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář 1976 20 3 17 20 -3 22

41 Adam Courchaine 1984 21 10 6 16 2 4

64 Brian Ihnačák 1985 21 5 7 12 5 14

91 Tomáš Knotek 1990 21 4 7 11 2 8

21 Jaroslav Kudrna 1975 19 7 3 10 3 22

65 Rudolf Červený 1989 20 6 3 9 5 8

27 Rastislav Dej 1988 21 5 3 8 3 10

61 Roman Kukumberg 1980 17 5 2 7 1 6

9 Bedřich Köhler 1985 21 3 3 6 -6 10

22 Jiří Šimánek "C" 1978 13 1 4 5 5 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 5 0 0 0 -4 2

17 Ondřej Kopta 1995 10 0 0 0 1 6

25 Radovan Pavlík 1998 11 0 0 0 -3 2

87 Antonín Honejsek 1991 7 0 0 0 0 2

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

90 Ondřej Kacetl 1990 16 946 406 374 2,03 92,12 2

31 Adam Svoboda 1978 6 338 171 154 3,02 90,06 0
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REALIZAČNÍ TÝM

Vladimír Růžička, trenér

Břetislav Kopřiva, asistent trenéra

Jan Šťastný, asistent trenéra

Petr Švehla, kondiční trenér

Roman Lauko, vedoucí mužstva

Pavel Mošna, Ivan Kopecký, kustod

Zdeněk Šašek, Fr. Moščic, masér

MUDr. Petr Šizling, lékař

Pavel Wildumetz, fyzioterapeutka

ZÁKLADNÍ INFO

Piráti Chomutov a.s.
Mostecká 5773 

430 01 Chomutov

 

Klubové barvy:

bílá, modrá a červená

Internetová prezentace:

www.piratichomutov.cz 

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
90 Jan Rutta 1990 20 2 6 8 9 4

3 Adam Jánošík 1992 16 1 4 5 -2 14

22 Jiří Drtina 1985 15 1 2 3 6 0

96 Jaroslav Mrázek 1986 5 0 2 2 -2 2

44 Brett Skinner 1983 6 1 1 2 7 2

74 Petr Šidlík 1994 14 1 1 2 -1 0

12 Martin Rýgl 1986 17 0 2 2 -4 8

91 Ondřej Dlapa 1991 21 0 2 2 -4 12

17 Šimon Szathmáry 1995 4 0 1 1 -2 0

21 Dominik Tejnor 1994 1 0 0 0 0 0

38 Sergej Pereťagin 1984 4 0 0 0 -1 2

16 Jakub Trefný 1981 4 0 0 0 -1 0

26 Tomáš Harant 1980 5 0 0 0 -1 2

24 Lukáš Blaha 1996 14 0 0 0 -3 6

ÚTOČNÍCI
10 Roman Červenka 1985 20 10 14 24 10 16

89 Vladimír Růžička 1989 20 4 8 12 2 10

82 Michal Vondrka 1982 22 7 5 12 5 6

20 Tomáš Pospíšil 1987 21 5 6 11 3 10

11 David Kämpf 1995 22 4 3 7 -3 10

88 Jakub Sklenář 1988 22 3 2 5 -2 10

25 Marek Hovorka 1984 21 2 2 4 -1 2

31 Štěpán Hřebejk 1982 21 1 3 4 -4 12

14 Marek Tomica 1981 22 1 3 4 3 6

71 Roman Chlouba 1991 10 3 0 3 2 12

57 David Květoň 1988 9 2 0 2 2 6

33 Radek Veselý 1996 6 0 1 1 1 0

97 David Kaše 1997 15 1 0 1 -6 0

43 Antonín Dušek 1986 16 1 0 1 -2 4

5 Marek Račuk 1992 1 0 0 0 0 0

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

1 Miroslav Kopřiva 1983 17 815 357 333 1,77 93,28 3

2 Jan Strmeň 1991 9 441 186 168 2,45 90,32 1

72 Miroslav Hanuljak 1984 2 87 56 50 4,14 89,29 0
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Chomutovský hokejový klub byl založen nedlouho po konci 
druhé světové války v roce 1945. Začátky nebyly nikterak 
jednoduché. Na nákup výstroje nebyly peníze, a tak se 
hrálo ve vypůjčených věcech od fotbalistů. Mužstvo začalo 
velmi rychle nabírat na popularitě a věhlasu a v roce 1949 
slavilo postup do oblastního přeboru, což tehdy předsta-
vovalo jakýsi předstupeň nejvyšší soutěže. Ale to zdaleka 
nebyl konec…

