
Sezóna 2015/16 / ČF1 + ČF2   ročník: 3 / číslo: 23 / zdarma

HOSTÉ

14. 3. v 18:00
15. 3. v 17:20

PLAKÁT: Brian Ihnačák

NEJEN TO TI UMOŽNÍ HOKEJKA - ZAPIŠ SE NA WWW.HOKEJKA.CZ

Streamy z Tipsport extraligy zdarma.
Přímá diskuze s osobnostmi českého hokeje.

Soutěže o zajímavé ceny včetně zájezdu na MS 2016. 
Výhodnější podmínky nákupu suvenýrů reprezentace.

Přednostní nákup vstupenek na zápasy reprezentace.
Přehled o všem, co se děje v hokejovém světě v Hokejka HUBu.



Příjemný čtvrtfi nálový večer, vážení fanoušci hradeckého hokeje,

tak je to konečně tady. Po 52 zápasech základní části jdeme do série, která defi nitivně rozhodne 

o tom, jestli ta třetí sezóna Mountfi eldu HK v Hradci Králové bude tou nejúspěšnější. Poprvé si 

vychutnáme první dva duely čtvrtfi nálové série na domácím hřišti a sami hokejisté věří, že to bude 

pro náš tým výhodou. Já ostatně také, vždyť právě před vlastním publikem předváděli hradečtí hráči 

během základní části výborné výsledky a pouze čtyřikrát odcházeli z domácího ledu bez zisku bodu.

Série proti BK Mladá Boleslav byla v této sezóně nesmírně vyrovnaná. Hned třikrát dospěly zápasy 

až do samostatných nájezdů. Ve vyřazovací části se klade mnohem větší důraz na defenzívu 

a právě obrana bude proti tomuto soupeři hodně důležitá. Vždyť Boleslav měla v základní části 

největší počet střel na branku. Více než jasný lídr z Liberce, nebo ofenzivně laděná Sparta.

Důležité zápasy v hokeji hodně bolí a právě takové souboje mají teď hráči před sebou. Už není 

čas na ohlížení se doprava, doleva. Je zapotřebí se semknout, ukázat sílu celého týmu 

a především dát důraz ta to, co vedlo k úspěchu i u Dumasových mušketýrů –

 „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. To rozhodně funguje i ve sportu.

A TI VŠICHNI JSOU NEJEN NA LEDĚ, ALE TAKÉ V HLEDIŠTI. 

TAK VYCEŇME ZUBY A POJĎME DO BOJE!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

JEDEN ZA VŠECHNY, 
VŠICHNI ZA JEDNOHO

PARTNEŘI
Mountfield HK

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



BK MLADÁ BOLESLAV

František Výborný, hlavní trenér

Marian Jelínek, asistent trenéra

Jan Vidner, kondiční trenér

Radek Haas, trenér brankářů

Vladimír Kopecký, vedoucí mužstva

Martin Tondr, masér

Oldřich Kopecký, kustod

Vladimír Mašek, kustod

David Vrbický, fyzioterapeut

MUDr. R. Langer, MUDr. L. Hartmann, lékaři

BK Mladá Boleslav, Na Vinici 31, 293 01 Mladá Boleslav

Klubové barvy: zelená a bílá
www.bkboleslav.cz

REALIZAČNÍ TÝM

MOUNTFIELD HK

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

90 Ondřej Kacetl 1990 42 2417 1056 967 2,21 91,57 2
31 Adam Svoboda 1978 15 752 350 313 2,95 89,43 0

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

33 David Rittich 1992 48 2849 1455 1335 2,53 91,75 5
82 Milan Řehoř 1984 1 65 22 22 0 100 1
99 Martin Růžička 1987 9 282 148 136 2,55 91,89 1

Vladimír Kýhos, hlavní trenér

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Michal Tvrdík, asistent trenéra 

