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PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Vážení příznivci hradeckého hokeje, už jen závěrečných 11 kol je třeba odehrát a základní část ročníku 

2016/17 Tipsport extraligy bude u konce. Mountfi eld HK v posledním období pravidelně boduje a díky 

tomu se posouvá tabulkou směrem vzhůru, přičemž si stále více upevňuje postavení v nejlepší šestce.

Co nás může především těšit, je produktivita. Vždyť v posledních 16 kolech (uzávěrka 

byla před zápasem ve Varech) vsítili hradečtí hokejisté pouze jednou méně, než tři 

branky. Výsledkem je například to, že ze všech týmů má na svém kontě větší počet 

vstřelených gólů pouze brněnská Kometa a lepší poměr branek jen vedoucí duo Liberec, 

Třinec. A když zamíříme za celkovou produktivitou extraligy, další příjemný pohled. 

Kapitán Mountfi eldu HK Jaroslav Bednář vede kanadské bodování soutěže.

V neposlední řadě jsou góly důležité pro náš charitativní projekt Skóruj pro, 

protože od počtu vstřelených gólů se přímo odvíjí výše fi nanční pomoci, kterou 

hráči spolu s fanoušky chystají pro některé handicapované děti.

Nezbývá, než si přát, ať našim borcům nezvlhne střelecký prach a my si můžeme při zápasech 

zakřičet góóól co nejčastěji. Teď už o tom pojďme přesvědčit Vítkovice a Spartu.

HRADEC, OLÉÉÉ

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

HRADECKÁ 
PRODUKTIVITA 
SE BLÍŽÍ ŠPICI 
EXTRALIGY

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



  

4 — UTKÁNÍ 19. KOLA

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

42 Patrik Rybár 1993 28 1667 733 675 2,09 92,09 2
90 Ondřej Kacetl 1990 11 607 174 248 2,57 90,51 1
31 Jaroslav Pavelka 1993 3 151 74 65 3,58 87,84 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 39 4 11 15 8 22
15 Blaž Gregorc 1990 40 4 10 14 3 16

4 Jake Newton 1988 31 5 8 13 -6 6
23 René Vydarený "A" 1981 34 2 9 11 16 14
19 Martin Pláněk 1991 29 1 8 9 12 22
13 Martin Štajnoch 1990 40 2 5 7 8 44
69 Zdeněk Čáp 1992 39 1 3 4 -1 30

5 Karel Plášil 1994 9 0 1 1 1 6
28 Aleš Pavlas 1982 12 0 1 1 -2 8
55 Martin Bača 1989 1 0 0 0 -2 0
18 Jindřich Barák 1980 6 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 40 10 32 42 3 8
96 Richard Jarůšek 1991 40 13 19 32 8 28
22 Jiří Šimánek 1978 40 8 19 27 7 18

9 Bedřich Köhler 1985 40 15 8 23 6 34
27 Rastislav Dej 1988 28 9 12 21 11 12
25 Andris Džerinš 1988 31 13 7 20 13 28
65 Rudolf Červený "A" 1989 28 9 11 20 11 24
16 Roman Kukumberg 1980 33 10 9 19 14 4
29 Michal Dragoun 1983 27 5 8 13 0 20
91 Tomáš Knotek 1990 40 8 4 12 -5 2
81 Alexandre Picard 1985 13 3 8 11 2 55
98 Radovan Pavlík 1998 28 1 2 3 -5 6
92 Lukáš Nedvídek 1994 16 1 0 1 -2 0
63 Jaroslav Dvořák 1999 13 0 1 1 -2 2
33 David Šafránek 1991 2 0 0 0 -1 2
17 Ondřej Kopta 1995 7 0 0 0 0 2

93 Petr Beránek 1993 9 0 0 0 0 0
71 Jan Veselý 1994 11 0 0 0 -5 6

aktualizováno 26. 1.



HC VÍTKOVICE RIDERA

HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. Ruská 3077/135, 700 30  Ostava - Zábřeh

