
Sezóna 2016/17 / 29. kolo   ročník: 4 / číslo: 15 / zdarma

HOSTÉ

11 . 12. v 17:00PLAKÁT: Jake Newton

telh_cz Buď stále ve hře!

hokejcz telh_cz

telh_cz



PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Vážení hokejoví příznivci,

už jen dva zápasy si užijeme s hradeckými hráči během letošního roku v rámci české nejvyšší soutěže. 

Byli chvíle, kdy svěřenci Václava Sýkory ani nevěděli, který den se píše, když každý druhý nastupovali 

k utkáním o důležité body. Po dnešním duelu s Karlovými Vary je čeká zasloužené volno v rámci 

reprezentační přestávky.

Je ale pravdou, že hokejisté budou počítat volné chvíle spíše na hodiny, než na dny. Aby nevypadli 

ze zápasového rytmu, odehrají v pondělí 19.12. přípravný mač proti prvoligovým Litoměřicím. 

A pak, dva dny před Štědrým dnem, se budou snažit dát nám, hradeckým fanouškům, 

ten nejlepší možný první letošní vánoční dárek – vítězství v derby nad Pardubicemi.

Jak ale zní sportovní, ale pravdivé klišé, jdeme zápas od zápasu. Celý hradecký tým se po 

utkání v Brně zaměřil na dnešní duel proti soupeři, se kterým má dlouhodobě úspěšnou 

bilanci. Karlovy Vary porazil Mountfi eld HK 7x v řadě, navíc ve dvou utkáních aktuální 

sezóny neinkasoval od Energie ani branku. Ano, každá série jednou končí, ale je otázkou 

kdy. Tak držme palce, ať na tuto úspěšnou šňůrku navlékneme další vítězný korálek!

HRADEC, OLÉÉÉ!!!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

HRADEC CHCE 
PROTI VARŮM 
NATÁHNOUT 
VÍTĚZNOU SÉRII

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 29. KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 20 1221 512 471 2,01 91,99 1

90 Ondřej Kacetl 1990 9 487 214 192 2,71 89,72 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 28 4 9 13 2 14

15 Blaž Gregorc 1990 29 3 7 10 -2 8

23 René Vydarený "A" 1981 23 1 8 9 12 12

19 Martin Pláněk 1991 25 1 7 8 8 16

4 Jake Newton 1988 20 3 4 7 -8 2

13 Martin Štajnoch 1990 29 2 1 3 4 38

28 Aleš Pavlas 1982 12 0 1 1 2 8

69 Zdeněk Čáp 1992 28 1 0 1 -5 14

18 Jindřich Barák 1980 6 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 29 7 19 26 -2 6

96 Richard Jarůšek 1991 29 9 14 23 9 20

22 Jiří Šimánek 1978 29 4 14 18 4 14

9 Bedřich Köhler 1985 29 9 5 14 3 30

65 Rudolf Červený "A" 1989 19 7 6 13 6 22

25 Andris Džerinš 1988 20 7 6 13 10 22

27 Rastislav Dej 1988 19 5 6 11 6 10

16 Roman Kukumberg 1980 22 5 4 9 4 4

29 Michal Dragoun 1983 17 4 4 8 -3 8

91 Tomáš Knotek 1990 29 3 4 7 -2 2

98 Radovan Pavlík 1998 25 1 2 3 -5 6

92 Lukáš Nedvídek 1994 16 1 0 1 -2 0

33 David Šafránek 1991 1 0 0 0 0 2

81 Alexandre Picard 1985 2 0 0 0 0 0

93 Petr Beránek 1993 5 0 0 0 0 0

17 Ondřej Kopta 1995 5 0 0 0 0 0

63 Jaroslav Dvořák 1999 6 0 0 0 -1 2

71 Jan Veselý 1994 11 0 0 0 -5 6

aktualizováno 8. 12.



REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

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

41 David Honzík 1993 16 852 414 370 3,1 89,37 0

92 Tomáš Závorka 1987 15 792 353 311 3,18 88,1 0

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

24 Vladimír Sičák "A" 1980 26 3 8 11 -11 20

3 Tomáš Dujsík 1992 26 3 5 8 -9 38

20 Tomáš Dvořák 1995 27 2 4 6 -10 16

26 Tomáš Harant 1980 27 1 3 4 -8 20

45 Martin Rýgl 1986 15 2 1 3 -3 20

90 Martin Rohan 1990 23 0 2 2 -5 8

19 Václav Benák 1978 17 0 1 1 -6 6

63 Marek Beránek 1995 3 0 1 1 -4 2

58 Martin Weinhold 1997 2 0 0 0 0 0
67 Jan Tomeček 1990 1 0 0 0 -1 0

ÚTOČNÍCI

30 Tomáš Rachůnek 1991 27 3 9 12 -17 16

11 Pat Mullane 1990 21 3 8 11 -4 6

29 Denis Kindl 1992 26 6 4 10 -13 8

34 Václav Skuhravý "C" 1979 27 5 5 10 -7 52

18 Vojtěch Tomeček 1994 24 5 5 10 -4 4

35 Milan Mikulík 1980 16 3 7 10 0 6

28 Henri Tuominen 1991 15 5 2 7 -1 6

9 Jakub Flek 1992 27 4 3 7 -5 2

47 Sebastian Gorčík 1995 24 2 5 7 -3 10

71 Tomáš Harkabus 1994 24 2 3 5 -6 10

12 Dávid Gríger 1994 27 1 4 5 -7 10

23 Michal Vachovec "A" 1992 14 1 4 5 -3 12

79 Petr Stloukal 1993 21 1 0 1 -12 10

22 Milan Davídek 1998 7 1 0 1 2 0

10 Radim Matuš 1993 12 0 1 1 -10 6

89 Tomáš Rohan 1989 8 0 1 1 -3 4

64 Martin Kohout 1995 5 0 0 0 -2 0

aktualizováno 8. 12.

Jan Tlačil, hlavní trenér

Mikuláš Antoník, asistent trenéra

Pavel Kněžický, trenér brankářů

Ivo Doležel, vedoucí mužstva

Vojtěch Polák, kustod

David Merc, kustod a masér

MUDr. M. Vinš, MUDr. J. Budín, lékaři

Kateřina Petrásková, fyzioterapeutka

HC ENERGIE KARLOVY VARY
HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 

KV Arena, Západní ulice 1812/73, 360 01 Karlovy Vary 

Klubové barvy: zelená, bílá a černá
www.hokejkv.cz



6 — VIZITKA SOUPEŘE 

Historie klubu sahá do roku 

1932, kdy byl několika nadšenci 

po těžkých začátcích založen 

klub SK Slavia Karlovy Vary. 

První hokejové zápasy se hrály 

na kluzišti poblíž dnešního 

fotbalového hřiště v městské 

části Růžový vrch. Až v roce 

1948 byla vybudována umělá 

ledová plocha uprostřed 

Karlových Varů a úroveň 

hokeje začala jít při daných 

podmínkách rychle nahoru.

Krátce po svém založení se 

karlovarský hokej vyšplhal 

na vrchol, tedy mezi 

československou elitu. Avšak 

právě tato léta byla pro Karlovy 

Vary na dlouhá desetiletí obdobím 

poslední velké slávy. V sezóně 

1954–55 se totiž zranili klíčoví 

hráči a následoval sestup 

do druhé ligy. Ze známějších 

osobností tehdy startovali 

za Slavii například brankáři 

Miroslav Burian, Zlatko Červený, 

Jiří Kolouch, Karel Straka, obránci 

a útočníci Jiří Feureisl, Jaroslav 

Hraběta, Jan Jánský, Josef Koller, 

Jan Lidral, Jiří Macelis, Josef 

Stock, Robert Robětín, Václav 

Šinágl, Jan Klapáč, Miroslav 

Klapáč nebo Jaroslav Šíma.

Zlom k horšímu nastal koncem 

70. let. V centru města zimní 

stadion stárnul a již nestačil 

potřebám hokeje, a tak tehdejší 

vedení města rozhodlo, že se 

nová ledová plocha vystaví mimo 

centrum. K výstavbě nového 

důstojného stánku nakonec 

ale nedošlo, stávající plocha 

Karlovarský extraligový hokej v posledních letech tápe. 
Jakmile Západočeši dobyli před sedmi lety mistrovský titul, 

následně se přestěhovali do nového stánku a šli výsledkově 
hodně dolů. V posledních sezónách obsazovala Energie pozice 
daleko od míst znamenajících boje o play off, až minulý ročník 
musela dokonce obhajovat svou extraligovou účast v baráži. 
Během léta došlo v kádru k mnoha změnám. Odešli Gulaši, 
Haščák, Marosz, Redlihs, Huna, či Hruška. Novým hlavním 
trenérem se stal Jan Tlačil, ale karlovarští se v nové sezóně 
trápí dál a jsou na samém chvostu tabulky. 

byla pouze ve druhé polovině 

osmdesátých let zastřešena.

