
 

 

 



 

 

 

 

1. kvalifikační zápas HC Slovan Louny 

 

Sezóna 2019 - 2020 

 

 

První kvalifikační zápas novopackým nevyšel 

Prvních deset minut působili lépe herním pojetím 
domácí hokejisté. Vypadalo, že mají větší 
kombinační schopnosti a systém hry na vyšší úrovni 
než kvalifikační soupeř z Nové Paky. V následném 
průběhu hry se hosté více a více dostávali na 
soupeřovu polovinu. Jejich kombinace vedly k 
mnoha brankovým šancím, ale ani výjimečné 
příležitosti, jako např. trestné střílení Tibora Hrice 
nebo únik Fandy Hnika, nevedly ke vstřelení 
branky. Ve statistikách je zřejmé, že hosté měli 
mnohem více příležitostí ke změnám skóre. I 
činnosti při vhazování zvládali hosté lépe, ale ani to 
nevedlo k vítězství. Druhá třetina, která přinesla 
domácím dvě branky byla sehraná ze strany hostí 
přes větší počet vyloučených daleko lépe než ze 
strany domácích. V poslední třetině se hosté 
dokázali dostat na kontaktní branku Tiborem 
Hricem. Jenže hosté dali velmi šťastnou branku v 
závěru. Na tu odpověděl kapitán Nové Paky Tomáš 
Kadeřábek v poslední minutě. A v následném 
pokračování si vytvořila pětice Nové Paky velký tlak. 
Branka visela na vlásku. Sedm vteřin před koncem 
měl obrovskou příležitost ke srovnání stavu 
František Hnik,  ale neposedně skákající kotouč  

 

HC Louny 
Charvát, Dom - M.Szakal, Hloucha, 

Gebelt, Vavrica, Šedivý, Svoboda, 

Balázs - Jarý, Prokeš, M.Dittrich, 

Kousek, Rais, Salač, Panocha, 

Růžek, A.Szakal, D.Dittrich, Říha. 

Trenér: Petr Zinek. Vedoucí 

družstva: Martin Slavíček 

 

BK Nová Paka 
Veselý (Dressler) - Zeman, Malík, 

Pulec, Spal, Pour - Nevyhoštěný, 

Hnik, Hric - Šuvara, Kadeřábek, 

Moník - Kloutvor, Kerekanič, Krsek - 

Mach. Trenér: Aleš Půlpán. Vedoucí 

družstva: Jiří Hronek. 

 

31.3.2019 / 17:00 

4:3 
(1:1, 2:0, 1:2 ) 

    LOUNY                                                    NOVÁ PAKA 

  

míjel jeho dotírající hokejku. Branka nepadla. Nová 
Paka prohrála 4:3. Série se hraje NA DVĚ UTKÁNÍ. 
Tzn. že o postupujícím rozhodují body. Pokud Nová 
Paka vyhraje o více než jednu branku postupuje. 
Pokud o jednu bude pětiminutové prodloužení 3:3 a 
poté samostatné nájezdy. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 2. Rais, 30. M.Szakal, 35. 
Ditrich (Rais, Vavrica), 59. M.Szakal - 12. 
Kadeřábek (Nevyhoštěný), 52. Hric (Nevyhoštěný), 
60. Kadeřábek (Krsek) . Rozhodčí: Milan Vyštejn - 
Pavel Beneš, Adam Kurtin . Vyloučení: 8 + TS + OT 
- 11 + OT + OT . Využití: 1:1 . V oslabení: 0:1 . 
Diváci: 412 . Střely na branku: 24 : 46 . Vhazování: 
29 : 38 . Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:3 . 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán: První zápas nám nevyšel. Ačkoli jsme 
byli celé utkání lepším týmem, prohráli jsme. 
vyhořeli jsme v koncovce. Potrénujeme a v sobotu 
na ně vlítnem. 

 

Aleš Půlpán: „Byli jsme lepším týmem“  
 

 

 

 



 

 

 

 

2. kvalifikační zápas HC Louny 

 

Sezóna 2019 - 2020  

 

 

 

Nová Paka slaví historický postup do třetí nejvyšší soutěže 

BK Nová Paka 
Veselý (Dressler) - Zeman, Malík, 

Spal, Pulec, Pour - Nevyhoštěný, 

Hnik, Hric - Šuvara, Kadeřábek, 

F.Moník - Kloutvor, Kerekanič, 

Krsek - Hidveghy, Mach. Trenér: 

Aleš Půlpán. Vedoucí družstva: Jiří 

Hronek. 

HC Louny 
Dom (Charvát) - Srb, M.Szakal, 

Hloucha, Gebelt, Vavrica, Šedivý, 

Svoboda - Jarý, Prokeš, M.Dittrich, 

Kousek, Rais, Tarant, Salač, 

Panocha, Růžek, A.Szakal, 

D.Dittrich, Říha. Trenér: Petr Zinek 

Nová Paka po úvodní porážce 3:4 potřebovala 
doma zvítězit o dvě branky. A cíl do puntíku splnila. 
Rozhodla parádním nástupem, kdy už v čase 9:11 
šla do třígólového trháku. Louny se sice ještě v 
závěru rvaly o prodloužení, ale po divokém 
výsledku 6:4 slavili Východočeši. Hosty srazili 
dvougóloví Tibor Hric a Michal Nevyhoštěný. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 4. Hric (Hnik), 5. Hnik 
(Nevyhoštěný), 10. Nevyhoštěný (Malík, Pulec), 25. 
Kadeřábek (Šuvara), 44. Hric (Pulec), 53. 
Nevyhoštěný (Hnik) - 27. Říha (Růžek), 31. Rais 
(Szakal), 47. Dittrich (Šedivý), 59. Kousek (Růžek, 
Rais). Rozhodčí: Jiří Velčovský - Jan Krátký, Milan 
Svoboda . Vyloučení: 9:10, Navíc domácí 5+OK . 
Využití: 2:2 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 609 . Střely na 
branku: 29:19 . Vhazování: 32:33 . Průběh utkání: 
4:0, 4:2, 5:2, 5:3, 6:3, 6:4 . 

 

 

6.4.2019 / 17:00 

6:4 
(3:0, 1:2, 2:2) 

         NOVÁ PAKA                                                 LOUNY 

 

Sezóna 2019 - 2020 – 2. liga! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BK Nová Paka 2019 / 2020 II. národní hokejová liga 

 

Sezóna 2019 - 2020 

 

 

 

Premiérová sezona ve 2. lize 

Fotogalerie z finále Krajské hokejové ligy – sezóna 2018/2019 
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Co o nás píší na www.hokej.cz 

 

Nová Paka hrát druhou ligu bude.  

Jaké má cíle? A co jí přeje Hronek? 
Po historicky nejúspěšnější sezoně se vrhli do práce, usilovně pracovali na 

tom, aby mohli rozšířit rodinu druholigových týmů. Povedlo se! Příznivci třetí 

nejvyšší soutěže se mohou v příštím ročníku těšit také na Novou Paku. 

Východočeský klub o tom informoval na svých webových stránkách. 

 

Nová Paka má za sebou snovou sezonu. V play off si postupně poradila s Novým 

Městem nad Metují, Jaroměří i Novým Bydžovem, stala se mistrem Královéhradeckého 

kraje a v následné kvalifikaci s Louny po velkém boji (3:4 a 6:4) slavila právo účasti ve 

druhé lize. „Jsme rádi, že můžeme oznámit, že tuto příležitost využijeme a v sezoně 

2019/2020 budeme jedním z účastníků druhé ligy. Tuhle možnost jsme dlouho a pečlivě 

zvažovali. S tím i finanční náklady, které se oproti krajské lize výrazně zvýší,“ uvedlo 

tamní vedení klubu. „V současné době probíhají neustálé jednání s partnery kvůli 

zajištění ekonomické stránky a zároveň i s novými hráči.“ Nová Paka vsadí nejen na 

vlastní odchovance, ale i hráče, kteří dřív prošli třeba kluby jako jsou Trutnov, Vrchlabí, 

Jablonec, Kolín či Hradec Králové.  

Východočeši se o patro výš těší a určitě nechtějí být jen do počtu. „Chceme být 

konkurenceschopným týmem a dostat se rozhodně do play off,“ hlásí trenér Aleš 

Půlpán. Vedoucím týmu je Jiří Hronek. Ano, jedná se o otce nejlepšího beka letošního 

MS Filipa Hronka. 

„Přeju klubu, aby se s pomocí sponzorů a města ve druhé lize zabydlel, šel od vítězství 

k vítězství a podařilo se sestavit silné mužstvo. Aby se klukům dařilo, vyhýbala se jim 

zranění, posunuli se třeba někam dál a aby fanoušci chodili v co největším počtu,“ říká 

hokejista Detroitu./6. června 2019/ 

 

 

 

Z Vrchlabí za tátou do Nové Paky 
Nová Paka má po postupu do druhé ligy první posilu. A 

hned pořádně zajímavou. Jak klub informoval na 

Facebooku, jeho ofenzivní řady doplní útočník Aleš Půlpán. 

 

Sedmadvacetiletý útočník naposledy hrál za ambiciózní Vrchlabí, kde v 

uplynulé sezoně zapsal včetně play off 34 bodů (16+18) ve 48 utkáních a 

byl třetím nejlepším střelcem týmu. Druhou ligu si předtím  zahrál                

i v Trutnově, Sokolově a Chotěboři, prvoligové zkušenosti sbíral v 

mateřském Hradci Králové, Berouně, Havlíčkově Brodě, Šumperku či v 

Litoměřicích. 

Teď poprvé oblékne dres Paky. „Hrozně se těším na novou výzvu a 

doufám, že na zimák přilákáme co nejvíc fanoušků. Každý zápas se 

budeme snažit, aby bylo na co koukat," hlásí. 

Nová Paka pod taktovkou jeho otce Aleše Půlpána na jaře slavila snový 

postup do třetí nejvyšší soutěže, když po jízdě z play off v následné 

kvalifikaci přetlačila Louny celkově 9:8. 

Aleš Půlpán ví, že nováčka nečeká nic lehkého. „První sezona je vždycky 

těžká, ale nováčkovskou daň platit nehodláme," velí. Půjde ze Stadionu za 

tátou i jeho mladší bratr Tomáš? /6. července 2019/ 

 

 

Na fotografii vpravo Aleš Půlpán při podpisu smlouvy s BK Nová 

Paka dne:  

 

https://hokej.cz/hrac/11565
https://hokej.cz/hrac/13999
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Co o nás píší na www.hokej.cz 
Z kapitána se stal asistent 

trenéra. Nováček z Paky má 

o štábu jasno. 

Novou Paku po postupu do druhé ligy dál 

povede Aleš Půlpán, asistovat mu budou Jiří 

Hronek a Tomáš Kadeřábek. „Tím je trio 

kompletní,“ informoval klub na svém 

Facebooku. 

Tomáš Kadeřábek ještě v uplynulé sezoně působil v 

Nové Pace jako hráč a výrazně jí pomohl k 

mistrovským oslavám. Nejen svými bodovými 

příspěvky, ale i jako vůdce týmu. „Kapitán minulé 

sezony vyhrál s A-týmem vše, co se dalo a dovedl 

jej až k postupu do druhé ligy. Jsme rádi, že zde 

bude pokračovat jako asistent trenéra,“ těší tamní 

klub. 

