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Vážení hokejoví fanoušci,

neděle se sešla s nedělí a máme tady další zápas o důležité body do extraligové tabulky. 

Tento bulletin vznikal ještě před utkáním našeho A-týmu v Mladé Boleslavi. Nemohu 

tak mluvit o protažení bodové šňůry hradeckých hokejistů na 8 zápasů z hlediska 

faktu, ale pouze z pozice víry. Co třeba výhra 3:2 po nájezdech? Když se tak dívám do 

výsledkové listiny, kde je skóre 3:2 obsaženo 8x ze čtrnácti zápasů, tak proč ne?

Už v Litvínově ukázali hokejisté Mountfi eldu HK, že jsou schopni odehrát 

dobré zápasy a bodovat i ve chvíli, kdy hrají téměř obden a navíc je několik 

klíčových hokejistů mezi marody. A to je velice dobré zjištění.

Do kabiny našly cestu nové tváře. Michal Dragoun rychle naskočil o level výš a i přes 

svůj věk ukazuje, že mu chuť ani dravost nechybí. 22letý Jan Veselý je do budoucna také 

příslibem. Ze svého dvoumetrového pohledu z ptačí perspektivy se soupeře rozhodně 

nezalekne a je dobře, že nabere spoustu zkušeností. Ty rozhodně nechybí Tomáši 

Bulíkovi, se kterým jsme se rozloučili. Ale jen na týden. Slovenský útočník je opět v širším 

kádru a v Litoměřicích třemi góly během dvou utkání ukázal, že by to mohlo jít.

A ještě jednu věc bych Vám chtěl napsat. Vlastně slovo. Díky. Díky Vám všem, kteří jste 

se přidali na výzvu podpory Ryana Potulnyho, potažmo Jakea Newtona. S Ryanovým 

gólovým zápisem a „Bedýnkovou“ reakcí při vyhlašování nejlepšího hráče utkání se to vše 

dostalo do dalšího rozměru. A když poté od trenéra na tiskové konferenci slyšíte, jak to 

Ryanovi pomohlo herně i psychicky, uvědomíte si, jak skvělé fanoušky v Hradci máme.

 

A TEĎ UŽ HURÁ NA KOMETU. HRADEC, OLÉÉÉ!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

TYPICKÝ 
VÝSLEDEK? 3:2 
PO PRODLOUŽENÍ, 
NEBO NÁJEZDECH.

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 15. KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 6 374 168 153 2,41 91,07 0
90 Ondřej Kacetl 1990 7 396 173 157 2,42 90,75 1
31 Jaroslav Pavelka 1993 2 93 48 43 3,23 89,58 0

MOUNTFIELD HK

Mountfi eld HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové

Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfi eldhk.cz

REALIZAČNÍ TÝM

Václav Sýkora, hlavní trenér 

Pavel Hynek, asistent trenéra

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Marian Voda, kondiční trenér

Robert Horyna, trenér brankářů

Michal Tvrdík, videotrenér

Tomáš Bartoň, masér

Petr Pluhař, kustod

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Jakub Dudek, fyzioterapeut

Radoslav Sakaláš, fyzioterapeut

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

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

67 Stanislav Dietz 1990 14 3 4 7 4 6
15 Blaž Gregorc 1990 14 2 3 5 -1 6
23 René Vydarený "A" 1981 10 0 2 2 3 4
19 Martin Pláněk 1991 11 0 2 2 0 8

5 Karel Plášil 1994 5 0 1 1 2 2
4 Jake Newton 1988 5 0 1 1 -1 0

28 Aleš Pavlas 1982 7 0 1 1 1 6
69 Zdeněk Čáp 1992 13 1 0 1 0 10
13 Martin Štajnoch 1990 14 0 1 1 3 18
18 Jindřich Barák 1980 4 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

