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30. prosince 2015
 v 18 hod.

  MOUNTFIELD HK      HC KOMETA 
BRNO

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 hokejoví příznivci,

Pár hodin před tím, než vystřelíme špunty z nasycených lahví, je před námi poslední extraligový duel 

roku 2015. Vraťme se ale o dva roky zpět.

30. 12. 2013 – Mountfi eld HK píše svou historii během premiérové sezóny nejvyšší české soutěže. 

Hraje poslední utkání kalendářního roku proti brněnské Kometě, se kterou po dramatickém průběhu 

prohrává těsně 2:3. Na střídačce vítězného týmu se k naší nelibosti raduje ze zisku tří bodů hlavní 

trenér Vladimír Kýhos.

30. 12. 2015 – Mountfi eld HK píše svou historii během třetí extraligové sezóny. Chystá se závěrečný 

duel patnáctého roku druhého tisíciletí a soupeřem hradecké party je opět brněnská kometa. Také 

dnes bude stát na střídačce v roli hlavního kouče Vladimír Kýhos.

Tentokráte ale v domácích hradeckých barvách. A my proto budeme Vladimíru Kýhosovi případnou 

radost z výhry z celého fanouškovského srdce přát.

Tak pojďme všichni do toho, ať jsou rychlé špunty vítězné!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

PO DVOU LETECH 

OPĚT KOMETA, 

ALE S KÝHOSEM 

NA VLASTNÍ STRANĚ. 



OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
29 Karel Pilař 1977 30 6 13 19 0 52

7 Peter Frühauf 1982 19 1 11 12 2 4

19 Martin Pláněk 1991 31 2 9 11 -1 16

23 René Vydarený "C" 1981 31 2 5 7 -2 16

69 Zdeněk Čáp 1992 21 1 6 7 2 8

70 Bohumil Jank 1992 17 1 2 3 2 12

67 Stanislav Dietz 1990 29 1 2 3 3 14

16 Jiří Vašíček 1980 18 0 1 1 0 8

71 Filip Hronek 1997 22 0 1 1 3 6

ÚTOČNÍCI
26 Jaroslav Bednář "A" 1976 30 5 23 28 -4 30

41 Adam Courchaine 1984 30 13 11 24 4 6

64 Brian Ihnačák 1985 31 10 11 21 6 22

21 Jaroslav Kudrna 1975 28 10 6 16 3 22

65 Rudolf Červený 1989 30 8 7 15 4 14

91 Tomáš Knotek 1990 31 5 8 13 4 12

27 Rastislav Dej 1988 31 8 4 12 3 14

61 Roman Kukumberg 1980 27 6 4 10 0 12

22 Jiří Šimánek "A" 1978 23 2 7 9 4 14

9 Bedřich Köhler 1985 31 4 4 8 -7 14

72 Tomáš Troliga 1984 10 1 1 2 -3 0

97 Lukáš Vantuch 1987 12 1 1 2 -1 10

87 Antonín Honejsek 1991 15 1 1 2 -6 6

20 David Švagrovský 1984 1 0 0 0 0 2

37 Tomáš Rousek 1993 2 0 0 0 -1 0

62 Radek Pilař 1996 2 0 0 0 -1 0

93 Petr Beránek 1993 11 0 0 0 0 0

17 Ondřej Kopta 1995 12 0 0 0 1 6

25 Radovan Pavlík 1998 15 0 0 0 -4 4

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

90 Ondřej Kacetl 1990 25 1401 621 570 2,18 91,79 2

31 Adam Svoboda 1978 10 491 230 207 2,81 90 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

1 Marek Čiliak 1990 24 1423 680 622 2,45 91,47 1

30 Karel Vejmelka 1996 3 85 36 36 0 100 1

83 Martin Falter 1983 7 306 124 112 2,35 90,32 1

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
6 Jozef Kováčik 1980 28 3 16 19 6 32