Kadeřábkovi je 37 let, během kariéry nasbíral i 24 

startů v první lize, když působil v Mladé Boleslavi a 

Benátkách nad Jizerou. Hrál i v Nymburce a 

Jablonci nad Nisou. Nováček soutěže už dřív 

informoval o pohybech v kádru. Z Vrchlabí přivedl 

syna kouče Aleše Půlpána, z Kolína beka Lukáše 

Bezděka a z Hronova brankáře Michala Mahdala. /16. 

července 2019/ 

 

 

 

 

David Smékal při podpisu smlouvy s BK Nová Paka 

   

Bráchové s tátou v jednom týmu. Nová Paka 

představila další posilu. 

Čekalo se to, ale nyní už je to oficiální. 

Útočník Tomáš Půlpán následuje svého 

staršího bratra Aleše a z Vrchlabí odchází do 

Nové Paky, kterou koučuje jejich otec. 

To, co mnozí tušili je pravdou! Do Nové Paky 

přichází i útočník TOMÁŠ PŮLPÁN. Tomáš v 

mládeži působil v Hradci Králové, kde poté odehrál i 

několik zápasů za A-tým. V první lize byl také 

hráčem Berounu a Litoměřic. Mimo to má bohaté 

zkušenosti z druholigových týmů - HC Kobra Praha, 

HC BAK Trutnov a poslední sezonu strávil v 

konkurenčním Vrchlabí. 

,,Na novou sezónu se těším. Bude to nová výzva, 

ale věřím, že budeme hrát atraktivní hokej. Těším 

se zase na spolupráci s tátou a s klukama, s kterými 

jsem dříve hrál.’’ /24. července 2019/  

 

Druholigový nováček zbrojí: 

získal Maďara, 

Miškovského a další. 

 

Nová Paka přivedla 

Smékala. Kdo všechno už 

posílil nováčka? 

 

Čtyřiadvacetiletý útočník David Smékal se po 

sedmi sezonách loučí s Trutnovem. Odchází 

do nedaleké Nové Paky, kterou čeká 

historická sezona. 

Smékalovi se povedla zejména druholigová sezona 

2017/2018, v níž byl s jedenácti góly čtvrtým 

nejlepším střelcem Trutnova.  

V nedávno skončeném ročníku pak odehrál za áčko 

draků sedmnáct utkání s bilancí 4+3. „David je na 

hřišti velký srdcař, který jde do zápasu vždy po 

hlavě," popisuje nováček druhé ligy svoji nejnovější 

posilu. 

„Je to pro mě výzva, na kterou se moc těším. S 

většinou kluků jsem už stejný dres oblékal, trenéra 

taky znám, takže úplně do neznáma nejdu," naráží 

Smékal na kouče Aleše Půlpána staršího. 

„Doufám, že hned v první sezoně uděláme úspěch. 

Nic jiného nebereme. Věřím, že budeme hrát 

atraktivní hokej, který zvedne lidi z gauče a přijdou 

nás podpořit,” hlásí Smékal bojovně. 

Představujeme další posilu, kterou je DAVID 

SMÉKAL, 23letý útočník, který byl až do této sezóny 

věrný trutnovským drakům. David je na hřišti velký 

srdcař, který jde do zápasu vždy po hlavě.  

,,Posílit Novou Paku je pro mě výzva, na kterou se 

moc těším. S většinou kluků jsem už stejný dres 

oblékal, trenéra znám, takže úplně do neznáma 

nejdu. Udělám vše pro to, abych týmu co nejvíce 

pomohl a doufám, že uděláme hned v první sezóně 

úspěch. Nic jiného nebereme. Věřím, že budeme 

hrát atraktivní hokej, který zvedne lidi z gauče a 

přijdou nás podpořit.” Říká David Smékal. 

/21.7.2019/ 

 

 

 

 

Druholigový nováček zbrojí: získal 

Maďara, Miškovského a další 

 Nová Paka, které po postupu do druhé ligy 
čeká historická sezona, rozhodně nechtějí 
hrát druhé housle. Na nově zveřejněné 
soupisce je totiž mnoho známých jmen. 

Brankoviště posílil Jakub Jelínek, který má za 

sebou angažmá v předních druholigových klubech: 

loni chytal za Jablonec a dříve působil ve Vrchlabí. 

Zkušenosti má i z prvoligových Benátek nad 

Jizerou. Z Trutnova pak přicházejí dva Rusové: 

obránce Alexandr Suvorov a forvard Jaroslav 

Ukhin.  

Hodně zajímavé vypadá především ofenziva 

nováčka. Ke zvučným posilám bratrům Půlpánovým 

přibyli další hráči s prvoligovými zkušenostmi: Patrik 

Maďar (loni Jablonec) a Daniel Miškovský (loni 

Turnov). Maďar byl v minulém ročníku čtvrtým 

nejproduktivnějším hráčem Vlků – ve 37 zápasech 

získal 34 bodů (13+21). Nevídaný exodus hokejistů 

z Jablonce tak pokračuje. Severočeši během léta 

přišli o všechny svoje opory. Miškovský se v 

uplynulé sezoně stáhl do ústraní, v minulosti však 

válel třeba za Vrchlabí. Několik let taky strávil v 

Chance lize: nejvíc toho odehrál za Benátky nad 

Jizerou. 

Dalším nováčkem v sestavě je devatenáctiletý 

mladoboleslavský junior Petr Foerster (loni 47 

utkání a 42 bodů), který loni sbíral první zkušenosti 

se seniorským hokejem v Nymburku. 

 

 

 

Daniel Miškovský hrál v první lize za Třebíč, Šumperk 

a Benátky nad Jizerou 

 

https://www.hokej.cz/hrac/5863?t=9g0meb61608lcp0ubzh4q3084e247k30v8tio4oh8xlathp1%3C%21DOCTYPE%2BHTML%2BPUBLIC
https://www.hokej.cz/hrac/11565?t=9g0meb61608lcp0ubzh4q3084e247k30v8tio4oh8xlathp1%3C%21DOCTYPE%2BHTML%2BPUBLIC
https://www.hokej.cz/hrac/18841?t=9g0meb61608lcp0ubzh4q3084e247k30v8tio4oh8xlathp1%3C%21DOCTYPE%2BHTML%2BPUBLIC
https://www.hokej.cz/hrac/18841?t=9g0meb61608lcp0ubzh4q3084e247k30v8tio4oh8xlathp1%3C%21DOCTYPE%2BHTML%2BPUBLIC
https://www.hokej.cz/hrac/12649?t=9g0meb61608lcp0ubzh4q3084e247k30v8tio4oh8xlathp1%3C%21DOCTYPE%2BHTML%2BPUBLIC
https://www.hokej.cz/hrac/53482?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/12621?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/10077718?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/23621?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/23621?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/11866?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/11866?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/12029?t=470
https://www.hokej.cz/hrac/29101?t=470
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Utkání s mistrem Asijské ligy přineslo líbivý kombinační hokej. 

Utkání s mistrem Asijské ligy přineslo líbivý 

kombinační hokej. Soupeř hrál velice čistý a velmi 

vyspělý technický hokej. Bylo nám ctí přivítat 

tento tým na našem ledě.  

V barvách BK Nová Paka nastoupilo mnoho hráčů z 
loňské mistrovské sestavy. Nově se zapojily dva 
naši bývalí hráči, Jakub Štěpán a Miroslav Horyna, 
kteří bojují o místo v sestavě. Ve čtvrté formaci si 
oba připsaly jeden kladný bod za přihrávky na první 
gól Petr Foerstera. Nově složená první řada 
Hidveghy - Ukhin - A. Půlpán hrála výborně, druhá 
"mistrovská první" Hnik - Nevyhoštěný - Hric byla 
neméně dobrá a třetí T. Půlpán - Miškovský - 
Maďar hrála také výborně. Zejména v poslední 
třetině roztočila v přesilové hře kombinační "tanec".  

 

BK Nová Paka 
Brankáři: Jelínek, 30´ Mahdal 

Obránci: Abraham, Malík - Mlčoch, 

Suvorov - Bezděk, Müller - Štěpán, 

Svoboda Útočníci: Hidveghy, 

Ukhin, A. Půlpán - Nevyhoštěný, 

Hnik, Hric - T. Půlpán, Miškovský, 

Maďar - Kloutvor, Foerster, Horyna 

(Dvořák); trenéři: A. Půlpán, J. 

Hronek, T. Kadeřábek 

 
 

PSK SAKHALIN 
Stelmakh (Kozubenko) - Gromov, 

Loginov, Bogomolov, Eremenko, 

Alekseev, Poleshchuk, Zhukov, 

Leonov, Kovalev, Starcev, Sinelev, 

Fakhrutdinov, Shibaev, Savchenko, 

Golyshev, Petrov, Klimchuk, 

Kopienko, Sursov, Eremin, Zatsepilin, 

trenér: Sergei Vostrikov 

Jen ten gól chyběl, ale potlesk si zasloužili. 
Všechny obranné dvojice hrály více než dobře. 
Statistika plus/minus bodů byla všem hráčům 
vyrovnaná. Oba brankáři, Jakub Jelínek i Michal 
Mahdal předvedly výborné výkony. Divákům patří 
poděkování za hojnou účast a velikou podporu 
domácímu týmu. 

Ohlasy po utkání 

Aleš Půlpán: Skvělé utkání. V úvodu jsme měli 
velký respekt. Postupem hracího času se naše hra 
lepšila. V úvodu druhé části soupeř přidal, ale tlak 
jsme přestáli bez obdržené branky. Mrzí velmi 
zbytečná branka z nepozornosti v samém závěru 
utkání. Výsledek mohl být lepší. Děkujeme početné 
divácké návštěvě a FAN KLUBU za velkou 
podporu. 

 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 12:08 Petr Foerster (Jakub 
Štěpán, Miroslav Horyna), 32:43 Aleš Půlpán (Patrik 
Hidveghy), 59:56 Michal Nevyhoštěný)- 3:23 
Leonov (Kopienko), 13:50 Klimchuk (Kovalev, 
Zatsepilin), 16:11 Sinelev (Sursov), 43:13 Kopienko 
(Golyshev, Bogomolov), 59:59 Zatsepilin . 
Rozhodčí: Veinfurter - Řezníček, Všetečka . 
Vyloučení: 4 a TS (neproměněno) : 5 . Využití: 0:0 . 
V oslabení: 0:0 . Diváci: 183 . Střely na branku: 19 : 
36 . Zblokované střely: . Hity: 0:0 . Vhazování: 23 : 

28 . Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:4, 2:4, 2:5, 3:5, 3:6 . 

 

 

 

 

Jiří Hronek a Aleš Půlpán 

13.8.2019 / 18:00 

3:6 
(1:4, 1:0, 1:2) 

NOVÁ PAKA                                           SAKHALIN 
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Známými jmény nabitý Stadion Vrchlabí poražen v prodloužení!!! 

Druhé utkání v přípravě na II. ligu a první DERBY 

sledovalo přes 500 diváků! 