V sezóně 1950/51 mužstvo Spojených oceláren Chomutov 

naprosto s přehledem vyhrálo oblastní přebor i následnou 

kvalifi kaci a poprvé v historii si tak zajistilo postup do 1. 

ligy. V premiérovém ročníku obsadil tým pěkné 6. místo. 

O rok později dosáhli „valcíři“ ještě o dvě příčky výš. Také 

v dalších letech projevovalo mužstvo stoupající tendenci. 

Velmi rozporuplné zážitky přinesl do historie oddílu rok 1956. 

V březnu doslova celé město slavilo umístění na 2. příčce, 

i když ligový titul utekl o pouhé tři body. V listopadu už ale 

na oslavy nikdo ani nepomyslel. Při návratu ze švýcarského 

turnaje se totiž zřítilo letadlo s druhou částí chomutovské 

výpravy na palubě. Pod troskami tenkrát zahynuli vedoucí 

výpravy Stanislav Vaisochr a Jan Výborný, brankář Miroslav 

Pašek a útočníci Zdeněk Nový a Ondřej Borovička.

V 60. letech už chomutovští hokejisté 

nepatřili mezi úplnou špičku první 

ligy, spíše se pohybovali kolem 

středu tabulky. V sezóně 1963/64 

museli po třinácti letech opustit 

československou elitu. Poté se začalo 

budovat zcela nové mužstvo, které 

by do Chomutova 1. ligu vrátilo. To 

se podařilo v roce 1967. Jenže pocity 

radosti zanedlouho pominuly. Ukázalo 

se, že tým nemá na to, aby soutěž 

dlouhodobě udržel. V ročníku 1967/68 

byl Chomutov jasným outsiderem, když 

ze 36 zápasů dokázal vyhrát pouze 

3! A tak se nelze divit, že se v nejvyšší 

soutěži příliš neohřál.

Jako hrůzostrašná se potom ukázala 

sezóna 1983/1984. Na poslední 

sestupové místo spadl Chomutov sedm 

kol před koncem soutěže. V posledním 

kole se však mohl zachránit, kdyby 

v přímém souboji o černého sestupového 

Petra porazil Mladou Boleslav o pět gólů. 

 VIZITKA SOUPEŘE 
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Nestalo se tak a Chomutov na dlouhých 13 let setrval 

v 2. české národní lize. Tím začalo historicky nejtěžší 

období. Hrálo se téměř na amatérské úrovni, hráči měli 

stálé zaměstnání a hokej hráli až po práci. Postupem času 

začaly přibývat i ekonomické potíže.

Vysvobození přinesl až rok 1997, kdy Chomutov koupil 

práva na 1. ligu od Ústí nad Labem. Hned v první sezóně 

po návratu do druhé nejvyšší soutěže skončil Klub ledního 

hokeje pátý, když potom nastřílel vůbec nejvíce branek 

v celé soutěži. V ročníku 1999/2000 dokonce vyhrál 

základní část a v zavedeném play-off nakonec nestačil 

na Duklu Jihlava až v samotném fi nále.

Chomutov se již pravidelně usadil na špici první ligy 

a v sezoně 2000/2001 nejen že opět vyhrál základní část, 

ale tentokrát zvládl i fi nále a v baráži o extraligu vyzval 

Karlovy Vary. V nervy drásající sérii se nakonec radovali 

hokejisté z lázeňského města, když uspěli celkově 4:2 

na vítězné zápasy.