7 Tomáš Kaberle „A“ 1978 30 2 11 13 -1 20

15 Petr Kuboš 1979 26 2 4 6 -2 4

38 Jan Hanzlík 1982 29 0 6 6 4 16

71 Tomáš Malec 1982 29 0 2 2 4 48

26 Petr Štindl 1990 11 1 0 1 -1 2

8 Tomáš Dujsík 1992 9 0 1 1 -4 6

75 Richard Stehlík 1984 16 0 1 1 2 12

10 Peter Trška 1992 2 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI
53 Vojtěch Němec 1985 30 9 16 25 -3 48

57 Jan Hruška „A“ 1986 29 12 12 24 2 20

12 Leoš Čermák „C“ 1978 29 7 7 14 7 46

44 David Ostřížek 1990 28 6 8 14 3 8

24 Vilém Burian 1988 30 7 3 10 -2 6

22 Jan Káňa 1992 30 5 5 10 5 22

5 Tomáš Vondráček 1991 26 9 0 9 1 18

90 Martin Dočekal 1990 24 4 4 8 1 20

23 Tomáš Svoboda 1987 16 3 5 8 5 2

20 Hynek Zohorna 1990 29 2 5 7 -2 12

29 Jakub Koreis 1984 21 1 4 5 -5 26

94 Adam Raška 1994 22 2 1 3 -4 6

14 Petr Mrázek 1994 12 1 2 3 1 6

91 Radim Zohorna 1996 13 1 1 2 -2 2

62 Vlastimil Dostálek 1994 3 1 0 1 0 2

11 Rastislav Špirko 1984 1 0 1 1 1 2

87 Petr Ton 1973 1 0 0 0 0 0

25 Filip Dvořák 1997 1 0 0 0 -1 0

REALIZAČNÍ TÝM

Alois Hadamczik, hlavní trenér

Kamil Pokorný, Karel Beran, asistenti trenéra

Ota Železný, vedoucí mužstva

Dušan Strharský, trenér brankářů

Jaroslav Kratina, kondiční trenér

Jiří Horáček, videokouč

Luboš Rozkopal, masér

Petr Ondráček, kustod

Dana Vincourová, fyzioterapeut

MUDr. Z. Ziegelbauer, MUDr. R. Zvolánek, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

KOMETA GROUP, a.s.

Křídlovická 34

603 00 Brno

Klubové barvy:

modrá a bílá 

internetová prezentace:

www.hc-kometa.cz
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V minulé sezóně dokázala Kometa navázat na tu předchozí 
a po základní části vstupovala do play off ze třetího místa. 
Ve čtvrtfi nále Brňané oplatili Zlínu porážku z fi nálové série 
výhrou 5:0 v rozhodujícím sedmém duelu. Mezi poslední-
mi čtyřmi už ale byla konečná, s mistrovským Litvínovem 
Moravané padli 1:4 na zápasy. Po sezóně se kádr vyztužil 
v obraně. Po čtyřech letech se vrátil Richard Stehlík a nové 
působiště zde našel reprezentací a NHL protřelý Tomáš 
Kaberle. Opačným směrem putoval bek Michal Kempný, 
který získal angažmá v Omsku. Změna nastala také na po-
zici hlavního kouče, když Vladimíra Kýhose vystřídal Alois 
Hadamczik. 

V únoru roku 1953 byla Rudá hvězda Brno, tehdy hrající 

Krajský přebor, rozhodnutím ministra národní bezpečnosti 

Karola Bacílka posílena, vyčleněna jako sportovní rota 

ozbrojených složek MNB, spadající administrativně 

i hospodářsky do RH Praha. Klub byl po dohodě pro sezónu 

1953/1954 zařazen do nejvyšší soutěže. Historicky první 

mužstvo se skládalo z hráčů dvou brněnských klubů - Sokola 

Zbrojovky Brno I a Sokola GZ Královo Pole. Historicky první 

přátelský zápas sehrála Rudá hvězda se Spartakem Švermou 

Jinovice. Po dvou brankách Bartoně, jednoho Zamastila 

a Návrata, Rudá hvězda vyhrála svůj 

historicky první zápas 4:2.

Už ve své první sezóně v nejvyšší 

soutěži bojovalo Brno o titul, tehdy 

ještě marně - o skóre byla lepší pražská 

Sparta. Poté ale následovalo dlouhých 

12 sezón, během kterých získala 

brněnská Rudá Hvězda neuvěřitelných 

11 primátů. Pouze v roce 1959 skončila 

na bronzovém stupínku.

Konec šedesátých let se nesl ve znamení 

jednoznačné dominance brněnských 

hokejistů, ale v 70. letech nastal jejich 

postupný ústup ze slávy. Sestupná 

tendence vyvrcholila v roce 1980 

sestupem do první ligy. Pod hlavičkou 

Zetoru se vzápětí klub probojoval 

zpátky, ovšem na svou nedávnou 

slávu mohl jen smutně vzpomínat. 