96 Richard Jarůšek 1991 14 7 8 15 9 10
26 Jaroslav Bednář "C" 1976 14 5 10 15 2 4
25 Andris Džerinš 1988 13 4 5 9 6 8
22 Jiří Šimánek 1978 14 3 6 9 1 8
27 Rastislav Dej 1988 14 3 5 8 5 4

9 Bedřich Köhler 1985 11 3 4 7 2 16
16 Roman Kukumberg 1980 14 4 2 6 7 4
11 Ryan Potulny 1984 9 2 4 6 -4 6

65 Rudolf Červený "A" 1989 14 2 3 5 1 14
91 Tomáš Knotek 1990 14 2 2 4 -2 0
29 Michal Dragoun 1983 3 0 1 1 -2 0
92 Lukáš Nedvídek 1994 7 1 0 1 0 0
98 Radovan Pavlík 1998 10 1 0 1 -3 4
63 Jaroslav Dvořák 1999 1 0 0 0 0 0
93 Petr Beránek 1993 1 0 0 0 0 0
71 Jan Veselý 1994 3 0 0 0 -1 2
17 Ondřej Kopta 1995 5 0 0 0 0 0
12 Tomáš Bulík 1985 7 0 0 0 -3 0
92 Lukáš Nedvídek 1994 4 0 0 0 0 0

aktualizováno 20. 10.



HC KOMETA BRNO

KOMETA GROUP, a.s. Křídlovická 34, 603 00 Brno

Klubové barvy: modrá a bílá
  www.hc-kometa.cz

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

Libor Zábranský, hlavní trenér

Martin Pešout, asistent trenéra

Kamil Pokorný, asistent trenéra

Jiří Sklenář, trenér brankářů

Miloš Peca, kondiční trenér

Dana Vincourová, fyzioterapeut

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

50 Karel Vejmelka 1996 9 516 252 234 2,09 92,86 1
1 Marek Čiliak 1990 5 280 113 103 2,14 91,15 0

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

63 Ondřej Němec 1984 13 2 9 11 13 6
77 Jan Štencel 1995 13 2 7 9 9 2
61 Peter Trška 1992 13 3 4 7 5 2

6 Jozef Kováčik 1980 13 0 2 2 2 30
8 Filip Král 1999 2 0 1 1 2 0

80 Libor Zábranský 2000 7 0 1 1 2 2
71 Tomáš Malec 1982 13 0 1 1 3 32
24 Michal Gulaši 1986 13 0 1 1 5 12
18 Lukáš Vágner 1994 2 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

91 Marek Kvapil 1985 13 8 11 19 7 8
10 Martin Erat 1981 13 7 11 18 11 12
53 Vojtěch Němec 1985 13 7 4 11 7 4
87 Marcel Haščák 1987 13 4 6 10 3 0
26 Martin Zaťovič 1985 13 7 2 9 7 2
88 Martin Nečas 1999 13 3 5 8 0 0
22 Jan Káňa 1992 11 1 6 7 6 20
90 Martin Dočekal 1990 13 4 3 7 6 10
57 Jan Hruška 1986 13 3 4 7 7 8
12 Leoš Čermák "C" 1978 13 3 3 6 5 12

5 Tomáš Vondráček 1991 8 2 0 2 1 0
7 Matěj Novák 1999 1 0 0 0 0 0

98 Tomáš Havránek 1998 1 0 0 0 0 0
25 Adam Gajarský 2000 1 0 0 0 0 0
11 Filip Dvořák 1997 2 0 0 0 -1 0
14 Petr Kratochvíl 1997 2 0 0 0 -1 0
95 Vlatimil Dostálek 1994 3 0 0 0 0 0
17 Roman Dymáček 1997 5 0 0 0 0 4
81 Tomáš Vincour 1990 6 0 0 0 0 14
20 Hynek Zohorna 1990 8 0 0 0 -1 8

aktualizováno 20. 10.

