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Vážení fanoušci hradeckého hokeje,

je před námi nesmírně důležité utkání semifi nálové série, které rozhodne o tom, jestli bude mít první 

„matchpuck“ hradecký Mountfi eld, nebo brněnská Kometa. Už teď je ale jasné, že naši hokejisté zapíší 

aktuální sezónu nesmazatelně do historie hradeckého hokeje. A nejsou k tomu nutně zapotřebí čísla.

Když skončilo čtvrté utkání na brněnském ledě, byli hradečtí fanoušci naprosto v euforii, mě 

nevyjímaje. Říká se, že je jedno, jakým způsobem vyhrajete, hlavně, že tam je výhra. V tomto 

případě to rozhodně neplatí. Proti Brnu totiž nastoupil tým, který byl ochoten pro vítězství padnout. 

A i kdyby v nájezdové loterii byl šťastnější soupeř, dmul by se každý z nás pýchou, že máme 

v Hradci takové mužstvo. Jeden můj kamarád to v esemesce shrnul do dvou slov: Nagano hadr.

Dnešní utkání jeden tým přiblíží fi nálovým branám. Přichází ta pravá chvíle, kdy by se mohla 

ukázat výhoda lepšího postavení v tabulce po základní části. Hradecký Mountfi eld má výhodu 

domácího prostředí, ale tu výhodu musíme hráčům dotvořit právě my. Nejen fantastický kotel, 

ale celý stadion od sektoru A až po R. Tak do toho dejme všechno, stejně jako hráči na ledě. 

Právě dnes můžeme hradecký hokej přiblížit fantastickému postupu do fi nále extraligy.

 

NIC NEŽ HRADEC, OLÉÉÉ!!!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

PO HEROICKÉM 
VÝKONU ŠANCE 
STOUPLY

ÚVODNÍ SLOVO — 3 
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BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

42 Patrik Rybár 1993 9 539 231 217 1,56 93,94 3

90 Ondřej Kacetl 1990 1 20 9 5 12 55,56 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

15 Blaž Gregorc 1990 9 1 4 5 -1 2

19 Martin Pláněk 1991 9 0 2 2 -2 10

4 Jake Newton 1988 9 0 1 1 -3 8

28 Aleš Pavlas 1982 4 0 0 0 -1 0

69 Zdeněk Čáp 1992 5 0 0 0 0 0

13 Martin Štajnoch 1990 9 0 0 0 1 6

67 Stanislav Dietz 1990 9 0 0 0 3 18

23 René Vydarený "A" 1981 9 0 0 0 -1 4

ÚTOČNÍCI

91 Tomáš Knotek 1990 9 4 4 8 -2 4

26 Jaroslav Bednář "C" 1976 9 2 6 8 -4 4

9 Bedřich Köhler 1985 9 1 6 7 2 4

81 Alexandre Picard 1985 9 3 2 5 0 28

27 Rastislav Dej 1988 9 3 1 4 0 4

16 Roman Kukumberg 1980 9 3 1 4 -2 6

96 Richard Jarůšek 1991 9 1 3 4 -1 34

25 Andris Džerinš 1988 6 2 1 3 2 4

22 Jiří Šimánek 1978 9 2 0 2 -1 4

29 Michal Dragoun 1983 9 0 1 1 -2 2

65 Rudolf Červený "A" 1989 1 0 0 0 -1 0

17 Ondřej Kopta 1995 3 0 0 0 -2 2

92 Lukáš Nedvídek 1994 8 0 0 0 -1 2

98 Radovan Pavlík 1998 9 0 0 0 -1 2
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BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