Piráti si na svou možnost bojovat o návrat do extraligy 

museli počkat až do sezóny 2011/2012, kdy nejprve 

porazili houževnatou Olomouc v semifi nále play-off 4:3 

na zápasy. Stejným poměrem přehráli i vítěze základní 

části Slovan Ústí nad Labem. V baráži narazili Piráti 

na svého nejméně oblíbeného soka z Mladé Boleslavi. 

26. duben se na dlouhou dobu vryl fanouškům do paměti. 

Chomutovští totiž v sedmém duelu potřetí v sérii uspěli 

na ledě Boleslavi a do Chomutova tak po dlouhých 

osmatřiceti letech vrátili nejvyšší hokejovou soutěž!

Po dvou letech působení mezi tuzemskou elitou přišel 

na konci ročníku 2013/2014 pád zpět do první ligy 

po hororovém průběhu základní části. V té Piráti vytvořili 

nelichotivý rekord Tipsport extraligy, když prohráli 

24 utkání v řadě.

V létě pak byl do role poradce angažován reprezentační 

kouč Vladimír Růžička a tým začal šlapat jako hodinky. 

Výsledkem bylo jasné prvenství v základní části a se 

119 body klubový rekord v první lize. V předposledním 

kole baráže stačilo Chomutovu v SD ARÉNĚ porazit 

jakýmkoliv způsobem Slavii Praha a cíl by byl splněn. 

Gól Martina Rýgla v prodloužení rozpoutal obrovskou 

severočeskou radost a „sešívaný“ smutek. V létě 2015 

pak přišel na střídačku rovnou od národního týmu Vladimír 

Růžička starší, jenž podepsal s klubem desetiletou 

smlouvu. Největší posilou v hráčském kádru se stal 

útočník Roman Červenka, který působil pod Růžičkou 

v pražské Slavii a posledních 5 sezón působil v NHL 

a KHL.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

ROČNÍK 2015/16

V chomutovském týmu jsou 

aktuálně dva hokejisté, kteří dříve 

působili v řadách Mountfi eldu HK. 

Jedná se o útočníka

Tomáše Pospíšila 

a obránce Tomáše Haranta.

Vzdálenost mezi kluby  –  216 km 

Nejstarší hráč: Tomáš Harant – 35 let

Nejmladší hráč: David Kaše – 18 let

Nejvyšší hráč: Ondřej Dlapa – 198 cm

Nejmenší hráč: Jakub Sklenář – 175 cm

Nejtěžší hráč: Ondřej Dlapa – 103 kg

Nejlehčí hráč: Jakub Sklenář – 75 kg

Věkový průměr týmu –  26,67 roků

Zahraniční hráči: 

Slovensko –  Tomáš Harant, Marek Hovorka, 

Adam Jánošík

Kanada –  Brett Skinner

 VIZITKA SOUPEŘE
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Hradec Králové 
ve vašem telefonu

Akce a aktuality | Cestovní ruch | Kultura a volný čas  
Doprava | Magistrát města | Městské služby | Důležité 
kontakty

www.incity.cz

Mobilní aplikace pro občany a návštěvníky města

Pro Android 
ke stažení zde:

 

Pro iOS 
ke stažení zde:

 

Další informace 
naleznete zde:



www.mountfi eld.cz

oddechový čas“„Dopřejte si



 10 ROZHOVOR

profesionálové, tak se na každý 
zápas musíme připravit, jak nejlépe 
to půjde.

Vidíš v tomto ohledu posun 

oproti minulé sezóně, když se teď 

připravujete pod dohledem nového 

kondičního trenéra Mariana Vody?

Marian je vynikající kondičák, 
každému se snaží připravit cvičení 
také individuálně podle jeho potřeb. 
Každý musí posoudit sám, jak dalece 
se cítí lépe. Rozhodně ale vnímám 
velký posun ve výbušnosti, na to 
jsme se hodně zaměřili.

 

Velice dobře odstartoval novou sezónu Rudolf Červený. 
26letý útočník je s šesti góly třetím nejlepším střelcem 
týmu a s pěti kladnými body v tabulce pravdy dokonce 
vede bodování plus/minus u Mountfi eldu HK. 

Rudo, jak jsi zatím spokojen se svým výkonem?

