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  MOUNTFIELD HK      HC VERVA 
LITVÍNOV
HC VERVA

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,

po reprezentační přestávce je tady utkání 29. kola Tipsport extraligy, ve kterém Mountfi eld HK hostí 

posledního šampiona z Litvínova. Shodou okolností ale také zároveň poslední tým extraligové tabulky.

Chemiky ovšem rozhodně není radno podceňovat, protože před pauzou už začali podávat velice dob-

ré výkony. Výsledkem byly tři výhry v posledních čtyřech utkáních. V posledním případě Verva zvítězila 

dokonce na horkém ledě brněnské Komety.

Během přestávky se upeklo také jedno hostování, které se týká obou celků. Na hostování do konce 

ledna odešel do Litvínova Lukáš Vantuch, jenž v poslední době nastupoval v prvoligových Litoměři-

cích. Shodou okolností svůj jediný extraligový gól v sezóně dal 28letý útočník 1. listopadu právě do 

sítě Vervy. Jak ale bývá zvykem při domluveném hostování, proti svým kmenovým spoluhráčům dnes 

„Vanty“ nenastoupí.

Severočeský klub v uplynulých dnech ohlásil ještě jednu posilu. Žlutočerný dres bude oblékat hokejový 

enfant terrible Radek Duda.

A hradecký tým? Ten pod vedením nového trenéra Kýhose ještě nezažil zápas, ve kterém by nebodo-

val. Kabinou se nese ta nejlepší možná atmosféra, kterou chtějí naši hokejisté přenést také do dnešní-

ho duelu a dát si tak sami sobě i nám ostatním ten nejlepší možný předčasný dárek. Dárek, který sice 

nebude od Ježíška, ale to nám určitě vadit nebude.

Tak pojďme nadělovat! Vzhůru do boje!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

POSTAVENÍ 

V TABULCE VELÍ 

–  CHCEME 

PLNOU PORCI 

VÁNOČNÍCH BODŮ!



OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
29 Karel Pilař 1977 27 5 12 17 2 48

