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Vážení hokejoví přátelé,

máme tady druhý domácí zápas nové sezóny Tipsport extraligy a asi by to chtělo říci – teď už 

si půjdeme pro tři body. Je pravdou, že s HC Energie Karlovy Vary měli hokejisté Mountfi eldu 

HK v minulé sezóně skvělou bilanci. Vždyť vyhráli všechny zápasy a získali maximální 

možnou porci dvanácti bodů. Na to ale rozhodně nelze spoléhat. Je zapotřebí, aby sami 

hráči přistoupili k utkání s maximální koncentrací, respektem a také sebedůvěrou.

I když z prvních dvou utkání získali svěřenci Václava Sýkory pouze jeden bod, jsou připraveni udělat 

všechno pro to, abychom hradecký tým viděli co nejdříve v horních patrech extraligové tabulky. 

Rozhodně po dvou zakolísáních nemá smysl dělat nějaké závěry, nebo dokonce lámat nad někým 

hůl. Je potřeba se z toho poučit a s vírou ve vlastní schopnosti jít dál a dostat se na vítěznou cestu.

Dnes by tomu mohl pomoci i hokejový „duch“ nového sportovního manažera Mountfi eldu HK. 

Jaroslav Kudrna už sice není součástí kabiny a nehecuje své spoluhráče ve chvílích, 

kdy na sebe navléká hokejovou výstroj, na ledové ploše, či střídačce. Dnes si 

ale na tyto chvíle jeho bývalí spoluhráči určitě vzpomenou a my všichni rozhodně 

také. Začátek zápasu bude patřit královéhradecké hokejové legendě.

Kudrnko, děkujeme za všechno! S Tebou a fanoušky v zádech vzhůru k vítězství!

HRADEC, OLEEE!!

Tomáš Borovec, Mountfi eld HK, a.s.