V 80. letech bylo nejlepším umístěním 

7. místo v roce 1987, navíc hned 

další sezonu se Brno opět poroučelo 

do nižší soutěže. Podobná houpačka 

 VIZITKA SOUPEŘE 
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trvala až do roku 1999, kdy Brňané dokonce hráli baráž 

o první ligu. Nicméně o tři roky později klub sestoupil až 

do třetí nejvyšší soutěže a kvůli ekonomickým problémům 

dokonce stál tváří v tvář možnému zrušení.

Nové období odstartoval až rok 2004. Nový managament 

nastartoval přestavbu týmu a dal na vědomí jednoznačný 

cíl - návrat mezi elitu. Nic jiného si v moravské metropoli 

hokejechtiví fanoušci nepřáli. Sportovní cestou se to 

sice nepodařilo, ale v roce 2009 koupilo Brno extraligu 

od Znojma. Mezi nejlepšími celky se od té doby Kometa 

drží pravidelně.

Jako Rudá hvězda Brno a ZKL Brno získala Kometa 

celkově 11 titulů mistra Československa, což ji pasuje 

do pozice druhého nejúspěšnějšího hokejového 

klubu v zemi (prvním je HC Dukla Jihlava s 12 tituly). 

Na zahraniční úrovni je pak Kometa Brno nejúspěšnějším 

českým klubem se třemi tituly z Evropského hokejového 

poháru.

V sezóně 2014/15 patřila brněnská Kometa k nejlepším 

týmům. V základní části obsadila hned za hradeckým 

Mountfi eldem šesté místo, což znamenalo přímý postup 

do čtvrtfi nále. Ve vyřazovací části si Moravané nejprve 

poradili 4:2 na zápasy s plzeňskou Škodovkou, aby 

se v semifi nále postarali o největší překvapení play off. 

V semifi nále totiž dokázali vyřadit v dramatické sérii 

na 7 zápasů největšího favorita na titul a nejlepší celek 

po základní části Spartu Praha. Náročnost zápasů se poté 

projevila ve fi nále, ve kterém Kometa padla se Zlínem 1:4 

na zápasy.

 
 VIZITKA SOUPEŘE

VZÁJEMNÉ ZÁPASY 

ROČNÍK 2013/14

Brněnská Kometa byla v základní části jediným 

týmem, se kterým měl 

Mountfi eld HK negativní bilanci. Ve čtyřech 

vyrovnaných utkáních se hradečtí radovali 

z vítězství jenom jednou, a to hned v úvodu 

ročníku, když doma zvítězili 2:1 v prodloužení. 

Zápas tehdy rozhodl Tomáš Mertl.

ROČNÍK 2014/15

V minulé sezóně zažili hradečtí hokejisté 

v domácím duelu s Kometou největší porážku 

v historii Mountfi eldu HK. Celkově ze čtyř 

vzájemných duelů vyhrál Hradec jediný, který 

rozhodl Tomáš Knotek.

ROČNÍK 2015/16

2:1

2:1

5:1

3:1

2:1

2:3

00:7:7

33:1

22:1:1
PP

33:2:2

Vzdálenost mezi kluby – 146 km 

Nejstarší hráč: Petr Ton – 42let

Nejmladší hráč: Filip Dvořák – 18 let

Nejvyšší hráč: Radim Zohorna –  198 cm

Nejmenší hráč: Rastislav Špirko – 175 cm

Nejtěžší hráč: Richard Stehlík –  109 kg

Nejlehčí hráč: Adam Raška –  75 kg

Věkový průměr týmu –  26,56 roků

Zahraniční hráči: 

Slovensko –  Richard Stehlík, Tomáš Malec, 

Jozef Kováčik, Marek Čiliak, 

Rastislav Špirko, Peter Trška
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Aktuální sezónu začal Antonín Honejsek v barvách brněnské 
Komety, za kterou stihnul odehrát 7 utkání. Pak se ale jeho 
hokejové kormidlo stočilo poprvé do Čech, kde se stal jeho 
dalším zaměstnavatelem Mountfi eld HK. V hradeckém dresu 
se v sobotu na Štěpána dočkal v duelu s Libercem prvního 
gólu. Předevčírem zaznamenal další bod, když asistoval 
u přesilovkového gólu kapitána Vydareného. Zároveň si je 
vědom toho, že inkasovat ve dvou zápasech 10 branek, je 
přespříliš.

