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HRADEC KRÁLOVÉ, VRCHLABÍ Osu-
dy hokejových cestovatelů jsou
někdy nevyzpytatelné.

A obzvláště to platí u vrchlab-
ského brankáře Vladislava Kout-
ského a novopečeného zadáka
Hradce Králové Lukáše Chmelíře.
Posuďte sami.

Koutský ještě předloni hájil v
první lize branku Hradce Králové,
kde pomohl týmu až do play-off.
Loňský rok zase strávil neustálým
putováním mezi Pardubicemi a
její farmou v Chrudimi.

Teď však naskočil do týmu
Vrchlabí, kde se měl potkat i s be-
kem Lukášem Chmelířem.

Jenže všechno je nakonec ji-
nak. Chmelíř vloni strávil po dlou-
hé době celou sezonu pouze v jed-
né kabině a pravidelně nastupo-
val za Vrchlabí.

Pár týdnů před startem soutěže
se však také on stěhuje ke konku-
renci do Hradce Králové. Z týmo-
vých spoluhráčů se tak brzy sta-
nou soupeři na opačné straně ba-
rikády.

„Ale takhle to neberu. To vzá-
jemné škádlení mezi nimi jsem
tak intenzivně nikdy nezažil. Ho-
kejový život je prostě takový, že
jsem teď tady v Hradci. Kluky na
obou stranách ale znám,“ říká Lu-
káš Chmelíř.

Jeho novému klubu se ovšem
po dobrém rozjezdu přípravy pře-
stalo dařit a tým se chce spoléhat
na dovednosti, které nabyl v extra-
lize.

„Pořád jsou to jen přípravy a
tak to musíme i brát,“ pravil Lu-
káš Chmelíř. Oba se pak utkali
proti sobě tento týden v derby na
hradeckém stadionu.

A oproti loňské sezoně se zača-
lo poměrně vlažně s remízovým
koncem. „Ani jsem nečekal, že to
bude nějak vypjaté. Opravdu to je
prozatím jen příprava, rivalita na-
stane možná v lize,“ dodal.

Chmelíř opustil dobře rozjetý
tým, jenž v předsezonních tes-
tech takřka neprohrává. Teď se
však musí vyrovnávat s novou si-

tuací a řadou očekávání. Přišel to-
tiž jako náhrada za stabilní oporu
Milana Karlíčka.

Ale věřím, že Hradec bude zase
velmi silný. Vždycky byli silní na
puku a mají v kádru zkušené hrá-
če, bude to těžký soupeř,“ uklid-
ňuje bývalého parťáka a novice
hradeckého dresu brankář Vladi-
slav Koutský. Svůj bývalý klub gól-
man bránil kdysi nejen na ledě,
ale věří, že z drtivých porážek v Ti-
psport Cupu se brzy oklepe.

„Trenéři tu zůstali a pořád hrají
ten podobný systém,“ podotkl.

Zkušený zadák Hradce Králové
má před sebou sezonu, v níž ne-
smí zklamat. Měl by ostatní spolu-
hráče z obrany posunout k lep-
ším výkonům a sám střílet góly v
přesilovkách.

„Jestli budu kluky usměrňovat,
jak by měli hrát? Nejsem tu od
toho, abych někoho poučoval, od
toho tu jsou trenéři. Je nás na
ledě pět a každý si musí říct, co
udělal špatně. Ale pokud taková
situace nastane, bude to normál-
ní, že si to vyříkáme,“ usmívá se
Chmelíř.

Naproti tomu Koutského Vrch-
labí se nadmíru daří i navzdory
poslední porážce od Benátek nad
Jizerou a předchozí s Chrudimí.
Výkony pětadvacetiletého gólma-
na stoupají každým zápasem výš.

„Já osobně se cítím fyzicky vel-
mi dobře a zatím to šlape. Pomoh-
la mi dobrá letní příprava, kterou
jsem vloni neměl,“ vypráví.

Zatím svůj tým drží nad vodou.
Nastoupil ve čtyřech zápasech,
jenže své místo ještě vůbec nemá
jisté a poprat se o něj musí s na-
vrátilcem Petrem Ševčíkem.

Vzájemný souboj si Koutský s
Chmelířem zopakují už za měsíc
a půl. První ostré derby totiž bude
znovu v Hradci Králové 23. října v
rámci třináctého kola první ligy.
Koutský bude stát v brance Vrch-
labí, Chmelíř zase bude jednou z
opor Hradce Králové. Kdo by to
byl před pár měsíci řekl.