Ačkoli to zní neuvěřitelně, tento 

stadion sloužil hokejistům 

až do roku 2009, kdy v něm 

karlovarští hokejisté získali 

historický mistrovský titul. 

Do roku 1990 Karlovy Vary 

spíše živořily a hokej zde nebyl 

na rozkvětu. Za podpory fi rmy 

Jana Bechera začal karlovarský 

hokej stoupat opět k výšinám.

V sezoně 94/95 se podařilo 

postoupit ze druhé do první ligy, 

kde již klub startoval pod názvem 

HC Becherovka a pod vedením 

nové úspěšné trenérské dvojice 

Marek Sýkora – Radim Rulík. Ti 

klub dovedli k absolutní hokejové 

špičce. V sezoně 96/97 Vary 

druhou nejvyšší soutěž vyhrála, 

ale v baráži o extraligu podlehly 

v památné sedmizápasové 

bitvě Opavě. Přesto se 

v Karlových Varech začala hrát 

nejvyšší soutěž, protože klub 

odkoupil práva od krachující 

Olomouce. V první extraligové 

sezoně se HC Becherovka sice 

umístila na předposledním, 

třináctém místě, přesto 

se mluvilo o úspěchu.

V dalších letech se postupně 

stabilizoval hráčský kádr 

sponzorské zázemí i práce 

s mládeží. Po dlouhých letech 

hledání respektu a bojích v nižších 

patrech extraligové tabulky se 

klub pod novým názvem 

HC Energie a s generálním 

partnerem Sokolovskou 

uhelnou, a.s. začal hlásit 

o nové úspěchy. V ročníku 

2007/08 si dokonce Karlovy 

Vary zahrály fi nále extraligy, 

což způsobilo v lázeňském 

městě nevídanou euforii. Tehdy 

to ještě nevyšlo, titul přišel až 

o rok později, a to opět ve fi nále 

proti Slavii. Klub se následně 

přestěhoval do nové KV Arény.



OPORY SOUPEŘE — 7 

MOUNTFIELD HK KARLOVY VARY 4:0
KARLOVY VARY MOUNTFIELD HK 0:2

SEZÓNA 2015/2016

SEZÓNA 2016/2017

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 252  km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Václav Benák – 38 let

NEJMLADŠÍ HRÁČ: Milan Davídek – 18 let

NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Tomáš Dvořák – 193 cm

NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Tomáš Rohan – 171 cm

NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Václav Skuhravý – 111 kg

NEJLEHČÍ HRÁČ: Ondřej Kuchař – 71 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Tomáš Harant, David Gríger,

Denis Šimek

USA – Pat Mullane

Finsko – Henri Tuominen

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 24,63 let

TAHOUNI VARŮ

Pochází ze zlínské hokejové rodiny. Bratr Karel 

odehrál stovky zápasů v NHL a KHL, byl mistrem 

světa, než tragicky zahynul s týmem Jaroslavle při 

pádu letadla. O 10 let starší bratr Ivan má v nohách 

téměř 700 utkání v české extralize a v současnos-

ti hraje druhou ligu v Německu. Tomáš toho i přes 

svůj mladý věk stihl už hodně. Přes Zlín, Vsetín 

a Znojmo se dostal do Sparty a následně i KHL, kde 

sbíral body za Lev Praha, Novokuzněck a Slovan 

Bratislava. V roce 2015 podepsal technický útoč-

ník smlouvu v Karlových Varech a hned následující 

ročník byl v Energii nejproduktivnějším hráčem. 

30
Tomáš Rachůnek
25 let, útočník

Menší, ale velice silný obránce, jehož největší 

předností jsou rozehrávky a výtečné bruslení. 