Možná je to dobře, že jsme teď dostali trochu za uši, ale 
inkasovat takové příděly, to je moc. Nesmíme si po pár 
výhrách myslet, že to půjde samo a přestat bránit. Nedá 
se jenom útočit, takže v dalším utkání musíme myslet 
na dobrou defenzívu.

V Liberci ses konečně trefi l. Jak bylo nepříjemné to 19 

utkání dlouhé čekání na vstřelený gól?

Je to strašný pocit. Před rokem a půl bych si něco 
podobného ani nedovedl představit. Je mi ale jasné, že mám 
dvě možnosti, když se nedaří. Buďto to zabalit a být uražený 

na všechny, anebo zatnout zuby 
a makat. Věřím, že když už jsem byl 
jednou nahoře, tak se tam můžu 
dostat znovu.

Na ledě se už teď cítíš lépe?

Ono je to samozřejmě hodně 
o hlavě. Když se vám daří, budujete, 
vyhráváte, hraje se pak uvolněně 
a jde to všechno mnohem lépe, 
jakoby samo. A taky naopak. 
Proto je důležité jít dál. Poučit se 
z neúspěchů, ale myslet dopředu 
a pozitivně.

Teď je tady Brno, to bude určitě pro 
tebe ještě větší motivace.
Samozřejmě. Každý hráč to tak má, 
když jde proti svému bývalému týmu. 
Někdo víc a někdo míň. Já mám tyto 
zápasy rád, už proto, že tam znám 
hodně hráčů. To člověka vždycky 

VĚŘÍM, ŽE ZÁPAS PROTI BRNU 

MĚ JEŠTĚ VÍC NAKOPNE, 

ŘÍKÁ ANTONÍN HONEJSEK
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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 31 19 5 3 4 106:69 70
2. Plzeň 31 15 4 3 9 103:83 56
3. Sparta Praha 29 14 3 6 6 103:85 54
4. Mountfi eld HK 31 15 2 5 9 88:81 54
5. Mladá Boleslav 31 13 4 5 9 94:83 52
6. Olomouc 31 14 2 4 11 70:70 50
7. Chomutov 31 13 3 5 10 80:82 50
8. Kometa Brno 30 13 2 3 12 78:73 46
9. Třinec 31 11 3 3 14 76:81 42
10. Vítkovice 31 10 4 0 17 78:83 38
11. Zlín 30 8 4 5 13 64:78 37
12. Pardubice 31 11 1 1 18 68:88 36
13. Karlovy Vary 31 9 2 1 19 71:99 32
14. Litvínov 28 4 7 2 15 59:77 28

TABULKA   

nakopne, hlavně v případě, když jste hrál za tým svého 
dnešního soupeře nedávno. Moc se těším. Myslím si, že 
hradečtí fanoušci zase udělají parádní atmosféru.

Máš nějaké informace z brněnského týmu? 
Nemám, vlastně to vůbec nesleduju. Od některých 
kluků vím, že se hodně trápí v koncovce, ale jaká je 
tam atmosféra, to nevím. Pro mě je důležité, že hraju už 
za Hradec a proto se soustředím především na sebe a naše 
mužstvo. Rozhodně si ale myslím, že mají na to, aby dělali 
lepší výsledky.

DNEŠNÍ ZÁPASY:

Liberec - Třinec 16:10
Vítkovice - Plzeň 17:00
Litvínov - Sparta 17:30
Zlín - Pardubice 17:30
Karlovy Vary - Mladá Boleslav 18:00
Olomouc - Chomutov 18:00
Mountfi eld HK - Brno 18:00



Sekáme čistě



PREMIUM

www.prevital.eu
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SESTUP VISEL NA NA VLÁSKU 

Útočník Spartaku František Bulíček a jeho výzbroj a výstroj v ochozech hradeckého zimního stadiónu

SLAVÍME 90 LET90 LET HOKEJE  V  HRADCI KRÁLOVÉ

Minulé vyprávění jsme zakončili tím, kterak hradečtí hokejisté 

mohli začít využívat umělého ledu a vrátili se zpět do druhé 

nejvyšší soutěže. Hned v první sezóně zdolali postupující 

Litvínov, který byl jinak v soutěži suverénní. I v dalších 

sezónách se na hradeckém zimním stadiónu hrála stabilně 

druhá liga. Ligová utkání i poměrně časté přátelské zápasy 

s elitními československými mužstvy byly hojně navštěvovány. 