Začátek byl super. Lajny byly nějakým způsobem nastavené 
a my jsme si na ledě velice rychle porozuměli. Pak ale přišly 
zápasy, kdy se nám nedařilo a formace se různě promíchaly. 
Někdy hrálo roli také zranění. Chtělo by to zase jednotlivé 
řady ustálit a od toho se odrazit k ještě lepším výsledkům.

Rudy na začátku prosince odehrajete 5 zápasů během 

pouhých deseti dnů, dá se to zvládnout?

Náročné je to hodně, záleží na tom, jak se každý o to 
své tělo postará a jak dokáže zregenerovat. Jsme 

RUDOLF ČERVENÝ: ROZHODČÍ 

UŽ NEPODLÉHAJÍ TLAKU TOLIK, 

JAKO DŘÍV
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V posledním období jste byli schopni vozit body zvenku, 

na druhou stranu některé se ztratily doma. Hraje vůbec 

domácí prostředí stále tak důležitou roli, jako dřív? Je to 

známka toho, jak je soutěž vyrovnaná?

Řekl bych, že to tím může být. Už nejsou vysloveně 
slabé a silné týmy, příprava je u všech na velice podobné 
úrovni. Také si myslím, že dříve rozhodčí více podléhali 
tlaku domácího prostředí. To se podle mého dost změnilo. 
Vůbec si nevybavuji, že bychom si v této sezóně nějakým 
způsobem na rozhodčí stěžovali, že bychom se bavili o tom, 
že pískali špatně. I to je důvod, proč venkovní týmy více 
vyhrávají.

Co dnes můžete čekat od Chomutova, který postoupil 

do extraligy?

Je to tým, který má velice zkušeného trenéra (Vladimír 
Růžička st., poznámka redakce) a rozhodně není poskládaný 
jako typický nováček s hráči sehnanými na poslední chvíli. 
Když vidíte jednotlivé řady, je jasné, že to je mužstvo 
s velkou kvalitou, které má hlavu a patu. Podle mě určitě 
nebudou chybět v play off a nečeká nás jednoduché utkání.

Mají nějakou speciální zbraň, 
na kterou se musíte připravit?
To bych ani neřekl. Je jasné, 
že se daří především první 
lajně s Červenkou, Vondrkou 
a Pospíšilem. Určitě si musíme dát 
pozor na to, abychom se nenechali 
vylučovat, protože na přesilovce 
jsou velice silní. Když tohle 
zvládneme a budeme hrát naši hru, 
věřím, že to dopadne dobře.

ZÁPASY 25. KOLA:
Pátek 4. 12.

Vítkovice - Liberec 17:00
Olomouc - Litvínov 17:20
Chomutov - Sparta Praha 17:30
Mladá Boleslav - Třinec 17:30
Zlín - Plzeň 17:30
Karlovy Vary - Mountfi eld HK 18:00
Pardubice - Brno 18:00
Liberec - Pardubice 17:00
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Minule jste si prohlédli na fotografi ích místa, kde se v Hradci 

Králové hrál hokej předtím, než byl postaven zimní stadión. 

Chronologicky plynoucí vyprávění jsme zakončili tím, že teplá 

zima 1947-48 znamenala anulování hokejových soutěží. Se 

závěrem nedohrané sezóny přichází i 25. únor 1948, který 

znamenal společenské změny, které se dotkly i tělovýchovy, 

tedy i ledního hokeje. Ještě v sezóně 1948-49 si například 

hokejisté ze Svobodných Dvorů udrželi své jméno, ale další 

ročník už zahajovali jako ZSJ RDP, tedy Základní sportovní 

jednota Rolnického družstevního podniku. Svou kvalitu nadále 

ukazovali i kuklenští hokejisté, kteří navíc krátce po únorovém 

převratu přešli do ZSJ Škoda. V sezóně 1950-51 už působí 

v Oblastní soutěži spolu s hokejisty ze Svobodných Dvorů, 

v následující zimě už i s mnohými bývalými hráči Meteoru 

dominují nejen hradeckému hokeji, ale vyhrávají krajský 

přebor a to znamená postup do kvalifi kace o nejvyšší 

ZMĚNY V HOKEJI PO ÚNORU 1948

Na zápasy se cestovalo hlavně vlakem, později i na korbách nákladních aut. Na snímku hokejisté Meteoru.