Bohuslav Stehno

VELKÝ KRTÍŠ (hek) Návrat cyklokro-
sového mistra světa Zdeňka Štyba-
ra do žlutého trikotu pro vedoucí-
ho jezdce průběžného pořadí a v
případě hradecké stáje PSK Whirl-
pool Author stále nejlepší pozice
pro Františka Kloučka.

S minimální ztrátou na nejlepší.
Takový výsledek v průběžném

pořadí přinesla druhá etapa cyklis-
tického závodu Okolo Slovenska,
která cyklisty poprvé zavedla jinak
než do Nitry.

V cíli tam byl v hromadném
spurtu hlavního pole nejdříve Ra-
kušan Schorn, z hradecké stáje
PSK Whirlpool Author téměř 180

kilometrů nejrychleji zvládl To-
máš Bucháček, jenž dospurtoval
dvanáctý.

„Nejsem žádný sprinter. Moje
úloha obvykle končí půl kilometru
před páskou, ale tím, že tu nemá-
me nikoho do takového finiše, tak
mám od týmu zelenou do toho
zkoušet jít,“ uvedl Bucháček.

Také druhá etapa, ačkoli skonči-
la hromadným dojezdem, přinesla
změny v celkovém hodnocení. Bo-
nifikační vteřiny totiž do průběžné-
ho vedení vrátily Zdeňka Štybara,
jemuž žlutý trikot patřil po úvod-
ním prologu, ale hned v následující
první etapě mu ho vzal Rus Porsev.

Krátce
HOKEJ

Po Beňovi končí
ve Vrchlabí i Andres
Čtvrteční přípravný zápas v Benát-
kách nad Jizerou, který hokejisté
Vrchlabí prohráli 3:4, byl zatím po-
slední pro vrchlavského útočníka
Bronislava Andrese. Tento hráč se
totiž nevešel do kádru prvoligové-
ho týmu pro nadcházející sezonu
a přiřadil se tak k obránci Adamu
Beňovi, který už v Benátkách ani
nehrál. Andresovi byla nabídnuta
možnost s mužstvem zatím tréno-
vat, Beňa byl ve Vrchlabí pouze na
zkoušku. (hek)

JUDO

Reprezentant
Moravík se žení
Mistr republiky, dlouholetý český
reprezentant a opora hradeckého
družstva PSK Marek Moravík se
dnes žení. Výborný český judista
na zámku v Opočně řekne své ano
slečně Pavle Morávkové. (hek)

FOTBAL

Po poháru čekají
v ČFL Karlovy Vary
Po výborném středečním výkonu
ve 2. kole Ondrášovka Cupu a jen
těsné porážce 0:1 od pražské Sla-
vie, dnes hrají fotbalisté Pardubic
další utkání v české fotbalové lize.
Jejich soupeřem budou Karlovy
Vary, se šesti body tým ze středu ta-
bulky. Pardubice jako nováček
vstoupily do třetí nejvyšší soutěže
velmi dobře, první tři zápasy vyhrá-
ly a body ztratily až minulý víkend
v Písku. „Karlovy Vary mají zkuše-
ný tým, který je dlouho pohroma-
dě. Proto je velmi nebezpečný,“
uvedl trenér Pardubic Martin Svě-
dík. Dnešní zápas Pardubice - Kar-
lovy Vary začne v 10.15. (hek)

Nástup Starší dorostenci FC Hradec Králové těsně před
začátkem ligového derby s Pardubicemi, ve kterém Hradec
vyhrál 2:0. Foto: Luděk Hodas, pcfloutek.net

Hrálo se i na zemi. Urputné souboje se
často odehrávaly i na zemi, v tomto

případě dokonce soupeřící hráči míč
zalehli. Foto: Luděk Hodas, pcfloutek.net

HRADEC KRÁLOVÉ (bs) Letošní se-
zona bude pro extraligové hokejba-
listy Hradce Králové přelomová. A
to hned z několika pohledů.

Tak zaprvé. Ve sbírce trofejí jim
v jinak zaplněné poličce zbývá už
jediné místo. Nemusíte hádat dlou-
ho. Červenobílí si ho rezervují na
zlatý pohár pro mistry české nej-
vyšší soutěže.

„Extraligový titul je poslední, kte-
rý nám schází. Už jsme zvítězili ně-
kolikrát v Českém poháru, dobyli
jsme evropský trůn. Jenže si zároveň
uvědomujeme, jak nesmírně těžké
bude dojít do finále a tam vyhrát.
Nejdříve chceme hrát nahoře,“ při-
znává staronový kouč Hradeckých
Miroslav Hrabica, „navíc jsme výbor-

ně posílili. Přišel k nám Jirka Košťál z
Letohradu, z Poličky už jsme avizo-
vali příchod Petra Chmela. To je ob-
rovská ofenzivní síla.“

„Měli jsme navíc velmi tvrdou
letní přípravu, jakou jsem snad ni-
kdy nezažil. Jsem přesvědčený, že
jestli titul neuděláme letos, tak už
nikdy,“ hlásá zase největší hvězda
Hradce Petr Novák.