Václav Sýkora, asistent trenéra-konzultant  

Marian Voda, kondiční trenér

Bc. Petr Picka, videotrenér

Robert Horyna, trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva

Tomáš Bartoň, masér

Aleš Smotlacha, kustod

Jakub Dudek, fyzioterapeut

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

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

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

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 4 — PRVNÍ KOLO PLAY OFF

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

29 Karel Pilař 1977 47 7 19 26 0 66
7 Peter Frühauf 1982 31 4 14 18 5 8

19 Martin Pláněk 1991 51 2 11 13 1 22
23 René Vydarený "C" 1981 37 2 9 11 1 16
69 Zdeněk Čáp 1992 37 1 8 9 2 16
67 Stanislav Dietz 1990 50 2 3 5 3 26
16 Jiří Vašíček 1980 35 0 4 4 3 34
71 Filip Hronek 1997 40 0 4 4 3 20
5 Karel Plášil 1994 13 1 0 1 -2 4

95 Štěpán Havránek 1997 2 0 0 0 0 0
18 Aleš Pavlas 1982 3 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

26 Jaroslav Bednář "A" 1976 50 13 29 42 2 44
64 Brian Ihnačák 1985 52 17 17 34 8 46
41 Adam Courchaine 1984 48 17 13 30 -3 8
65 Rudolf Červený 1989 51 14 13 27 13 22
27 Rastislav Dej 1988 52 15 7 22 6 26
21 Jaroslav Kudrna 1975 43 12 10 22 3 38
87 Antonín Honejsek 1991 34 7 12 19 0 14
91 Tomáš Knotek 1990 49 5 10 15 -2 18
22 Jiří Šimánek "A" 1978 41 4 10 14 5 18
61 Roman Kukumberg 1980 40 7 5 12 4 18

9 Bedřich Köhler 1985 46 5 5 10 -14 14
86 Tomáš Mertl 1986 9 4 2 6 5 31
97 Lukáš Vantuch 1987 22 1 1 2 -8 18
37 Jan Berger 1989 3 1 0 0 1 2
37 Tomáš Rousek 1993 2 0 0 0 -1 0
20 David Švagrovský 1984 2 0 0 0 0 2
92 Lukáš Nedvídek 1994 3 0 0 0 0 0
93 Patrik Miškář 1996 3 0 0 0 0 0
93 Petr Beránek 1993 5 0 0 0 0 0
62 Radek Pilař 1996 5 0 0 0 -1 0
89 Tomáš Bulík 1985 8 0 0 0 -2 2
25 Radovan Pavlík 1998 18 0 0 0 -5 8
17 Ondřej Kopta 1995 21 0 0 0 2 10

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

13 Marek Trončinský 1988 48 3 25 28 2 36
20 Matěj Stříteský 1990 49 5 14 19 13 36

4 Tomáš Voráček 1990 52 3 10 13 26 56
74 Ctirad Ovčačík 1984 48 5 5 10 9 28
23 Jiří Kučný 1983 43 0 5 5 -4 66
34 Jan Holub 1983 35 1 3 4 -3 32
12 Martin Rýgl 1986 21 0 4 4 -1 18
51 Mitja Robar 1983 18 0 1 1 8 10
14 Václav Kočí 1979 3 0 0 0 -2 4
10 Peter Trška 1992 4 0 0 0 4 0

ÚTOČNÍCI

55 Tomáš Urban 1985 47 17 16 33 2 44
96 Richard Jarůšek 1991 50 14 16 30 7 34
71 Tomáš Hyka 1993 47 12 18 30 16 22
25 Radan Lenc 1991 47 16 12 28 24 28

9 David Výborný 1975 42 8 17 25 4 20
30 Dominik Pacovský 1990 49 15 8 23 4 16
84 Lukáš Pabiška 1984 44 13 8 21 8 20

8 Michal Bárta 1987 50 6 14 20 -4 42
21 Jakub Klepiš 1984 23 6 12 18 2 20
24 Tomáš Klimenta 1984 45 8 7 15 8 14
26 Martin Látal 1988 35 3 8 11 -7 55
87 Pavel Musil 1992 38 7 2 9 0 14
16 Radim Hruška 1984 47 3 4 7 -5 22
81 Zdeněk Kubica 1986 17 2 2 4 0 0
97 Ivan Ďurač 1997 12 1 0 0 1 0
92 Jiří Rys 1992 2 0 0 0 -1 0



VIZITKA SOUPEŘE — 7 6 — PRVNÍ KOLO PLAY OFF

protlačit do kvalifi kace nahoru. 