Ota Železný, vedoucí mužstva

Petr Ondráček, kustod

Luboš Rozkopal, masér

Filip Ondráček, masér

MUDr. Z. Ziegelbauer, lékař

MUDr. R. Zvolánek, lékař



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

V únoru roku 1953 byla Rudá 

hvězda Brno, tehdy hrající 

Krajský přebor, rozhodnutím 

ministra národní bezpečnosti 

Bacílka posílena, vyčleněna jako 

sportovní rota ozbrojených složek 

MNB, spadající do RH Praha. 

Klub byl po dohodě pro sezónu 

1953/1954 zařazen do nejvyšší 

soutěže. Historicky první mužstvo 

se skládalo z hráčů dvou brněn-

ských klubů - Sokola Zbrojovky 

Brno I a Sokola GZ Královo Pole.

Už ve své první sezóně v nejvyš-

ší 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 jednoznač-

né 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 soutě-

že. Podobná houpačka trvala 

až do roku 1999, kdy Brňané 

dokonce hráli baráž o první ligu. 

Nicméně o tři roky později klub 

Kometa opět patří do užšího okruhu favoritů aktuální 
sezóny, což potvrdila už během první čtvrtiny. Jasný cíl 

hrát o pozice nejvyšší ukázalo už letní posílení mužstva. 
Do obrany se podařilo získat reprezentanta Ondřeje Němce 
a Michala Gulašiho. A útok? Tam je to ještě větší síla, z KHL 
se stěhovalo do moravské metropole kvarteto Marek Kvapil, 
Martin Erat, Martin Zaťovič a Tomáš Vincour.

sestoupil až do třetí nejvyšší 

soutěže a kvůli ekonomickým 

problémům dokonce stál tváří 

v tvář možnému zrušení.

Nové období odstartoval až 

rok 2004, kdy managament 

zahájil přestavbu týmu a dal 

na vědomí jednoznačný cíl - 

návrat mezi elitu. Nic jiného si 

v moravské metropoli hokejech-

tiví 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.

V sezónách 2014/15 a 2015/16 

patřila brněnská Kometa 

k nejlepším týmům. V základní 

části obsadila šesté, potažmo 

třetí místo, což znamenalo přímý 

postup do čtvrtfi nále. Ve vyřa-

zovací části Moravané nejprve 

postoupili až do fi nále, kde 

padli se Zlínem, o rok později 

sice Zlínu oplatili porážku, ale 

v semifi nále nestačili na poz-

dějšího mistra z Litvínova.



TAHOUNI KOMETY

Zkušený komplexně vybavený centr zraje jako 

víno. Asi by před pár lety málokdo odhadoval, 

že bude nejproduktivnějším hráčem brněnské 

Komety v extralize. Ještě ve 27 letech totiž 

hostoval v druholigové Třebíči a do roku 2013 

odehrál v nejvyšší soutěži pouhých 47 utkání 

včetně play off. Poslední 3 roky je ale zčista 

jasna velkou oporou v moravské metropoli. 

Nastoupil v nich ke 172 zápasům, ve kterých 

nasbíral 131 kanadských bodů a v minulém 

ročníku nebylo v Brně produktivnějšího hráče.

Pravoruké křídlo vyniká výborným bruslením 

a kontrolou puku. Už od 19 let to zkoušel v zámo-

ří, ale do NHL se možná i kvůli menšímu vzrůstu 

neprosadil. Po návratu do Evropy a třech sezónách 

ve Vítkovicích a Brně se vydal do KHL, kde moskev-

skému Dynamu pomohl dvakrát k zisku Gagarinova 

poháru. V play off 2013 byl s 15 kanadskými 

body jedním z nejlepších hráčů vyřazovací části. 

V roce 2010 získal s českou reprezentací zlato 

na MS. V létě se po pěti letech vrátil do Komety.