1 Marek Čiliak 1990 8 503 224 213 1,31 95,09 3

50 Karel Vejmela 1996 0 0 0 0 0 0 0

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

36 Jakub Krejčík 1991 8 1 5 6 6 8

63 Ondřej Němec 1984 8 3 0 3 6 0

6 Jozef Kováčik 1980 8 1 1 2 5 2

24 Michal Gulaši 1986 8 1 1 2 7 6

61 Peter Trška 1992 1 0 0 0 0 0

8 Filip Král 1999 5 0 0 0 0 0

71 Tomáš Malec 1982 8 0 0 0 -1 2

64 Tomáš Bartejs 1995 8 0 0 0 0 16

ÚTOČNÍCI

53 Vojtěch Němec 1985 8 4 3 7 5 33

87 Marcel Haščák 1987 8 3 3 6 8 6

20 Hynek Zohorna 1990 8 1 5 6 1 4

91 Marek Kvapil 1985 8 1 4 5 6 2

88 Martin Nečas 1999 8 4 0 4 3 8

95 Alexandre Mallet 1992 8 2 2 4 5 0

10 Martin Erat 1981 7 1 2 3 2 10

26 Martin Zaťovič "A" 1985 8 1 2 3 1 12

57 Jan Hruška 1986 8 1 2 3 5 6

81 Tomáš Vincour 1990 7 0 3 3 -1 14

27 Kamil Brabenec 1976 2 0 0 0 0 0

22 Jan Káňa 1992 3 0 0 0 0 2

5 Tomáš Vondráček 1991 6 0 0 0 1 2

12 Leoš Čermák "C" 1978 6 0 0 0 -1 4

90 Martin Dočekal 1990 8 0 0 0 -1 4

REALIZAČNÍ TÝM

HC KOMETA BRNO

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

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

Libor Zábranský, hlavní trenér

Martin Pešout, asistent trenéra

Kamil Pokorný, asistent trenéra

Jiří Sklenář, trenér brankářů

Miloš Peca, kondiční trenér

Dana Vincourová, fyzioterapeut

Ota Železný, vedoucí mužstva

Petr Ondráček, kustod

Luboš Rozkopal, masér

Filip Ondráček, masér

MUDr. Z. Ziegelbauer, lékař

MUDr. R. Zvolánek, lékař
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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 brněnských 

klubů - Sokola Zbrojovky Brno 

I a Sokola GZ Královo Pole.

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 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, kdy managament zahájil 

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.

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 vyřazovací 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 pozdějšího mistra 

z Litvínova.

Kometa v aktuální sezóně potvrdila, že opět patří do užšího 
okruhu favoritů. Už v základní části během úvodní čtvrtiny 

vedla extraligovou tabulku. I když se ani brněnský tým nevyhnul 
krizovému období, do play off dokráčel ze šesté pozice přímým 
postupem do čtvrtfi nále. Tam se tým majitele a trenéra Libora 
Zábranského vůbec se svým soupeřem nepáral a pražské Spartě 
ukončil sezónu už po čtyřech zápasech. 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 kvarteto Marek 
Kvapil, Martin Erat, Martin Zaťovič a Tomáš Vincour.
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TAHOUNI KOMETY

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 udivoval 

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 zápasech 

a poté během zámořské výluky v ročníku 

2004/05. V obou případech v barvách Zlína.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
SEZÓNA 2016/2017

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

KOMETA MOUNTFIELD HK 3:1
MOUNTFIELD HK KOMETA 5:1
KOMETA MOUNTFIELD HK 4:3 

MOUNTFIELD HK KOMETA 3:4 P 

PLAY OFF 2016/2017

MOUNTFIELD HK KOMETA 0:2
MOUNTFIELD HK KOMETA 3:0
KOMETA MOUNTFIELD HK 8:0
KOMETA MOUNTFIELD HK 0:1 SN

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 146 km 

NEJSTARŠÍ HRÁČ: Kamil Brabenec – 40 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Libor Zábranský – 16 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Radim Zohorna – 198 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Vojtěch Němec  – 177 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Radim Zohorna – 104 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Martin Nečas – 76 kg

ZAHRANIČNÍ HRÁČI: 
Slovensko – Tomáš Malec, Jozef Kováčik, Marcel 
Haščák, Marek Čiliak, Peter Trška 

Kanada – Alexandre Mallet

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 25,11 let

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 dru-

holigové 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 morav-

ské metropoli. Nastoupil v nich k 172 zápasům, 

ve kterých nasbíral 131 kanadských bodů a v minu-

lém ročníku nebylo v Brně produktivnějšího hráče. 