Spolu prožívali zklamání ve třetí 

nejvyšší soutěži v devade-

sátých letech. Jen extraligu 

si zahráli už v roce 2008.

Také ve srovnání výroby umělé-

ho ledu nemá ani jeden z rivalů 

výrazněji navrch – v Boleslavi 

se poprvé mrazilo v listopadu 

1956, v Hradci 11. ledna 1957. 

Dokonce i na zápasy mistrov-

ství světa si mohli dojít příznivci 

obou oddílů. V Boleslavi se 

hrály zápasy o sedmé až 

dvanácté místo v roce 1959, 

do Hradce Králové zavítalo 

na přelomu let 2001 a 2002 

mistrovství světa dvacetiletých.

No a zajímavé výsledky z his-

torie? Remíza 8:8 v závěru 

sezóny 1966-67 asi nadělala 

hodně vrásek oběma trenérům. 

V sezóně 1977-78 si Boleslav 

přijela do Hradce pro debakl 

1:11, v sezóně 1988-89 sice 

vyhráli hokejisté Stadiónu 

doma druhou třetinu 2:0, ale 

to už snižovali na 2:3 a nako-

nec prohráli 2:8. Z posledních 

soubojů v extralize se určitě 

příznivci obou soupeřů pamatují 

zejména na loňskou lednovou 

výhru Hradce v poměru 7:2.

S hradeckým hokejem jsme 

časem putovali celou sezónu, 

tak se pojďme podívat 

na významné milníky dnešního 

soupeře a na vzájemné 

souboje slovy historie. 

V Mladé Boleslavi se bruslilo 

a veslovalo organizovaně už 

od roku 1879 a lední hokej 

hráli boleslavští už na počátku 

dvacátých let minulého 

století, jako jedni z prvních 

na českém venkově. Ostatně 

právě zápas boleslavských 

hokejistů se zálohou pražské 

Slávie byl v polovině dvacátých 

let minulého století tím, co 

vedlo pardubické a hradecké 

sportovce k tomu, aby 

od bandy hokeje přešli 

k hokeji kanadskému.

Na počátku třicátých let byl 

Bruslařský klub Mladá Boleslav 

u založení Východočeské 

župy. Byl dokonce i prvým 

župním mistrem – po fi nálo-

vém vítězství nad Bruslařským 

klubem Hradec Králové. 

První souboje Hradce Králové 

a Mladé Boleslavi jsou tedy 

letité, slovy tehdejšího tisku 

„tradicionelní“. Už v roce 1931 

ale přešli boleslavští do nově 

založené Severočeské župy. 

Pak si dokonce zahráli v prvých 

dvou ročnících nově vytvořené 

nejvyšší soutěže (1936-1938).

S odchodem soupeře 

do Severočeské župy vzájemné 

zápasy na dvě dekády ustaly, 

ale na začátku padesátých let, 

s počátkem formování druho-

ligové soutěže, tradiční rivalita 

pokračovala v podstatě v každé 

sezóně až do roku 1973. Spolu 

pak oba rivalové sestoupili 

z České národní ligy v roce 

1973, ve vzájemných zápasech 

ve třetí nejvyšší soutěži se snažili 

Dnešní a zítřejší soupeři mají k sobě blíže než oněch 
osmdesát kilometrů po silnici.

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

MOUNTFIELD HK BK MLADÁ BOLESLAV 3:2p
BK MLADÁ BOLESLAV MOUNTFIELD HK 4:1
MOUNTFIELD HK BK MLADÁ BOLESLAV 9:2
BK MLADÁ BOLESLAV MOUNTFIELD HK 1:2

SEZÓNA 2014/2015

DOMÁCÍ HOSTÉ SKÓRE

BK MLADÁ BOLESLAV MOUNTFIELD HK 4:1
MOUNTFIELD HK BK MLADÁ BOLESLAV 1:2sn
BK MLADÁ BOLESLAV MOUNTFIELD HK 2:3sn
MOUNTFIELD HK BK MLADÁ BOLESLAV 2:3sn

SEZÓNA 2015/2016

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Sezóna 1983-84 a momentka ze zápasu obou rivalů. Ani jednomu z nich se v sezóně příliš nedařilo.
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96 Richard Jarůšek
24 let, útočník

Také brněnského rodáka na ledě nepřehléd-

nete, a to především díky jeho plnovousu, 

důrazem a tahem na branku. Hokejově se 5 let 

zoceloval ve Znojmě vedle Martina Pláňka, 

či Ondřeje Kacetla. Před sezónou neměl 

na soupisce jisté místo a nakonec skončil 

druhý v týmové produktivitě a dal svůj první 

gól v reprezentaci na Channel One Cupu.