91
Marek Kvapil
31 let, útočník

Zkušený reprezentační obránce je další 

výraznou posilou brněnského týmu, i když 

se dlouho spekulovalo o tom, že podepí-

še smlouvu v Třinci. 31 letý bek získal před 

šesti roky titul s Karlovými Vary a teď se 

vrací do extraligy po šesti letech, které odehrál 

v KHL. Postupně působil v Čerepovci, Lvu 

Praha, Mitišči a CSKA Moskva. V reprezen-

tačním dresu odehrál přes 100 zápasů.

 

63
Ondřej Němec
32 let, obránce

Kapitán brněnské Komety by si možná zaslou-

žil cenu pro oddanost hokeji. 38letý silový útoč-

ník měl hokejově na kahánku už před jedenácti 

lety, kdy musel jít pětkrát na operaci oka. Jeho 

kariéra je prošpikovaná různými zraněními, ale 

žádné z nich mu konečnou stopku nevysta-

vilo. V české extralize prošel Slavií, Libercem 

a Vítkovicemi, v KHL odehrál 4 sezóny a teď 

je už šestým rokem věrný stejným barvám.

12
Leoš Čermák
38 let, útočník

53
Vojtěch Němec
30 let, útočník

Největší hvězda brněnského týmu. Ve slavné NHL 

odehrál téměř 900 zápasů, ve kterých nasbíral 

545 kanadských bodů. Čtyřnásobný účastník 

MS a bronzový olympijský medailista z Turína 

působil v zámoří dlouhých 15 sezón, kde udivo-

val svou rychlostí a výbornou střelou zápěstím. 

Před letním podpisem smlouvy v Brně oblékal 

jednu sezónu dres Avangardu Omsk. V extralize 

se objevil pouze v roce 1998 ve čtyřech zápa-

sech a poté během zámořské výluky v ročníku 

2004/05. V obou případech v barvách Zlína.

10
Martin Erat
35 let, útočník

OPORY SOUPEŘE — 7 

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

MOUNTFIELD HK KOMETA 3:1
KOMETA MOUNTFIELD HK 5:1
MOUNTFIELD HK KOMETA 2:1
KOMETA MOUNTFIELD HK 3 :0

SEZÓNA 2015/2016
VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 146 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Leoš Čermák – 35 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Libor Zábranský – 16 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Martin Dočekal – 194 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Adam Gajarský – 174 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Leoš Čermák  – 99 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Filip Král – 76 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 

Tomáš Malec, Jozef Kováčik, Marcel Haščák,

Marek Čiliak, Peter Trška – Slovensko

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 25,11 let









SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 

To je chvilička, co jsem ho tu někde viděl…

Kde jste to říkali, že mám sebrat to ….. ?

Aviril s azulénom – potěší nejen ten dětský zadeček







14 — SPOUŠŤ STANDY SOUČKA 

14 — HOKEJOVÝ PELMEL

A dneska vám povím třebaaa… o tom, jak se Pirát o Potulnou Bedýnku přerazil

Tak jsme ho zachránili, vojína Ryana

Málo ginu, já to tušil…



HOKEJOVÝ PELMEL — 15 

VÝSTROJ 
BRANKÁŘE
Také někdy ve spěchu přemýšlíte o tom, jak 

ušetřit pár vteřin, abyste se nezdržovali a zapínáte 

bundu až „za pochodu“, nedej bože tkaničky 

až na chodníku? Tak s tímhle nechoďte za 

hokejovými brankáři. Nebo alespoň ne ve chvíli, 

kdy se chystají na led. Navlíknout se do celé 

výstroje není jen tak a navíc vše musí být precizně 

upevněno a zapnuto. Oblékání se tady počítá na 

dlouhé minuty. Ale nebylo tomu tak vždy.

HOKEJOVÝ 
PELMEL

Pozice brankáře se v počátcích 

ledního hokeje výrazněji 

neodlišovala od hráče v poli. 