53 Vojtěch Němec
31 let, útočník

Pravoruké křídlo vyniká výborným bruslením 

a kontrolou puku. Už od 19 let to zkoušel 

v zámoří, 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 moskevskému 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
32 let, útočník10 Martin Erat

35 let, útočník

Zkušený reprezentační obránce je další 

výraznou posilou brněnského týmu, i když 

se dlouho spekulovalo o tom, že podepíše 

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 reprezentačním 

dresu odehrál přes 100 zápasů.

63 Ondřej Němec
32 let, obránce
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SPOLU S FANOUŠKY 
V BOJOVÝCH BARVÁCH



 SKÓRUJ PRO...  — 15 

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, a to na www.mountfi eldhk.cz/skorujpro. 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.ý

V DUBNU SKÓRUJ PRO 
MATĚJE REMEŠE

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO PĚTILETÉHO 

MATÝSKA, AŤ BRZY ZAVOLÁ MAMI!

Matýskovi je téměř 5 let a má problémy 

s komunikací. Se svým okolím se slovně 

nedorozumí, používá pouze gesta, některá si 

i sám tvoří. I přes veškerou snahu rodiny jsou

pokroky velmi pomalé, za každou vyslovenou 

slabikou jsou hodiny a hodiny obtížné práce. 

Maminka stále čeká na jeho první větu, moc 

ráda by od Matýska slyšela obyčejně zavolání

MAMI. 

Pro Matýska se nabízelo jediné možné řešení 

dané situace – návštěva speciální školky. Rodina 

však bydlí 75 km od Hradce Králové a nebylo možné, 

aby denně Matýsek dojížděl. Jedinou možností bylo, 

aby byl na  internátě 3 dny v týdnu. Naštěstí si ve školce

rychle zvykl a již jsou vidět první pokroky.

Získané peníze by maminka využila na léčebnou a rehabilitační 

péči a na dopravu do Hradce Králové za Matýskem.
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www.mountfi eld.cz

oddechový čas“„Dopřejte si
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Jedním z nejzkušenějších hráčů hradeckého Mountfi eldu 
je René Vydarený. 35letý obránce hraje v české nejvyšší 

soutěži už 12. sezónu a své si odehrál také v zápasech play off, 
kterých má za sebou už 70. Vůbec první titul získal už 
v 19 letech, když za velkou louží dobyl Memorial Cup. 
Následoval další v bratislavském Slovanu a také stříbrná 
medaile ze světového šampionátu. Teď se bije v semifi nálové 
sérii po dlouhých devíti letech.

RENÉ VYDARENÝ: 
ON BYL V BRNĚ NĚJAKÝ 
PRVNÍ ZÁPAS?

Byl jsi hodně pomlácený 
z posledního zápasu?
Každá rána v tu chvíli zabolí, 

mě asi nejvíc ta z druhé 

třetiny, ale rozhodně se to 

vyplatilo. Byli jsme v tom 

utkání hodně obětaví a víc 

nebo míň to schytal každý. 

My se takto snažíme hrát 

každý zápas, ale ne pokaždé 

to vyjde. V tu chvíli si ty rány 

ani neuvědomujete, ale bloky 

jsou hodně důležité. Je to 

vidět především při oslabení, 

v jedné chvíli to šlo rychle 

za sebou, blok od jednoho 

útočníka, pak od druhého 

a vzápětí ještě třetí před 

brankou. To bylo hodně dobré, 

to už je pak ani nepočítáte.
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Je to asi ten jediný 
možný přístup, jak se 
dá Brno porazit?
Už to párkrát zaznělo, Kometa 

má kvalitnější mančaft, mají 

vyrovnanější lajny, než mi, 

takže tohle je ten způsob, 

jak se dají porazit. Přidat 

do toho něco extra navíc, 

právě té obětavosti.