V prvním útoku hostujícího Vrchlabí nastoupili 
extraligový Jaroslav Bednář a Petr Sýkora. V 
prvním jejich pobytu na ledové ploše vytvořili tito 
dva hráči brankovou příležitost. Přesný pas Jaroslav 
Bednáře zpracoval do úniku Petr Sýkora. Gólman 
Michal Mahdal projekt obávaného střelce schoval 
do své lapačky. Právě on podržel svůj tým 
zásadním způsobem. Po celý průběh svého času 
(prvních třicet minut) v novopacké brance se blýskl 
osmnácti bezchybnými zákroky. Připsal si svůj první 
shootout. Domácí čelili zkušenému soupeři rychlým 
pohybem a houževnatostí v osobních soubojích. 
Postupem hracího času se více a více dostávali do 
finálních zakončení. Opláceli soupeři stejnou mincí. 
První branku utkání dali Novopačtí. Domácí diváky 
rozjásal František Hnik, který dokázal dopravit 
kotouč za Abrahámova záda. Asistoval David Malík, 
který z důvodu absence obránců hraje na tomto 
postu. Již z minulé sezóny je tzv. univerzálem. 
Tentokrát se zaskvěl třemi asistencemi. Ve druhé 
třetině se dokázali hosté dostat do dvoubrankového 
vedení. Všechna branky vsítili z početních výhod či 
trestného střílení. 
 

BK Nová Paka 
Mahdal 30´Vacek (Mountfield 

Hradec Králové) - Suvorov, Mlčoch, 

Svoboda, Štěpán, Müller, 

Abraham, Malík, Bezděk, 

Nevyhoštěný, T. Půlpán, Hidveghy, 

Hnik, Horyna, Kloutvor, Ukhin, 

Foerster, Hric, Maďar, A. Půlpán, 

Miškovský; trenéři: Půlpán, 

Kadeřábek, vd: Hronek 

 

 

Stadion Vrchlabí 
Abrahám (Soukup) - Bendík, 

Voženílek, Vágner, J. Moník, Kynčl, 

Jirků, Bednář, Urban, P. Sýkora, T. 

Šlaicher, Kastner, Hozák, Chalupa, 

O. Sýkora, Mrňa, R. Šlaicher, F. 

Moník; trenéři: Baďouček, Hlaváč; 

vd: Křelina  

Nejprve srovnal ve dvojnásobné přesilové hře Patrik 
Urban, kterému vypracovali zakončení Jaroslav 
Bednář s Petrem Sýkorou. Ještě v téže třicáté osmé 
minutě vsítil branku Vrchlabí Jaroslav Bednář 
přesnou trefou do horního pravého růžku. A do 
třetice překonal ve čtyřicáté druhé minutě Daniela 
Vacka, Jiří Hozák z trestného střílení. Jeho pomalá 
jízda byla zakončena bleskovou střelou. Šance 
domácích na úspěšný výsledek byly v té chvíli 
mizivé. Hosté z Vrchlabí již další branku nepřidali 
díky skvělým zákrokům nováčka v brance Nové 
Paky, Daniela Vacka. Domácí se stále více a více 
tlačili do útočné poloviny. Zejména třetí řada si 
vytvářela střelecké příležitosti. V přesilové hře se 
podařilo snížit Tomáši Půlpánovi. Asistovali David 
Malík s Danielem Miškovským. Vyrovnání přinesla 
hra bez brankáře. František Hnik dopasíroval 
kotouč šest vteřin před sirénou do vrchlabské 
branky. Na brance se podíleli oba obránci, David 
Malík a Lukáš Bezděk. 

Po základní hrací době 3:3. 

Prodloužení přineslo hru tři ku třem. Domácí byli v 
těchto chvílích lepším týmem. Radostné vítězství 
přinesl střelou z kruhů Daniel Miškovský po ataku 
po levém křídle. 

 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán: Druhý přípravný zápas jsme dotáhli do 
vítězného konce. Je vidět, že jsme necelý týden na 
ledové ploše. Potenciál týmu se jeví velmi slibně. 
Jsme konkurence schopný tým. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 18:43 Hnik (Malík), 57:14 T. 
Půlpán (Malík, Miškovský), 59:54 Hnik (Malík, 
Bezděk), 62:40 Miškovský - 37:16 Urban (Bednář, 
Sýkora), 37:46 Bednář (Jirků), 41:26 Hozák.  
Rozhodčí: Veselý - Všetečka, 
Pechánek . Vyloučení: 7 a TS : 8 . Využití: 1:3 .  
V oslabení:0:0 . Diváci: 527 . . . Průběh utkání: 1:0, 
1:3, 4:3 . 

 

14.8.2019 / 18:00 

4:3 pr. 
(1:0, 0:2, 2:1, 1:0) 

NOVÁ PAKA                                           VRCHLABÍ 

 

Na první derby 
přišlo přes 

500 diváků! 

 

 



 

 

 

 

2. přípravný zápas HC Stadion Vrchlabí 

 

Sezóna 2019 - 2020    strana 5 

 

 

 

Rozhovor s Alešem Půlpánem 
po vítězném zápase s Vrchlabím 
Ot.: Jak se ti v Nové Pace zatím líbí? 

Odp.: Musím říct, že jsem zatím velmi mile 
překvapený. Pracuje zde okolo hokeje hodně lidí a 
snaží se připravit podmínky, které si myslím, že jiné 
druholigové kluby ani nemají. Samozřejmě, že se 
něco rodí v bolestech, ale mám z toho velmi dobrý 
pocit. 

Jak hodnotíš dosavadní přípravu? 

Provázeli nás sice nějaké neočekávané problémy s 
ledem a chlazením, ale jak vedení, tak tým se k nim 
postavili čelem a naštěstí se rychle všechno dalo do 
pořádku. Myslím, že máme na to sestavit velmi 
kvalitní tým, který bude černým koněm soutěže a i 
ostatní to tak začínají vnímat. Co se týče výsledků, 
jsem za ně hrozně rád, ale rozhodně bych je 
nepřeceňoval. Důležité budou zápasy v lize. Na 
druhou stranu, šli jsme do zápasů z plné přípravy, 
pokaždé v jiném složení, netrénovali jsme ještě 
žádné herní situace, takže oba dva zápasy musím 
hodnotit rozhodně pozitivně, i když tam bylo 
spoustu chyb, které si v lize dovolit nemůžeme. 

 

  

 „Tak jestli mě něco překvapilo v Pace úplně 

nejvíc, tak to jsou právě fanoušci.“ 
Jaká je atmosféra v kabině? 

Za mě hrozně pozitivní. Ten tým se sestavuje i tak, 
aby zde byli charakterově dobří kluci. Je důležité se 
do kabiny těšit. Jak se říká - dobrá parta hory 
přenáší. Tím, že se spoustou kluků se známe z 
předchozích angažmá, nebo z Hradce, je to o to 
jednodušší. Myslím, že když se v takové partě jako 
máme my objeví někdo nežádoucí, vyřadí se z týmu 
prakticky sám.  

Co říkáš na fanoušky? 

Tak jestli mě něco překvapilo v Pace úplně nejvíc, 
tak to jsou právě fanoušci. Jednak jsem nečekal, že 
jich přijde tolik a už vůbec jsem nečekal, že budou 
slyšet celý zápas. Co se mi hrozně líbí je to, že se 
snaží svoje fandění posunout na vyšší level a snaží 
se vybudovat pořádnou fanouškovskou základnu. 
Fakt mám z toho super pocit. 

Chceš něco vzkázat lidem, kteří si cestu na 
stadion ještě nenašli?  

Určitě, přijďte nás podpořit, myslím si, že se v Nové 
Pace vytváří kvalitní zábava pro lidi z širokého okolí. 
A kdo nás ještě nesleduje, tak pro toho mám vzkaz: 
„nebuď pako, fandi Pace“.  

 

 

  

 

Za Vrchlabí se v Nové Pace poprvé představil Petr Sýkora 

 



 

 

 

 

Autogramiáda Filip Hronek 
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Obránce Detroit Red Wings v Nové Pace! 

To, že jste na postu obránce, byla Vaše volba, 
nebo Vás na ten post kvalifikoval některý z 
trenérů? 

F. H.: Od malička jsem byl útočník a nejvíc jsem 
hrál v lajně s Fandou Hnikem. Ve starším dorostu 
mě trenéři začali dávat do obrany a už jsem tam 
zůstal. 

Co byste na závěr popřál Bruslařskému klubu 
Nová Paka do nadcházející sezony? 

F. H.: Přeji BK, aby se s pomocí sponzorů a města 
ve druhé lize zabydlel a šel od vítězství k vítězství. 
Aby se klukům dařilo a vyhýbala se jim zranění a 
posunuli se třeba někam dál. Aby diváci chodili v co 
největším počtu a byli spokojeni s předvedenou 
hrou. Celému realizačnímu týmu, aby se mu 
podařilo sestavit silné mužstvo. 

 

 

Filip Hronek 

 

Úryvek z rozhovoru s Filipem, 

zveřejněném na fcb BK Nová 

Paka 6. června 2019. 

Jak hodně jste ve spojení se svojí rodinou, 
konkrétně se svým otcem, po té hokejové 
stránce? 

F. H.: Probíráme nejen hokej, ale všechny sporty. 
Samozřejmě probíráme jak moje výkony a výkony 
týmů, kde nastupuji, tak i dění v Nové Pace. Když 
Paka slavila postup, viděl jsem oslavy v přímém 
přenosu přímo z ledu. O aktuálním stavu zápasů 
jsem byl informován o každé přestávce. Rozebírání 
mých výkonů končí většinou hádkou.  

Byl jste tedy určitě od Vašeho otce informován, 
že působí v Nové Pace a měl jste čas sledovat, 
jak se týmu Nové Paky i pod jeho vedením v 
průběhu sezóny daří? 

F. H.: Informace jsem měl z první ruky. Vzhledem k 
časovému posunu jsem měl čas na sledování.  

Za Novou Paku hrají i Vaši bývalí spoluhráči. 
Kteří to jsou, a jste s nimi v kontaktu? 

F. H.: Mými spoluhráči z mládežnických kategorií 
jsou Higi (Patrik Hidveghy), Fany (Fanda Hnik), 
Malda (David Malík), Mlči (Marek Mlčoch), bratři 
Moníkové, golman Veselka, Kéra a nesmím 
zapomenout na motivačního ďábla ze staršího 
dorostu, trenéra Aldu Půlpána. Samozřejmě znám i 
ty, s kterými jsem nehrál v jednom týmu. Ve spojení 
jsme pomocí sociálních sítí. 

Dávali Vám i oni vědět o průběhu novopacké 
sezony? 

F. H.: Fanda Hnik, Malda a Higi byli ti, od kterých 
jsem měl nejvíce informací.  

Jak Vás v mládí vedl váš otec, byl přísný?  

F. H.: Ano byl a pořád je.  

Když se vrátím k Vašemu působení v zámoří, tak 
jste v Detroitu v několika zápasech nastupoval 
po boku švédského obránce Niklase Kronwalla, 
předal Vám některé ze svých zkušeností? 

F. H.: Samozřejmě, nejen hokejové, ale i lidské. 
Kroner je skvělý chlap. Bylo mi ctí s ním hrát v 
jednom týmu a sedět vedle něho v kabině. Hodně 
toho dokázal, je členem tzv. triple gold club. 

Mohl byste novopackým fanouškům prozradit, 
jak vzpomínáte na svůj první gól v NHL, který 
jste vstřelil v utkání proti Boston Bruins?  

F. H.: Vzhledem k tomu, že jsme prohráli 8:2 tak 
jsem si to moc neužil. Pamatuji si, že Pasta nám dal 
hattrick. Ale samozřejmě je to zážitek dát gól v NHL. 

Měl jste od mala nějaký hokejový vzor? 