13 Marek Trončinský
27 let, obránce

Hlava i tělo mladoboleslavské obrany. 

V minulé sezóně se ofenzivně laděný bek 

nevešel do sestavy v Třinci, o to víc si 

užívá nové angažmá, kde má mnohem více 

prostoru. S 28 kanadskými body nejpro-

duktivnější obránce týmu se zkušenostmi 

z KHL a několika reprezentačními starty.

55 Tomáš Urban
30 let, útočník

Nejproduktivnější hráč Mladé Boleslavi 

v základní části. Do týmu přišel před sezónou 

na hostování z Liberce a prožil skvělý rok. 

Nepřehlédnutelný 202cm vysoký útočník byl 

vidět nejen díky svým parametrům a dokonce 

přišla pozvánka do reprezentace. Ve 30 letech 

tak reprezentoval ČR na Channel One Cupu.

9 David Výborný
41 let, útočník

Kapitán a týmová ikona. V Mladé Boleslavi 

odehrál Výborný svou pátou sezónu, a i když 

produktivita nejstaršího hráče nebyla taková 

jako v minulosti, svou rolí v mužstvu je nenahra-

ditelný. Už na startu aktuální sezóny ale prohlá-

sil, že na 99% bude jeho polední. Pětinásobný 

mistr světa s více než pěti sty odehranými 

zápasy v NHL. Není třeba cokoliv dodávat.

STŘÍPKY HISTORIE

TAHOUNI BK MLADÁ BOLESLAV

No a zajímavé výsledky z his-

torie? Remíza 8:8 v závěru 

sezóny 1966-67 asi nadělala 

hodně vrásek oběma trenérům. 

V sezóně 1977-78 si Boleslav 

přijela do Hradce pro debakl 

1:11, v sezóně 1988-89 sice 

vyhráli hokejisté Stadiónu doma 

druhou třetinu 2:0, ale to už 

snižovali na 2:3 a nakonec 

prohráli 2:8. Z posledních 

soubojů v extralize se určitě 

příznivci obou soupeřů pamatují 

zejména na loňskou lednovou 

výhru Hradce v poměru 7:2.

Hradecký útočník Zdeněk Uhlíř před boleslavským brankářem při domácím zápase Spartaků.

Jeden z nejstarších hokejových 
odznaků připomínající půlstoletí 
bruslení a hokeje v Mladé Boleslavi

Ani vysoká výhra 7:3, popsaná v referátu 
nepomohla domácím od sestupu 

ze druhé nejvyšší soutěže



10 — SOUTĚŽ

PREMIUM

www.prevital.eu

JAK NA TO? 
Stačí, když si ve FORTUNA 

aréně zakoupíte za 50 korun 

u hostesek gumové puky spolu se 

samolepkami. Jednu z nich nalepíte 

na puk, druhou si ponecháte.

V průběhu 2. přestávky pak 

proběhne soutěž, se kterou vás 

seznámí moderátor zápasu.

SOUTĚŽ

VELKÁ SOUTĚŽ S FIRMOU 
BEKO O PRAČKU A DALŠÍ CENY

Během druhého utkání čtvrtfi nálové série Česká Pojišťovna play off 15. března budete mít 
možnost vyhrát s fi rmou Beko. První cenou je pračka BEKO WMY 61283 CS PTLB2 

v hodnotě 14 490,- Kč!

1. cena: 
PRAČKA

2. a 3. cena: 
MIKINA 

S KAPUCÍ





www.mountfi eld.cz

oddechový čas“„Dopřejte si



ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM — 17 16 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

Ondro, třetí čtvrtfi nále v řadě, 
tady v Hradci Králové. Už 
to zní poměrně dobře, že?
To je sice pravda, ale nám to 

letos rozhodně nestačí. Ano, 

splnili jsme první dílčí cíl, kterým 

bylo skončit do čtvrtého místa 

a tím pádem začínat play off 

na domácím ledě. To ale roz-

hodně nebyl konečný cíl, to byl 

předpoklad k tomu, abychom 

měli výhodu svého prostředí, 

svých skvělých fanoušků a vy-

užili toho k postupu do semifi -

nále. Pro to uděláme všechno.