S KUDRNKOU 
A S VÁMI ZA 
PRVNÍ VÝHROU!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 — UTKÁNÍ 3. KOLA

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

BRANKÁŘI narozen výška váha hůl

90 Kacetl Ondřej 15.  10.  1990 182 cm 72 kg L

30 Pavelka Jaroslav 12.  9.  1993 187 cm 80 kg L

42 Rybár Patrik 9.  11.  1993 188 cm 70 kg L

OBRÁNCI

55 Bača Martin 2. 2. 1989 191 cm 96 kg L

18 Barák Jindřich 2. 10. 1991 175 cm 76 kg L

69 Čáp Zdeněk 12. 6. 1992 180 cm 80 kg L

67 Dietz Stanislav 10. 9. 1990 192 cm 89 kg L

7 Frühauf Peter 15. 8. 1982 183 cm 93 kg L

15 Gregorc Blaž 18. 1. 1990 190 cm 97 kg L

95 Havránek Štěpán 15. 7. 1997 184 cm 87 kg L

19 Pláněk Martin 12. 7. 1991 181 cm 82 kg P

5 Plášil Karel 25. 4. 1994 190 cm 87 kg L

13 Štajnoch Martin 15. 9. 1990 183 cm 89 kg P

23 Vydarený René "A" 6. 5. 1981 185 cm 97 kg L

ÚTOČNÍCI

26 Bednář Jaroslav "C" 9. 11. 1976 182 cm 97 kg P

93 Beránek Petr 8. 7. 1993 184 cm 91 kg L

12 Bulík Tomáš 27. 8. 1995 178 cm 86 kg L

65 Červený Rudolf  "A" 6. 8. 1989 183 cm 84 kg L

27 Dej Rastislav 12. 9. 1988 179 cm 89 kg L

25 Džerinš Andris 14. 2. 1988 185 cm 85 kg L

96 Jarůšek Richard 8. 8. 1991 189 cm 89 kg L

91 Knotek Tomáš 13. 1. 1990 185 cm 82 kg L

9 Köhler Bedřich 14. 2. 1985 194 cm 105 kg P

17 Kopta Ondřej 17. 4. 1995 190 cm 84 kg L

16 Kukumberg Roman 8. 4. 1980 185 cm 90 kg P

92 Nedvídek Lukáš 9. 2. 1994 180 cm 76 kg L

98 Pavlík Radovan 18. 2. 1998 175 cm 75 kg L

11 Potulny Ryan 5. 9. 1984 183 cm 82 kg L
22 Šimánek Jiří 6. 10. 1978 187 cm 83 kg P

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



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

KV Arena, Západní ulice 1812/73360 01 Karlovy Vary 

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

REALIZAČNÍ TÝM

SOUPISKY — 5 

Jan Tlačil, hlavní trenér 

Mikuláš Antonik, asistent trenéra

Pavel Kněžický, trenér brankářů

Ivo Doležel, vedoucí mužstva

Vojtěch Polák st., kustod 

David Merc, kustod a masér

MUDr. Michal Vinš, MUDr. J. Budín, lékaři

BRANKÁŘI narozen výška váha hůl

41 Honzík David 9.  8.  1993 190 cm 95 kg L

2 Kuchař Ondřej 10. 1. 1997 180 cm 71 kg L

92 Závorka Tomáš 26. 11. 1987 183 cm 85 kg L

OBRÁNCI

19 Benák Václav 30. 8. 1978 176 cm 91 kg P

3 Dujsík Tomáš  "A" 3. 11. 1992 184 cm 89 kg P

20 Dvořák Tomáš 7. 5. 1995 193 cm 94 kg L

26 Harant Tomáš 28. 4. 1980 189 cm 95 kg L

14 Kvapil Tomáš 28. 4. 1993 179 cm 84 kg L

90 Rohan Martin 26. 6. 1990 178 cm 80 kg L

24 Sičák Vladimír 1. 12. 1980 179 cm 89 kg L

4 Šidlík Petr 18. 1. 1994 183 cm 88 kg L

65 Šimek Denis 19. 1. 1994 182 cm 84 kg L

67 Tomeček Jan 27. 6. 1990 188 cm 85 kg L

58 Weinhold Martin 22. 2. 1997 181 cm 73 kg P

ÚTOČNÍCI

9 Flek Jakub 24. 12. 1992 172 cm 76 kg L

47 Gorčík Sebastian 5. 9. 1995 181 cm 86 kg L

12 Gríger David 28. 11. 1994 178 cm 88 kg P

71 Harkabus Tomáš 16. 3. 1994 189 cm 90 kg P

29 Kindl Denis 4. 8. 1992 182 cm 84 kg P

10 Matuš Radim 20. 10. 1993 182 cm 83 kg L

30 Rachůnek Tomáš 26. 2. 1991 181 cm 92 kg P

89 Rohan Tomáš 1. 1. 1989 171 cm 79 kg L

34 Skuhravý Václav "C" 16. 1. 1979 192 cm 111 kg L

79 Stloukal Petr 18. 6. 1993 183 cm 82 kg L

17 Švec Marek 17. 2. 1992 180 cm 84 kg L

18 Tomeček Vojtěch 12. 8. 1994 184 cm 87 kg P

23 Vachovec Michal  "A" 15. 7. 1992 191 cm 90 kg L

32 Vrána Lukáš 24. 8. 1993 185 cm 88 kg L
88 Zadražil Matěj 12. 2. 1994 187 cm 94 kg L



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 fot-

balového hřiště v městské části 

Růžový vrch. Až v roce 1948 

byla vybudována umělá ledová 

plocha uprostřed Karlových Varů 

a úroveň hokeje začala jít při da-

ných podmínkách rychle nahoru.

Krátce po svém založení 

se karlovarský hokej vy-

šplhal 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 následo-

val sestup do druhé ligy.

Ačkoli to zní neuvěřitelně, 

původní stadion sloužil hoke-

jistům 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 roce 1997 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 mís-

tě, přesto se mluvilo o úspěchu.

V dalších letech se postupně 

stabilizoval hráčský kádr spon-

zorské zázemí i práce s mládeží. 

Po dlouhých letech hledání re-

spektu a bojích v nižších patrech 

extraligové tabulky se klub začal 

hlásit o nové úspěchy. V ročníku 

2007/08 si dokonce Karlovy Vary 

zahrály fi nále extraligy, což způ-

sobilo v lázeňském městě neví-

danou euforii. Tehdy to ještě ne-

vyšlo, titul přišel až o rok později, 

a to opět ve fi nále proti Slavii. 