Njen co do vybavení, ale také 

z pohledu herního stylu. První 

hokejová pravidla ještě ani 

nerozlišovala pozice hráčů 

na ledě, a tak se role brankáře 

ujímal hráč, který byl zrovna 

nejblíže k brance. To se 

změnilo až ve 20. století, kdy 

takzvaná montrealská pravidla 

stanovovala možnost, aby 

brankář jako jediný hráč na hřišti 

směl zastavit puk rukou. Nesměl 

ho ale držet ani házet. V té 

době bylo gólmanům také 

zakázáno sedat, klekat i padat 

na zem. Na místo brankáře se 

v průběhu hry mohl přesunout 

kterýkoliv z obránců.

V hokejových počátcích se 

nelišila ani jejich výbava. Až 

na konci 19. Století si někteří 

z nich omotávali nohy novinami, 

později onucemi, nebo chrániči 

z kriketu. Později vývojem 

vznikly dnes klasické betony.

Vesta chránící hruď a paže 

vznikla až na konci padesátých 

let, do té doby létaly puky 

většinou po ledu a brankáři 

chytali v teplých svetrech, někdy 

lehce vycpaných. Jakmile se 

ale zrušil zákaz padání, začali 

strážci branek vymýšlet, jak 

by se lépe chránili. Pomáhali 

si plastrónem používaným 

v baseballe či chrániči loktů 

z amerického fotbalu.

Rukavice měly zpočátku 

stejnou funkci, jakou známe 

běžně, tedy chránili před zimou 

a mrazem. S vývojem stylu, 

kdy se začala hokejka držet 

v jedné ruce a druhou se chytaly 

puky, došlo i na rozvoj lapačky. 

Opět pomohly jiné sporty, 

konkrétně kriket a baseball.

Brankáři své tělo sice stále více 

a více chránili proti zásahům 

puku či protivníkovy hokejky, 

velice dlouho si ovšem jakkoliv 

odmítali chránit hlavu. První 

brankář mezi profesionály, který 

se objevil na ledu s ochranou 

obličeje, byl Clint Benedict 

v únoru 1930. Ale o tom už tady 

byla řeč v některém z minulých 

dílů hokejového pelmelu.puky, došlo i na rozvoj lapačky. dílů hokejového pelmelu.



16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Tome, nechci se trefovat 
do otevřených ran. Je mi 
jasné, že ne vždy se vše 
vyvíjí podle našich před-
stav, ty jsi navíc řešil i jiné, 
než pouze hokejové zá-
ležitosti. Zeptal bych se 
jen, jak proběhl návrat?
Po pravde som z toho mal tro-

chu obavy, ale musím povedať, 

že návrat k tímu prebehol lepšie, 

než som čakal. V kabíne ma 

chalani uvítali normálne, 

aj keď nejaké vtipné poznámky 

samozrejme nechýbali. A čo sa 

týka vedenia, tak sme si vysvet-

lili pár vecí a ideme 

ďalej.

Asi je důležité hodit nepove-
dené věci za hlavu, ale také 
se z nich poučit. Povedlo se?
Čo sa stalo, stalo sa. 

H okejovým veletočem prošel před 14 dny Tomáš Bulík. 
Slovenský útočník nejprve odmítl nastoupit za partnerský 

klub HC Stadion Litoměřice ve WSM Lize a raději se nechal 
vyřadit z kádru Mountfi eldu HK. Po několika dnech ale své 
rozhodnutí přehodnotil a domluvil se v Hradci Králové na 
opětovné spolupráci. Hned v prvních zápasech za Litoměřice 
dokázal, že hrát hokej nezapomněl. Ve třech utkáních dal tři 
góly, přidal dvě asistence a přišel pokyn k návratu do Hradce.