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

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

Jakub Petr, trenér

Pavel Trnka, trenér

Martin Prusek, trenér brankářů

Igor Horyl, kondiční trenér

Petr Celerin, kustod

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

32 Patrik Bartošák 1993 31 1759 866 801 2,22 92,49 3
37 Daniel Dolejš 1994 15 723 378 346 2,66 91,53 0

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

22 Karol Sloboda "A" 1983 31 0 14 14 8 40
31 Lukáš Klok 1995 34 5 7 12 3 65
14 Marek Hrbas 1993 27 2 7 9 1 6

7 Ivan Baranka 1985 26 3 4 7 -4 14
41 Patrik Urbanec 1993 30 3 3 6 -2 20

6 Jan Výtisk "A" 1981 41 3 3 6 7 50
3 Daniel Krenželok 1997 25 0 2 2 -3 14

18 Lukáš Kovář 1992 31 0 2 2 2 22
16 Adam Sedlák 1991 20 0 1 1 -3 12

4 Ivan Puzič 1996 5 0 0 0 1 0

ÚTOČNÍCI

23 Ondřej Roman 1989 41 10 13 23 -3 16
26 David Květoň 1988 41 11 6 17 2 28
57 Rostislav Olesz "C" 1985 30 8 9 17 6 22
71 Lukáš Kucsera 1991 25 6 11 17 -1 12
21 Radoslav Tybor 1989 23 7 8 15 1 6
91 Michael Vandas 1991 39 6 8 14 -3 22
69 Roman Szturc 1989 34 7 6 13 3 20
81 Petr Kolouch 1991 36 7 5 12 -5 20
27 Yan Stastny 1982 26 4 7 11 7 18

8 Vojtěch Tomi 1994 39 5 2 7 2 20
9 Jan Hudeček 1994 27 4 2 6 4 33

15 Erik Němec 1993 33 2 3 5 -1 16
25 Patrik Zdráhal 1995 28 2 1 3 3 4
20 Jakub Illéš 1995 29 0 3 3 -2 14
30 Tomáš Gřeš 1996 3 0 1 1 0 0
13 Daniel Kurovský 1998 13 0 1 1 -1 2
72 Stanislav Balán 1986 20 0 1 1 -1 14
24 Tomáš Jáchym 1996 1 0 0 0 0 0

2 Dominik Kafka 1996 4 0 0 0 -2 0

Tomáš Bajgar, masér

Filip Němec, fyzioterapeut

Daniel Gavlíček, lékař

Jozef Jakub, lékař

aktualizováno 26. 1.



6 — TÉMA DVOJSTRANY

HC SPARTA PRAHA
HC Sparta Praha a.s.,
TIPSPORT ARENA, Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7  

Klubové barvy: modrá, žlutá, červená a rudá
www.hcsparta.cz

REALIZAČNÍ TÝM

Jiří Kalous, hlavní trenér

Zdeněk Moták, asistent trenéra

Jiří Veber, asistent trenéra

Petr Přikryl, trenér brankářů

Martin Iterský, kondiční trenér

Hynek Svoboda, masér a kustod

Josef Toma, masér a kustod

Barbora Krajsová, fyzioterapeutka

MUDr. M. Bobula, MUDr. D. Singer, lékaři

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

24 Tomáš Pöpperle 1984 31 1791 730 663 2,24 90.82 3

31 Jakub Škarek 1999 4 245 112 106 1,47 94.64 1

35 Filip Novotný 1991 8 329 124 112 2,19 90.32 1

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

26 Juraj Mikuš 1988 38 3 14 17 4 28

28 Martin Gernát 1993 29 1 5 6 1 18

51 Jan Švrček 1986 30 0 5 5 7 51

75 Jan Piskáček 1989 33 2 2 4 9 36

29 Petr Kalina 1997 30 1 3 4 1 8

77 Richard Nedomlel 1993 28 0 3 3 9 36

11 Vladimír Eminger 1992 24 0 2 2 5 24

42 Michal Barinka "A" 1984 33 0 2 2 4 28

ÚTOČNÍCI

20 Petr Vrána "A" 1985 38 17 21 38 8 22

23 Lukáš Pech 1983 37 15 21 36 8 30

17 Jaroslav Hlinka "C" 1976 32 8 14 22 0 18

46 Petr Kumstát "A" 1981 39 10 10 20 12 6

88 Miroslav Forman "A" 1990 35 6 14 20 -5 48

6 Lukáš Cingel 1992 39 7 9 16 11 12

92 Dominik Uher 1992 37 6 10 16 7 22

64 Brian Ihnačák 1985 30 8 7 15 0 47

18 Andrej Kudrna 1991 37 8 6 14 8 4

61 Lukáš Klimek 1986 31 4 3 7 1 10

71 Tomáš Netík 1982 20 3 4 7 -3 12

12 Jiří Černoch 1996 29 5 1 6 -2 40

62 Michal Řepík 1988 9 1 3 4 1 25

Ostap Safi n 1999 8 1 1 1 2 2

25 Ondřej Procházka 1997 9 0 1 1 1 2

André Deveaux 1984

aktualizováno 26. 1.
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8 — VIZITKA SOUPEŘE 

Poprvé se hrál pravý kanadský 

hokej s pukem na Ostravsku 

v roce 1927, alespoň tak 

o tom hovoří tehdejší aná-

ly. Do Vítkovic přivedl partu 

hokejistů brankář a vyznavač 

této hry Vilém Rokyta a základy 

ke zrodu klubu byly položeny.

Do roku 1928 byl hokej 

v Ostravě na úrovni spíše 

volnočasové aktivity. Týmy 

hrály vesměs „přátelská utkání“ 

proti sobě navzájem a jen pro 

svou motivaci si sestavova-

ly různé výsledkové tabulky. 