SLAVÍME 90 LET90 LET HOKEJE  V  HRADCI KRÁLOVÉ

soutěž. Bez umělého ledu se ale 

na takové úrovni úspěšně hrát, 

proto v ní končí na předposledním 

místě.  I v sezóně 1952-53 vítězí 

v krajském přeboru Škodováci, už 

pod názvem Spartak ZVÚ. Tentokrát 

se ale kvalifi kace o nejvyšší soutěž 

nehraje, neboť 21 členná nejvyšší 

soutěž je redukována. Zároveň 

dochází k obnovení celorepublikové 

druhé ligy, byť bude hrána v mnoha 

skupinách. 



 13

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

Znovu souboj hokejistů Jičína a Svobodných Dvorů, 
tentokrát v prosinci 1953.

Denní tisk se po roce 1948 věnoval spíše politickým  
a budovatelským tématům, článků o sportu nebylo 
mnoho. V jednom z nich je informace o vysokém 
vítězství hokejistů ze Svobodných Dvorů na ledě 
Jičína v sezóně 1949-50.

Na jednom z mála 
snímků hokejistů 
Škody Hradec 
útočná trojice Anatol 
Novotný, Miroslav 
Coufal a Ladislav 
Štorek

D í ti k 1948 ě l íš liti ký
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ALEŠ 

KRÁTOŠKA

Advent pro 

mě znamená 

vánoční trhy, 

rozsvícení 

stromečku 

a taková ta 

vánoční pohoda.

KAREL PILAŘ

Vánoční advent je pro nás 

jedním z nejkouzelnějších 

svátků v roce, kdy je celá 

rodina pohromadě.

DAVID ŠVAGROVSKÝ 

Celá rodina po roce zase 

pohromadě, děti všude 

a na Vánoce hromada 

dárků.

 RENÉ VYDARENÝ

Doma sme vždy mali veniec so štyrmi 

sviečkami a každú nedeľu sme jednu 

zapaľovali. Tento rok to bude už o našej 

malej, ktorá dostane čokoládový kalendár 

a každý deň ho budeme spolu otvárať. 

S manželkou každodorčně radi chodíme 

na vianočný punč.

PETR BERÁNEK 

Vánoce jsou svátky klidu 

a pohody, proto si ty volný 

dny s rodinou, jak jen to jde, 

naplno užívám. Dodržujeme 

některé zvyky i tradice. 

Pořádný kapr a dobrá 

slivovička nesmí chybět :D

RADOVAN PAVLÍK

Znamená to pro mě, že 

přichází doba Vánoc a musím 

rychle koupit dárky. Taky 

spousta turnajů a málo času 

na rodinu, kamarády 

a přítelkyni, takže jsem pak 

rád, když je Štědrý den a mohu 

si konečně odpočinout.

RENÉ PIEGL

Začínám 

shánět vánoční 

dárky :D, mám 

rád vánoční 

trhy a jejich 

atmosféru.

RADEK PILAŘ

Advent je pro mě období 

v roce plné vánočních 

příprav, setkávání 

s příbuznými a zároveň 

shánění dárků pro své 

blízké.

LUKÁŠ VANTUCH

Advent a všeobecně 

Vánoce mám moc 

rád. Těším se z každé 

chvíle, kdy se sejde 

celá rodina. Snažíme 

se dodržovat zvyky 

a tradice včetně koled, 

či lití olova.
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TOMÁŠ KNOTEK

My nijak zvlášť 

advent neslavíme! 

Ale rozhodně nesmí 

chybět věnec, na 

kterém každou neděli 

zapálíme jednu 

svíčku.