Máte zpět výhodu 
domácího prostředí, je to 
pro tým hodně zásadní?
Svým způsobem by to měla 

být výhoda, ale v tomto roce 

je to trochu jinak. Kromě 

série Brna se Spartou týmy 

vyhrávají i prohrávají jak 

doma, tak i venku. Hodně 

se to vyrovnává. Je ale 

pravda, že je jednodušší 

připravit se na jedno domácí 

utkání, než když hrajete 

dvě za sebou, takže teď už 

bych to bral jako výhodu.

Zatím má liché zápasy 
lepší Brno a vy na to 
následně reagujete, má 
to nějakou souvislost?
Ono to tak v zápasech, 

které jdou hned za sebou, 

vždycky je. Když ten první 

vyhrajete, víte, že ten druhý 

bude mnohem těžší a pokud 

ten první prohrajete, vynaloží 

mnohem větší úsilí, aby 

vyhrál ten druhý. Podle 

mě je to přirozená věc.

Jak jste se dokázali dát 
tak dohromady po tom 
prvním zápase v Brně?

Jakém prvním zápase? :-) 

O žádném nevím. :-)  To se 

ani nedá nazvat zápasem. 

Já jsem to jednou zažil. 

V Kanadě jsme měli velice 

dobré mužstvo, první kolo 

jsme vyhráli 4:0, ve druhém 

jsme vedli 3:0 na zápasy a pak 

jsme dostali desítku. To se 

stát prostě může. Důležité 

je to hned vypustit a jít dál. 

Pak to dopadne, že nám sice 

dali osm gólů, my jen jeden, 

ale výsledkově je to 1:1.

Mohla by být po takovém 
průběhu psychická 
výhoda na vaší straně?
Každý zápas je úplně 

jiný a my vůbec nevíme, 

co se může stát.
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V Brně je sektor hostí 
takový malý trojúhelník 
v modrobílém oceánu. 
Vnímali jste své fanoušky?
Jasně, že ano. Byli slyšet, 

navíc jsou hodně blízko 

od naší střídačky, takže 

jsme o nich moc dobře 

věděli a mohli nám.

Jaká byla cesta 
z Brna domů?
Ono se vždycky říká, že 
každá modřina míň bolí 
po vítězném zápase. Vracelo 
se nám ve skvělé náladě.
Na jaké zápasy z play off 
nejvíce vzpomínáš?
Mně osobně se nejvíce 

vybavují sedmé zápasy. 

Jednotlivá utkání jdou velice 

rychle po sobě a v paměti 

pak mají své místo ta, která 

znamenala konečný postup, 

nebo konečný neúspěch. Teď 

na první se mi vybavuje sedmé 

vítězné utkání série Budějovic 

proti Karlovým Varům. Ty 

další zápasy už po nějaké 

době začínají splývat.

Je série s Brnem 
v něčem specifi cká?
Zatím nevím. Vše má asi 

podobný průběh. Na začátku 

je tam hodně energie, pak 

jedete na druhé místo, kde 

je zase tlak na domácí tým 

a od pátého utkání už je to 

zase hodně taktická bitva.

Co tobě nejvíce pomáhá 
k tomu, aby sis odpočinul 
v takto náročném 
období sezóny?
Samozřejmě rodina, 

bezpochyby. Přijet domů 

a zapomenout trochu na ten 

hokej. To mně strašně moc 

pomáhá. Pak můžu zase 

druhý den vyjet na led 

a nechat v zápase všechno.
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HRADEČTÍ MLADŠÍ 
DOROSTENCI OPANOVALI 
MEMORIÁL JANA MARKA 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Dlouho bojovali o postup na Mistrovství České republiky, 
které se konalo před zraky jejich domácích fanoušků. 

Jenže plány svěřencům Petra Luštince zhatili hokejisté 
pražské Sparty, kteří je v semifi nále play off vyřadili a sami 
pak turnaj ovládli. Mladší dorost Mountfi eldu si spravil chuť 
na Memoriálu Jana Marka, kde Východočeši získali zlaté 
medaile s výběrem, který by měl jejich věkovou kategorii 
reprezentovat v následující sezóně.