O zápasech mistrovské, či 

alespoň městské soutěže, 

zatím nemohlo být ani řeči.

V období protektorátu si 

Vítkovice udržovaly vysoký 

herní standard, změnily název 

klubu na ČSK (Český sportovní 

klub), aby alespoň tak vyjád-

řily tichý vzdor proti fašismu. 

Dokonce se ČSK Vítkovice 

udržel ve špičce protektorátní 

ligy v letech 1939–1943, kdy 

sestoupil a do nové I. ligy ČSK 

se probojoval už jako Vítkovické 

železárny v roce 1949.

Ihned poté postoupily Vítkovice 

do nejvyšší české soutěže 

a krátce nato se staly vicemistry. 

V období od roku 1950 až 1960 

přišel historicky první mistrovský 

titul, ale hned poté následoval 

také pád až do druhé ligy.

V minulé sezóně uteklo Vítkovicím o dva body předkolo 
play off a i když od barážových příček měl tým daleko, 

spokojenost na severu Moravy panovat nemohla. V kádru 
nastalo mnoho změn, mužstvo opustili například Jiří Burger, 
Jan Štencel, David Štich, Jan Káňa, či Petr Strapáč. Naopak 
nově jsou ve Vítkovicích Jan Výtisk, Ondřej Roman, nebo Ivan 
Baranka. Výrazné posily ale dorazily až v průběhu sezóny 
v podobě Marka Hrbase, Radoslava Tybora, či Yana Šťastneho, 
coby syna slovenské hokejové legendy Petera Šťastného.

Vítkovický hokej pak zažíval 

krušné chvilky. Hrála se první 

liga, tam ale nastalo šestileté 

období půstu, kdy se téměř nic 

významného pro klub nedě-

lo. Mezi roky 1992 až 1999 

nechyběli vítkovičtí hokejisté 

v play-off ani jednou, a pak 

už se dostali zpět mezi elitu. 

Po roce 2001 přišel ke kormidlu 

Alois Hadamczik, pod jehož ve-

dením vybojoval tým bronzové 

a následně i stříbrné medaile. 

Největší naději pak Vítkovice 

vkládaly do sezóny 2004/2005, 

kdy probíhala výluka, nakonec 

ale skončily v semifi nále.

V ročníku 2014–15 měl už nově 

STEEL sérii špatných zápasů 

a to trenérská dvojice Oremus 

– Šimíček. Na místo hlavního 

trenéra usedl Ladislav Svozil 

a jeho asistentem se stal Jakub 

Petr. Tato dvojice dotáhla tým 

do předkola play off, ve kte-

rém ale Moravané podlehli 

1:3 na zápasy Pardubicím 

a sezóna pro ně skončila.



TAHOUNI VÍTKOVIC

Další klubová ikona, která je věrna stejným 

barvám od začátku hokejové kariéry. Největší 

úspěch proto zažil v letech 2010 a 2011, kdy 

získal se severomoravským týmem stříbrné 

medaile. 

Kdo by nechtěl mít v týmu syna sloven-

ské hokejové legendy Petera Šťastného. 

Yan je sice menší postavy, ale díky rych-

lým nohám a patřičnému důrazu odvede 

spoustu práce na obou stranách kluziště. 

Zkušenosti má napříč hokejovým světem. 

V NHL odehrál v barvách Bruins a Blues 91 

utkání, v KHL oblékal dres CSKA, několik 

sezón odehrál v Německu, nebo Švédsku.

 

27
Yan Šťastny
34 let, útočník

Vítkovický hokej reprezentuje od mládežnických 

kategorií, stejně tak českou republiku na vr-

cholných akcích. Rychlého forvarda s přesnou 

přihrávkou si všimli také v zámoří a výsledkem 

bylo draftování klubem Dallas Stars. Roman 

se snažil do prestižní soutěže prosadit, ale 

během dvou let působil pouze na farmě. 

Vrátil se do Vítkovic, odkud si minulou sezónu 

odskočil zahrát KHL. V letech 2013–2015 byl 

nejproduktivnějším vítkovickým hráčem.

23
Ondřej Roman
27 let, útočník

Bojovný houževnatý a řízný obránce se 

vrátil na místo počátku. Právě ve Vítkovicích 

s hokejem začínal a před 13 lety se odtud 

vydal na svou hokejovou pouť, která vyvrcho-

lila ziskem mistrovského titulu s Bílými Tygry 

Liberec, které populární vousáč dovedl 

k velkému triumfu v roli kapitána. Vedení 

Vítkovického klubu si od Výtiska sli-

buje přínos nejen díky jeho tradiční-

mu zapálení při hře, ale také pro vůdčí 

schopnosti mimo ledovou plochu.