Jak bys zhodnotil zá-
kladní část, která přines-
la Hradci zatím nejlepší 
umístění v historii klubu?
Už před sezónou jsme věděli, 

že se tady vytvořil asi nejsilnější 

tým, který v Hradci kdy byl, 

a podle toho na nás také byly 

kladeny určité nároky. Přesto 

jsme si prošly několika výkyvy, 

kdy se nám příliš nedařilo. My 

se ale musím odrazit od zá-

pasů, ve kterých jsme hráli 

přesně ten hokej, který musíme 

DOMÁCÍ ZÁPASY SE 
SPARTOU A LIBERCEM 
NÁM UKÁZALY CESTU,
ŘÍKÁ ONDŘEJ KACETL

Třikrát nastoupil v letošní základní části proti Mladé 
Boleslavi v brankovišti Mountfi eldu HK Ondřej Kacetl a ve 

všech případech se rozhodovalo až v samostatných nájezdech. 
V každém duelu byl 25letý gólman velkou oporou hradeckému 
týmu, vždyť dohromady inkasoval za 195 minut hry pouhých 
5 branek. Jako týmová jednička vstupuje „Káca“ také do 
čtvrtfi nálové série.

předvádět. Především mám 

na mysli poslední domácí duely 

proti Liberci a Spartě, kdy jsme 

si potvrdili, že máme i na ty nej-

lepší soupeře a ukázali nám tu 

správnou cestu. Chce to jen dát 

do každého střídání maximum 

a já věřím, že máme na to, aby-

chom to dotáhli daleko. Chce 

to pokoru, trpělivost, maximální 

soustředění a nasazení. Pak 

určitě potěšíme naše skvělé 

fanoušky, kteří nás podporují 

celý rok a byli prostě fantastičtí.

Vidíš ty osobně jako výho-
du, že můžete zahajovat 
čtvrtfi nálovou sérii doma?
Určitě. Když se podíváme na 

tabulku, tak ve svém prostředí 

jsme byli mnohem úspěšnější, 

než venku a právě to potřebu-

jeme v prvních dvou zápasech 

série potvrdit. Musíme Bolce 

i fanouškům ukázat, že my 

jsme ti, kteří budeme doma 

udávat tempo, hrát svou hru 

a půjdeme si za vítězstvím.

Mladá Boleslav má svou 
velkou zbraň v rychlých 
protiútocích, na to je určitě 
potřeba dávat si pozor…
V play off si opravdu nevybereš, 

bude se hrát jiný hokej, budou 

to zápasy na krev a je téměř 

jedno, kdo sedí na druhé stří-

dačce. Boleslav má, jak jsi říkal, 

výborný přechod do útočného 

pásma. Každý získaný puk 

rychle otočí proti nám a s ka-

ždou akcí jdou do brány. Je 

na nás, abychom byli připraveni 

a naopak využili jejich chyb.

Koho vidíš jako největší 
persóny v Mladé Boleslavi?
Rozhodně mají své lídry. Stačí 

se podívat na hráče s céčkem, 

Vyba (David Výborný, pozn. 

redakce), to je velký pojem. 

Určitě Klepa (Jakub Klepiš), 

z obránců Tronča (Marek 

Trončinský), nebo brankář Riťa 

(David Rittich), se kterým se 

velice dobře znám a na svůj 

mladý věk už vyrostl v oporu 

týmu. Celkově si ale myslím, že 

hrají především týmově a pomá-

hají si navzájem. V tom musíme 

být minimálně stejně dobří.

Zmínil jsi zápasy proti 
Liberci a Spartě. To byla 
hra, která určitě vede 
k úspěchu i v utkáních 
ve vyřazovací části…
Tam jsme přesně ukázali to, 

co vede k úspěchu. Touhu 

vyhrát, jít si za tím vítězstvím 

od první do poslední minuty 

a ukázat soupeři svou sílu. 