Turnaj proběhl během 

prvního dubnového víkendu 

v Jindřichově Hradci a krom 

domácích pořadatelů 

a královéhradeckých 

hokejistů se memoriálu 

zúčastnily také 

celky Havlíčkova 
Brodu, Rytířů z Kladna 

a Pirátů z Chomutova. 

Celkem deset utkání se 

rozložilo do pouhých dvou 

dnů, v sobotu i neděli tak bylo 

na programu hned pět zápasů.

Lvi do turnaje nevstoupili 

ideálně, hned v prvním 

duelu podlehli Kladnu 2:4, 

ještě týž den si ale reputaci 

napravili, poté co porazili 
domácí Jindřichův Hradec 

2:1. V neděli si pak připsali 
další těsné vítězství 3:2 
nad Chomutovem, a když 

při svém závěrečném 

vystoupení zdolali Havlíčkův 
Brod 6:5 po samostatných 

nájezdech, mohli se jít radovat 
ze zisku turnajové trofeje!

KLUCI MAKALI, HRÁLI 
DOBŘE, CHVÁLIL KOUČ 
LUŠTINEC

Trenér Petr Luštinec si chtěl 

udělat jasno v kvalitě hráčů pro 

nadcházející ročník. „Turnaj 

byl vypsán pro ročníky 2001 

a mladší, my tam jeli s ročníky 

2002 a 2003, tedy s mladším 

dorostem na příští sezónu. 

Dali jsme šanci některým 

hráčům z 8. třídy, kteří tam 

podávali dobré výkony, ale 

obstáli i ostatní hráči. Jediný, 
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HRÁČI SEDMÝCH TŘÍD 
SKONČILI V HOCKEY TOUR 
2004 NA DRUHÉM MÍSTĚ!

Hradecký mládežnický 
hokej dosáhl 

v minulých dnech dalšího 
velkého úspěchu. Hráči 
sedmých tříd se v rámci 
seriálu Hockey Tour 2004 
probojovali až na fi nálový 
turnaj do Uničova, kde 
ve velké konkurenci 
usilovali o prvenství 
v celém ročníku. Jejich 
cesta však skončila těsně 
pod vrcholem, když 
nezvládli fi nálový zápas 
s pražskou Kobrou.

Hradecký mládežnický hokej 

dosáhl v minulých dnech 

dalšího velkého úspěchu. 

Hráči sedmých tříd se v rámci 

seriálu Hockey Tour 2004 

probojovali až na fi nálový turnaj 

do Uničova, kde ve velké 

konkurenci usilovali o prvenství 

ZÁPASY MOUNTFIELDU HK:

Rytíři Kladno – Mountfi eld HK 4:2

Branky HK: Janda, Šedivý

Nejlepší hráč utkání: Denis Vacek

Mountfi eld HK – KLH Vajgar J. Hradec 2:1

Branky HK: Jušta, Pajer

Nejlepší hráč utkání: Tomáš Sajdl

kdo jel z ročníku 2001, byl 

gólman Vacek. Zkoušeli 

jsme i Maxmiliána Kommu 

z Tábora, který se také 

osvědčil,“ pochvaloval si 

lodivod hradeckého celku.

Ten byl s průběhem memoriálu 

spokojen. „Turnaj byl kvalitní, 

hráli jsme s mužstvy, které 

jsme v sezóně nepotkali. Kluci 

hráli s o rok či dva staršími 

soupeři. Odehráli jsme čtyři 

kvalitní utkání a musím 

hochy pochválit, jelikož 

makali a odehráli celý turnaj 

dobře. Aktuálně se k nám 

do týmu přesunuli kluci z 8. 

třídy, kteří s námi budou dál 

trénovat,“ nastiňoval rovněž 

i současný program mužstva 

kouč mladšího dorostu.