19 Martin Pláněk 1991 28 2 8 10 0 16

7 Peter Frühauf "A" 1982 17 0 9 9 2 4

69 Zdeněk Čáp 1992 20 1 6 7 4 8

23 René Vydarený "A" 1981 28 1 5 6 1 16

67 Stanislav Dietz 1990 26 1 1 2 1 10

70 Bohumil Jank 1992 14 1 0 1 3 6

16 Jiří Vašíček 1980 15 0 1 1 0 8

71 Filip Hronek 1997 22 0 1 1 3 6

ÚTOČNÍCI
26 Jaroslav Bednář 1976 27 4 21 25 -2 22

41 Adam Courchaine 1984 28 12 9 21 3 6

64 Brian Ihnačák 1985 28 8 10 18 5 16

21 Jaroslav Kudrna 1975 25 9 5 14 3 22

91 Tomáš Knotek 1990 28 5 8 13 4 12

65 Rudolf Červený 1989 27 7 5 12 3 14

27 Rastislav Dej 1988 28 8 3 11 4 12

61 Roman Kukumberg 1980 24 5 4 9 2 12

22 Jiří Šimánek "C" 1978 20 2 5 7 6 12

9 Bedřich Köhler 1985 28 4 3 7 -8 12

72 Tomáš Troliga 1984 10 1 1 2 -3 0

97 Lukáš Vantuch 1987 12 1 1 2 -1 8

93 Petr Beránek 1993 2 0 0 0 0 0

37 Tomáš Rousek 1993 2 0 0 0 -1 0

62 Radek Pilař 1996 2 0 0 0 -1 0

17 Ondřej Kopta 1995 11 0 0 0 1 6

87 Antonín Honejsek 1991 12 0 0 0 -5 4

25 Radovan Pavlík 1998 15 0 0 0 -4 4

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

90 Ondřej Kacetl 1990 22 1243 540 499 1,98 92,41 2

31 Adam Svoboda 1978 9 464 221 199 2,84 90,05 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

32 Jaroslav Janus 1989 3 141 66 60 2,55 90,91 0

48 Michael Petrásek 1991 26 1493 690 626 2,57 90,72 1

61 Lukáš Horák 1993 3 81 25 19 4,44 76 0

REALIZAČNÍ TÝM

Radim Rulík, hlavní trenér

Jiří Šlégr,  asistent trenéra

Zdeněk Orct, trenér brankářů

Ondřej Ježek, kondiční trenér

Miroslav Rykl, vedoucí mužstva

Viktor Lukeš, videokouč

František Pinc, Roman Reif, maséři 

Zdeněk Klimpl, kustod

MUDr. P. Myšák, MBA, MUDr. J. Bednář, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

HC VERVA Litvínov, a.s.

Zimní stadion Ivana Hlinky

436 01 Litvínov

Klubové barvy:

žlutá a černá

internetová prezentace:

www.hokej-litvinov.cz

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
28 Karel Kubát 1988 28 9 6 15 -2 28

45 Filip Pavlík 1992 28 3 9 12 0 18

29 Tomáš Pavelka 1993 27 0 6 6 -22 16

88 Zbyněk Sklenička 1981 17 0 3 3 -13 16

71 Tomáš Frolo 1982 25 2 1 3 1 26

31 Jiří Gula 1989 18 1 1 2 -15 27

24 Petr Chaloupka 1986 24 0 1 1 -11 22

7 Kamil Černý 1985 2 0 0 0 0 0

4 Marek Baránek 1995 5 0 0 0 -1 8

ÚTOČNÍCI
26 Viktor Hübl "A" 1978 28 14 8 22 -6 14

16 František Lukeš 1982 28 5 10 15 -7 14

78 Robin Hanzl 1989 28 4 8 12 -2 14

41 Rostislav Martynek 1982 20 5 4 9 7 6

86 Peter Jánský 1985 28 4 4 8 -4 10

5 Michal Trávníček "C" 1980 25 2 4 6 -3 34

37 Kamil Piroš 1978 28 2 4 6 -14 14

21 Ondřej Havlíček 1991 13 2 3 5 4 2

20 Miloslav Hořava 1982 24 5 0 5 -9 14

18 František Gerhát 1990 24 1 3 4 -9 8

94 Ivan Řehoř 1994 4 0 1 1 1 0

13 Jakub Šrámek 1993 6 1 0 1 0 0

81 Likáš Válek 1994 11 0 1 1 -3 6

92 Pavel Smolka 1992 17 1 0 1 0 2

64 Ondřej Jurčík 1992 28 1 0 1 -10 29

46 Lukáš Vantuch 1987 1 0 0 0 0 0

91 Jiří Doležal 1985 3 0 0 0 0 2

23 Tomáš Kučera 1996 5 0 0 0 2 0

84 Pavel Písařík 1993 9 0 0 0 -1 2

43 Radek Duda 1979 0 0 0 0 0 0
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Litvínovská Verva prožívá mistrovskou kocovinu a táhne 
se už pěkně dlouho. Poté, co chemici prožili snový ročník, 
spadli v průběhu aktuální sezóny do extraligového suteré-
nu. Poté, co ukončili aktivní kariéru Ručinský se Šlégrem 
a odešli Petružálek s Francouzem, jakoby Severočeši 
ztratili svou tvář. Po porážce s Karlovými Vary tak došlo 
k částečné změně na trenérských místech. Na pozici 
asistenta skončil Ondřej Weissmann, naopak spolupráci 
obnovil Miloslav Hořava. Tentokrát jako konzultant. 

Začátky organizovaného hokeje v Litvínově jsou spojeny

 s 8. listopadem roku 1945, kdy se devět lidí sešlo 

v Učňovských dílnách na Osadě a založili „Hockeyový odbor 

Sportovního klubu Stalinových závodů Horní Litvínov“. Nebylo 

kluziště, nebyli hráči, nebyla výstroj. Přesto se brzy hrálo. 