RASTY DEJ

Obdobie, kedy sa blížia Vianoce, je moja 

najobľúbenejšia časť roka. Manželka to 

doma vždy skrášlí a vyzdobí, aby sme mali 

ten krásny vianočný pocit.. Samozrejme, že 

nesmie chýbať adventný veniec, ktorý už 

máme nachytaný. :D

MARTIN PLÁNĚK

Nabírám síly s rodinou 

a sleduju pohádky :D

BRIAN IHNAČÁK 

Vánoce jako takové mám 

velice rád. Pro mě je 

symbolem těchto svátků 

především pořádný 

stromeček. Minulý rok 

měřil 4 metry. 

A samozřejmě pohoda 

s celou rodinou.

BEDŘICH KÖHLER

 U nás je to taková ta klasika. 

Adventní věnec, dnes první 

svíčka a v průběhu adventu 

voňavé trhy.

BOBBY JANK

Máme adventní věnec 

a každou neděli 

zapálíme jednu ze 

svíček. Jinak moc volna 

není, pokud ano, tak 

ho trávím s přítelkyní 

a rodinou.

TOMÁŠ TROLIGA

 Medzi zápasmi a tréningami adventnu 

náladu velmi nasávať nestíham, 

predvianočnýčas si naplno užívam 

s rodinou a najma synom

 na prechádzkach vyzdobeným 

mestom, vianočných trhoch 

alebo sánkovanim.

RUDY 

ČERVENÝ 

Pod pojmem 

advent se 

mi vybaví 

návštěva 

vánočních trhů 

provoněných 

punčem 

s přáteli 

a nakupování 

dárků 

v přeplněných 

obchodních 

centrech.

OMÁTO

JARDA KUDRNA 

Advent by se určitě dal zažít ve větší 

pohodě, než poslední léta zažíváme. 

Vzhledem k tomu, že se každým rokem 

přidává více a více zápasů kolem Vánoc, 

tak se pohoda víceméně vytrácí. Ale na 

tradiční zapálení adventního věnce doma 

vyrobeného se čas najde. Ještě nesmím 

zapomenout  na návštěvu vánočních trhů. 

A pochopitelně pečení cukroví, do kterého 

se také zapojuji ať pasivně ochutnávkou 

nebo aktivně :D
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MÁLEM STOPROCENTNĚ 

ÚSPĚŠNÝ TÝDEN V PODÁNÍ 

HRADECKÉ MLÁDEŽE...

JUNIOŘI SE TRVALE USÍDLILI V HORNÍCH 

PATRECH TABULKY
Přes počáteční velkou vyrovnanost se pomalu začíná 
rýsovat jasnější obrázek rozložení sil v juniorské extralize. 
Královéhradečtí hokejisté se poté, co jakožto nováček 
jednu chvíli soutěž dokonce senzačně vedli, usadili trvale 
na pozicích okolo TOP pětky. Aktuálně jsou šestí, avšak 
od čtvrtého místa je dělí jen čtyři body. Na druhou stranu 
stejnou hodnotu má jejich náskok na deváté místo, navíc 
je třeba připočíst fakt, že oproti ostatním soupeřům mají 
Východočeši odehrán o zápas navíc...

Hradecká mládež zažila výsledkově nadmíru vydařené období. Mladší dorostenci porazili Spartu 
Praha 3:1, čímž zpečetili své vítězství v základní části. Mrzet je tak může jen nepovedený vstup do 
nadstavby s Třincem. Starší dorostenci dvěma výhrami zkompletovali vítězný hattrick, tedy něco, co 
se jim letos ještě nepodařilo. Bodově naprázdno vyšli jen junioři.

I proto je škoda, že poslední duel 
svěřenců trenéra Aleše Krátošky 
na Kladně, jež je právě na deváté 
pozici, nevyšel. Rytíři přehráli 
Královéhradecké poměrem 5:2, když 
zcela jasně opanovali průběh prvních 
dvou period. Hradečtí se v poslední 
části dostali alespoň ke kosmetické 
korekci skóre, když vsítili dvě branky. 
Ty padly z holí Hofmana a Drašnara.
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MLADŠÍ DOROSTENCI ZPEČETILI 

VÍTĚZSTVÍ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Předposlední listopadová neděle určitě bude dnem, na který 
mladší dorostenci ještě notnou chvíli jen tak nezapomenou. 
Vítězstvím proti pražské Spartě 3:1 na vlastním ledě totiž 
svěřenci trenéra Karla Soudka defi nitivně potvrdili první 
pozici po základní části!