CO SE STALO, STALO 
SE. JE TŘEBA DÍVAT 
SE DOPŘEDU, ŘÍKÁ 
NAVRÁTILEC TOMÁŠ BULÍK



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 

ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

15:00 SPARTA - PERDUBICE
15:00 TŘINEC - PLZEŇ
16:30 LIBEREC - KARLOVY VARY
17:00 MOUNTFIELD HK - BRNO

17:00 OLOMOUC - ML. BOLESLAV
17:00 ZLÍN - LITVÍNOV
17:20 CHOMUTOV - VÍTKOVICE

ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ

17:30 PLZEŇ - MOUNTIFELD HK

18:30 SPARTA - LIBEREC

DNEŠNÍ ZÁPASY:

PŘÍŠTÍ ZÁPASY
ÚTERÝ 25. 10.:

Treba sa pozerať dopre-

du a poriadne makať.

Nech som v Litoměřiciach, 
alebo v Hradci, budem sa 
snažiť hrať čo najlepšie viem.
S čím jsi šel do Litoměřic?
Vôbec som nevedel, čo 

od toho čakať. Ale v tíme je 

veľa chalanov z Hradca, ktoré 

poznám, takže to nebolo tak 

zložité. Hokejovo je to menej 

takticky zviazané, ale rozhod-

ne má súťaž svoju kvalitu.

Tři góly ve dvou zápasech, 
z toho dva do kladen-
ské sítě. Super pocit?
Bol som samozrejme rád, že 

mi tam zase nejaký gól spadol, 

len škoda, že sme nevyhrali.

Přišel pokyn, abys sbalil 
tašku a vrátil se do Hradce. 
Bereš to jako druhou šanci?
Je dôležité prijať každú vec v ži-

vote s určitou pokorou. To som 

si uvedomil. Vždy som sa snažil 

nechať na ľade aj v tréningu úp-

lne všetko a v tom budem aj po-

kračovať. Viac pre úspech urobiť 

neviem. Uvidíme, čo bude ďalej.

Z minulosti jsi byl zvyklý 
na pořádnou porci ka-
nadských bodů, co chy-
bí tomu, aby se třeba 
taková doba vrátila?
Je to vždy súhrn mnohých 

drobností. V Litoměřiciach som 

dostal viac priestoru, potom je 

samozrejme väčšia šanca sa 

bodovo presadiť. Ale viem, že 

má úloha v Hradci je iná, než 

bola v iných tímoch v minulosti.

Teď je tady náročné období, 
kdy hraje A-tým téměř obden 
a každá zdravá noha se po-
čítá. Jak jsou na tom ty tvé?
Máme veľkú maródku a to je 

určite v tak náročnom období 

nepríjemné. Musíme makať je-

den za druhého, či už je na ľade 

Peter, alebo Pavol. Musím za-

klopať, ale ja som zatiaľ úplne fi t.

Po výjezdu do Mladé 
Boleslavi vás čeká silné Brno. 
Sestava určitě budí respekt?
V Brne sme odohrali výborný 

zápas, len tomu chýbalo to 

najdôležitejšie. Pred domácim 

publikom ale verím, že to bude 

s plným bodovým ziskom.

Cesta za body bude asi vy-
koupená pořádnou porcí na-
sazení, bojovnosti a vůle, že?
Poviem to krátko - šťas-

tie praje pripraveným.
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MLÁDEŽNICKÉ HVĚZDY MĚSÍCE ZÁŘÍ:  
DANIEL BECHNÝ, ŠTĚPÁN KOUBA, 
MATĚJ MORONG

DANIEL BECHNÝ: HLAVNÍ 
JE PRO MĚ ÚSPĚCH TÝMU

Stejně jako v předešlých sezónách, i v té stávající trenéři každý měsíc vyberou nejlepší 
mládežníky kategorií SCM, jimž udělí ocenění „hvězda měsíce“. V září si tuto cenu svými 

výkony vysloužili brankáři Daniel Bechný se Štěpánem Koubou a útočník Matěj Morong. Oba 
gólmani se mohou pochlubit vysokou úspěšností zákroků, forvard mladšího dorostu zase svému 
mužstvu pomohl ke skvělým výsledkům osmi kanadskými body.