V sezóně 1962-63 nezachytil Spartak úvod druholigové 

soutěže a závěrečné vzepětí už mu z posledního místa 

nepomohlo. Vypadalo to na sestup, nakonec odřekly postup 

Čelákovice a došlo i k rozšíření soutěže.  Dnešní příběh 

opusťme v sezóně 1964-65, kdy 

hradečtí hokejisté končí na druhém 

místě ve skupině za Duklou 

Litoměřice. Následovat budou totiž 

dvě veleúspěšné sezóny, ale o nich 

až příště. 
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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

Podobná tabla byla ve své době velice populární možností, jak prezento-
vat sestavu a uchovat si vzpomínky na kamarády a týmové úspěchy

Z prvé stránky programu vyda-
ného k zápasu proti Dynamu 
Karlovy Vary je vidět hojné 
využití zimního stadionu

Podobná tabla byla ve své době velice populární možností jak prezento
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Zajímavou postavou v hradeckém dresu byl Josef Ulrych, byť zde odcho-
vanec hokeje v Potštejně strávil jen sezónu 1962-63. Pak odešel na vojnu 
do Nitry a odtud se už stěhoval do Litvínova, kde v 16 sezónách odehrál 
576 zápasů a vstřelil 247 branek. 
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a zraněných, si myslím, že jsme 
start do soutěže zvládli velmi dobře. 
Po pěti šesti kolech jsme byli 
dokonce první. To samozřejmě nic 
neznamená, ale začátek je podle 
mého pro každou kategorii a soutěž 
důležitý. Potom přišly čtyři porážky 
za sebou, to z naší strany nebyla 
úplně šťastná utkání. Ve Vítkovicích, 
v Třinci, s Olomoucí a se Zlínem 

Kouč juniorů splnil v loňském roce spolu s týmem těžký úkol, 
když vybojoval v dané věkové kategorii po sedmi letech 
Hradci Králové extraligu. I letos předvádí Aleš Krátoška se 
svými svěřenci dobré výkony – mezi elitní smetánkou se 
Hradec neztrácí, ba naopak. Na počátku soutěže dokonce 
vedl, momentálně je na skvělém šestém místě.

Jak jste spokojen s dosavadními výkony týmu?

Jako nováček pro letošní sezónu extraligy juniorů po trochu 
rozpačité přípravě, kdy jsme měli hodně nemocných 

ALEŠ KRÁTOŠKA:  NÁŠ ÚSPĚCH JE 

ZALOŽENÝ NA KLUCÍCH, KTEŘÍ DO HRY 

DÁVAJÍ SRDCE A BOJUJÍ
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jsme prohráli o gól. Tam to na kluky podle mého trochu 
padlo. Pak jsme se ale opět nakopli a navázali na dobré 
období ze začátku soutěže. Pro nás znamená aktuálně šesté 
místo lehkou spokojenost, samozřejmě s tím, že není konec 
sezóny.

Jaké jsou tedy cíle do další fáze sezóny?

Do play off postupuje z osmnácti týmů šestnáct, takže pro 
nás je jasný úkol postoupit. Uvidí se co dál, protože týmy 
budou trošku obměněné, každý klub má hráče roztahané 
ve druhé a první lize, někdo si může na výjimku stáhnout 
mladé ročníky z extraligy, které může využít. My uvidíme, 
jaká bude naše aktuální forma a na koho narazíme, to je 
myslím taky docela důležité. Zabudovali jsme do mužstva 
spoustu hráčů i ze staršího dorostu – využít v zápase 
můžeme jenom čtyři a to jsme také několikrát udělali. 
V tomto trendu budeme určitě pokračovat.

Mounfi eld letos nově spolupracuje i s Litoměřicemi. 

Dotklo se to hodně juniorky?

Spousta mladých hráčů je v Litoměřicích nastálo, nebo tam 
byli na kempu, a teď se obměňují a prostřídávají, jak v útoku, 
tak v obraně. Takže pro kluky ročníků 95‘ až 97‘, kteří se 
samozřejmě snaží seznámit se seniorským hokejem, je to 
jenom dobré. To, že Litoměřice s námi spolupracují a kluci se 
tam mohou nějakým způsobem „obouchat“, je pro ně velká 
zkušenost do budoucna. Když se pak vrátí ke mně, tak je to 
na nich znát, víc si věří. Dospělý a juniorský hokej je přece 
jen dost odlišný.

 A jaký je aktuální stav vašeho kádru?