F. H.: Chtěl jsem dávat góly jako Alex Ovečkin.  

 

 

 

 

 

V pátek 16. srpna 2019 se na našem zimním 

stadionu konala autogramiáda s Filipem 

Hronkem, obráncem Detroitu Red Wings, spolu 

s reprezentační akcí CCM Hockey Czech 

Mistrovská sezona 2018/2019, která byla završena 
postupem do 2. národní ligy je definitivně za námi a 
nový ročník se pod vedením Aleše Půlpána a Jiřího 
Hronka nezadržitelně blíží. Jiří Hronek se stal 
vedoucím A-týmu a je zároveň otcem našeho 
reprezentanta Filipa Hronka, který byl na letošním 
mistrovství světa vyhlášen nejlepším obráncem 
turnaje. 



 

 

 

 

3. přípravný zápas SC Kolín 
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Nová Paka otočila zápas s Kolínem v poslední třetině 

K prvnímu venkovnímu zápasu zajížděla Nová 
Paka na kolínský led, na který se v ostré sezoně 
nepodívají.  
 

Hosté vstoupili do utkání razantně a už v polovině 
první třetiny vedli o dva góly zásluhou Yaroslava 
Ukhina a Františka Hnika. To domácí hokejisty 
nezaskočilo a ještě v téže třetině překlopili vedení 
na svou stranu. V druhém dějství přidaly oba týmy 
shodně po jedné brance, ačkoliv byl dominantnější 
domácí celek. Do poslední třetiny nastupovali hosté 
s jasným cílem - otočit vývoj zápasu. To se nakonec 
i přes dravou hru Kolína povedlo, když hned na 
začátku srovnal stav po samostatné akci Aleš 
Půlpán a o dvě minuty později dostal novopacké 
hokejisty do vedení František Hnik.  
 

SC Kolín 
Sejpal (Hermann) – Březina, Pýcha, 

Hanzl, Jelínek, Havelka, Krejsa, 

Nutil, Zumr, Šafránek, Malý, Kozák, 

Martínek R., Procházka, Netušil, 

Černý, Němec, Kysela 

 

 

BK Nová Paka 
Mahdal, 30. Jelínek – Mlčoch, Uřidil, 

Muller, Abraham, Malík, Bezděk, 

Miškovský, Hnik, Půlpán A., Půlpán 

T., Hric, Ukhin, Foerster, Hidveghy, 

Nevyhoštěný, Horyna, Suvorov 

Obranné řady BK Nová Paka vyztužil zkušený 
LUKÁŠ ABRAHAM! Lukáš strávil devět hokejových 
sezon v Jablonci nad Nisou a shodně po jedné 
sezoně v Trutnově a Vrchlabí. Jeho druholigové 
starty čítají přes 350. “Doufám, že budeme hrát 
divácky atraktivní hokej, který na zimák přitáhne co 
nejvíce fanoušků, tým na to rozhodně máme." 

 

Do brány přichází MICHAL MAHDAL. Michal patřil k 
největším brankářským hvězdám krajské ligy. Není 
divu, byl hráčem prvoligového Hradce Králové a má 
bohaté zkušenosti z mládežnických extraligových 
soutěží (Litvínov, Hradec Králové, Mladá Boleslav). 
Nyní dostal od trenéra Půlpána nabídku, na kterou 
se poctivě připravuje. 

 ,,Vložil jsem se do přípravy na pokraj svých sil. 
Jsem připravený týmu pomoct a chci se podílet na 
úspěšné sezóně. Těším se na své kamarády z 
Hradce Králové a na vysokou úroveň hokeje.’’ Říká 

golman Michal Mahdal. 

 

20.8.2019 / 18:00 

5:7 
(3:2, 1:1, 1:4) 

    KOLÍN                                                    NOVÁ PAKA 

  

 Domácí ještě srovnali na 5:5, poté ale vstřelil 
rozhodující gól Patrik Hidveghy střelou do horního 
rohu. Sedmou a poslední branku přidal Lukáš 
Bezděk při power-play domácích. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 11:32 Netušil (Němec), 14:38 
Zumr (Pýcha), 16:38 Zumr (Šafránek, Malý), 39:22 
Šafránek (Malý), 54:48 Kysela (Netušil) - 7:54 Ukhin 
(Hidveghy, Muller), 9:28 Hnik (Bezděk), 30:30 Ukhin 
(Foerster, Hidveghy), 40:11 Půlpán A., 42:45 Hnik 
(Malík), 57:22 Hidveghy (Foerster, Abraham), 59:24 
Bezděk (Jelínek) . Vyloučení: 4:3 . Využití: 1:0 . V 
oslabení: 0:0 . Diváci: 327 . Střely na branku: 36:21 
. Vhazování: 27:35 . Průběh utkání: 0:2, 4:3, 5:7 . 
 
 

  

Fota: Jan Jack Kobzáň 

 Lukáš Abraham při podpisu smlouvy s BK 

V bráně BK Nová Paka se v letošní sezóně 

představí brankář Michal Mahdal 

 



 

 

 

 

4. přípravný zápas HC Chrudim 
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Chrudim rozhodla o vítězství 18 vteřin před koncem  

Info před zápasem: 

Novopacký klub má rozjednanou spolupráci s 
Mladou Boleslaví, která se začne realizovat v 
dnešním utkání. Představí se tři noví hráči z 
boleslavských juniorů - Samuel Dotter, obránce, 
který je v dosavadní juniorské přípravě 
nejproduktivnější hráč týmu. Útočník Miroslav 
Vasilev, hráč bulharského národního týmu, s kterým 
tento rok vybojovali postup do Divize IIB. A nakonec 
Andrej Moravčík ze Slovenska, který byl v sezoně 
2018/19 čtvrtým nejlépe bodujícím hráčem 
mladoboleslavské juniorky hned za Petrem 
Foersterem, který za náš klub již nastoupil. 

V zápase proti SC Kolín jste si mohli všimnout 
průbojného Františka Uřidila, mladoboleslavského 
obránce se starty v Chance lize a reprezentační 
"18". 

Opačným směrem jde talentovaný útočník Marek 
Trefil, ročník 2007 a nám všem známý Petr 
Zvolenský, který míří do Mladé Boleslavi "B".  

Do utkání nenastoupí ze zápasu z Kolína zranění 
Aleš Půlpán a Miroslav Horyna. 

 

BK Nová Paka 
Vacek (Jelínek) – Uřidil, Müller, 

Suvorov, Svoboda, Štěpán, Dotter 

– Hric, Miškovský, Hidveghy, 

Ukhin, Dvořák, Kloutvor, Foerster, 

Vasilev, Moravčík 

 

 

HC Chrudim 
Cvrček, Dosoudil – Klement, 

Felcman, Burkoň, Seidler, Machač, 

Budinský, Urban, Pilař, Plch, Novák, 

Koreček, Cvrček David, Polák, 

Haltuch, Štěpánek, Polák Jan, 

Karásek, Formánek, Novotný, Hykl 

Ve čtvrtém přátelském utkání se proti sobě 
postavily týmy Nové Paky a Chrudimi, které bylo 
rozhodnuto až 18 vteřin před koncem.  

Do zápasu nenastoupili Michal Nevyhoštěný, Aleš 
Půlpán, Tomáš Půlpán, Lukáš Bezděk, Lukáš 
Abraham, David Malík, František Hnik, Marek 
Mlčoch, Michal Mahdal a Miroslav Horyna. Naopak 
se předvedli mladíci z mladoboleslavské i 
novopacké juniorky. Chrudim šla do vedení jako 
první brankou ve vlastním oslabení. Ještě v téže 
třetině vyrovnal Patrik Hidveghy. Druhá třetina 
změnu skóre nepřisla a v té třetí se čekalo na gól až 
do 60. minuty, který padl z hole Karáska.  

Ohlasy po utkání 

Aleš Půlpán: Měli jsme na zkoušce kluky z Mladé 
Boleslavi. 10 hráčů základní sestavy dostalo volno. 
Byl to pro nás výborný přípravný zápas, který nám 
pomohl v představě, jak se kluci projevují. Ve třetí 
třetině byla už vidět naše převaha, ale selhala nám 
koncovka. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 12:34 Hidveghy - 7:31 Polák, 
59:42 Karásek (Polák) . Rozhodčí: Veselý - 
Řezníček, Mertlík . Vyloučení: 2:7 . Využití: 0:0 . V 
oslabení: 0:1 . Diváci: 220 . Průběh utkání: 0:1, 1:1, 
1:2 . 

 

 

 

23.8.2019 / 18:00 

1:2 
(1:1, 0:0, 0:1) 

NOVÁ PAKA                                           CHRUDIM 

 

Zapojení juniorů  

 

 



 

 

 

 

5. přípravný zápas HC BAK Trutnov 
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Tibor Hric dvěma góly ve 3. třetině vyrovnal. Rozhodly nájezdy. 

Zápas rozhodl Trutnov až na nájezdy! 

Do utkání vstoupili aktivněji domácí, kdy osobní 
souboje spíše připomínaly zápasy play-off než-li 
přípravu. Z jejich aktivity také proudil první gól. V 8. 
minutě si Daniel Svoboda vybruslil po pravé straně 
před branku Nové Paky a bekhendem zakončoval 
do vrchního růžku Mahdalovy svatyně.  

Na odpověď se čekalo až do začátku druhé třetiny, 
kdy hosté po delším obléhání útočného pásma 
dostali puk za Ašenbrennerova záda zásluhou 
Marka Mlčocha, který se blýskl krásnou střelou z 
mezikruží. Za čtyři minuty se ale HC Trutnov dostal 
do vedení znovu – Jakub Kynčl  napřáhl na modré a 
prostřelil vše, co mu stálo v cestě.    

 
 

 

HC BAK Trutnov 
Ašenbrenner (Pivrnec) – Vácha (A), 

Faltys, Leder, Višňák, Suk, Kynčl – 

Krsek, Martinec, Semorád (C) – 

Jedlička, Fedulov, Svoboda D. – 

Tatar, Janoušek (A), Poul – Kozák, 

Chytráček, Vacek. 

 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Mašek) – Mlčoch, Svoboda 

M., Müller, Malík, Bezděk, Uřídil, 

Suvorov – Nevyhoštěný (C), 

Hidveghy, Hnik, Půlpán A. (A), 

Půlpán T., Miškovský, Ukhin, 

Foerster, Hric, Kloutvor. 

 

 

26.8.2019 / 19:00 

4:3sn 
(1:0, 2:1, 0:2, 1:0) 

    TRUTNOV                                                    NOVÁ PAKA 

  

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Po špatném vstupu do utkání a 
hromadění chyb jsme v půlce utkání vyrovnali hru a 
ve třetí třetině jsme byli lepším týmem. Bohužel se 
nám nepodařilo zvrátit zápas na naší stranu. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 7:30 Svoboda, 28:26 Kynčl 
(Kozák), 32:46 Jedlička (Semorád), rozh. náj. 
Fedulov – 24:03 Mlčoch (Nevyhoštěný, T. Půlpán), 
41:44 Hric (Ukhin), 52:32 Hric . Rozhodčí: Veinfurter 
- Pechánek, Macek . Vyloučení: 6:8 . Využití: 2:1 . V 
oslabení: 0:0 . Diváci: 370 . Střely na branku: 27:38 
. Vhazování: 33:31 . Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1, 
3:3, 4:3 . 

 
 

Za další čtyři zvýšil Trutnov vedení už na 3:1, když 
využil  dvojnásobné početní výhody. Jakub Jedlička  
z uhlu prošťouchl kotouč až za brankovou čáru. Ve 
42. minutě skóroval po vyhraném buly Tibor Hric a 
v 53. minutě udeřil opět - vybruslil si až do 
mezikruží a odtud přesně zamířil nad vyrážečku 
Ašenbrennera. Sedm minut před koncem základní 
hrací doby tak bylo srovnáno.  