Hokejově vyzrával v Českých Budějovicích, kde si 

také poprvé před 19 lety zahrál extraligu. Po dvou 

letech v zámoří, kde hrál za juniorský tým a nižší 

soutěž mezi dospělými, získal angažmá na severu 

Evropy. Ve fi nské, potažmo švédské soutěži, 

působil 6 sezón, než se vrátil zpět do Budějovic. 

To už měl za sebou první reprezentační star-

ty. V sezóně 2009/10 byl v barvách Vítkovic 

nejlepším střelcem extraligy mezi obránci a zahrál 

si fi nále. Titul ale získal až s Pardubicemi v roce 

2012. Dvě sezóny nastupoval v barvách Sparty 

a teď už třetím rokem obléká dres HC Energie.

24
Vladimír Sičák
36 let, obránce

Rodák z Wallingfordu se stal prvním hráčem ze Spojených Států, který podepsal kontrakt v Karlových 

Varech. Pat Mullane sbíral úspěchy především s americkým univerzitním týmem, když v barvách Boston 

College získal třikrát v řadě titul NCAA. Poté si rychlý forvard, který také vyniká čtením hry, zahrál sezónu 

v AHL, ale do nejprestižnější ligy světa se neprosadil. Rok působil v Readingu v nižší ECHL a v minu-

lém roce už zkusil štěstí v Evropě. Jednu sezónu odehrál v Pori za místní Ässät, kde ve fi nské nejvyš-

ší soutěži nastřílel 10 gólů a přidal 15 asistencí. Ve Varech má zatím zhruba půl bodu na zápas.

11
Pat Mullane
26 let, útočník

Karlovarská ikona. Přesto, že se v Kladně nena-

rodil, ani zde nezačal svou hokejovou kariéru, je 

ztělesněním karlovarského klubu. Urostlý bojov-

ník má za sebou v barvách Energie 12 dlouhých 

sezón a před sedmi lety dovedl Vary jako kapitán 

k historickému triumfu a prvnímu titulu extraligo-

vých šampionů. V minulé sezóně s ním už nepo-

čítali, a tak válel v 1. lize za Kladno, kde začínal 

svou extraligovou kariéru. Po vyřazení v play off 

ale nelenil a výrazným způsobem pomohl Energii 

udržet v baráži nejvyšší soutěž. Následně v květnu 

podepsal v západočeském klubu novou smlouvu.

34
Václav Skuhravý
37 let, útočník

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

MOUNTFIELD HK KARLOVY VARY 4:1
KARLOVY VARY MOUNTFIELD HK 1:2
MOUNTFIELD HK KARLOVY VARY 4:2 
KARLOVY VARY MOUNTFIELD HK 2:4









SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 

Jsme rádi, že Alex Picard zvolil právě dres Mountfi eldu HK

Mikuláš s čertem otázkou „Kdo chce dárek?“ zjistili, jak se kdo hlásil ve škole a kdo byl za šprta

2 minuty pro Pavlíka za nastavení předloktí proti hokejce







14 — SKÓRUJ PRO... 

JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK 1 PUK = 1 000 KČ

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC!

POMOZTE HANDICAPOVANÝM  

DĚTEM!
Prvním prosincovým zápasem, kdy Mountfi eld HK nastoupil 

2. 12. v Chomutově, odstartovala charitativní akce, která bude 
probíhat až do konce aktuálního ročníku. A pomoci můžete i Vy! 

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti 
1 000 korun. Stačí, pokud si koupíte v dané hodnotě puk, který je vyroben 

ve speciální edici. Kotouč bude opatřen klubovým logem, logem charitativní 
akce a originálním podpisem hráče, který skóroval. K tomu každý dárce dostane 

dvě vstupenky na extraligový zápas a pamětní fotografi i s hráči A-týmu.

V PROSINCI SKÓRUJ PRO 

FANOUŠKA JANČURU

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM 

PRO PĚTILETÉHO FANDU, AŤ BRZY UDĚLÁ PRVNÍ KROK BEZ BERLÍ!

RO 
ČURU

MEM 
RZY UDĚLÁ PRVNÍ KROK BEZ BERLÍ!

Fandovi je 5 let a má diagnostikovanou 

dětskou mozkovou obrnu. V současné chvíli 

ujde několik kroků se speciálními berličkami. 