Klub se následně přestěhoval 

do nové KV Areny. Ta ale jako 

by byla, co se týče hokejových 

úspěchů, prozatím zakletá…

Karlovarští hokejisté mají za sebou další nepovedenou sezónu 
v řadě. V minulé sezóně hráli poslední housle a výsledkem 

byla nejhorší 14. příčka po základní části. Především se 
Energii nedařilo na domácím stadionu, kde vyhrála pouze 
sedmkrát. Musela tak do boje o přežití, baráž ale dopadla 
šťastně. V tabulce získali Západočeši o tři body více, než třetí 
Slavia. Problémy řešilo vedení klubu i po ekonomické stránce, 
pomocnou ruku podalo město, když schválilo příspěvek pro 
extraligový klub ve výši 23,5 milionů korun na příští dvě sezóny. 
Do nového ročníku jdou Vary s novým hlavním trenérem. Karla 
Mlejnka vystřídal Jan Tlačil. V sestavě už neuvidíme Michala 
Gulašiho, Rudolfa Hunu, Radima Hrušku, či Jekabse Redlihse.



OPORY SOUPEŘE — 7 

Velký, silný, důrazný, nebojácný a s karlovarským 

srdcem. Už v mládežnických kategoriích byl 

přirozeným vůdcem mužstev a nosil kapitánské 

„C“. Pro něho roste i mezi dospělými. Žádný 

jiný útočník z týmu nerozdal tak velký počet 

hitů a nezablokoval tolik střel soupeře, jako 

Vachovec. Od 16 do 20 let pravidelně reprezen-

toval Českou Republiku, v létě dostal premiérově 

pozvánku do národního týmu i mezi dospělými.  

Není rodákem z Karlových Varů, ani jejich 

odchovancem, přesto je v lázeňském městě 

ikonou. Přirozený lídr, kapitán a velký bojovník. 

Na západě Čech odehrál první zápasy v české 

nejvyšší soutěži už v roce 1999. O 9 let později 

ozdobil svůj dres o písmeno „C“ a hned další 

ročník dovedl karlovarský tým poprvé v historii 

k mistrovskému titulu. V minulé sezóně nastupo-

val za Kladno, kde hokejově vyrůstal, ale po vy-

řazení v play off už zase bojoval v baráži za Vary.

Na obránce nemá příliš vysokou postavu, 

ale to neznamená, že by neuměl vítězit 

ve fyzických soubojích. Navíc má výbor-

né bruslení s vynikající přihrávkou. Je 

platný na přesilovou hru i oslabení. Začínal 

v Českých Budějovicích a když se nepro-

sadil do NHL, zakotvil na 6 sezón na se-

veru Evropy. Po návratu domů si odskočil 

pro titul do Pardubic, zahrál si na Spartě 

a teď už třetím rokem hájí barvy Energie.

TAHOUNI HC KARLOVY VARY

Na západ Čech se přesunul před minulou 

sezónu z Pardubic, kde působil 4 sezóny 

a kde také v roce 2012 získal mistrovský titul. 

Pro zkušeného obránce jsou Vary už šestým 

extraligovým působištěm. V zahraničí byl 

na angažmá také ve slovenské Skalici 

a švýcarském Davosu. V pěti extraligových 

sezónách překonal hranici 20 bodů 

a v ročníku 2007/08 byl coby plzeňský hráč 

nejproduktivnějším obráncem v soutěži.

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

SEZÓNA 2015/2016

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Série vzájemných utkání byla v minulé sezóně jednoznačná. 

Královéhradecký Mountfi eld získal ze čtyř utkání plnou porci 12 bodů.

34 19

23 24
Michal Vachovec
24 let, útočník

Vladimír Sičák
35 let, obránce

Václav Benák
38 let, obránce

Václav Skuhravý
37 let, útočník



8 — STATISTIKY

ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

17:00 TŘINEC LITVÍNOV

17:10 LIBEREC SPARTA

17:30 CHOMUTOV PLZEŇ

17:30 ZLÍN VÍTKOVICE

18:00 BRNO MLADÁ BOLESLAV

18:00 MOUNTFIELD HK KARLOVY VARY

18:00 OLOMOUC PARDUBICE

ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

17:00 VÍTKOVICE MOUNTFIELD HK

17:10 LITVÍNOV CHOMUTOV

17:30 MLADÁ BOLESLAV ZLÍN

17:30 PLZEŇ BRNO

18:00 KARLOVY VARY  OLOMOUC

18:00 PARDUBICE LIBEREC

18:00 SPARTA TŘINEC

DNEŠNÍ ZÁPASY: ZÁPASY 4. KOLA, PÁTEK 16. 9.:

P Tým Z V VP PP P Skóre B

1. Kometa Brno 2 2 0 0 0 8:8 6

2. Třinec 2 2 0 0 0 6:2 6

3. Chomutov 2 2 0 0 0 6:4 6

4. Sparta Praha 2 1 0 1 0 5:5 4

5. Liberec 1 1 0 0 0 5:1 3

6. Zlín 2 1 0 0 1 9:8 3

7. Olomouc 2 1 0 0 1 3:3 3

8. Litvínov 2 1 0 0 1 6:7 3

9. Vítkovice 2 0 1 0 1 5:5 2

10. Mladá Boleslav 2 0 1 0 1 5:6 2

11. Mountfi eld HK 2 0 0 1 1 5:8 1

12. Plzeň 1 0 0 0 1 1:2 0

13. Pardubice 2 0 0 0 2 3:7 0

14. Karlovy Vary 2 0 0 0 2 3:8 0

TIPSPORT EXTRALIGA VÝSLEDKY PO 2. KOLE

LEGENDA: 

P – pořadí
Z – zápasy
V – výhry
VP – výhry v prodloužení
PP – prohry v prodloužení
P – prohry
B – body
G – góly
A – asistence
TM – trestné minuty

BUĎTE S NÁMI 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH! 
Hokejový klub Mountfi eld HK, a.s. nemá pouze své ofi ciální webové stránky. Sledovat 
nás můžete rovněž i prostřednictvím sociálních sítí. Nejaktivnější jsme v současné době 
na Facebooku. Zde se můžete těšit na zákulisní perličky, průběžné informace ze zápasů 
a další informace, které v klubu proudí. Kromě toho si nás můžete přidat i na Twitteru, kde 
naleznete statistické zajímavosti i některé hráče klubu Mountfi eld HK. V kontaktu s námi 
můžete být i přes Google+, či Instagram.



Hradecká 
internetová 
televize
 

aktuality a reportáže o dění 
ve městě na www.hkhit.org









HOKEJOVÝ PELMEL — 13 

OD TRUSU 
KE KAUČUKU
Než hokejisté začali trefovat svými holemi 

puk v dnešní podobě, uteklo hodně vody. 

A nautíkaly se také děti, když naháněly domácí 

zvířata a sbíraly koňské trusy a kravince. 

Pak už jen stačilo je patřičně vytvarovat, 

nechat zmrznout a zábava otců mohla začít. 

V minulosti se také místo puků používaly 

plechovky, či dřevěné destičky.

HOKEJOVÝ 
PELMEL

První gumový puk vzniknul 

z lakrosového míčku na konci 

19. století. Nejprve to 

Kanaďané zkoušeli s kulatým 

tvarem, ale to nebylo to 

pravé ořechové. Tak jednoho 

studenta napadlo míček proto 

rozkrojili na třetiny 

a z prostřední části vzniklo 

už něco podobného tomu, 

s čím se hraje dnes.

Celosvětový název „puk“ se 

odvodil od anglického slova 

„puck“, které bylo poprvé 

ofi ciálně zaznamenáno v zápisu 

7. února 1876 v Montrealu. 

Výraz je pravděpodobně 

příbuzné se slovesem „poke“, 

které znamená rýpat, nebo 

šťourat. V Čechách se 

také používají synonyma 

jako kotouč, či touš.

Dnes se na výrobu puků 

používají směsi několika druhů 

kaučuků a recepty na ně jsou 

tajné. Aby byly černé a lesklé, 

přidávají se do nich saze. Ze 

směsi se uhnětou bochánky, 

které se pak lisují ve stroji. 

Přitom je zapotřebí teploty 

170 stupňů Celsia a tlak 

rovnající se stovkám atmosfér. 

V posledních letech dávají i ti 

nejlepší hokejisté světa góly 

s českou stopou. Například 

pro olympijské hry v Soči se 

vyráběly kotouče v Náchodě. 

Na světové šampionáty 

zase v posledních letech 

míří puky z Valašska.

Existují dokonce kovové puky 

vážící 1,5 kg, které se ale 

používají při podvodním hokeji. 