V prodloužení rozhodující branka nepadla a přišly 
tak na řadu samostatné nájezdy. V nich byli 
šťastnější trutnovští hokejisté, za které proměnil 
Fedulov a Tatar. Naopak z novopackých hokejistů 
neuspěl ani jeden a tak se vítězství nakonec 
přiklonilo na stranu domácích.  

 
 

  

  

 

Michal Nevyhoštěný Yaroslav Ukhin 

Tibor Hric  

Michal Mahdal 

Ze slovenské extraligy se do Dvora vrátil David Hrazdíra     

vpravo Lukáš Kloutvor 



 

 

 

 

6. přípravný zápas HC Rodos Dvůr Králové 
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Nová Paka otočila zápas se Dvorem z 0:2 na 3:2!   

 

BK Nová Paka 
Mahdal, 30. Vacek – Malík, 

Abraham, Mlčoch, Müller, Dotter, 

Suvorov, Svoboda, Uřidil – 

Hidveghy, Hnik, A. Půlpán, 

Nevyhoštěný, T. Půlpán, Ukhin, 

Kloutvor, Foerster, Hric, Matouš 

 

 

Dvůr Králové 
Čáp (Janský) – Čáslava, Jirásek, 

Karlík, Matějíček, Mocek, Horyna, 

Škvrně, Valášek, Havlas, Luštinec, 

Hrazdira, Brokeš, Sedláček, Ježek, 

Šedivý, Franc 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Po špatném vstupu do utkání, kdy 
jsme nehráli dobře se od toho odvíjela celá první 
třetina. Do té druhé jsme změnili taktiku, hra se 
začala vyrovnávat a od poloviny zápasu jsme byli 
mírně lepším týmem. V prodloužení se nám zúročil 
dobrý pohyb a zvrátili jsme zápas na svojí stranu. 
Na přípravu to byl velmi kvalitní zápas, který ukázal 
naší sílu. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 28:36 A. Půlpán (Müller), 38:23 
Hidveghy (Hnik, A. Půlpán), 63:27 A. Půlpán (Hnik) 
– 4:26 Škvrně (Brokeš), 10:11 Valášek (Luštinec) . 
Rozhodčí: Veselý - Řezníček, Brož . Vyloučení: 1:4 
+ OT (Brokeš) . Využití: 0:0 . V oslabení: 0:0 . 
Diváci: 304 . Střely na branku: 36:39 . Vhazování: 

30:31 . Průběh utkání: 0:2, 2:2, 3:2 . 

 

27.8.2019 / 18:00 

3:2 pr. 
(0:2, 2:0, 0:0, 1:0) 

       NOVÁ PAKA                                       DVŮR KRÁLOVÉ 

 

Aleš Půlpán – autor 
rozhodující branky 
se 3 body v zápase! 

 

 

Dva zápasy ve dvou dnech novopačtí hokejisté 

zvládli a po prodloužení zdolali hostující Dvůr 

Králové nad Labem gólem Aleše Půlpána v 

prodloužení! 

Úvod přinesl rychlý hokej hostů s řadou gólových 
šancí. V 5. minutě ujeli v přečíslení dvou na 
jednoho hostující Marek Škvrně s Tomášem 
Brokešem a po přihrávce druhého jmenovaného se 
Dvůr Králové ujal vedení - 0:1. Za dalších šest 
minut po souhře Kuby Luštince s  Milanem 
Valáškem, který po zadovce mířil krásně pod víko, 
byl stav zápasu již 0:2 v neprospěch domácích.  

Naštěstí to bylo ze strany Dvora Králové nad 
Labem vše a až do konce zápasu se jim Mahdala, a 
poté i Denise Vacka nepovedlo překonat. V druhé 
třetině se domácí zlepšili a přehrávali Dvůr natolik, 
že se jim v deseti minutách povedlo skóre srovnat 
nejdříve brankou Aleše Půlpána a následně Patrika 
Hidveghyho. V závěrečném dějství se hrál 
vyrovnaný hokej s šancemi na obou stranách, ale 
ani jednomu týmu se nepovedlo skórovat. Přišlo tak 
na řadu již třetí prodloužení, kteří novopačtí 
hokejisté museli sehrát v dosavadních šesti 
přípravných utkáních. A po druhé byli úspěšní! Mezi 
kruhy vystřelil Aleš Půlpán, který si připsal druhý 
gól, rozhodl zápas a rozradostnil domácí fanoušky!  

 

 

Yaroslav Ukhin 



 

 

 

 

Interview - Filip Hronek Detroit Red Wings 
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Ot.: Filipe, nejprve bych Vám položil pár otázek 
ohledně novopackého hokeje, který je teď v 
přípravě na 2. národní ligu. Měl jste možnost 
poznat tým, některé hráče?  

Odp.: Většinu hráčů znám, s některými jsem 
hokejově vyrůstal. S jinými jsem se potkával na 
zimáku, protože hráli v jiných kategoriích. 

Ot.: Na kterých přípravných zápasech Nové 
Paky jste byl a co k nim můžete říct? A jak vidíte 
samotnou přípravu týmu? 

Odp.: Viděl jsem čtyři zápasy, Vrchlabí, Kolín, 
Trutnov a Dvůr. Všechny byly vyrovnané s těsnými 
výsledky, hrané s nasazením a bojovností. Z mého 
pohledu jsou výsledky příjemným překvapením, 
uvidíme jestli to kluci potvrdí v lize. Přece jen je BK 
nováčkem. 

Ot.: Z Vašeho pohledu - v čem se tým potřebuje 
ještě zlepšit, co vše by měli udělat jak hráči, tak 
i realizační tým, aby vstup Nové Paky do druhé 
ligy byl nejen důstojný, ale aby dokázal potrápit 
i favority?  

Odp.:Tým musí zlepšit přesilovky, oslabení a také 
vstupy do zápasů. 

 

  

Filip Hronek: „Tým musí zlepšit přesilovky, 

oslabení a také vstupy do zápasů“  
Ot.: Pár otázek na Vás. Měl jste během léta 
nějakou vlastní přípravu? 

Od.: Trénoval jsem se svým kondičním trenérem 
Jardou Svobodou. Na led jsem chodil s Mountfildem 
a Novou Pakou. Byl jsem s Tomášem Noskem na 
kempu v Rakousku se skupinou Arrows. 

Ot.: Kdy odlétáte do USA a s jakými pocity, s 
jakým očekáváním? 

Odp.:Odlétám do USA 2.září a očekávám, že 
sezóna bude úspěšnější než ta minulá. Poctivě 
jsem se připravoval, tak doufám, že se sezóna 
povede mně i týmu. 

Ot.: Co vše se odehraje po Vašem příletu, v 
přípravném kempu - jak to tam probíhá atp..? 

Odp.: Kemp začíná v tréninkovém centru v Traverse 
City, kde se trénuje 5 dní. Pak se vracíme do 
Detroitu kde pokračuje příprava a začínají přátelská 
utkání. 

Ot.: Co je pro Vás z toho nejtěžší, musíte se 
ještě nějak adaptovat, nebo se vracíte " do 
svého" a na co se naopak těšíte? 

Odp.:Musím si zvyknout na časový posun. Bude to 
moje čtvrtá sezóna v zámoří ve stejné organizaci, 
takže se vracím do známého prostředí. Těším se na 
zápasy. 

Ot.: Máte v týmu spoluhráče, kteří jsou 
zároveň  Vašimi dobrými kamarády, se kterými 
si vyrazíte i někam posedět, nebo jsou vaše 
vztahy spíše "pracovní"?  

Odp.: Je to asi jako všude. Více se scházíme s 
mladšími spoluhráči. Ti starší mají své rodiny a děti, 
tak se věnují více jim. Celkově je parta v kabině 
výborná. 

Ot.: Na závěr, Vaše přání novopackému týmu a 
jeho fanouškům? Budete na dálku sledovat, jak 
se Nové Pace daří? 

Odp.: Přeju BK aby se dařilo herně i výsledkově a 
podařilo se postoupit do play off, aby chodilo hodně 
diváků, kteří budou za svým týmem stát a vytvoří 
skvělou atmosféru. Divákům přeji, aby zažili 
úspěšnou sezónu, aby si užívali hokej. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. přípravný zápas HC Chrudim 
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V odvetě novopačtí hokejisté oplatili Chrudimi porážku 

 

HC Chrudim 
Cvrček, Novotný - Budinský, 

Klement, Urban, Kalous, Burkoň, 

Machač, Pilař, Felcman, Plch, 

Novák, Koreček, Cvrček, Polák, 

Haltuch, Štěpánek, Polák, Karásek, 

Hejl, Novotný, Kišš 

 

BK Nová Paka 
Vacek, Mahdal - Mlčoch, Svoboda, 

Müller, Malík, Bezděk, Abraham, 

Suvorov, Štěpán, Hidveghy, Hnik, 

Půlpán A., Půlpán T., Kerekanič, 

Ukhin, Foerster, Hric, Kloutvor, 

Dvořák 

 

 

 

2.9.2019 / 18:30 

2:3 
(0:0, 1:2, 1:1) 

     CHRUDIM                                            NOVÁ PAKA                                            

  

Do pondělního utkání nastoupil BK Nová Paka 
oproti minulému vzájemnému zápasu v silnější 
sestavě. Herně byli hosté po většinu utkání lepším 
týmem, ale zarputilá hra domácích, časté osobní 
souboje a potyčky nedávali moc příležitostí k 
úspěšnému zakončení. Na první branku se čekalo 
až do začátku druhé třetiny, kdy byl hostující Denis 
Vacek překonán v přesilové hře domácích. Na 
odpověď se čekalo jen pár minut, kdy bez přípravy 
z mezikruží dostal puk za domácího gólmana 
Tomáš Půlpán po krásné akci skvěle hrajícího Petra 
Foerstera a taktéž Tibora Hrice. Do vedení Novou 
Paku poslal po polovině zápasu již zmíněný 
Foerster a ve třetí třetině přidal i svou druhou 
branku v utkání. Osm minut před závěrečnou 
sirénou domácí už pouze upravili skóre na 
konečných 2:3. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 20:10 Plch (Novák, Koreček), 
51:30 Urban (Novák, Plch) - 26:22 Půlpán T. (Hric, 
Foerster), 34:23 Foerster (Müller), 44:54 Foerster 
(Půlpán T., Mlčoch) . Rozhodčí: Rulíček - Jiruška . 
Vyloučení: 7:5 + 5+OK (Půlpán A.) . Využití: 1:0 . V 
oslabení: 0:0 . Diváci: 150 . Střely na branku: 18:38 
. Vhazování: 25:36 . Průběh utkání: 1:0, 1:1, 1:3, 
2:3.    /fotografie jsou z domácího zápasu/ 

 

Tibor Hric Yaroslav Ukhin 

V bráně Nové Paky Denis Vacek 



 

 

 

 

8. přípravný zápas HC Trutnov 
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V generálce na 2. ligu Nová Paka neobstála. 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Mašek) – Malík, Abraham, 

Mlčoch, Bezděk, Müller, Suvorov, 

Svoboda, Štěpán – Hidveghy, Hnik, 

A. Půlpán, Nevyhoštěný, Foerster, 

T. Půlpán, Kloutvor, Ukhin, Hric, 

Kerekanič, Dvořák, Smékal, 

Martínek 

 

HC Trutnov 
Ašenbrenner (Pivrnec) – Faltys, 

Višňák, Vácha, Pražák, Kynčl, Suk, 

Junek, Kubinčák, Martinec, 

Semorád, Jedlička, Krsek, Svoboda, 

Fedulov, Janoušek, Tatar, Vacek, 

Kozák, Poul 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 25:20 Hric, 52:20 Martínek 
(Müller, Hnik) – 6:25 Semorád (Višňák, Svoboda), 
19:43 Kubinčák (Semorád, Fedulov), 36:56 
Semorád (Kubinčák, Višňák), 40:17 Fedulov 
(Svoboda, Višňák), 49:32 Martinec (Kubinčák, 
Semorád), 52:47 Svoboda (Semorád) . Rozhodčí: 
Veinfurter - Mertlík, Řezníček . Vyloučení: 13:14 a 
2x TS . Využití: 1:3 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 150 . 
Střely na branku: . Vhazování: . Průběh utkání: 0:2, 
1:2, 1:5, 2:5, 2:6 . 