Denně cvičí, ale diagnostikované spasmy 

ho nechtějí pustit vpřed ve vývoji 

k samostatnému pohybu. Velmi 

šetrným řešením je operace dle 

profesora Ulzibata, která bohužel není 

hrazena zdravotní pojišťovnou.

Fanoušek již jednu prodělal a měla velmi 

pozitivní vliv na vývoj hrubé a jemné 

motoriky. Na jaře by měl absolvovat další. 

Záleží jen na tom, zda rodina sežene 

dostatek fi nančních prostředků.



RADEGAST INDEX — 15 

RADEGAST 
INDEX

Hranice 2 000 bodů Hranice1 600 bodů

1130 1082 1054 1028 999 937 916 915 892 890 884 792 682 496

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

Už třetí sezónu se v Tipsport extralize sleduje takzvaný Radegast index, který hodnotí 
bojovnost a obětavost jednotlivých hráčů, potažmo celého týmu. Celková hodnota se 
vypočítává z jednotlivých herních složek, jako například bilance kladných a záporných 
bodů za pobyt na ledě, počet zablokovaných střel, či bodyčeků. V nové sezóně se 
velice dobře vedou také hokejisté Mountfi eldu HK, kterým týmově patří druhé místo. 
V individuálním pořadí má hradecký celek hned dva zástupce v první desítce.

RADEGAST INDEX HRÁČŮ– CELKOVÉ POŘADÍ 

RADEGAST INDEX HRÁČŮ– CELKOVÉ POŘADÍ TÝMOVÝ  INDEX HRÁČŮ

Hráč Klub P +/- H SB RI

1. Jan Výtisk VIT O 5 91 76 248

2. Michal Gulaši KOM O 11 58 34 137

3. Jan Jaroměřský OLO O 8 14 51 124

4. Michal Trávníček LIT Ú 1 71 22 116

5. Bedřich Köhler MHK Ú 3 35 38 114

6. Lukáš Derner LIB O 7 40 33 113

7. Jan Hanzlík MBL O 1 15 45 106

8. Martin Štajnoch MHK O 4 25 38 105

9. Jiří Ondrušek OLO O 2 12 45 104

10. Daniel Sørvik LIT O 1 39 32 104

P – pozice, H – hity, BS – blokované střely, RI – Radegas index



16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Už 18 utkání odehrál v barvách Mountfi eldu HK 33 letý 
útočník Michal Dragoun. Poté, co posílil tým příchodem 

z pražské Slavie, zápas co zápas dokazuje, že svým 
obousměrným stylem hry je pro hradecké mužstvo nesmírně 
platným hráčem. A je podružné, jestli nastupuje v první, druhé, 
nebo třetí formaci.

MÁM DANOU ROLI 
A TU SE SNAŽÍM PLNIT, 
AŤ HRAJU S KÝMKOLIV, 
ŘÍKÁ MICHAL DRAGOUN

Vím, jakou mám v týmu roli 

a toho se také snažím držet. 

Zatím z toho mám dobrý 

pocit, jak na ledě, tak i v ka-

bině s novými spoluhráči.

Během dvou měsíců jsi 
prostřídal několik spoluhrá-
čů. Po příchodu Američana 
Picarda hraješ s ním 
a Richardem Jarůškem. 
I když vaše lajna například 
v duelu se Zlínem nedala 
gól, vypadala na ledě velice 
dobře. Důraz, napadání, 
aktivita po celé ploše…
Škoda, že se nevyužily velké 

šance, které jsme si vytvořili. 

Ale věřím, že to brzy přijde. 

Jinak má role se nemění. Ať 

jsem hrál v prvním, nebo teď 

ve třetím útoku, mám úkoly 

jasné – zaměřit se na defenzivní 

práci a to se snažím plnit.



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 

ČAS DOMÁCÍ – HOSTÉ

15:00 LIBEREC – SPARTA
15:30 CHOMUTOV – PLZEŇ
15:30 LITVÍNOV – TŘINEC
15:30 ZLÍN – VÍTKOVICE
17:00 BRNO – ML. BOLESLAV
17:00 MOUNTFIELD HK – K. VARY

17:00 OLOMOUC – PARDUBICE

DNEŠNÍ ZÁPASY:
I v Kristových letech ti to stále 
dobře bruslí, ale určitě to 
nebylo jednoduché v období, 
kdy jste měli v nohách 8 utká-
ní během 17 dnů, je to tak?
Ten začátek mé anabáze 

v Hradci byl opravdu krušný, 

tolik zápasů nám dalo po-

řádně zabrat, Teď už se to 

trošku uklidnilo a máme více 

času na regeneraci. Hraje 

se v pátek a v neděli, už to 

na fyzičku není tak náročné.