„Ví-li někdo o jakýchkoli sportovních potřebách, ohlaste se, 

rádi je vykoupíme. Leckde se válí na půdě nevyužity,“ sháněl 

oddíl výzbroj prostřednictvím inzerátu v závodním časopise 

Výstavba.

 Podpora závodu, výstavba zimního stadiónu v roce 1955 

a přechod nejlepších hráčů z konkurenční Čechie (Kordy) 

Litvínov v roce 1955 a zapálení 

průkopníků způsobily, že už čtrnáct 

let po svém vzniku postoupil první tým 

do nejvyšší soutěže.

V 70. letech dorostli Hlinka s Bublou 

ve hvězdy Litvínova i národního týmu 

a stali se trojnásobnými mistry světa 

(1972, 76 a 77). Právě jejich generace, 

generace prvních odchovanců v „A“ 

mužstvu, se postarala o premiérové 

klubové úspěchy v domácí soutěži.

V 80. letech byl kádr Litvínova doslova 

nabit kvalitními hráči, mezi nimiž 

převládaly ofenzivní typy. Mužstvo 

často nastupovalo se čtyřmi útočnými 

formacemi. Pravděpodobně jen přílišné 

zaměření na ofenzívu klub připravilo 

o alespoň jeden titul. Blízko k němu bylo 

v roce 1984. Získala jej Jihlava, stahující 

na vojnu hráče z celé republiky, včetně 

litvínovských Rosola a Klímy.

 VIZITKA SOUPEŘE 
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I v nových společensko-ekonomických poměrech 

po revoluci v roce 1989 zůstal hlavním garantem hokeje 

v Litvínově podnik Chemopetrol, později Unipetrol. 

V závěru desetiletí se k němu přidružilo město Litvínov. 

Tým jen výjimečně chyběl v play off. V roce 1991 byl 

potřetí v historii druhý (za Jihlavou).

V roce 1996 ve čtvrtfi nále play off Severočeši vyřadili Zlín, 

v semifi nále favorizovanou Spartu a podlehli až ve fi nále 

Vsetínu. Dorostla další silná generace, převážně ročníku 

1971: Beránek, Reichel, Ručinský, Šlégr, Lang, Čaloun. 

Po průkopnících Hlinkovi, Bublovi, Klímovi, P. Svobodovi 

a Růžičkovi se také oni probojovali do NHL a osm z nich 

svou kariéru korunovalo na ZOH 1998 v Naganu zlatými 

medailemi.

Na počátku nového tisíciletí zamířil Ivan Hlinka trénovat 

do NHL a stal se prvním Evropanem, který jako hlavní 

kouč odtrénoval za velkou louží sezónu (v Pittsburghu). 

Dále působil v Omsku a hlavně u národního týmu. Ivan 

Hlinka tragicky zahynul 16. srpna 2004 při autonehodě 

u Karlových Varů. Nejlepším výsledkem klubu v extralize 

bylo SF v roce 2000.

Černožlutý příběh napsal v minulém ročníku extraligy zatím 

svou nejpovedenější kapitolu. Tradiční klub slavil poprvé 

v historii titul šampiónů ČR! Konečně se tak naplnila snaha 

mnoha hokejových generací. Svůj tým symbolicky dovedl 

až na vrchol Martin Ručinský. I ve svých 44letech patřil 

k nejlepším hráčům v celé extralize. Poté olympijský vítěz 

z Nagana a trojnásobný mistr světa ukončil svou bohatou 

kariéru. Stejně jako další litvínovská ikona – obránce Jiří 

Šlégr. Verva dobyla titul v rozhodujícím sedmém fi nálovém 

zápase v Třinci 23. dubna 2015.