 

6.9.2019 / 18:00 

2:6 
(0:2, 1:1, 1:3) 

  NOVÁ PAKA                                            TRUTNOV 

 

Novopačtí nedokázali využít ani 3 
přesilovky 5 proti 3 

 

 

Oba týmy nastoupili v téměř kompletní sestavě. V 
první třetině se hrál vyrovnaný hokej s řadou 
gólových šancí na obou stranách, bohužel BK Nová 
Paka žádnou z nich neproměnil a naopak dva góly 
inkasoval. Nejdříve v sedmé minutě zásluhou 
hostujícího Semoráda, a poté pár vteřin před 
odchodem do šaten z hole Kubinčáka. V druhém 
dějství se se domácí dostávali do mírné převahy i 
díky několika dvojnásobným přesilovkám. Z nich ale 
neproudilo nic a jediný z domácích, kdo se v této 
třetině prosadil byl Tibor Hric po samostatné akci. 
Jednu branku vstřelili i hosté. Do závěrečné třetiny 
nastoupili domácí s cílem otočit vývoj zápasu ve 
svůj prospěch, to ale téměř hned po spuštění 
časomíry překazil trutnovský Fedulov a hosté ještě 
dalšími dvěma přesnými střelami potvrdili svou 
výbornou produktivitu, která naopak domácí v tomto 
zápase trápila. Druhý gól BK Nová Paka vstřelil 
šikovný dvacetiletý útočník Slavie Viktor Martínek, 
který se na novopackém ledě představil poprvé. 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Po neproměněných šancích nám dal 
soupeř lekci z produktivity. Musíme se z toho poučit 
a připravit se na středeční zápas. 

 

 

 

Tomáš Půlpán 

 

Lukáš Abraham 



 

 

 

 

Rozhovor s # 27 Yaroslav Ukhin 
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Ukhin: „tolik lidi na zimáku v Pace jsem ještě nikdy nezažil“. 
Ot.: Odkud pocházíte a v kolika letech jste začal 
s hokejem? 

Odp.: Pocházím z Ruska, z města Petrohrad a bylo 
mi 6 let, když jsem začal hrát. 

Ot.: Kdo Vás k hokeji přivedl? 

Odp.: Tatínek. Já jsem původně chtěl hrát tenis, 
protože se mi líbilo, jak vypadá raketa. Ale tatínek 
rozhodl jinak a místo toho mi koupil hokejku a 
brusle. 

Ot.: Na jakém postu hrajete a jaký styl hry Vám 
nejvíce vyhovuje? 

Odp.: Poslední dobu hraju nejčastěji centra, takže 
jsem spíš defenzivní útočník, ale rád se připojím i k 
útoku. 

Ot.: Kdo byl a je Váš hokejový vzor? 

Odp.:Odmalička jsem koukal na staré zápasy 
USSR; obdivoval jsem slavného ruského útočníka 
Valerije Charlamova. V současné době se mi nejvíc 
líbí ruský centr Pavel Datsyuk. 

Ot.: Kdybyste měl charakterizovat sám sebe, 
jaký jste typ hráče - spíše kliďas, nebo prožíváte 
emoce během zápasu? Jste v pohodě, nebo 
cítíte nervozitu, když máte jet samostatný 
nájezd? 

Odp.:Jsem klidný a trpělivý hráč, jakékoliv emoce 
držím v sobě, ale to neznamená, že nechám 
soupeře v klidu odjet střídat, pokud se začne chovat 
nesportovně a třeba nečistě trefí mého spoluhráče. 
Od dětství mě učili, že takové chování nelze 
odpustit. Co se týká nájezdů - nebývám nervózní, v 
klidu se rozjedu, udělám nějakou kličku, nedám to a 
v klidu zase jedu zpátky na střídačku. 

Ot.: Za jaké týmy v kategorii mužů jste dosud 
hrál (na webu hokej.cz je uvedena i baráž se 
Vsetínem 2012/2013, následně HC Trutnov, ale i 
HC Rodos Dvůr Králové). 

Odp.: První zápasy za A-tým jsem zažil ještě ve 
Vsetíně, dál to byl Trutnov, Dvůr, Trutnov a teď 
Nová Paka. 

 

 

Ot.: Kde se Vám nejvíce líbilo? 

Odp.: Zatím jednoznačně nejlepší sezóny jsem zažil 
v Trutnově, trutnovský tým má obrovskou podporu 
svých fanoušků a jsem rád, že jsem měl možnost to 
taky zažít. 

Ot.: Hrál jste i za "legendární" Vsetín, jaké to 
bylo hrát na Lapači, přibližte nám to trochu? 

Odp.:Atmosféra na Lapači je opravdu jiná. Zažil 
jsem druholigové derby Vsetína a Valašského 
Meziříčí, což znamená plný zimák fanoušků. Taky 
jsem zažil plný zimák v baráži o postup do extraligy 
juniorů. Nepřál bych si tam hrát jako hostující tým - 
celé město žije hokejem; neskutečný zážitek. 

Ot.: Poslední sezonu jste odehrál za HC Trutnov, 
proč jste se rozhodl z Trutnova odejít do Nové 
Paky? 

Odp.: V Trutnově jsem odvedl dobrou práci, hrál 
jsem druhou lajnu, ve třech vítězných derby proti 
Vrchlabí jsem dával góly. Zažil jsem těžké zranění a 
týden potom jsem zase byl na ledě. Tím chci říct, že 
můj odchod nebyl způsoben tím, že pro mě “nebylo 
místo” v týmu - to jsou jen drby, které kolem sebe 
občas slyším. Potřeboval jsem změnu, chtěl mě 
vidět v Pace Aleš Půlpán, kterého dobře znám, a 
proto jsem se tak rozhodl. 

Ot.: Co jste říkal na to, že jste se objevil v článku 
na www.hokej.cz (19. srpna 2019) ohledně 
Vašeho odchodu z Trutnova? 

Odp.:Chtěl bych poděkovat hlavnímu trenérovi, či 
GM - Ondřejovi Poulovi. Nevím, jaká je teď má 
pozice v týmu, protože dostat se na hokej.cz před 
sezonou není jednoduché a mně se to podařilo. :-) 
Přeju trutnovskému týmu dobrou sezónu a rád ho 
uvítám v pekle na ledě v Nové Pace. 

Ot.: Který první přípravný zápas jste odehrál v 
Nové Pace a jak se Vám v přípravných zápasech 
daří? 

Odp.: První zapas jsem odehrál proti ruskému týmu 
PSK Sakhalin, což pro mě bylo zajímavé. Hrajeme 
tak, abychom se co nejlépe připravili na sezónu, a 
těší mě, že máme navíc i dobré výsledky. 

 

Ot.: Jak jste spokojen se zázemím, s realizačním 
týmem, s diváckou podporou, s přípravou na 
sezónu? 

Odp.: Jsem naprosto spokojen, ani maminka se o 
mě takhle pěkně nestará. Překvapila mě i divácká 
podpora - tolik lidi na zimáku v Pace jsem ještě 
nikdy nezažil. 

Ot.: Jaká je z Vašeho pohledu předsezónní 
nálada v kabině a jak vidíte cíl hlavního trenéra 
Aleše Půlpána "probojovat se do play off", není 
to hodně odvážný cíl pro nováčka? 

Odp.: Myslím si, že máme dobrou partu, což je 
základ. Proto máme i dobrou atmosféru v 
kabině. Aleš měl vždycky cíl “vyhrát v každém 
zapase”. A všichni, kdo ho znají, o tom vědí. Proto 
věřím tomu, že se můžeme do toho play off dostat. 

Ot.: A na závěr Váš vzkaz pro fanoušky a pro 
všechny příznivce novopackého hokeje? 

Odp.: Podpora na domácích zápasech – to je půlka 
výhry. Potřebujeme na zimáku každého fanouška. 
Hrajeme pro vás, hrajeme srdcem a vždy budeme 
bojovat. 

 

 

 

Rozhovory s realizačním týmem nejsou tak časté, dnes tu ale pro vás jeden máme, který v krátkosti shrnuje 

přípravu, cíle pro letošní sezonu a vzájemnou spolupráci.  Odpovídají Bohumil Šmika - jednatel klubu, Aleš Půlpán - 

hlavní trenér, Tomáš Kadeřábek - asistent trenéra a Jiří Hronek - vedoucí týmu. 

Přišla vhod vzájemná těsná spolupráce s 
regionálním extraligovým týmem Mountfield Hradec 
Králové a blízkou Mladou Boleslaví, kterou prošlo 
mnoho našich odchovanců. Dále se tým rozšiřoval 
o hráče, kteří se sami nabídli nebo se zúčastnili 
"náborového" try-outu. V neposlední řadě byl tým 
doplněn sportovním manažerem a hlavním 
trenérem Alešem Půlpánem o jemu známé hráče a 
to i z regionálních týmů.  

A. P.: Tým jsme dávali do kupy podle výkonnosti a 
podle povahy jednotlivých hráčů, tak aby si sedli i v 
kabině, což je jeden ze základní stavebních 
kamenů pro dobrou sezonu. 

Jak jste spokojeni s kluky, kteří u nás pokračují z 
minulé sezony? 

T. K.: Hráči, kteří zde zůstali z minulé sezony, byli 
už vloni nadstandard na krajský přebor, spíše to byli 
kvalitou minimálně druholigoví hokejisté v dobrém 
hokejovém věku. To nadále potvrzují a nikde není 
dáno, že druhá liga pro ně musí být konečnou a že 
se nemohou posunout ještě výš a hokejem se živit. 
J. H.: S některými méně, s některými více.  

Jak se vyvíjí spolupráce mezi vámi, realizačním 
týmem? 

A. P.: Myslím, že až nad očekávání dobře, je mezi 
námi hodně komunikace a jsme naladěni na stejnou 
vlnu. 
T. K.: Role máme rozdělené celkem jasně, ale 
veškerá rozhodnutí předchází společná 
komunikace. Rozhodující slovo má hlavní trenér. 

 

 

Co mohou diváci očekávat od premiérové 
sezony v 2. lize? Máte nějaké cíle? 