Poslední zápasy už pravidel-
ně bodujete, když sem tam 
nějaký ten výpadek přijde. Je 
to znát na atmosféře v kabi-
ně, na vnitřní síle mužstva?
Myslím si, že týmová psychika 

šla po výborných výkonech 

v posledních zápasech rozhod-

ně nahoru. Na druhou stranu 

nás trochu srazila porážka 

s Plzní, ale od té chvíle je tam 

určitá vzestupná linie a já 

věřím, že na ní zůstaneme.

Zmínil jsi Plzeň, teď přijedou 
Karlovy Vary a pravděpo-
dobně s podobným herním 
stylem, úpornou obranou. Jak 
na to vymyslet recept? Proti 
Plzni se to očividně nedařilo.
Moc dobře víme, jaké mají 

postavení a o to to možná bude 

horší. Budou hrát urputný hokej, 

který bude čím dál urputnější, 

pokud budou držet nadějný 

výsledek. Navíc v poslední 

době nehrají špatně. Musíme 

udělat něco podobného, jako 

se Zlínem. To znamená hned 

na začátku na ně vlítnout 

a pokusit se dát nějaký gól.

Je faktem, že se to proti 
Varům zatím daří. V této se-
zóně jste Energii dvakrát po-
razili, aniž byste dostali jediný 
gól. Můžou něčím překvapit?
Myslím si, že budou hrát stále 

stejně, to znamená produkovat 

ten svůj houževnatý hokej. My 

se na to musíme připravit tak, 

abychom jim nedali mož-

nost pomýšlet na úspěch.

Blíží se Vánoce, už tě to 
nějakým způsobem zasáhlo?
Od té doby, co máme rodinu, 

tak už to beru trochu jinak, než 

dřív. Snažíme se s manželkou 

vše připravit pro děti a zároveň 

jim vštěpovat některé tradice. 

Přípravy jsou ve velkém a zrov-

na dnes ráno jsme si říkali, co je 

ještě potřeba zařídit a nachystat.

Jakou roli v tom má tatínek 
Michal Dragoun, i když toho 
času asi není nazbyt?
Je pravda, že stromeček, dárky 

a takové věci moc nestíhám. 

Ale mám už nazdobený 

dům, tak alespoň něco ☺

Hned po Vánocích odjíždíte 
na Spenglerův pohár, pro tebe 
nic nového. Těšíš se stále?
Pojedu tam už počtvrté, takže 

trochu vím, co od toho čekat. 

Moc se těším, především 

na tu osobitou halu a diváky, 

kteří fandí skvěle. Připravují 

různé chorály a dlouhá tradice 

na vás dýchá na každém kroku. 

Vzhledem k menšímu stadionu 

je tam parádní kulisa, turnajem 

žije celé město, je to opravdu 

nádhera. Teď by to mohlo být 

umocněno i výjezdem hra-

deckých fanoušků, kteří jsou 

perfektní a určitě si to užijí. 

Místní příznivci jsou nesmírně 

pohostinní a všechny přivítají 

v takové přátelské atmosféře.
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týmů vešli a zahráli si play off. 

Prioritou však pro nás zůstává 

připravit si co nejvíce hráčů 

do A-týmu Mountfi eldu HK. 

Proto někteří hráči místo za ju-

niorku, nastupují již za seniory, 

a to v partnerských Litoměřicích.

ZAMĚŘUJEME SE HLAVNĚ 
NA ROZVOJ HERNÍCH 
DOVEDNOSTÍ

Co ostatní mládežnické ka-
tegorie? Jaká je spokojenost 
s jejich výkony a výsledky?
Na výsledky koukáme snad 

jen u 8. třídy, která je zatím 

na prvním místě žákovské ligy. 