Týmy při něm plavou v bazénu, 

hrají s krátkými holemi, brusle 

vyměnili za ploutve a helmu 

za čepici se šnorchlem. 

 



14 — ROZHOVOR PŘED ZÁPASEM

R ychlost, poctivost a také pevné zdraví. To jsou atributy, 
které zdobí stálici v dresu Mountfi eldu HK Rastislava Deje. 

27letý útočník má za sebou 9 sezón v dospělém hokeji a pouze 
v jediném roce měl menší zdravotní problémy, když vynechal 
14 zápasů. Ve všech ostatních ročnících zvládl plnou porci. 
V rozhovoru se vrací ještě k prvnímu zápasu sezóny.

VARY MAJÍ RYCHLÝ 
A BOJOVNÝ TÝM, ŘÍKÁ 
ÚTOČNÍK RASTISLAV DEJ 

Prvá polka zápasu nám 

vyšla dobre, korčulovali sme, 

napádali a pohybom si vynútili 

presilovky. Nemyslím, že by 

sme ich zohrali úplne zle, dali 

sme z nich dva góly, ale je 

pravda, že za stavu 4:1 sme 

tie presilovky uz nezohrali tak 

efektivně, ako na začiatku 

zápasu a to nás nakoniec 

stálo dva body. Boleslav sa 

dostala do tempa vyrovnala 

a my sme sa už nedoká-

zali vrátiť k tomu, ako sme 

hrali na začiatku zápasu. 
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Co jste si po utkání 
s Boleslaví řekli 
s rukama v kabině?
Takto to dalej nepojde.

Jaký máš ty sám recept 
na vypořádání se s ne-
povedeným zápasem?
Snažím sa čo najskor zabud-

núť, aj keď niekedy je to ťažke. 

Zápasy idú strašne rýchlo, treba 

vedieť dobre fi ltrovať, pona-

učiť sa z chýb a do ďaľšieho 

zápasu ísť s čistou hlavou.

I když jste prohráli, vaše řada 
si vedla poměrně dobře. 
3 kanadské body a 5 bodů 
v tabulce pravdy. S Kukem 
a Bedou jste si sedli?
S chalanmi máme ešte na čom 

pracovať a ja verím že to 

pojde čím ďaľej tým lepšie. 

V Brně to byl jiný průběh, 
dotahovali jste, vyrovna-
li a ve chvíli, kdy jste byli 
aktivnější, dostali gól. Co 
tam rozhodlo o prohře?
Myslím, že sme hrali dob-

re a vypracovali sme si viac 

príležitostí ako Brno, ale na to 

sa nehrá. Rozhodla koncov-

ka, v ktorej boli efektívnejší.

Čekají Vás Vary, je to už 
úplně jiný tým, než když jsi 
s ním vybojoval titul. Přesto, 
vzpomeneš si čas od času?
Ale áno, strávil som tam 

5 sezón a spominam na to rád. 

Soupeř pohledem na sou-
pisku příliš strach nenahání. 
Spousta hráčů odešla, kde 
by mohl mít svou přednost?
Vobec by som Vary nepodce-

ňoval, síce majú mladý tým, ale 

za to rýchly a veľmi bojovný. 

V tom bude ich najväčšia sila.

V minulé sezóně jste 
Energii porazili ve všech 
zápasech. Umíte na ni?
Každý zápas je iný, nemyslím si 

že, by sme na nich nejak vedeli. 

Proste to minulú sezónu tak 

vyšlo, ale pamätám sa, že tie 

zápasy boli dosť vyrovnané.
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PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY ODEHRÁL 
STARŠÍ DOROST VÝTEČNĚ 
Ještě před samotným startem 

soutěže si také starší doros-

tenci Mountfi eldu HK museli 

projít klasickou tvrdou letní 

přípravou. Tu jim zpříjemnila 

zápasová část, v jejímž rámci 

tým, který letos vede nová 

trenérská dvojice Miroslav 

Krupka – Libor Pivko, odehrál 

celkem deset zápasů.

A pouze v jediném se jim 

nepodařilo vyhrát! Stalo se 

tak na turnaji v Pardubicích, 

(z nějž si nakonec Hradečtí 

odvezli stříbro), když nestačili 

právě na domácí Dynamo. 