 

J. H.: Diváci uvidí kvalitnější a zajímavější hokej. Cíl 
je postup do play-off. 

B. Š.: Náš cíl je předvádět rychlou, dravou a 
kombinačně vyspělou hru. Přejeme si, aby úroveň 
hry přilákala na stadion co možná nejvyšší počet 
diváků. Chceme se probojovat do závěrečných 
vyřazovacích utkání play-off. Město Nová Paka ve 
spolupráci s mnoha našimi partnery udělalo před 
touto jedinečnou sezonou obrovský kus práce. Klub 
jim i touto cestou děkuje. 
 

 

Jak hodnotíte dosavadní přípravu? 
 

A. P.: Příprava nám vyšla podle plánu, jaký jsme si 
stanovili. Všichni hráči pracují na svoje maximum. 
T. K.: Přípravu hodnotíme kladně, hráči mají do 
jednoho perfektní přístup k tréninkům jak na suchu, 
tak i na ledě. Věříme, že vyšší počet tréninkových 
jednotek povede ke kvalitní připravenosti na druhou 
ligu. 

Podle čeho jste dávali dohromady tým? 

B. Š.: Tým se skládá především z hráčů 
mistrovského kolektivu. Dalším velmi silným 
aspektem byl důraz na vlastní odchovance. 

 

http://hokej.cz/
http://www.hokej.cz/
http://h.cz/
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Aleš Půlpán autorem první branky Nové Paky ve 2.lize! 
BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Müller, Mlčoch, 

Malík, Svoboda, Abraham, Bezděk, 

Suvorov, Hnik, Kloutvor, Foerster, 

Ukhin, Půlpán A., Hidveghy, 

Martínek, Nevyhoštěný, Hric, 

Půlpán T., Hašek 

HC Trutnov 
Ašenbrenner (Pivrnec) – Faltys, 

Pražák, Kynčl, Suk, Višňák, Junek, 

Vácha, Fedulov, Tatar, Krsek, Poul, 

Janoušek, Martinec, Kozák, 

Svoboda, Jedlička, Semorád, 

Chytráček, Kubinčák, Vacek 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 28. Půlpán A. (Abraham), 51. 
Nevyhoštěný (Bezděk, Půlpán T.), 52. Půlpán A. 
(Hidveghy) – 14. Svoboda (Semorád), 59. Jedlička 
(Svoboda, Kubinčák) . Rozhodčí: Jan Bernat - 
Martin Kettner, Michal Axman . Vyloučení: 6:6, 
navíc Suvorov (NPA) OT . Využití: 0:1 . V oslabení: 
0:0 . Diváci: 389 . Střely na branku: 33:31 . Průběh 
utkání: 0:1, 1:1, 3:1, 3:2 . 

 

11.9.2019 / 18:00 

3:2 
(0:1, 1:0, 2:1) 

  NOVÁ PAKA                                            TRUTNOV 

 

Druholigová 
premiéra vítězná! 
 

 

 

Úvodní minuty zápasu patřili hostujícímu celku. Ten 
podával disciplinovaný výkon. V první velké šanci 
se ocitl Jan Semorád, ale prázdnou branku netrefil, 
mířil pouze do tyče. Po něm ujel Daniel Svoboda, 
ale našel jen připravenou lapačku Vacka. Na druhé 
straně si vytvořili domácí šanci v přesilové hře, ale 
střelu Abrahama vyrazil Ašenbrenner. Z protiútoku 
se zmocnil kotouče Daniel Svoboda a svůj únik 
zakončil přesně za záda novopackého brankáře - 
0:1. Hosté pak v přesilové hře atakovali branku 
domácích, ale neúspěšně.  

Hosté začali druhou třetinu špatně a to i díky 
brzkému vyloučení. Paka dostala Trutnov pod tlak, 
ze kterého se horko těžko vymanil. Přesto si 
připravil šanci Fedulov, který však na Vacka 
nevyzrál. Po něm pálil Kubinčák, ale pouze do 
výstroje hostujícího brankáře. To samé předvedl na 
druhé straně Nevyhoštěný, který nenašel recept na 
Ašenbrennera. Hosté špatně střídali a v 28. minutě 
ujel Aleš Půlpán a kotouč procedil za záda 
trutnovského brankáře - 1:1. Do vedení mohl 
domácí poslat Hric, který v přesilovce pálil, ale 
Ašenbrenner byl pozorný.  

Třetí třetina začala přesně tak, jak skončila ta 
druhá. Trutnov se nemohl dostat vlivem svojí 
rozehrávky z obranného pásma a kupil chyby. První 
šanci si vypracoval domácí Nevyhoštěný, ale z 
kruhů minul branku. 

Po něm pálil Mlčoch, ale našel pouze připravené 
betony trutnovského strážce svatyně. V 51. minutě 
šli domácí do vedení. Po odrazu od zadního 
mantinelu se na kotouč dostal Nevyhoštěný a 
odkrytou branku trefil přesně - 2:1. O minutu později 
chybovali hostující obránci za brankou, před ní vyjel 
Aleš Půlpán a zakončil za záda Ašenbrennera - 3:1. 
Trutnov se vzchopil šest minut před koncem. 

 

Aleš Půlpán poprvé překonává trutnovského Ašenbrennera – 1:1. 

 

Velkou šanci měl Jedlička, ale svůj únik zakončil 
pouze do výstroje Vacka, ale byl faulovaný. V 
početní výhodě pálil Svoboda, ale tři tyče minul. V 
58. minutě přišel oddechový čas Trutnova a 
následná přesilová hra. Po vhazování vysprintoval 
Ašenbrenner na střídačku a minutu později hosté 
snížili. Kombinaci po ose Kubinčák - Svoboda 
zakončil přesně Jakub Jedlička - 3:2. 
Dvojnásobnou přesilovku tak hosté využili a 
pokračovali v té klasické. Domácí dvakrát vyhodili, 
ale Trutnov se minutu před koncem usadil v 
útočném pásmu. Jednu střelu za druhou, to musel 
řešit domácí brankář. Dvacet vteřin před koncem 
stál Martinec před prázdnou brankou, ale stejně 
jako dříve Semorád, minul.  

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán: V zápasu jsme si tvořili mnoho 
gólových příležitostí. Po rozpačité první třetině jsme 
od té druhé byli lepším týmem a zaslouženě jsme 
utkání dovedli do vítězného konce. Děkujeme 
fanouškům za krásnou hokejovou atmosféru. 

 

 
 

Denis Vacek 

František Hnik 
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1. Mostečtí Lvi 1 10:3 3 

2. HC Rodos Dvůr Králové  1 7:2 3 

3. HC Děčín  1 5:1 3 

4. BK Nová Paka  1 3:2 3 

5. HC Stadion Vrchlabí  0 0:0 0 

6. HC Trutnov  1 2:3 0 

7. HC Draci Bílina 1 1:5 0 

8. HC Řisuty  1 2:7 0 

9. HC Vlci Jablonec nad Nisou  1 3:10 0 

Bílina – Děčín 1:5 
Dvůr Králové – Řisuty 7:2 
Nová Paka – Trutnov 3:2 
Most – Jablonec 10:3 

  

Před premiérovým utkáním s HC Trutnov došlo na předání novopackých dresů dvěma bývalým hokejistům BK Nová Paka u příležitosti  jejich kulatých narozenin - 
Miroslavu Chrtkovi a Bohumilu Šmikovi. Zároveň náš klub obdržel vůz Škoda Scala od našeho partnera Havex auto a Škoda.  

 
   

Tabulka a výsledky po 1. zápase 

Ot.: Přicházíte do Nové Paky na střídavý start ze 
Slavie, jaké jsou Vaše první dojmy z nového 
působiště? 

Odp.: Upřímně mě nejvíce zaujala sjezdovka vedle 
zimního stadionu, to je velice unikátní a myslím si, 
že to jinde není. Kluci mi na rozcvičce ukázali 
sněžná děla pod tribunou a to pro mě byla úplná 
novinka. Co jsem zatím vypozoroval, tak v týmu 
panuje dobrá atmosféra a věřím, že to tak zůstane i 
v průběhu sezony. Jsem rád za tuto šanci. 

Ot.: Za Novou Paku jste zatím odehrál jeden 
zápas - s Trutnovem (2:6). V zápase jste jel 
trestné střílení, a pak jste dal jeden ze dvou gólů 
domácích. Můžete nám popsat obě situace? 

Odp.: Trestné střílení jsem neproměnil, ale beru to 
pozitivně. Aspoň už vím, jakou kličku ve středu 
nepoužít. Golmana už znám lépe a v našem příštím 
střetnutí se ho pokusím překonat vícekrát než 
posledně. 

Ot.: Jak se Vám líbí zimní stadion v Nové Pace a 
zázemí pro hokej zde? 

Odp.: Zimák je tu moc hezký, vejde se sem 
poměrně dost lidí, tak doufám, že nás přijdou proti 
Trutnovu podpořit v co největším počtu. Uděláme 
vše pro to, aby se jim náš výkon líbil a chodili tam 
rádi. 

Ot.: V uplynulé sezóně jste hrál za čínský klub 
KRS Heilongjiang. Můžete nám přiblížit Vaše 
angažmá v Číně? Jak jste se tam dostal? 

Odp.: Kunlun je Čínský tým, který hraje ruské 
soutěže. Já jsem hrál MHL, což je juniorská liga 
hrající se po celém Rusku a dalších státech. V 
soutěži hrají obdobné týmy jako v KHL. Dostal jsem 
se tam díky agentovi, který pro mě hledal 
perspektivní nabídku do budoucna. Bohužel mi 
zdraví nedovolilo se poprat o místo v seniorském 
týmu Kunlunu a po sedmi odehraných zápasech v 
juniorce jsem se musel kvůli zranění vrátit zpět do 
Čech a po zbytek sezony rehabilitovat. Přestože 
jsem v Rusku a Číně byl necelé dva měsíce, byla to 
pro mě obrovská zkušenost a jsem za ni rád. 

 

 

Rozhovor s útočníkem pražské Slavie Viktorem Martínkem 
 

Ot.: V čem se liší hokej u nás a hokej , který jste 
hrál za čínský klub? Jak se Vám tam líbilo a co 
pro Vás tam bylo nejtěžší? 

Odp.: Šlo o ruskou soutěž, takže soupeři byli z 
Ruska. V týmu jsme měli pár Číňanů a to bylo 
neobvyklé. Jsou snaživí, vše dělají do puntíku tak, 
jak řekne trenér. Hokej je tam ale přeci jen v 
plenkách, takže hráli spíše 4. lajnu a snažili se 
zvyknout na tempo. Zbytek týmu byl složen z Rusů, 
Kanaďanů a byli jsme tam i dva Češi. Nejtěžší pro 
mě bylo určitě vydržet fyzicky náročné tréninky. Pod 
křídla si nás vzal ruský trenér ze staré školy. 
Trénoval nás na styl Tarasova, takže v týmu si 
měnil hráče jako ponožky. Za ty dva měsíce se tým 
změnil téměř celý. Každý týden přiletěli noví hráči, 
konkurence tam byla nesrovnatelně větší, než je v 
Čechách. Na trip nás letělo klidně 40 a půlka kluků 
prostě nehrála a koukali se z tribuny.  

 

 

O peníze tam nebyla nouze, takže vedení týmu 
neřešilo, že musí v luxusním hotelu v centru 
Petrohradu ubytovat o nějakých 10 či 20 hráčů 
navíc. To je obrovský rozdíl proti Českému hokeji. 
Točí se tam větší peníze, než u nás v nejlepších 
seniorských soutěžích. 

Ot.: Čínsky jste se něco naučil? :-) 

Odp.: Jen pár nadávek a základních slovíček, ale 
čínsky bych si s nikým nepokecal.  