Nejužitečnějším zářijovým 

juniorem byl vyhlášen bran-

kář Daniel Bechný. Ten si 

svého ocenění váží a je rád, 

že si ho svými výkony zaslou-

žil. „Mám radost. Ocenění je 
pro mě pocta, vůbec jsem 
ho nečekal. Jsem rád, že 
se něco takového vůbec 
vyhlašuje a že máme možnost 
být nějakým takovýmhle 

způsobem odměněni, když se 
nám povede měsíc,“ hodnotí 

pozitivně vyhlašování hvězd 

měsíce hradecký hokejista.

Junioři se momentálně nachá-

zejí až na 14. místě, což není 

ta část tabulky, ve které by rádi 

fi gurovali. „Řekli jsme si, že 
určitě chceme play off, a to 
čtrnácté místo rozhodně 

nesplňuje, nemůžeme s ním 
být spokojeni. Budeme dělat 
všechno pro to, abychom 
play off udělali a dopadli 
co nejlíp,“ říká odhodlaně 

mladý strážce svatyně.

Zajímavostí na juniorských zápa-

sech je fakt, že se výhry téměř 

pravidelně střídají s porážkami. 

Čím si to brankář Bechný vy-

světluje? „Těžko říct. Kdybych 
to věděl, řeknu to trenérům 
a něco s tím uděláme (usmívá 
se). Nevím, čím to je... Někdy 
dáme góly v zápase a někdy 
ne. Na přesilovkách pracu-
jeme pořád, vymýšlíme nové 
věci, ale zatím to tam ještě 
nezačalo padat. Podle mě je 
to vyloženě jenom smůla, kte-
rá se nás drží. Ale časem se 
určitě musí odlepit,“ doufá gól-

man s číslem jedna na zádech.

Ten v září odchytal téměř osm 

hodin s úspěšností přesahující 

92,5 %. „Musím říct, že se 
svými výkony jsem zatím 
spokojený, musím to zaklepat. 
Důležité ale je, aby se vyhrá-
valo. Jestli mám úspěšnost 
89 nebo 96 procent je jedno, 
hlavně když budou tři body. 
Pak budu spokojený, hlavní je 
totiž tým,“ má jasno ve svých 

prioritách Daniel Bechný.

MĚSÍC KATEGORIE M S IG Z P Ú

září 2016 junioři 475 256 19 237 1,08 92,58
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ŠTĚPÁN KOUBA: 
TRENÉRŮM DĚKUJI ZA 
ŠANCI, KTEROU MI DALI
Za starší dorostence byl hvěz-

dou září zvolen gólman Štěpán 

Kouba, jenž oproti loňskému 

roku dostává v bráně více 

prostoru. Své dosavadní vý-

kony hodnotí mladý hokejista 

pozitivně. „Určitě je to dobrý, 
zatím se mi daří. Uvidíme, 
jak to bude dál. Teď se cítím 
v pohodě. Když chytám, 
tak i docela vyhráváme, 
zatím jsem spokojený. Chtěl 
bych trenérům poděkovat 
za šanci, kterou mi dali, sna-
žím se se jim odvděčit,“ je 

za důvěru koučů rád výcho-

dočeský maskovaný muž.

Není ale jediný, kdo se v bran-

ce staršího dorostu během 

duelů objevuje – o zápasové 

vytížení se prakticky rovno-

měrně dělí s týmovým kolegou 

Danielem Dvořákem. „Je 
super, že se střídáme 
a jsme v zápřahu oba. 
Na play off se pak uká-
že, kdo bude mít větší 
formu,“ kvituje nasazování 

obou gólmanů Kouba.