 VIZITKA SOUPEŘE  TABULKY, STATISTIKY

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

Hradecký Mountfi eld má s Litvínovem 

bilanci vzájemných utkání vyrovnanou 

5:5 při skóre 28:27 pro Východočechy. 

Památný duel jsme odehráli s Vervou letos 

18. září. Hradečtí prohrávali 1:4, ale zápas 

ve druhé polovině otočili.

ROČNÍK 2013/14

ROČNÍK 2014/15

ROČNÍK 2015/16

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

22:3:3
SNSN

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

3:2 3:2
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

22:3:3
PP

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

1:2

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

2:1 5:2
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

6:4 1:5
HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

4:1







 10 ROZHOVOR

Navázat na výkony z období před reprezentační přestáv-
kou. To je cíl hradeckého týmu před domácím utkáním proti 
litvínovské Vervě. Nejproduktivnější hráč Mountfi eldu HK Ja-
roslav Bednář si zatím pokaždé proti Severočechům užil gó-
lovou radost, trefi l se v obou letošních vzájemných duelech.

Říkal jsem si, že to mám v této sezóně rozjeté na čtyři góly, 
protože se asi trefím jenom proti Litvínovu. Teď jsem si to ale 
bohužel pokazil, protože jsem skóroval i s Vítkovicemi :-)

Před pauzou jste udělali skvělou sérii pěti utkání, 

ve kterých jste bodovali a čtyřikrát vyhráli. Možná trochu 

škoda té přestávky.

Je to vlastně podobná situace, jako při první reprepauze. 
Tam jsme také šli do přestávky po dobrých utkáních a to 
je pak mnohem větší pohoda. Lépe se trénuje a i v kabině 
je to znát. Teď je ale důležité na to navázat a já věřím, že 
úspěšnou šňůru ještě prodloužíme.

V čem vidíš hlavní důvod předchozích úspěšných 

výsledků?

Podle mě je to z 80% psychika. 
Je všeobecně známé, že hlava 
dělá hokejistu a já si myslím, že to 
je právě ten klíč k úspěchu, který 
z dobrá psychiky může vzejít. Je 
samozřejmě ale důležité tvrdě 
pracovat, protože sami od sebe 
úspěchy nepřijdou.

Překvapuje tě, že mistrovský 

Litvínov prožívá tak dlouhodobou 

kocovinu po zisku titulu v minulé 

sezóně?

Abych pravdu řekl, tak nepřekvapuje, 
protože odešli tři klíčoví hokejisté, 
které nejde tak jednoduše nahradit. 
Především gólman Pavel Francouz 
měl podle názoru zásadní podíl 
na zisku titulu. Skončil lídr Růča 
(Martin Ručinský, pozn. redakce), 
který měl neuvěřitelnou sezónu 
a i s Jakubem Petružálkem odešla 

POMISTROVSKÁ 

KOCOVINA 

LITVÍNOVA 

MĚ PŘÍLIŠ 

NEPŘEKVAPUJE, 

ŘÍKÁ JAROSLAV 

BEDNÁŘ
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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. Liberec 28 16 5 3 4 93:61 61
2. Mountfi eld HK 28 14 2 5 7 77:70 51
3. Plzeň 28 13 4 3 8 97:78 50
4. Olomouc 28 14 2 3 9 66:60 49
5. Mladá Boleslav 28 12 4 4 8 85:74 48
6. Chomutov 28 12 3 5 8 71:71 47
7. Sparta Praha 26 11 3 6 6 88:80 45
8. Kometa Brno 27 12 1 2 12 70:66 40
9. Vítkovice 28 9 4 0 15 73:71 35
10. Třinec 28 8 3 3 14 67:79 33
11. Pardubice 28 10 1 1 16 63:81 33
12. Zlín 27 7 3 5 12 54:71 32
13. Karlovy Vary 28 9 1 1 17 64:88 30
14. Litvínov 28 4 7 2 15 59:77 28

TABULKA   

DNEŠNÍ ZÁPASY:

Třinec - Zlín 17:00
Plzeň - Liberec 17:20
Brno - Karlovy Vary 18:00
Mountfi eld HK - Litvínov 18:00

slušná porce bodů. Vlastně jsem tak trochu očekával, že 
v této sezóně už nebudou hrát první housle.