O to nepříjemnější byl pak návrat do reality v podobě 
úvodního nadstavbového zápasu. Mladší dorostenci byli 
zařazeni do moravské skupiny a k prvnímu utkání další 
fázi soutěže tak vyjeli až do dalekého Třince. Přestože 

Ocelářům vstřelili branku již v první 
minutě, nakonec se museli před 
moravskoslezskými hokejisty sklonit 
– prohráli totiž 1:5. Větší porážku 
letos Hradečtí nezažili, ale šanci na 
nápravu budou mít už v neděli, když 
doma přivítají Vítkovice.

VÍTĚZNÝ HATTRICK 

STARŠÍHO DOROSTU

Velký důvod k radosti měli hráči pod vedením trenéra Jiřího 
Slabého po zápase s Mladou Boleslaví. Vítězstvím nad 
Středočechy totiž zkompletovali vítězný hattrick, což se jim 
povedlo poprvé v letošní sezóně! Ale popořadě.

Ještě před kláním v Boleslavi nastoupil starší dorost na ledě 
posledních Letňan. V Praze se přesvědčil, jak nepřesné 
občas můžou být statistické předpoklady. Domácí tým sice 
Hradečtí přestříleli v poměru 44:10, nakonec to ale stačilo 
jen na jednu branku, kterou Letňanům zasadil Tomáš Kynčl.

 To v Mladé Boleslavi to byla úplně jiná písnička. 

Východočeši skórovali poprvé 
už v šesté minutě a po jasném 
průběhu, kdy v každé periodě 
vstřelili dvě branky, zvítězili 
6:0. Vítězství bylo o to sladčí, 
že ve všech (třech) letošních 
předcházejících duelech zvítězila 
právě Škodovka. Tentokrát ale 
výhra připadla Hradci, který 
tak mladoboleslavské hokejisty 
přeskočil v tabulce, kde mu aktuálně 
patří třetí místo.
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Skoro jako kdyby to předpověděl! Po zápase mladšího 
dorostu se Spartou Praha se Matěj Morong v rozhovoru 
zamýšlel nejen nad moravskými celky, se kterými se Hradec 
bude utkávat v nadstavbové části. A vida. Hned první zápas 
v nadstavbě proti Třinci Mountfi eldu nevyšel, prohrál 1:5...

Matěji, jak byste ohodnotil zápas se Spartou?

Se Spartou je každý zápas těžký, ale zahráli jsme jako tým. 
Za vítězství jsem moc rád.

Sám jste skóroval, mohl byste situaci popsat?

S Petrem Poppelem jsme ujeli dva na jednoho. Nejprve 
jsem mu přihrál, on mi skvěle z první vrátil a pak jsem to už 
zavěsil do brány.

S Petrem se vám letos obecně daří, vyhovuje vám jako 

spoluhráč?

Stane se, že nám utkání opravdu sedne a klape nám to. 
Pak přijdou zápasy, kdy je to horší, ale obvykle se v nich 
daří zase někomu jinému.

A kdybyste měl obecně zhodnotit 

základní část jako celek...?

Zpočátku se nám dařilo, ale pak 
přišly duely s Jihlavou a ve Žďáru nad 
Sázavou, které se nám nepovedly. 
Konec nám už opět vyšel.
Jaké máte očekávání od 

nadstavby?

Bude to těžké. Přijedou nové týmy, se 
kterými jsme ještě nehráli. Necháme 
se překvapit.

Vzkázal byste rád něco 

fanouškům?

Budou to určitě dobrá utkání, tak ať si 
je s námi diváci přijdou užít. Budeme 
se snažit nadstavbovou část vyhrát.

NADSTAVBA BUDE TĚŽKÁ, 

PŘIJEDOU TÝMY, SE 

KTERÝMI JSME JEŠTĚ 

NEHRÁLI, VÍ MATĚJ MORONG. 
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