6
Jan Výtisk
35 let, obránce

69
Roman Szturc
27 let, útočník

Obousměrné rychlonohé křídlo se před dvěma 

lety vrátilo do svého mateřského klubu, aby po-

zvedlo vítkovický hokej k vyšším příčkám. Zatím 

se ale nemohlo naplno rozjet, protože v každé 

sezóně přišly nějaké zdravotní patálie. Aktuálně 

je Olesz opět mimo sestavu a údajně se jedná 

o zlomeninu ruky. Bronzový olympijský medai-

lista má velké zkušenosti nejen z reprezentace, 

ale také z NHL, kde odehrál 365 zápasů.

57
Rostislav Olesz
31 let, útočník

OPORY SOUPEŘE — 9 

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

VÍTKOVICE MOUNTFIELD HK 3:2
MOUNTFIELD HK VÍTKOVICE 2:1
VÍTKOVICE MOUNTFIELD HK 3 :6

SEZÓNA 2016/2017

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 233 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Jan Výtisk – 35 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Daniel Kurovský – 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Lukáš Kovář  – 200 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Dominik Kafka – 170 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Lukáš Kovář  – 107 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Dominik Kafka – 70 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko –  Ivan Baranka, Karol Sloboda, 

Michael Vandas 

Chorvatsko – Ivan Pužič, Kanada, USA – Yan Šťastny 

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 24,95 let
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14 — SKÓRUJ PRO... 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 LEDNU SKÓRUJ PRO 

PEPÍKA JÍRU

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO 

PĚTILETÉHO PEPÍKA, AŤ SE JEHO VÝVOJ JEŠTĚ VÍCE ZLEPŠÍ!

Pepíkovi je 6 let a narodil se s Downovým 

syndromem. Celý jeho vývoj je opožděný, 

na zvládnutí různých dovedností potřebuje 

mnohem více času než jeho vrstevníci.  

Celá rodina se snaží posunout Pepíka dál 

a neustále se mu z plných sil věnuje. 

Spolupracuje se Střediskem rané péče 

Sluníčko a Pepík v současnosti navštěvuje 

speciální školku. Příští rok už z něho 

bude školák ve speciální škole.

Maminka chce získané peníze využít na 

psycho-rehabilitační pobyt, který organizuje 

Středisko rané péče Sluníčko a také na letní 

rekondiční pobyt se Společností Downsyndrom.

MEM PRO 

O VÝVOJ JEŠTĚ VÍCE ZLEPŠÍ!

je 

ál 

vuje 

na 
anizuje 
na letní 

wnsyndrom.





16 — VIZITKA SOUPEŘE 

Sparta je jedním z nejstarších 

hokejových klubů naší planety, 

její vznik se datuje k 6. prosinci 

1903. Tehdy poprvé vyjeli hráči 

bandy hokeje k tréninku na led 

pod hlavičkou AC Sparta. 

Ovšem neproháněli po něm 

puk, ale gumový míček.

Od roku 1909 však sparťanská 

srdce defi nitivně očaroval hokej 

kanadský, a od té chvíle si klub 

budoval zvučné renomé doma 

i v zahraničí. Mezi nejznámější 

jména této éry patřili sportovní 

obojživelníci Karel "Káďa" Pešek 

či Karel Koželuh, který svou 

vlast kromě hokeje reprezen-

toval také ve fotbale a tenisu.

V sezoně 1952/1953 dosáhli 

sparťané na historicky prv-

ní mistrovský titul, když pod 

vedením hrajícího trenéra 

Vladimíra Zábrodského ovládli 

fi nálový turnaj před Vítkovicemi 

a Budějovicemi. Hned o rok 

později si radost z triumfu 

zopakovali a titul obhájili.

Na další slávu si holešovičtí po-

čkali až do ročníku 1989/1990, 

kdy dobyli grál po dlouhých 

36 letech. Čtvrtý triumf přidala 

Sparta hned o tři roky později.

Pětiletou nadvládu Vsetína 

dokázali Sparťané přeru-

šit až v sezoně 1999/2000, 

Sparta byla v minulé sezóně velice blízko celkovému triumfu, 
na který čeká už od roku 2007. Sparťané obsadili druhé 

místo po základní části a stejná příčka jim patřila i celkově. 
V boji o titul prohráli 2:4 na zápasy s Libercem. Po sezóně se 
klub rozloučil s několika hráči, včetně Přibyla, Buchteleho, 
či Saboliče. Naopak novými tvářemi jsou Petr Vrána, Martin 
Gernát, Dominik Uher a také Brian Ihnačák, který v minulém 
ročníku oblékal barvy Mountfi eldu HK. V průběhu aktuální 
sezóny odešel do ruského Jekatěrinburgu Michal Čajkovský.

během které suverénně prošli 

základní částí i vyřazovacími 

boji, ve kterých neutrpěli ani 

jedinou porážku a po Pardubicích 

a Litvínovu ve fi nále zdolali právě 

obhájce titulu ze Vsetína.