Štědrý den je za dveřmi, u vás má ježíšek komu 

nadělovat. Těšíš se?

Rozhodně. My se sejdeme celá rodina, přijedou rodiče, 
babička, sestra s dětmi, takže bude plný dům. Vánoce 
děláme především pro děti, vezmu malou jinam podívat 
se na světýlka, nebo s ní nakrmím zvířátka a ostatní zatím 
nanosí dárky. Pak si užíváme tu dětskou radost se vším 

všudy, co k tomu patří. To znamená 
kapr, salát, cukroví a pohádky. Prostě 
ta klasická česká pohoda.



Sekáme čistě



PREMIUM

www.prevital.eu
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DRUHÁ LIGA SE BEZ UMĚLÉHO 
LEDU HRÁT NEDÁ 

Kapitán Stanislav Kváča 
předává klubovou vlaječku 

před mezinárodním 
zápasem proti švédskému 

ligovému IK Grums.

 

SLAVÍME 90 LET90 LET HOKEJE  V  HRADCI KRÁLOVÉ

Když odmyslíme speciál věnovaný derby zápasům v sezóně 

1993-94, tak předchozí vyprávění skončilo rokem 1953, 

kdy hráči Spartaku postoupili do druhé ligy. Ve skupině zde 

s nimi působí i hokejisté Mladé Boleslavi, Havlíčkova Brodu, 

či Liberce a začínají vznikat rivalská derby, která budou mít 

náboj mnoho dalších let. Období je zajímavé i tím, že Spartak 

se stává těžištěm hokejové dění, v ostatních civilních oddílech 

se už bude v budoucnu hrát spíše pro zábavu v nižších 

soutěžích, byť hokejisté Meteoru ještě v šedesátých letech 

budou výrazněji promlouvat do dění v krajském přeboru 

a vojáci působící v Hradci vybojují na počátku sedmdesátých 

let druhou ligu, kterou ale pak Dukla bude hrát v Příbrami. 

Nicméně pokud se vrátíme zpět do Hradce Králové, tak 

zde ani výběr nejlepších hráčů soustředěný do jediného 

oddílu není schopen se vypořádat s tím, že nemá možnost 

pravidelného tréninku na ledě. Přitom v Československu 

už vyrůstají i mimo Prahu další 

zimní stadióny, a to i v menších 

městech, než v Hradci (například 

v Pardubicích, Karlových Varech, 

Jihlavě). Na počátku roku 1956 

tak přichází sestup do divize. Ale 

blíží se otevření zimního stadiónu 

s umělým ledem a jako trenér je 

získán dvojnásobný mistr světa Josef 

Trousílek. V lednu 1957 se v zápase 

s litoměřickými vojáky hraje v Hradci 

Králové poprvé na umělém ledě, byť 

ještě ne pod střechou. Další divizní 

sezónou už proletí spartakovci bez 

ztráty bodu a jsou zpět v druhé lize. 

Trenérem mužstva je Ladislav Štorek, 
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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

První vlaštovkou pro budoucí rozvoj hokeje v Hradci Králové byl příchod trenéra 
Trousílka. Na snímku suchá příprava hokejistů Spartaku na atletickém stadiónu, 
v popředí právě někdejší reprezentant. 

Článek v deníku Pochodeň informující o otevření zimního 
stadiónu. Výstavbě a historii se budeme podrobněji věnovat 
v některém z dalších dílů. 

Referát z deníku Pochodeň 
o prvém hokejovém zápa-
se na umělém ledě. 