Piráti Chomutov – Mountfi eld HK 2:3

Branky HK: Boštík, Šedivý, Janda

Nejlepší hráč utkání: Daniel Šedivý

BK H. Brod – Mountfi eld HK 5:6sn

Branky HK:  Janda 3, Boštík, Pajer, 

roz. náj. Pajer

Nejlepší hráč utkání: Martin Janda

KONEČNÉ POŘADÍ 
MEMORIÁLU 
JANA MARKA

1. Mountfi eld HK

2. BK Havlíčkův Brod

3. KLH Vajgar J.Hradec 

4. Rytíři Kladno

5. Piráti Chomutov

Vacek, Sajdl – Naar, Perička, Heligr, Pelda, Táborský, Němec, Králik – Kašpar, 

Janda, Boštík, Jušta, Šedivý, Komma, Pajer, Budina, Souček, Beneš Matěj.

SESTAVA MOUNTFIELDU HK:
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v celém ročníku. Jejich cesta 

však skončila těsně pod 

vrcholem, když nezvládli fi nálový 

zápas s pražskou Kobrou.

Finálový turnaj byl na programu 

ve dnech 

25. – 26. března v moravském 

Uničově. Týmy byly rozděleny 

do dvou čtyřčlenných skupin, 

přičemž Mountfi eld byl zařazen 

k pražské Spartě, Šumperku 

a Vítkovicím. Utkání se hrála 

na dva poločasy o dvaceti 

minutách a úspěšnější 

z každého z nich dostal 

2 body. Celkový vítěz utkání 

bral navíc ještě jeden bod. 

První tým skupiny se utkal 

s vítězem druhé skupiny, 

ve které hrály Kobra Praha, 

Plzeň, Pardubice a Kladno, 

o celkové vítězství v turnaji.

Hradecký tým čekal na úvod 

jeden z nejtěžších možných 

soupeřů – Sparta Praha. Přes 

prohru v prvním poločase se 

Lvi dokázali o pauze vzchopit 

a soupeři porážku oplatili. 

Stejný průběh mělo i v pořadí 

druhé utkání se Šumperkem. 

Závěrečný zápas ve skupině 

završili mladí Východočeši 

duelem proti Vítkovicím, 

ZÁPASY MOUNTFIELDU HK:

CELKOVÉ POŘADÍ 
FINÁLOVÉHO 
TURNAJE

1. Kobra Praha

2. Mountfi eld HK

3. Šumperk

4. Pardubice

5. Plzeň

6. Vítkovice

7. Sparta Praha

8. Kladno

Pavlíček, Bárta, Jerman, Pavelka, Sýkora, Řehák, Kulhánek, Veselý, 

Novotný, Petr, Brožek, Pavlata, Kudrnáč, Jirásek, Kodym, Páv.

SESTAVA MOUNTFIELDU HK:

Mountfi eld HK – Sparta Praha 0:2, 1:0

Mountfi eld HK – Šumperk 0:1, 2:0

Mountfi eld HK – Vítkovice 3:1, 3:0

Mountfi eld HK – Kobra Praha 1:7

které dokázali přehrát v obou 

částech a vybojovali si tak 

účast ve fi nálovém klání. To 

v pozměněném formátu hraném 

na 3×15 minut ovládla Kobra 
Praha, když porazila hradecké 

mladíky 7:1 a zaslouženě 

se mohla radovat 

z mistrovského titulu.

Pro Hradec je však stříbro 

obrovským úspěchem, což 

také v závěru svými slovy 

potvrdil i hlavní trenér Jiří 

Janoušek ml. „Přestože naše 
hra měla do optimálního 
výkonu hodně daleko, 
nedařila se kombinace 
a výkony jednotlivců zůstaly 
za očekáváním, obsadili 
jsme vynikající druhé místo. 
Klukům bych chtěl poděkovat 
za bojovnost a srdce, 
které na ledě nechali. Dále 
trenérům Jiřímu Janouškovi 
st. a Pavlu Kodymovi 
za vedení týmu,“ zhodnotil 

fi nálový turnaj Jiří Janoušek ml.
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