Pokud tohle předvedeme, 

věřím, že postoupíme.



MLÁDEŽ — 19 

Osmé místo po základní části, takový byl cíl hráčů pod 
vedením trenéra Aleše Krátošky. Právě tato pozice 

totiž jako poslední zajišťovala začátek vyřazovacích bojů 
na domácím ledě, což je v play off nesporná výhoda. 
A Hradečtí tento úkol splnili – v prvním extraligovém ročníku 
po sedmi letech obsadili symbolicky dokonce sedmou 
příčku, která jim do osmifi nále přidělila liberecké Tygry.

JUNIOŘI DVAKRÁT 
UDOLALI LIBEREC

S těmi měli Východočeši vyrov-

nanou bilanci ze základní části, 

a proto nad prvním utkáním visel 

velký otazník, čemuž odpovídal 

i průběh samotného duelu. Góly 

padaly hlavně v úvodní periodě. 

Nejprve se prosadili hosté. 

Posléze Hradečtí otočili, aby 

Liberec opět vyrovnal. Na bran-

ku Miškáře z konce druhé třetiny 

už však hosté odpověď nenašli 

a Lvi se tak mohli radovat z prv-

ního „bodu“ po těsné výhře 3:2.

I start druhého klání následu-

jící den „poznamenalo“ hned 

několik gólů. Hradečtí v první 

desetiminutovce skórovali 

hned dvakrát, další dva zásahy 

přidali i v posledních deseti 

minutách, a celkové skóre 

hovořilo jasně: 4:1 pro domácí! 

Ti se v důležitém zápase museli 

obejít bez tří „vyfaulovaných“ 

hráčů, které nahradili členové 

staršího dorostu. Ti ale v utkání 

bohatém na trestné minuty 

obstáli a Hradec mohl odjet pod 

Ještěd s vědomím mečbolu.

JEŠTĚ PŘED A-TÝMEM ZAČALO PLAY 
OFF HRADECKÉ MLÁDEŽI. A V JEDNOM 
PŘÍPADĚ TAKÉ RYCHLE SKONČILO...

Fanoušci ledního hokeje mohli v Hradci Králové zavítat na zápasy vyřazovací části ještě před 
tím, než se do boje pustí vlajková loď Mountfi eldu HK, tedy jeho A-tým. Ještě před ním 

totiž play off začalo juniorům a starším i mladším dorostencům. A zatímco nejstarší i nejmladší 
kategorie zaválela, svěřencům trenéra Jiřího Slabého sezóna vcelku rychle skončila...

DALŠÍ ZÁPASY:

12. 3. Liberec – Mountfi eld HK 16:00

13. 3. Liberec – Mountfi eld HK 18:30
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Suverénní základní 
část a o něco slabší 

nadstavba, tak by šlo 
ve zkratce shrnout průběh 
letošního ročníku v podání 
mladšího dorostu. Ten si 
nakonec vybojoval třetí místo 
v nadstavbové skupině B, 
které mu přisoudilo 
hokejisty Přerova.

S ním hráči pod vedením 

trenéra Karla Soudka v průběhu 

základní části a nadstavby se-

hráli hodně vyrovnané bitvy, byť 

ve všech případech s vítězným 

koncem pro Hradec (avšak dva-

krát až nad rámec standardních 

šedesáti minut). Jenže pokaždé 

se tak stalo jen rozdílem jediné-

ho gólu, a proto by bylo bývalou 

velkou chybu Zubry podcenit.

Hradečtí však k začátku 

vyřazovací části přistoupi-

li maximálně zodpovědně 

a poctivým výkonem nedali 

hostům šanci. Přerov vynulovali 

3:0 a před pátečním utkáním 

tak v sérii hrané pouze na dvě 

vítězná utkání měli šanci uhrát 

postup do semifi nále. Vadou 

na kráse tak bylo jen zra-

nění útočníka Kynčla v po-

slední dvacetiminutovce.