R f át d ík P h d ňR

P í l št k b d í j h k j H d i K ál é b l ří h d tH d i K ál é b l ří h d t é a 
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z vojny v tehdy čerstvě ligové 

Dukle Jihlava se mezi své vrací 

pozdější reprezentant Jiří Dolana 

a hradečtí hokejisté dokáží na svém 

ledě porazit i postupující Litvínov. 

V závěru sezóny si dokonce zahrají 

posíleni o čtveřici hráči z Jihlavy 

a Pardubic doma proti švédskému 

ligovému mužstvu IK Grums 

a prohrají 3:4. 

Č





Richarda 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 

 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!
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Na blížící se Vánoční svátky 

se samozřejmě těší i samotní hráči. My jsme se 

hradeckých hokejistů tentokrát zeptali, jestli se 

pamatují na chvíle, kdy vyhlíželi Ježíška jako děti. 

A CO SI TEHDY PŘÁLI?

ROMAN KUKUMBERG

to si presne nepamätám. Bol rok 1995, keď som si 

prial herúé konzolu sega. Doma sme pred Štedrým 

dňom preliezli celý byt, našli veľa darčekov, ale segu 

nie. Našťastie sme hľadali zle a pod stromčekom 

potom bola

BRIAN IHNAČÁK

když mně bylo 7, tak 

nintendo

JAROSLAV KUDRNA 

 hokejovou přilbu Jofa 

a naštěstí mi ji Ježíšek 

nadělil :-)

ONDŘEJ KACETL 

vždycky jsem si přál lapačku 

s vyrážečkou. Ježíšek 

mě vyslyšel, když jsem 

začal hrát hokej

 

RUDOLF ČERVENÝ 

jako malý jsem si často přál nějakou část 

hokejové výstroje a Ježíšek mě většinou 

vyslyšel

 

RANÉ VYDARENÝ 

to záležalo od veku. Ale asi 

herná konzola SEGA, keď mi 

bolo 12 a predtým, ked´ som 

dostal elktrický vláčik

 

VLADIMÍR KÝHOS

když jsem byl malý, toužil jsem 

po bruslích a také jsem je pod 

stromečkem našel 

 

JIŘÍ VAŠÍČEK

pamatuju se, jak jsem

byl šťastný , když mi 

přinesl hokejovou 

helmu CCM
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LUKÁŠ NEDVÍDEK

auto na dálkové 

ovládání

PETER FRÜHAUF

kontrakt s NY Rangers. 

Odvtedy viem, že darčeky 

zabezpečujú rodičia

MARTIN PLÁNĚK 

jako dítě jsem si přál spoustu 

hraček, ale největší radost 

jsem měl, když jsem dostal 

hokejové kartičky

PETR BERÁNEK 

toužil jsem vždy po hokejce. 

Dostal jsem v té době 

hokejový šaft s lopatou

BEDŘICH KÖHLER

prvním velkým přáním bylo 

kolo a také mi ho Ježíšek 

nadělil

MARIAN VODA

jako dieta som 

túžil po zázračných 

schopnostiach :-)

JAROSLAV PAVELKA 

vždycky jsem si přál velkou 

autodráhu, nebo auto na ovládání 

a to mi Ježíšek donesl

RENÉ PIEGL 

 auto na dálkové ovládání

KAREL PLÁŠIL 

 počítač

BOHUMIL JANK

když jsem byl kluk, moc jsem vybíravý 

nebyl. Cokoliv jsem našel pod stromečkem, 

udělalo mi velkou radost. Hlavně, že tam 

toho bylo hodně :-)

 

JAROSLAV BEDNÁŘ

já chtěl vždycky kytaru a nikdy 

jsem ji nedostal. Tu jsem si až 

musel koupit :-)

 

TOMÁŠ KNOTEK

většinou jsem si přál něco z hokeje, tam mě 

potěšilo cokoliv. Obrovskou radost jsem měl, když 

jsem dostal jednu z prvních laminátových hokejek
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však pokaždé radoval soupeř. 
„Bohužel jsme nenastříleli góly, ale 

i přesto bych chtěl kluky pochválit, 

že jsme do zápasu dali všechno. 