Po nevyvedeném ročníku 

2004/2005, kdy Sparta posílená 

díky výluce NHL o hvězdy ze 

zámoří nečekaně vypadla 

již ve čtvrtfi nále, přišel další 

triumf. Sparťané sice do vyřa-

zovacích bojů proklouzli až ze 

šestého místa, ale v play off 

už je nikdo nedokázal za-

stavit. Po fi nálové výhře nad 

Slavií mohli znovu slavit.

A jako jediný tým kromě Vsetína 

dokázali v samostatné české 

nejvyšší soutěži o rok později 

titul také obhájit! Po čtvrté příčce 

v základní části dokráčeli přes 

Zlín, Liberec a ve fi nále i přes 

Pardubice k již osmému triumfu.



OPORY SOUPEŘE — 17 

Kreativní centr, který i s blížící se čtyřicítkou patří 

k nejproduktivnějším hráčům extraligy. Odchovanec 

pražské Sparty byl u nás věrný jedinému klubu, 

se kterým čtyřikrát získal titul a před minulou 

sezónou ho začal vést coby kapitán. V roce 2007 

byl nejproduktivnějším hráčem extraligy. Hned 

na to si v sezóně 2007/08 vyzkoušel rok v NHL 

a po boku Joe Sakica, nebo Milana Hejduka 

odehrál za Colorado Avalanche 63 zápasů, 

ve kterých nasbíral 28 kanadských bodů. Byl 

členem reprezentačního výběru, který před 15 

lety získal zlato na světovém šampionátu.

Od mládežnických výběrů se sparťanský 

odchovanec pravidelně dostával do 

reprezentačních výběrů. Ve čtyřech sezónách 

měl nejlepší průměr obdržených branek ze všech 

gólmanů v české extralize. Titul získal v Německu 

před deseti lety s klubem Eisbären Berlín. V KHL byl 

jedničkou v týmu HC Lev Praha a také v Soči, kde 

před dvěma lety odchytal v základní části 45 utkání. 

TAHOUNI SPARTY

Nová sparťanská posila, obousměrný centr, 

výtečný na puku a přirozený vůdce. Rodák ze 

Šternberku se od 17 let snažil prosadit v zámoří, 

ale nakonec z toho bylo v rámci NHL pouze 16 

utkání za New Jersey Devils. Jeho velký hokejový 

talent brzdila zranění. V zámoří to byla zlomeni-

na lýtkové kosti, která málem ukončila Vránovu 

kariéru. V posledních letech zlomená čelist, otřes 

mozku, nebo zranění kotníku. Vyzkoušel si také 

KHL, či švédskou ligu. Celkem 6x během své 

kariéry bojoval o titul, ale zatím žádný nezískal.
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Jasná ukázka toho, že i s malým vzrůstem lze v hokeji 

podávat velké výkony. 172 centimetry měřící útočník 

zažil skvělé roky v Karlových Varech. V barvách 

Energie získal Zlatou helmu a především mistrovský 

titul. Ve třech sezónách po sobě překonal hranici 

40 kanadských bodů a v ročníku 2012/13 dosáhl 

jako čtvrtý nejproduktivnější hráč extraligy v sezóně 

dokonce na číslo 57. Poté přišla po dlouhých 12 

letech změna dresu a Lukáš Pech zamířil do Sparty.
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Lukáš Pech
33 let, útočník

Tomáš Pöpperle
31 let, brankář

Petr Vrána
31 let, útočník

Jaroslav Hlinka
39 let, útočník

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

SPARTA MOUNTFIELD HK 4:3 SN

MOUNTFIELD HK SPARTA 2:5 
SPARTA MOUNTFIELD HK 5 :2
MOUNTFIELD HK SPARTA 4:2

SEZÓNA 2015/2016
VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 107 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Jaroslav Hlinka – 40 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Jan Kern – 17 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Petr Kumstát – 198 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Lukáš Pech – 172 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Richard Nedomlel – 106 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Lukáš Pech – 76 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: Andrej Kudrna, Lukáš Cingel, 

Juraj Mikuš, Martin Gernát – Slovensko, Brian 

Ihnačák - Kanada

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26,1 let

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

MOUNTFIELD HK SPARTA 2:3
SPARTA MOUNTFIELD HK 2:3 

SEZÓNA 2016/2017
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Nedávno odstartovala závě-
rečná čtvrtina základní části, 
Mountfi eld HK je prozatím 
na čtvrté příčce. Jaká panuje 
s dosavadním průběhem 
ročníku spokojenost?
Na začátku sezóny to vypadalo, 

že budeme mít opět nevyrovna-

né výkony. Byla tam kolísavost, 

na kterou jsme byli z minulosti 

zvyklí. V tu dobu spokojenost 

určitě nebyla, zároveň ale ne-

chci říct, že teď nějaká obrovská 

je nebo že je vše bez chyb. 