MLADŠÍ DOROST PROTI PŘEROVU 
VYUŽIL DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ

STARŠÍ DOROST 
TAKÉ VYZVAL TYGRY – JENŽE NEÚSPĚŠNĚ

Prostřední hradecká 
kategorie SCM ke konci 

nadstavby chytla solidní 
formu. Důkazem toho budiž 
pět výher z posledních šesti 
zápasů a čtyři výhry v řadě, 
které proti Lvům postavili, 
stejně jako v případě juniorů, 
liberecké Tygry. Jenže se 
bohužel pro Hradecké 
potvrdila platnost otřepaného 
rčení, že play off je zcela jiná 
soutěž než základní, potažmo 
nadstavbová část.

Tu sice mohli starší dorostenci 

zakončit ve famózním stylu 

(stejná byla i jejich bilance se 

Severočechy, která hovořila 4:0 

ve prospěch hokejistů zpod 

Bílé věže), jenže v klíčové fázi 

sezóny jim to nebylo nic platné. 

V prvním duelu se královéhra-

dečtí hráči rozkoukali až příliš 

pozdě, když dvěma brankami 

v posledních deseti minutách 

nejprve snížili na 2:3, jenže 

vzápětí inkasovali a prohráli 2:4.

Druhé klání přineslo úplně 

opačný obrázek hry. Hokejisté 

se lvem na prsou se uja-

li dvoubrankového vedení, 

jenže inkasovali pět vteřin před 

koncem první třetiny a posléze 

i pouhé tři minuty před koncem 

zápasu. Ten tak dospěl do pro-

dloužení, ve kterém Vomáčka 

dokonce zneškodnil trestné 

střílení soupeře, jenže v samo-

statných nájezdech, na něž 

došlo, byl už na Liberec krátký. 

Hradec se tak vracel na vlastní 

led s vědomím, že musí uspět, 

jinak pro něj sezóna skončila.

A tak se nakonec bohužel 

stalo. Avšak způsob, jakým 

k tomu došlo, musí svěřence 

trenéra Slabého hodně mrzet. 

V polovině utkání totiž prohrá-

vali starší dorostenci už 0:5, 

jenže ztrátu dokázali snížit 

na rozdíl jediné branky! To však 

bylo z jejich strany vše a sen 

o navázání na loňské stříbro se 

tak rozplynul. „Někdy je úspěch 

jedna věc, ale je potřeba na něj 

navázat, a to se nám nepo-

vedlo. Asi jsme si byli až moc 

jistí, že to půjde samo, ale bez 

té dřiny a bojovnosti to nejde. 

Někteří hráči se už viděli někde 

jinde, než doopravdy jsou. A to 

byla chyba. Mužstvo určitě 

mělo na víc, než dokázalo,“ 

hodnotil hlavní trenér Jiří Slabý.

DALŠÍ ZÁPASY:

12. 3. Liberec – Mountfi eld HK 16:00

13. 3. Liberec – Mountfi eld HK 18:30
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Pobo ka ve FORTUNA arén  je otev ena 
b hem každého zápasu, v etn  nabídky sázek LIVE.

Mount  eld HK vyhraje 3:0?
Vsa  100 K  a získej 2 600 K .

Utkání dosp je do prodloužení a v základní hrací dob  
padne více než 5 branek?

Vsa  100 K  a získej 850 K .

V první t etin  se oba týmy budou radovat z gólu?
Vsa  100 K  a získej 310 K .

A  už dnešní zápas dopadne jakkoliv, 
nakonec postoupí Mount  eld HK?

Vsa  100 K  a získej 150 K .

VSA  SI U FORTUNY A VYHRAJ

VÍŠ, JAK DOPADNE TVRTFINÁLOVÝ 
ZÁPAS PROTI MLADÉ BOLESLAVI?

VÍTĚZEM PROSECCO 
MASCHIO CUPU 
RASTISLAV DEJ!

M
ountfi eld HK ve spolupráci 

se společností Gruppo 
Italiano Vini po každém 

domácím vítězném zápase 

oceňoval střelce první hradecké 

branky a také brankáře, pokud 

v daném utkání vychytal čisté 

konto. Tito hráči získávali po 

zápase lahev italského vína 

Prosecco Maschio, kterou do 

soutěže věnovala společnost 

Gruppo Italiano Vini – největší 

výrobce kvalitních vín v Itálii. 

Celkovým vítězem se stal 

Rastislav Dej, který nastřádal 

za celou sezónu tři body.
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