Na začátku prosince s námi trénovalo dokonce šest hráčů 
ze staršího dorostu. Ten uhrál první čtyřku, tím pádem má 
play off zajištěné a teď si může nějakým způsobem hráče 
vhodně posunout tak, aby přizval hokejisty z mladšího 
dorostu. Nějaké hráče zase může přesunout k nám, a od nás 
je lze poslat právě do Litoměřic, kde máme vyřízeny střídavé 
starty. Myslím, že přesně tohle teď nastane. Možná to bude 
pro jednotlivé týmy momentálně oslabení, ale koukáme 
hlavně do budoucna, aby v příštím roce byli hráči co možná 
nejvíce připraveni na vyšší kategorii.

Zmínil jste, že jste s postavením v tabulce spokojení. 

Čím se ho, podle vašeho názoru, podařilo dosáhnout?

Myslím si, že od začátku hrajeme hodně aktivní hokej, 
snažíme se napadat. Když jsme měli čtyři útoky, tak s tím 
podle mého měli soupeři velké problémy, protože vydržíme 
opravdu celých šedesát minut a jsme nepříjemní. Pak ale 
přišla zranění, další hráči byli použiti v první nebo druhé 
lize, tak jsme nemohli hrát ve čtyřech pětkách a ustálili to 
na třech. Tam ale aktivní napadání nejde vydržet po celou 

dobu utkání. Celkově je náš úspěch 
založený na klucích, kteří tomu 
dávají srdce a bojují, a samozřejmě 
je to podpořeno i gólmanem. Vše 
je podřízeno týmovému výsledku. 
Nemáme žádné velké hvězdy, 
i když v bodování je pár kluků, kteří 
vyčnívají. Díky tomu, že hrajeme 
hodně bojovně a týmově, soupeři 
s námi mají trošku problém.

Jaký byl program mužstva 

o svátcích?

Ještě před Vánoci jsme předehrávali 
jeden zápas v Mladé Boleslavi, 
takže jsme měli dva bloky s tím, že 
kluci měli volno tři a půl dne kolem 
Štědrého dne a budou mít ještě a tři 
a půl dne kolem Silvestra. Víceméně 
trénujeme hodně po celou sezónu, 
proto je také potřeba udělat pauzu 
na odpočinek a vyčistit si hlavu 
od zimáku. Od nějakého dvacátého 
července kluci neustále jeli, takže 
Vánoce jsou podle mého dobré 
časové období na to, aby si kluci 
fyzicky i psychicky odpočinuli 
a nabrali chuť a sílu. Mezi svátky 
máme přípravný zápas s Vrchlabím 
z druhé ligy. Třetího ledna se opět 
sejdeme a sedmého hrajeme doma 
se Spartou. Pak se to rozeběhne 
opět na plno. V únoru je ještě 
reprezentační pauza, ale leden 
uteče a pak je to už strašně rychlé.



se známými osobnostmi, módní 

přehlídku obchodu Havlíčkova 919, 

půlnoční překvapení, skvělou muziku, 

o kterou se postarají DJ‘s v malém 

sále a spoustu dalšího. Večerem bude 

provádět, hradeckým fanouškům dobře 

známý, moderátor Tomáš Borovec, 

o hudební doprovod se postará kapela 

Lucky Band.

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

Tato exkluzivní událost v Hradci Králové dlouho chyběla. 

Loňský premiérový ročník se vydařil na výbornou, a proto 

pro vás, hokejové fanoušky i širokou veřejnost, pořadatel 

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

pokračování. Chcete vidět hokejisty A-mužstva v obleku 

a zároveň si skvěle zatancovat? Pak tedy dorazte na II. 

Královský ples pod záštitou hokejového klubu Mountfi eld 

HK.

V průběhu celého slavnostního večera na vás čeká 

bohatý program s tombolou o zajímavé ceny. Zároveň 

se můžete těšit na stand-up vystoupení známého 

kouzelníka a komika Richarda Nedvěda, talk show 

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. 

KRÁLOVSKÝ PLES 
ROKU 2016 SE BLÍŽÍ!

MOUNTFIELD HK BUDE OPĚT JEHO PATRONEM
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Více informací u obsluhy pobo ky 
nebo na www.ifortuna.cz

P ÍMO ZDE V ARÉN  
NAPROTI HLAVNÍMU VCHODU 

VEDLE FANSHOPU

B HEM UTKÁNÍ NABÍZÍME 
TAKÉ SÁZKY LIVE

VSA  SI U FORTUNY 
NA DNEŠNÍ ZÁPAS
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doplnit logo regionálního 
prodejce Škoda Auto