Pokud by se klukům podařilo 

skupinu vyhrát, znamenalo by 

to jistou účast na Mistrovství 

České republiky, které bychom 

rádi pořádali u nás v Hradci 

Králové. V ostatních mlá-

dežnických kategoriích si 

vedou kluci také velmi dobře, 

ale výsledky nejsou až tak 

důležité. Zaměřujeme se 

především na rozvoj her-

ních dovedností. Prioritou je 

pro nás, aby to kluky bavilo 

a chodili na hokej rádi. Potom 

dělají největší pokroky.

Se začátkem sezóny se 
rozjela základna. Pokračuje 
ve stejném modelu jako 
v předchozích letech? 
Je v Hradci o hokej mezi 
malými stále velký zájem?
Základna jede ve stejném 

modelu jako v loňském roce, 

opět máme přihlášených 

zhruba 160 dětí. Moc nás 

těší, že je o hokej v Hradci 

Králové tak veliký zájem. Je to 

samozřejmě dáno i skvělými 

výsledky našeho A-týmu.

Mountfi eld HK přivítal znovu 
po roce reprezentační kemp 
U16. Co to pro hradecký 
hokejový klub znamená?
Kempy reprezentačních týmů 

Tomáš Martinec dlouhodobě úspěšně šéfuje mládeži 
Mountfi eldu HK, k tomu je jedním z asistentů u A-týmu. 

V prosinci 2016 ho čeká další nová a hodně zajímavá zkušenost. 
Stal se asistentem Davida Bruka u národního týmu do 19 let, 
který se zúčastní turnaje v Kanadě. Hradecký rodák prozrazuje, 
jak se k této roli dostal a jak je zatím spokojen s letošní sezónou 
z pohledu hradecké mládeže.

MLÁDÍ NENÍ ZÁSLUHA. 
HRÁČI NA SOBĚ MUSÍ 
TVRDĚ PRACOVAT, 
ŘÍKÁ TOMÁŠ MARTINEC

Oba dorosty mají za se-
bou úvodní část sezóny. 
Jaká panuje spokoje-
nost s jejich umístěním 
po první fázi soutěže?
Oba dorosty postoupily do nad-

stavbové části, čímž si zaručily 

jistou účast v play off, což byl 

náš cíl. S výkony hráčů jsme 

však spokojeni jen částečně, 

určitě jsme od některých čekali 

lepší výkony. Nyní se zamě-

říme ještě více na intenzitu, 

ale zároveň kvalitu v tréninku, 

abychom hráče neustále 

posouvali dál. Některé hráče 

posuneme do vyšší kategorie, 

aby hráli se staršími kluky, to jim 

hodně dá. V únoru už bychom 

chtěli mít oba dorosty v nejsil-

nějším složení, aby se mohly 

co nejlépe připravit na vyřa-

zovací boje a vrchol sezóny.

Junioři předvádí zatím 
rozpačité výkony. Zůstává 
postup do play off jas-
ným sezónním cílem?
Junioři mají zatím velmi nevyrov-

nané výsledky. Myslím si však, 

že mají dostatečně kvalitní tým 

na to, aby se mezi prvních osm 
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Základní tábor mají starší dorostenci Mountfi eldu HK v této 
sezóně postavený. Ve skupině Střed NOEN Extraligy 

staršího dorostu se po osmadvaceti náročných kolech 
umístili na výborném druhém místě a zajistili si tak postup 
do nadstavbové části sezóny, což byl jejich letošní první úkol. 
Cesta k vrcholu je však ještě dlouhá.

Z DRUHÉHO MÍSTA 
DO NADSTAVBY. 
STARŠÍ DOROST ČEKÁ 
DALŠÍ ČÁST SEZÓNY

jsou pro nás určitým vyzna-

menáním a my si toho moc 

vážíme. Jsme moc rádi, že 

můžeme reprezentačním 

výběrům v Hradci nabídnout 

kvalitní podmínky a zázemí. 

Tím spíše, že máme v růz-

ných reprezentačních výbě-

rech okolo dvanácti hráčů.

V A-TÝMU HRADCE ČI 
LITOMĚŘIC MÁME 10-12 
HRÁČŮ DO 23 LET

Nedávno byly zveřejněny 
nominace na některé akce 
reprezentace, na jedné z nich 
fi guruje coby asistent trenéra 

Tomáš Martinec. Jak k tomu 
došlo?
Poté, co se Jiří Dopita přesunul 

k výběru U20, jsem dostal 

nabídku dělat asistenta Davidu 

Brukovi u U19. Je to pro mě 

veliká čest a jsem za to moc 

rád. Bude to pro mě nová 

a velmi zajímavá zkušenost. 