Svěřenci Miroslava Krupky se 

sice již nemůžou chlubit nepo-

razitelností, stále je ale zdobí 

vynikající postavení v tabulce, 

kde momentálně okupují dru-

hou příčku. „Spokojení zatím 
jsme, ale ještě je spousta 
utkání před námi. Budeme 
se na ně muset pořádně 
připravit a vyhrát je. Jako 
cíl máme určitě postoupit 
do play off, a pak se umístit 
na co nejlepších mís-
tech,“ sděluje hlavní sezónní 

cíle východočeský brankář.

Ten si pochvaluje i spoluprá-

ci s trenéry. „Je výborná, 
s klukama z kabiny jsme se 
shodli, že je to dobrý. Hodně 
nás brankáře zapracovávají 
do hry, abychom pomoh-
li spoluhráčům z obrany 
a útoku. Občas je přínosné 
změnit trenéry, protože 
každý kouč preferuje jiný 
styl hokeje a každý začíná 
s hráči od nuly,“ nachá-

zí Štěpán Kouba pozitiva 

na tom, že před ročníkem 

2016/17 se staršího dorostu 

ujalo nové trenérské duo.

MĚSÍC KATEGORIE M S IG Z P Ú

září 2016 starší dorost 240 74 4 70 1,06 94,59

ROCK SYMPHONIES 
A TRIBUTE TO 
DEEP PURPLE

In memoriam Jon Lord   

ve světové premiéře

15. 12. 2016 

od 19:00 hod.

FORTUNA aréna 
Hradec Králové

Předprodej vstupenek 

na www.mountfi eldhk.cz, 

www.hkpoint.cz, www.

ticketportal.cz
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MATĚJ MORONG: 
CHTĚLI BYCHOM SE DOSTAT 
NA „REPUBLIKU“
Elitní útočné trojici mladšího 

dorostu ve složení Poppel – 

Morong – Síla se v letošním 

ročníku vede na výbornou. 

Kde lze podle hradeckého 

útočníka hledat klíč výbor-

né spolupráce? „Každý 
zápas je jiný, ale zatím se 
nám s Poplíkem (Petrem 

Poppelem) a Vojtou Sílou 
lajnově daří. Byl to náš cíl. 
Nechci znít namyšleně, 
ale každou sezónu nám 
to v lajně šlape, což je 
super. Myslím, že se nám 
daří proto, že každý z nás 
má něco jiného, vyčnívá 
v různých věcech,“ vysvětluje 

hráč s třiadvacítkou na dresu.

Mladším dorostencům se zatím 

daří, z jedenácti odehraných 

zápasů prohráli pouze třikrát 

a nachází se na vedoucí pozici 

skupiny Střed. „S dosavadní-
mi výsledky jsme spokojení, 
ale mohlo by to být i lepší. 
Zatím jsme o bod první. 
Naším cílem je být mezi 
první čtyřkou a postoupit 
do nadstavby. Taky bychom 
chtěli přes play off postoupit 
na „republiku“,“ představuje 

týmové vize mladý forvard.

Ten v letošní sezóně již ně-

kolikrát naskočil i do NOEN 

extraligy staršího dorostu. 

V čem patnáctiletý hokejista 

spatřuje hlavní odlišnosti, co 

se stylu hry týká? „Největší 
rozdíl je asi v tom, že 
ve starším dorostu je oproti 
mladšímu hra rychlejší 
a tvrdší,“ vysvětluje jeden 

z hráčů hrajících pod hlavním 

trenérem Petrem Luštincem.

Matěj Morong společně 

s kolegou Petrem Poppelem 

momentálně fi gurují jako 

náhradníci reprezentační 

„šestnáctky“ na trojzápas proti 

Švýcarsku. Není východočes-

kému hráči trochu líto, že je 

„jen“ v pozici čekatele? „Určitě 
mě to mrzí, ale šance 
budou další. Důležitější 
než reprezentace je týmo-
vý úspěch v Hradci,“ má 

jasno hradecký mladík.

MĚSÍC KATEGORIE Z G A B +/- TM

září 2016 mladší dorost 7 4 4 8 +7 17
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