Jinak se jim ale podařilo 

zdolat takové týmy, jako 

jsou Sparta, Olomouc, Zlín, 

Liberec či zahraniční celky 

z Lillehammeru a Berlína.
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START 
DO NOVÉ 
SEZÓNY 
EXTRALIGY SE 
TAKÉ POVEDL

PŘES ZÁKLADNÍ ČÁST 
A NADSTAVBU AŽ DO PLAY OFF

Dobrou formu potvrdil 

Mountfi eld i v samotném úvodu 

ostré sezóny. V prvních čtyřech 

zápasech ani jednou neprohrál, 

pouze ve druhém kole v Liberci 

ztratil bod kvůli výhře „až“ 

po samostatných nájezdech. 

I díky tomu tak Hradec vévodí 

skupině Střed. A kdo ví, pokud 

bude v dobrých výkonech 

pokračovat, třeba překoná 

i klubový rekord ve své kategorii, 

kterým je zisk celkového stříbra 

z předloňského ročníku...

Do tří částí bude v nadcháze-

jícím ročníku rozdělena NEON 

extraliga staršího dorostu. Tou 

první bude základní část, v níž je 

24 mužstev rozděleno územně 

do tří skupin po osmi muž-

stvech. Ve skupinách „Západ“, 

„Střed“ a „Východ“ se týmy 

utkají čtyřkolově každý s kaž-

dým. Hradecký Mountfi eld bude 

bojovat ve skupině „Střed“.

Po odehrání základní části 

bude následovat nadstavbová 

část. Celky umístěné po zá-

kladní části ve svých skupinách 

na prvních čtyřech místech se 

utkají s týmy ze zbylých skupin 

umístěných na prvních čtyřech 

místech. Celky, které se umístily 

na opačném pólu tabulky, po-

stoupí rovněž do nadstavbové 

části, avšak do skupiny B.

V rámci nadstavby se týmy 

utkají dvoukolově každý s ka-

ždým, přičemž do následného 

play off postupují všechny celky 

ze skupiny A a první čtyři celky 

ze skupiny B. Týmy, které 

sezónu završily ve skupině B 

na posledních dvou mís-

tech, sestupují z extraligy. 

Vyvrcholením soutěže pak 

budou vyřazovací boje, které 

budou následovat po do-

hrání nadstavbové části.
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CÍL STARŠÍCH 
DOROSTENCŮ: PODÁVAT 
CO NEJLEPŠÍ VÝKONY 
A PORÁŽET TOP TÝMY
Starší dorostenci do sezóny 

2016/17 vstoupili na výbornou. 

Z dosavadních čtyř zápasů, 

které v NOEN extralize ode-

hráli, si připsali stejný počet 

vítězství. S úvodem soutěže 

tak mohou být hradečtí mlá-

dežníci spokojení, to ostatně 

potvrzuje i útočník Patrik Mašín. 

„Vyhrané zápasy nás hrozně 
těší. V kabině vládne dobrá 
nálada, myslím, že se tu letos 
sešla super parta,“ hodnotí 

odchovanec kolínského hokeje.

Dle jeho slov k vydařenému 

vstupu do sezóny hodně přispě-

ly i povedené přípravné zápasy. 

Vždyť z deseti utkání jich starší 

dorostenci hned devět vyhráli. 

„Určitě nám pomohlo, že jsme 

vyhráli skoro každý přípravný 
zápas, díky tomu jsme šli 
do sezóny v lepší náladě,“ 
přemítá Mašín. Ten nastupuje 

v elitní formaci a v prozatímním 

průběhu posbíral jedenáct ka-

nadských bodů za 4 branky 

a 7 asistencí. Jak je tedy s pro-

storem, který dostává, spoko-

jen? „Jsem rád, že mi trenéři 
dávají tolik prostoru. Vím ale, 
že musím co nejvíce makat, 
abych stejný čas na ledě 
dostával i nadále,“ říká 

pokorně útočník Mountfi eldu.

Před sezónou došlo v realizač-

ním týmu k výměně trenérů, 

kormidla se nově ujala dvojice 

Miroslav Krupka – Libor Pivko. 

Jak změnu vnímá sám brzy 

sedmnáctiletý forvard? „ S no-
vými trenéry jsem maximálně 
spokojený, hlavně se mi líbí 
jejich přístup k nám hráčům,“ 

uvádí. S jakými ambicemi tedy 

mužstvo vstoupilo do sezóny? 