Poslední dobou se však na naše 

zápasy kouká klidněji, máme víc 

důvodů k radosti. Podle mě mají 

naše utkání kvalitativně vyšší 

úroveň než na začátku sezóny. 

A zároveň než měly loňský 

ročník. V tuto chvíli předvádíme 

hokej, který se blíží našim před-

stavám. Pevně věřím, že nám to 

vydrží co nejdéle. Měli bychom 

se perfektně připravit na play 

off, které, doufám, by mělo být 

v této situaci samozřejmostí.

Tým se v létě hodně obměnil, 
přišli noví trenéři… Poslední 
měsíce předvádí Hradec 
kvalitní výkony, myslíte, že si 
to konečně všechno sedlo?
Nedá se jednoduše říct, že si 

to jenom sedlo. Faktorů, které 

působí na výkonnost a střípky, 

jež do sebe zapadají, je strašně 

hodně. Velký vliv na to jak 

hrajeme, má například práce 

trenérů. Další věcí je marodka. 

Aniž bych to chtěl zakřiknout, 

v prvních měsících jsme měli 

více zraněných hráčů, teď 

to vypadá relativně dobře. 

Samozřejmě občas se něco 

objeví, ale to je všude. Další věcí 

je doplnění kádru, které jsme 

provedli. Domnívám se, že letos 

jsme konečně tým, ze kterého 

jde trochu strach. To jsme 

v předcházejících letech nebyli. 

I atmosféra v kabině tomu 

přispívá, příchozí kluci dobře 

zapadli a snaží se dělat dobrou 

náladu. Ještě si to všechno 

podle mě nesedlo, ale sedá. 

Zdá se, že jdeme správným 

směrem. Snad to tak vydrží.

Odstartovala závěrečná čtvrtina základní části Tipsport extraligy, ve které se budou hokejisté 
Mountfi eldu HK snažit o co nejlepší postavení před play off. Nárůst kvality v herním projevu 

A-týmu vidí také generální manažer klubu Aleš Kmoníček, který s klubem podepsal novou 
dvouletou smlouvu!

ZÁJEM VEDENÍ MĚ POTĚŠIL, 
ŘÍKÁ GM ALEŠ KMONÍČEK
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Blíží se konec přestupního 
období, možnost posí-
lit mají extraligové kluby 
do konce ledna. Poohlížíte 
se po nějakém posílení 
nebo doplnění kádru?
Situaci na trhu mapujeme 

pravidelně a průběžně. Není 

to o tom, že bychom měli 

období, kdy sledujeme trh a kdy 

ne. Neustále máme přehled 

o volných hráčích. Neradi 

bychom teď nějak výrazně 

zasahovali do mužstva, protože 

to vypadá, že jsme na dobré 

cestě, jak už jsem říkal. Ale 

pokud by se objevilo něco, co 

by nás zaujalo, mělo pro nás 

význam, a co by ještě mohlo 

zkvalitnit náš mančaft, jsme 

ochotni o tom jednat. Pokud 

bych měl být konkrétnější, co se 

týče postů, tak bychom se rádi 

poohlédli ještě po obránci. Ale 

musel by to být bek, který by 

pro nás měl význam a přínos. 

Ale klidně se může stát, že se 

třeba za týden objeví skvělý 

útočník, který bude mít zájem 

hrát v Hradci a pro nás bude 

mít význam a smysl, tak se 

třeba budeme bavit i o tom. Ale 

že bychom konkrétně někoho 

vyloženě hledali a chtěli ho 

za každou cenu přivést, to ne.

Co se týče prodlužování 
spolupráce s hráči, v Hradci 
budou pokračovat Martin 
Štajnoch a Michal Dragoun. 
Je na spadnutí oznámení 
některých dalších no-
vých kontraktů? Můžete 
uvést konkrétní jména?
Jednáme s agentem Rastyho 

Deje, kde je otázkou, jak 

se rozhodne druhá strana. 

V nejbližších dnech by mělo 

dojít k verdiktu. Dále jednáme 

se zástupcem Rudy Červeného 

o prodloužení spolupráce, 

v tomto případě je to trochu slo-

žitější. Jeho agent prý registruje 

zájem ze zahraničí, ale víme, 

že pokud Ruda bude pokra-

čovat dál v Čechách, bude 

to v Hradci. Toto je záležitost 

následujících týdnů, uvidíme, 

jak to bude vypadat. V minulém 

týdnu jsme měli velké sezení 

s trenéry, kde jsme se domluvili 

na tom, že některým dalším hrá-

čům, u kterých jsme před pár 

měsíci nebyli úplně rozhodnuti, 

uplatníme opci a začneme také 

jednat o setrvání některých 

zahraničních hráčů. Předběžně 

jsem s některými zahraniční-

mi hráči mluvil a cítím, že je 

tam oboustranný zájem. Ale 

bude to asi nějaký čas trvat, 

budeme o tom komunikovat 

s jejich agenty. Obecně jsme 

se všichni domluvili na tom, 

že bychom chtěli velkou část 

mužstva udržet i pro následující 

sezónu, takže v tomto duchu 

vedu společně se sportovním 

manažerem Jardou Kudrnou 

jednání s hráči a jejich agenty.