Makali jsme, dali do toho srdíčko 

a bojovali až do konce. Je to holt 

jen o gólech, takže se musíme 

o tréninku víc zaměřit na střelbu 

a zapracovat na ní,“ je si vědom 
Jaroslav Dvořák.

Svěřenci trenéra Slabého za sebou mají hektický závěr 
základní části. Po možná trochu nečekané prohře 
v kombinaci s výsledky nejbližších tabulkových rivalů museli 
o pozici v první čtyřce, která postupovala do nadstavbové 
skupiny, z níž se jde přímo do play off, bojovat až v úplně 
posledním utkání základní části. Nakonec se jim sice 
podařilo uspět, ale v prvních dvou zápasech další části 
soutěže přišly i přes dobrý výkony dvě prohry.
Jak v zápase proti Chomutovu, tak i v utkání s Plzní byli 
Hradečtí po většinu času aktivnějším celkem. Z výhry se 

STARŠÍ DOROSTENEC JAROSLAV 

DVOŘÁK:  BUDEME PILOVAT STŘELBU, 

MUSÍME ZAČÍT DÁVAT GÓLY
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Hlavně zápas s Plzní musí Lvy mrzet, jelikož prohráli 
minimálním rozdílem 0:2, navíc druhou branku inkasovali 
až v poslední minutě při hře bez brankáře. „Hlavním 

problémem pro nás byl gólman Plzně, který chytal 

opravdu výborně. Měli jsme mu asi víc stínit, aby neviděl, 

stát před ním. Jinak si myslím, že jsme hodně stříleli, ty 

střely od vrchu byly dobré, přesilovky jsme taky sehráli 

dobře, ale jejich brankář měl prostě výhled a všechno 

pochytal,“ ví hráč s patnáctkou na dresu.

Ten byl v duelu s indiány několikrát ve vyložené příležitosti, 
avšak ani z jedné se nedokázal prosadit. „Pořád jsem 

věřil, že se to prolomí. Snažil jsem se dost střílet, cpát 

všechny puky do brány, ale měl jsem smůlu. Bohužel 

nejen já, ale střelecky se nedařilo nikomu z nás,“ tvrdí 
hradecký forvard.

Jaroslav Dvořák zatím nastřádal za dvacet jedna zápasů 
deset bodů. Jak je s těmito čísly spokojený? „Moc ne, 

protože mám za zápas hromadu šancí a nedokážu je 

proměnit. Myslím si, že mám vždycky hodně střel, ale 

tuhle sezonu mi to, alespoň zatím, moc nelepí,“ přiznává 
šestnáctiletý hokejista.

Starší dorostenci zažili na závěr sezóny pořádné drama. 
O postup do „lepší“ nadstavbové skupiny, ze které se jde 
rovnou do play off, rozhodli až v posledním duelu s Letňany. 
„Rozhodně už jsme měli vyhrát zápas v Jihlavě, který 

jsme hráli den předtím. Byli bychom už klidnější, 

bohužel se to nepovedlo. Proti Letňanům jsem ale věřil, 

že urveme tři body a všichni půjdou do utkání naplno. 

Myslím, že jsme to měli v hlavách, a tak nějak věděli, že 

vyhrajeme.“

Přestože pražští hokejisté fi gurovali až na posledním místě 
skupiny střed, s Hradcem Králové sehráli vyrovnaný zápas. 
Mountfi eld nakonec zvítězil 2:1 „Měli jsme před nimi 

pokoru, protože jsme si uvědomovali, jaké jsme s nimi 

letos sehráli zápasy. Do zápasu jsme ale nastoupili 

s jedním jasným cílem, kterým bylo vyhrát. Samozřejmě, 

že jsem byl nervózní, kluci taky, ale snažili jsme se 

nervozitu hodit za hlavu a jít do utkání naplno,“ popisuje 
Dvořák.