A navíc. Pokud se řekne v Hrad-
ci právě jméno Hrabica, každému
se vybaví ten druhý důvod.

Klub totiž po delší odmlce znovu
povede rodinný klan Hrabiců. Syn
Jan řídí oddíl z pozice předsedy a
hraje hlavní úlohu v hradecké obra-
ně, táta Miroslav zase usedl opět na
trenérskou lavici po odchodu úspě-

chy ověnčeného Jiřího Mašíka.
A je to velmi zvláštní. Na střídač-

ce bude nadřízený táta, mimo man-
tinely zase jeho syn. „Ale tohle už
máme dávno vyřešené. Jasně oba
víme, že když se nebude dařit, je jas-
ně daný vztah přeseda - trenér,“
směje se Miroslav Hrabica. Jeho syn
se musel před sezonou zejména
coby manažer klubu hodně otáčet.

Poté co konkurenční pardubic-
ká Alfa odkoupila licenci na extrali-
gu, pardubický sponzor Autosklo
H.A.K. se stáhl k novému účastníko-
vi soutěže a přestal podporovat
slavnější celek. Hradečtí i vinou
toho vstoupí do sezony s novým ná-
zvem HBC Hradec Králové 1988.

„Ale můžu říci, že rozpočet

máme zajištěný a finančně si opro-
ti loňsku o trošku polepšíme,“ ujiš-
ťuje Jan Hrabica. Podle něj se klub
může spoléhat přibližně na milio-
nový rozpočet.

Když padne jméno Alfa, nalezne-
te čtvrtý důvod, proč bude následu-
jící ligový ročník tak důležitý. Na
scénu totiž vstupuje první velké vý-
chodočeské derby Pardubic a Hrad-
ce Králové. Jejich zápasy dostávají
třaskavý náboj zejména díky faktu,
že v posledních týdnech proběhlo
mezi kluby několik transferů.

„Rivalita tady mezi městy je od-
věká a já jsem přesvědčený, že
naše duely jen přilákají víc fanouš-
ků k hokejbalu,“ uzavřel Hrabica
starší.

Kdo výš vyskočí Dramatický zápas
přinesl řadu ostrých soubojů, tentokrát se
míč snažili získat hlavičkou.

Foto: Luděk Hodas, pcfloutek.net

Radost z gólu Hradečtí zvedají ruce, právě vstřelili
první gól utkání. Foto: Luděk Hodas, pcfloutek.net

Obránce Lukáš Chmelíř odehrál minulou sezonu ve Vrchlabí, ale nyní už obléká dres Hradce Králové,
největšího rivala vrchlabského mužstva v soutěži. Foto: www.fotokraus.cz

Brankář Vladislav Koutský před několika sezonami bránil pukům v cestě do hradecké sítě. Od nadcházející
sezony bude stejnou práci vykonávat pro Vrchlabí. Foto: Ondřej Littera, MF DNES

Ve výsledcích

Koutský a Chmelíř si vyměnili
místa, posílili konkurenci

Hradecký sen: chybí nám už jen ligový titul Cyklisté Whirlpoolu zatím
na Slovensku neztrácejí

Očima čtenářů Fotbalové derby Hradce Králové a Pardubic v nejvyšší soutěži dorostenců, které Hradec vyhrál 2:0

Cyklistika
OKOLO SLOVENSKA, 2. etapa (178 km): 1. Schorn
(Rak.) Team NetApp 4:20:09, 2. Riebenbauer
(Rak.) Arbö Gourmetfein Wels, 3. Štybar (ČR)
Telenet - Fidea, 4. Wippert (Niz.)
Davo-Lotto-Davitamon, 5. Marin (Slovinsko)
Perutnina Ptuj, ... 12. Bucháček, 17. Klouček, 48.
König, 67. Mareš, 70. Kozubek, 80. Benčík (všichni
ČR) všichni PSK Whirlpool Author Hradec Králové -
všichni stejný čas. Průběžně: 1. Stybar 8:46:00, 2.
Schorn +0:03, 3. Porsev (Rus. ) Itera-Katusha, 4.
Wippert oba +0:06, 5. Riebenbauer +0:07, ... 15.
Klouček +0:15, 25. Bucháček +0:17, 31. Mareš, 33.
Kozubek, 34. König všichni +0:20, 59. Benčík +0:33.