„Naším cílem je každý zápas 
podávat co nejlepší výkony 
a porážet TOP týmy ze špice 
tabulky. Vysněným cílem je 
pak samozřejmě celou extra-
ligu staršího dorostu vyhrát,“ 

dodává odhodlaně Mašín.

Útočníka se sedmičkou 

na dresu čekalo hned v prv-

ním kole velmi pikantní utkání. 

Mountfi eld totiž na svém ledě 

přivítal nováčka soutěže SC 

Kolín, tedy klub, kde mladý 

hokejista vyrůstal. „Bylo to pro 
mě trošku speciální utká-
ní, protože jsem tam dřív 
hrával. Kluky z Kolína znám, 
s některými jsem si po zápase 
i popovídal. Jinak to pro mě 
ale bylo utkání jako každé 
jiné,“ doplňuje jedním dechem.

Zatím poslední utkání sehráli 

starší dorostenci v sobotu , 

kdy přivítali Mladou Boleslav, 

jenž byla vedoucím mužstvem 

tabulky skupiny Střed. V porov-

nání s nováčky ze zmiňovaného 

Kolína nebo Písku tedy houžev-

natější soupeř. Především díky 

skvělému vstupu do utkání ale 

dokázali hradečtí dorostenci 

Bruslaře porazit 7:4. Jak hod-

notí výhru člen první formace? 

„Věděli jsme, že to nebude 
lehký zápas. Boleslav má 
šikovné hráče, takže jsem 
rád, že jsme dali rychlé góly 
a podařilo se nám zápas 
vyhrát,“ uzavírá Patrik Mašín.
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HRADECKÁ 
LEGENDA 
SE LOUČÍ S FANOUŠKY!
S koncem loňské sezóny 

skončila také jedna dlouhá, 

krásná a úspěšná životní etapa 

Jaroslava Kudrny. Hradecká 

legenda se rozhodla pověsit 

brusle na hřebík a sledovat 

další hokejová utkání už jen 

z ochozů z pozice sportov-

ního manažera klubu.

Hradecký rodák začal se svými 

prvními hokejovými krůčky pod 

Bílou věží, kde také poprvé 

okusil nejvyšší tuzemskou 

soutěž – coby 18letý mladík 

naskočil k 11 utkáním v sezóně 

1993/94 v dresu hradeckého 

Stadionu. Poté zamířil do zá-

moří, v roce 1995 byl v šestém 

kole draftován týmem San 

Jose Sharks. Na mistrovství 

světa juniorů hraném ve stej-

ném roce si v 7 zápasech 

připsal 8 kanadských bodů.

Od sezóny 1995/96 se upsal 

Pardubicím a ve městě perníku 

vydržel až do roku 2004. Další 

krátké zastávky během hoke-

jové kariéry měl Kudrna v Plzni 

a Třinci, než se vydal na své 

první zahraniční angažmá 

do Magnitogorsku. Pravidelně 

také hájil barvy české reprezen-

tace. V ruské lize si také poprvé 

vychutnal, jaké to je získat titul 

šampióna. Po čtyřech letech 

se vrátil do české extraligy 

a po třech sezónách v Liberci 

se kruh uzavřel. Od roku 2013 

oblékal barvy Mountfi eldu v rod-

ném městě. I na sklonku kariéry 

potvrzoval roli lídra, kanonýra 

a produktivního hráče a pokořil 

hranici 500 kanadských bodů 

v české nejvyšší soutěži.

Už před minulou sezónou avizo-

val, že jde o jeho poslední ročník 

v roli profesionálního hokejisty. 

Svým slovům dostál po posled-

ním utkání v rámci čtvrtfi nálové 

série s Mladou Boleslaví, kdy 

oznámil ukončení kariéry.

Jaroslav Kudrna byl, je a bude 

osobností nejen na ledové 

ploše. I pro svou pracovi-

tost je pro mladé hokejisty 

velkým vzorem a především 

velkým člověkem, od kterého 

se mohou mnohé naučit.

KUDRNKO, DÍKY!!!

SOUTĚŽ ZÁPASY GÓLY ASISTENCE BODY

Extraliga 838 298 280 578

Rusko+KHL 179 53                                      49 102

Reprezentace 24 5 4 9

MSJ 7 4 4 8
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