Hradečtí mají momentálně volno, první zápas je čeká až 
osmého ledna. Do té doby budou zlepšovat formu pouze 
na trénincích. „Co se týče tréninků, tak myslím, že teď 

budeme hlavně hodně pilovat střelbu, protože nutně 

musíme začít dávat góly. Vysíláme strašně moc střel, ale 

nedokážeme je proměnit, takže se musíme naučit dostat 

střely do branky, nehrát všechno na prázdnou bránu, 

ale tlačit se před ní a zkoušet to 

tam i s gólmanem natlačit,“ říká 
sto osmdesát tři centimetrů vysoký 
hráč. 

Ten si spolu se spoluhráči ale 
musí taktéž splnit i reprezentační 
povinnosti, moc volna si neužije. 
„Někteří z nás jedeme na sraz 

reprezentace, která nám začíná 

hned v neděli a budeme tam 

až do 23. prosince. Na Vánoce 

jedeme domů a potom mezi 

svátky až do Silvestra letíme 

do Finska. Až se vrátíme, tak se 

normálně budeme připravovat 

s klubem na zápasy. Čekají 

nás dvě utkání v Praze, kam 

pojedeme vyhrát,“ popisuje 
Jaroslav Dvořák, který si možnosti 
hrát za národní tým moc váží. „Je to 

pro mě velká zkušenost. Hraje se 

tam úplně jiný hokej, všechno je 

strašně rychlé. Veškeré přihrávky 

se musí hned dát dál, hráči se 

tlačí do brány. Je to odlišný hokej 

než tady v dorostu, ale pořád je 

to, jako všude, hlavně o gólech.“
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Facebook Juniorský hokej

V období kolem Vánoc a nadcházejících svátků se mohou na malý odpočinek těšit také hokejisté 
mládežnických celků. Vyjma juniorů už mají všechny hradecké týmy kategorie SCM poslední zápasy 
v tomto kalendářním roce za sebou. Junioři v posledním týdnu sehráli jeden zápas, starší dorostenci 
dva a mladší dorost užíval zaslouženého odpočinku.

Svěřenci trenéra Aleše Krátošky se předvedli výborným výkonem na ledě Mladé Boleslavi. Tam 
vyhráli jasným poměrem 5:1, když už po první třetině vedli Hradečtí o tři góly. Ideální získání formy 
před východočeským derby, které se koná 22. prosince!

To starší dorostenci půjdou do nového roku s horší bilancí. Po postupu do „elitní“ nadstavbové 
skupiny přišly hned na úvod dvě porážky. I přes dobrý výkon Mountfi eld padl jak s Chomutovem 
(3:4), tak i s Plzní (0:2). Další zápasy mají hráči pod vedením 
trenéra Jiřího Slabého na programu až osmého a devátého
ledna, kdy zavítají na led Slavie, respektive Sparty.

MLÁDEŽNICKÉ ZÁPASY V ROCE 2015 

JSOU SKORO MINULOSTÍ, 

NA JUNIORY ČEKÁ DERBY



Celou kurzovou nabídku najdete na www.ifortuna.cz
Sázky a výhry jsou platné k 16. 12. 2015

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

Mount  eld dá minimáln  ty i branky?
Vsa  100 K  a získej 229 K

Zápas skon í remízou a diváci uvidí nejmén  6 branek?
Vsa  100 K  a získej 1 100 K .

Branká  Mount  eldu udrží isté konto?
Vsa  100 K  a získej 540 K .

Litvínov vyhraje první t etinu, ale celý zápas ovládné Mount  eld?
Vsa  100 K  a získej 2 900 K .

VSA  SI U FORTUNY A VYHRAJ

VÍŠ, JAK DOPADNE ZÁPAS 
S Ú ADUJÍCÍMI MISTRY?
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