Chtěl bych za to poděko-

vat především vedení klubu, 

který mě ČSLH doporučil.

Na turnaj do Kanady s kate-
gorií U19 jede také Radovan 
Pavlík, v A-týmu se objevil 
kromě něho také Jaroslav 
Dvořák, Štěpán Havránek. 

Jak se vám přínos mla-
dých hráčů zamlouval?
Filozofi í klubu je dávat příležitost 

mladým hráčům a postupně 

zapracovávat do A-týmu co 

nejvíce našich odchovan-

ců. V A-týmu Mountfi eldu či 

partnerských Litoměřicích 

pravidelně nastupuje deset 

až dvanáct hráčů do 23 let. 

Jsem moc rád, že hráči v naší 

mládežnické akademii mohou 

vidět, že pokud na sobě budou 

tvrdě pracovat, mají možnost 

do A-týmu nakouknout. Stejně 

jako Radek Pavlík, Jarda Dvořák 

a další. Všichni si ale musí uvě-

domit, že mládí není zásluha.

Hradec společně s blízkým 

rivalem z Pardubic nasadil 

od prvního utkání ostré tempo 

a sbíral body jak na běžícím 

pásu. Sérii porážek nikdy 
nepustil dál než na dva 
zápasy. S Dynamem se 

ve vzájemných zápasech 

rozešel smírně – dvakrát 

vyhrál, dvakrát byl poražen. 

Nakonec ale slavili první příčku 

po základní části hráči z města 

perníku, kteří zvládli nastřádat 

o čtyři body více než Lvi. Krom 

zmíněných mužstev postoupily 
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STARŠÍ DOROSTENCI VYBOJOVALI 
NA CHRISTMAS CUPU DRUHÉ MÍSTO

ze skupiny Střed také týmy 

Liberce a Českých Budějovic.

Jak je s úvodní částí spoko-

jen hlavní kouč této kategorie 

Miroslav Krupka? „Vstup 
do soutěže se nám oprav-
du povedl. Udělala se série 
vítězných zápasů, to kluky 
zřejmě trochu uspokojilo, 
ale potom nám šly výkony 
nahoru – dolů. Doufám, že to 
v nadstavbové části zase tro-
chu zvedneme a budeme je 
mít vyrovnanější. Nemyslím, 

co se týče vítězství a porážek, 
ale fází zápasů. Odehrajeme 
výborně třetinu, pak naopak 
přijde výpadek. Chceme 
výkon stabilizovat do ce-
lých šedesáti minut,“ přeje 

si lodivod staršího dorostu.

Tato kategorie má tak svým 

způsobem splněno, po-

stup do vyřazovacích bojů 

Východočechy nemine. Ale 

polevení? To nepřichází v úva-

hu. „Kluky „v klidu“ určitě 
hrát nenecháme, stále je 

budeme nutit k dodržování 
stanovené taktiky, aby se jim 
to dostalo pod kůži a plnili 
dané požadavky automatic-
ky,“ plánuje Miroslav Krupka.

Na druhou stranu konkrétní 

cíle do nadstavby jeho parta 

nemá. „Žádné konkrétní cíle 
nebyly stanoveny. Výhodou 
nadstavby je možnost 
sehrát utkání s týmy, které 
mají stejně jako my zajištěn 
postup do play off, na něž 
i tam narazíme,“ dodává 

hlavní trenér staršího dorostu.

Ve dnech 5. a 6. prosince se v liberecké Home Credit Areně uskutečnil již tradiční Christmas Cup, 

kterého se účastnili i starší dorostenci Mountfi eldu HK. Ti ve dvou dnech absolvovali čtyři náročná 

utkání. V bojích o cenný pohár se postupně utkali s Piráty z Chomutova, domácími Bílými Tygry, Red 

Bullem Salzburg a týmem AZ Havířov. Jediným přemožitelem hradeckých mládežníků a zároveň 

celkovým vítězem turnaje se nakonec stal Liberec, jenž právě díky výhře nad Mountfi eldem a lepšímu 

vzájemnému skóre rozhodl o tom, že si Hradečtí z kvalitně obsazeného turnaje odvezli 2. místo.
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