Když jsme u prodlužování 
smluv, jaký byl průběh jednání 
o vašem novém kontraktu?
Musím říct, že mě potěšil zájem 

představenstva, které jednomysl-

ně vyslovilo zájem na další spolu-

práci a dalo mandát prezidentovi 

klubu se mnou jednat o nové 

smlouvě. Tímto bych jim chtěl 

poděkovat za důvěru i dosa-

vadní spolupráci. S Miroslavem 

Schönem jsem měl minulý 

týden velmi korektní a otevřený 

rozhovor. Závěr byl, že jsme se 

domluvili na podmínkách mého 

dalšího dvouletého působení. 

Podepsal jsem proto nové 

prodloužení smlouvy a minimálně 

další dva roky bych měl na pozici 

generálního manažera působit. 

Vnímám to jako výraz ocenění 

mé dosavadní práce a zároveň 

jako závazek dále tvrdě pracovat 

na posílení značky Mountfi eld 

HK a na rozvoji našeho klubu.

Už jste zmínil velké se-
zení s trenéry. Měli by 
tedy i oni pokračovat 
ve stávajícím složení?
Samozřejmě jsem začal nejprve 

u hlavního trenéra Vaška Sýkory. 

S ním i s Jardou Kudrnou 

jsme nalezli společnou řeč. 

Vašek tady chce pokračovat 

a domnívám se a doufám, že 

v příštích týdnech uzavřeme 

další roční kontrakt. Čekáme 

na to, až se vrátí jeho agent 

z Ruska. Do příštího jednání 

představenstva bych s ním 

chtěl mít dohodu stvrzenou. 

Toto bude základem pro jednání 

o podobě realizačního týmu 

pro další extraligovou sezónu. 

V tuto chvíli mohu prozradit jen 

to, že Vašek, Jarda i já jsme 

víceméně spokojeni se sklad-

bou a prací realizačního týmu. 

Zároveň ale všichni vidíme, že 

stále máme na čem pracovat.

Když přejdeme z budoucnosti 
do současnosti, aktuálně 
probíhá charitativní akce 
klubu Skóruj pro…, která 
sklízí velký úspěch. Každý 
kotouč je totiž rezervovaný 
do pár minut po vstřelení 
gólu. Překvapilo vás to?
Překvapilo, ale jen příjemně. 

Věděl jsem, že naši fanoušci 

jsou skvělí a že stejně jako my 

podporují charitativní činnost 

po dlouhou dobu. Vzali to 

za své a já jsem strašně rád, že 

se tenhle projekt vymyslel, pře-

devším díky Tomáši Borovcovi, 

a že funguje. Pokud je to příči-

nou toho, že dáváme tolik gólů, 

tak doufám, že bude pokra-

čovat ještě několik let (usmívá 

se). Bylo by skvělé, kdybychom 

mohli po každém zápase či 

měsíci vybrat hodně peněz 

a ještě je dát na správnou věc.





TÝDEN HOKEJE 
PŘILÁKAL DO HRADCE 
130 DĚTÍ

Ve čtvrtek odpoledne se to 

ve FORTUNA aréně jen hemžilo 

malými bruslaři a bruslařkami. 

Akce se zúčastnilo celkem 130 

dětí, z toho 98 jich vyplnilo při-

hlášku do svazového projektu 

Pojď hrát hokej. Skvělá čísla po-

tvrzují hokejový boom ve městě 

pod Bílou věží, ale i to, že 

v naší zemi jde stále o jeden 

z nejoblíbenějších sportů.

Dětem se věnovali nejen kluboví 

trenéři, na ledě si zabruslily také 

s hokejisty A-týmu Stanislavem 

Dietzem a Karlem Plášilem. 

Chybět nemohl ani maskot 

Mounty. „Za sebe můžu říct, že 

máme strašně pozitivní dojmy. 

Bylo to super. Až v budoucnu 

se z hokeje stává sport na vyšší 

úrovni, u dětí je to opravdu 

jenom o hře, zábavě a rados-

ti,“ vystihuje to nejdůležitější 

vedoucí sportovních tříd Martin 

Stehno. Zároveň tuší, že 

o budoucnost hokeje v Hradci 

Králové nemusíme mit strach.

Přitáhnout k hokeji nové naděje a zajistit českému sportu 
lepší budoucnost. Hlavně s touto vizí se letos Český svaz 

ledního hokeje pustil do nového projektu Týden hokeje. Po 
podzimní oťukávací fázi se do akce tentokrát zapojilo 136 klubů 
po celé republice a nechyběl ani Mountfi eld. O trénink pro 
nejmenší byl v Hradci Králové obrovský zájem!

Jak vás potěšila účast?
Určitě nás potěšila. Splnilo to 

svůj účel, bylo to super. Děti 

byly spokojené a rodiče taky. 

Je to příslib do budoucna, 

ale i do posledních dvou tří 

měsíců, které zbývají do konce 

sezony. Už na akci se nám 

přihlásilo do základny dalších 

deset nebo patnáct dětí. 

Můžete říct, jak celé od-
poledne probíhalo?
Program začal v 16 hodin, kdy 

se děti přihlašovaly a dostávaly 

dresy. Probíhala tam prezen-

tace, která byla svazově daná 

a my jsme si ji přizpůsobili 

na náš klub. Děti pak mohly 

zhlédnout ukázkový trénink 

ročníku 2009 a měly také 

připravenou střelnici, kde si 

mohly zastřílet. Byl o to obrov-

ský zájem. Celou dobu tady 

putoval Mounty, se kterým se 

fotily, plácaly si. Potom pro-

běhla vlastní hodina na ledě.
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Děti jste měli rozdělené podle 
bruslařských dovedností...
Jednak přišlo hodně dětí, které 

už jsou u nás v základně. I ty 

nové trenéři díky svým zku-

šenostem rozdělili do skupi-

nek. Myslím, že to proběhlo 

suprově a museli z toho mít 

dobrý pocit jak děti, tak rodiče.

Co vůbec říkáte na Týden 
hokeje, který Český svaz 
ledního hokeje spus-
til po celé republice?
Je to super věc, náborová akce, 

ve které jsou přihlášeny skoro 

všechny kluby. Co mám odezvy 

z dalších klubů, tak myslím, 

že to přitáhlo k hokeji strašně 

moc dětí s rodiči. I kdyby si 

přišly jen zabruslit. Z mé strany 

je tahle podpora suprová. 

Jak vás program s dětmi 
bavil? I když chápu, že pro 
vás je to „normálka“...
Ale tak normálka... Zase přišly 

i úplně nové děti. Už nahoře 

u prezentace bylo vidět, že ji 

sledovaly, oblékly si výstroj, 

byly nadšené. Takže za sebe 

i za trenéry můžu říct, že 

máme strašně pozitivní dojmy. 

Jakou hlavní myšlenku 
jste se dětem a rodi-
čům snažili předat?
Hlavní je, aby je to bavilo, aby 

byly spokojené, aby se smály. 

U malých dětí je to opravdu 

jenom o té hře a soutěživos-

ti. Proto máme na ledě co 

nejvíc pomůcek, aby si hrály 

a chytlo je to. Až v budoucnu 

ve starších kategoriích se 

z toho stává sport na vyšší 

úrovni, ale tohle je stopro-

centně základ. Chceme, 

aby z toho děti měly radost 

a těšily se na zimák. Pokud 

jsou děti spokojené, působí 

to nějakým stylem i na rodiče 

a ti sem zase přivedou další, 

protože mají známé... Je to 

o hře, zábavě a radosti.

Věříte, že se od vás rodi-
če dozvěděli nové věci?
Ano, v populaci panuje názor, 

že hokej je jeden z nejdraž-

ších sportů. V dnešní době už 

to tak ale není. Samozřejmě 

časově je náročný, ale to 

je podobné jako každý jiný 

sport nebo kroužek. Snažíme 

se pomoct s náklady na za-

čátek, dát dětem co nejvíc 

výstroje můžeme. I tahle akce 

to podpořila. Pokud se děti 

přihlásily a potom budou mít 

zájem o hokej a zaregistrují 

se v jakémkoli klubu, tak 

dostanou od svazu dárkový 

šek v hodnotě 1500 korun. 

A to je na začátek super. 

Startovací sada výstroje stojí 

kolem 3000 korun, takže svaz 

jim z toho prakticky půlku za-

platí. Myslím, že na první dva 

roky jsou náklady minimální. 

Jak jste vůbec spokojen 
počtem dětí v nejnižších 
hradeckých kategoriích?
V základně máme přihlášených 

přes 170 dětí, což je skvělý 

počet. Dostáváme se do situa-

cí, kdy už máme v kategoriích 

relativně hodně dětí. Není to 

jako pět šest let zpátky, kdy 

jsme měli problém vůbec 

nějakou kategorii naplnit, 

abychom mohli hrát. Dneska 

máme dětí hodně, máme to 

od nejmenších zabezpečené 

dobře. Myslím, že v tomhle 

směru určitě nemusíme mít 

o hradecký hokej strach.
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