Ot.: V létě jste odehrál za Slavii přípravný zápas 
proti Kladnu (Slavia prohrála s extraligovým 
Kladnem 4:6) a byl jste strůjcem jedné z branek 
Slavie? 

Odp.: Ano, jedna střela mi tam spadla. Žádná 
bomba to nebyla, ale i ta se počítá. 

Ot.: Potkal jste se při střídání na ledě s 
Jaromírem Jágrem? Váš pocit, nastoupit proti 
naší legendě? 

Odp.: Na rozcvičce jezdí bez helmy, takže ho nešlo 
přehlédnout už před začátkem zápasu. Byl to fajn 
zážitek, ale v zápase jsem to nijak zvlášť nevnímal. 
Všiml jsem si akorát toho, že při každém souboji si 
pomáhá hokejkou a většinou z něj vyjede s pukem. 
Dělá to chytře a rozhodčí mu to pouští. 

Ot.: Vraťme se k Vašemu hostování na Pace. 
Jak často se budete moci zapojit do týmu? 

Odp.: Domluvil jsem se s trenéry a vedením Slavie, 
že mě budou pouštět na střídavé starty, abych se 
vyhrál a zvykl si na dospělý hokej. Nejde přesně 
říct, jak často budu chodit pomáhat Pace. Záleží to 
na trenérech Slavie a mých výkonech.  

Ot.: Co očekáváte sám od sebe od svého 
působení zde? 

Odp.: Chci svými výkony pomoci týmu k výhrám, 
když se vyhrává, chodí diváci a pro ně hokej 
hrajeme. Těším se na jejich podporu a rád se před 
nimi zaraduji z gólů. Čím více jich bude, tím lépe. 
Fanoušků i gólů. 

 

 

 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2699?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Lepší úvod do sezóny si novopačtí přát nemohli!!!! 

K prvnímu venkovnímu utkání jel BK Nová Paka na 
zimní stadion do Slaného, kde se utkal s HC Řisuty. 
Řisuty vstoupily do utkání lépe než hosté. To vedlo 
k rychlému gólu z hole Humla. V šestnácté minutě 
měl možnost vyrovnat novopacký Jakub Hašek z 
trestného střílení, ale domácí svatyni se mu 
nepovedlo trefit. Trefit se se povedlo o chvilku 
později Tiboru Hricovi, který se dostal k puku ve 
středním pásu a poradil si oběma obránci. Jen půl 
minuty stačilo, aby se domácí dostali znovu do 
vedení. Do kabin se šlo tak za stavu 2:1. Krátce po 
skončení přestávky přidaly Řisuty gól zásluhou 
Paršakova po přesné přihrávce. Hosté mohli 
několikrát snížit, ale domácího brankáře se jim 
nepovedlo překonat, a tak druhá třetina skončila 
3:1. V té třetí se pár minut po začátku trefili opět 
domácí. Zanedlouho hosté obdrželi neskutečných 
36 trestných minut, kdy za nesportovní chování byli 
vykázáni hned tři novopačtí hráči a navíc do konce 
utkání i hlavní trenér. Mohlo se někomu zdát, že je 
zápas ztracen. Ale hosty to spíše namotivovalo a 
začali ,,sázet" několik gólů za sebou. Nejdříve se 
trefil František Hnik po protiútoku, který zahájil 
Michal Nevyhoštěný. Za krátké dvě minuty snížil z 
kruhu na rozdíl jediného gólu šikovný Jakub Hašek. 
Vyrovnávací akci dokonal Yaroslav Ukhin v čase 
58:04! Rozhodnout zápas mohl za malou chvíli 
Tibor Hric, když jel sám na domácího gólmana.  

 

HC Řisuty 
Ilašenko – Vencovský, Potěchin, 

Dostál, Novák A., Bernáth, Zavřel, 

Rudovský – Řepka, Fortelka, 

Náprstek – Vyskočil, Huml, 

Formánek – Hovsepjan, Patyk, 

Holub – Paršakov, Keszi, Okegawa 

 

BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Svoboda, 

Abraham, Mlčoch, Müller, Malík, 

Suvorov, Bezděk – Hnik, Kloutvor, 

Ukhin, Hašek, Půlpán A., 

Nevyhoštěný, Martínek, Půlpán T., 

Hric, Hidveghy, Foerster 

 

14.9.2019 / 17:00 

4:5sn 
(2:1, 1:0, 1:3 – 0:1) 

    ŘISUTY                                                    NOVÁ PAKA 

  

V prodloužení ,,novopačáci" pokračovali v tempu a 
vytvořili si několik gólovek, ale úspěšní nebyli. 
Následovaly nájezdy, kdy zápas rozhodl mladý Petr 
Foerster a Nová Paka tak přivezla dva body! 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 5. Huml (Zavřel, Formánek), 18. 
Hovsepjan, 23. Paršakov (Okegawa, Patyk), 45. 
Hovsepjan – 18. Hric (Mlčoch), 54. Hnik 
(Nevyhoštěný), 56. Hašek (Půlpán T., Mlčoch), 59. 
Ukhin (Martínek, Půlpán T.), rozh. náj. Foerster. . 
Rozhodčí: Battěk - Svoboda, Kučera . Vyloučení: 
11:8, navíc Půlpán A., Malík a Abraham (všichni 
NPA) 10 min. za NESP . Využití: 0:2 . V oslabení: 
0:0 . Diváci: 86 . Průběh utkání: 1:0, 1:1, 4:1, 4:4, 
4:5 . 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Do zápasu jsme nastoupili ve čtyřech 
pětkách, hráči nebyli v tempu a naše hra se 
nedařila. V druhé třetině se mírně zlepšila, ale 
neustálé oslabení nám nedovolovala souvislejší tlak 
na soupeřovu bránu. Ve třetí třetině jsme inkasovali 
na 4:1, ale mužstvo ukázalo obrovskou morální a 
fyzickou sílu a otočilo skóre v posledních minutách. 
Nakonec jsme sahali i po třech bodech, ale za dva 
jsme velice rádi. 

 

Senzační obrat v závěru - z 1:4 na 5:4!                                        

Po 2. kole na druhém místě!  
Tabulka a výsledky po 2. zápase 

1. HC Děčín 2 11:5 6 

2. BK Nová Paka 2 8:6 5 

3. HC Rodos Dvůr Králové 2 11:8 3 

4. Mostečtí Lvi 2 11:8 3 

5. HC Trutnov 2 7:4 3 

6. HC Stadion Vrchlabí 1 6:5 2 

7. HC Draci Bílina 2 6:11 1 

8. HC Řisuty  2 6:12 1 

9. HC Vlci Jablonec nad Nisou  1 3:10 0 

 
HC Řisuty – BK Nová Paka 4:5 sn 
HC Trutnov – Mostečtí Lvi 5:1 
HC Děčín – HC Rodos Dvůr Králové 6:4 
HC Stadion Vrchlabí – HC Draci Bílina 6:5 p 

 

 Petr Foerster 

Lukáš Bezděk (foto z 1. zápasu s Trutnovem) 

Petr Foerster rozhodl nájezdy s Řisuty 

Hráč mladoboleslavské juniorky odehrál v uplynulé 
sezóně ve svých 19 letech 47 zápasu v Extralize 
juniorů a poprvé nastoupil za muže ve 2. lize 
v Nymburce, kde odehrál 5 zápasů. V juniorce si 
připsal 42 bodů (14 + 28) a v dospělých 1 bod za 
asistenci. V Nové Pace je jeho rozhodující nájezd 
proti Řisutám první trefou.  

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2699?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Nová Paka si připsala první porážku, Děčín stoprocentní 

 

BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Müller, Mlčoch, 

Malík, Svoboda, Abraham (C), 

Bezděk, Suvorov – Uchin, Hašek, 

Kloutvor – Půlpán A. (A), Hnik, 

Martínek – Nevyhoštěný (A), Hric, 

Půlpán T. – Planý 

HC Děčín 
Lavinger (Kácha) – Loukota, 

Tenkrát, Kaltenböck, Mareš, Zicho, 

Tůma – Faigl, Chovanec, Ineman – 

Fojt, Oliverius (C), Zajan (A) – 

Petráš, Sýkora, Dörner – Volráb (A), 

Damašek 

Ve třiatřicáté minutě využili Medvědi další početní 
výhodu, když střelou mezi betony Vacka se prosadil 
Tomáš Faigl - 1:4. Děčínští tak měli už hodně 
pohodlný náskok, ale v závěru druhé periody měli 
domácí velký tlak a vypracovali si tři obrovské 
šance, avšak Děčín vše ustál a slibný náskok udržel 
až do závěrečné sirény, která tuto část hry ukončila. 

Ve třetí třetině se domácí snažili snížit své manko, 
ale marně dobývali děčínskou klec. V 
jednapadesáté minutě naopak mohl udeřit Zdeněk 
Petráš, ale tváří v tvář Vacka nepřekonal. V 
šestapadesáté minutě střelou pod víko přetavil 
Damaškovu přihrávku Michal Oliverius a pečetil tak 
tři body pro Děčín - 1:5. Domácí v závěru zápasu 
měli ještě několik šancí na korekci skóre, ale to se 
už neměnilo. Děčínští tak získali další tři body do 
tabulky a nadále vedou skupinu Sever. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 23. Mlčoch (Nevyhoštěný, 
Martínek) – 5. Sýkora (Petráš, Tůma), 20. Volráb 
(Oliverius, Sýkora), 23. Tůma (Sýkora, Petráš), 33. 
Faigl (Oliverius), 56. Oliverius (Damašek) . 
Rozhodčí: Zavřel – Kettner, Axman . Vyloučení: 7:7, 
navíc Malík (NPA) OT . Využití: 1:2 . V oslabení: 0:0 
. Diváci: 280 . Střely na branku: 38:42 . Průběh 
utkání: 0:2, 1:2, 1:5 . 

 

18.9.2019 / 18:00 

1:5 
(0:2, 1:2, 0:1) 

  NOVÁ PAKA                                            DĚČÍN 

 

Aleš Půlpán: Chyběl důraz v osobních 
soubojích a v zakončení. 

 

 

Děčín pokračuje ve své stoprocentní jízdě a Nová 
Paka si naopak připsala první porážku. 

Na první velkou šanci se nemuselo čekat dlouho. V 
páté minutě se do ní dostali domácí hráči. Jakub 
Planý se dostal do samostatného úniku, ale tváří v 
tvář Lavingerovi pouze přestřelil jeho klec. A hned 
na to unikli Medvědi a z protiútoku pak slavili první 
branku zápasu. Ondřej Sýkora zužitkoval přihrávku 
od Zdeňka Petráše a zblízka Vacka překonal - 0:1. 
V šestnácté minutě se Medvědi dostali do další 
šance, Ondřej Damašek ale netrefil odkrytou 
novopackou branku. V závěru první třetiny  pak hráli 
Děčínští přesilovku pět na tři. Tu nestihli využít, 
následně však tu klasickou už ano. Před Denisem 
Vackem vznikla skrumáž, ve které se nejlépe 
zorientoval děčínský Daniel Volráb a procedil 
kotouč do jeho branky - 0:2. Děčín tak po první 
třetině měl náskok o dva góly.  

Prostřední dějství začalo lépe pro domácí tým. Ten 
se ve třiadvacáté minutě dostal na kontaktní 
branku. Marek Mlčoch prostřelil Lavingera v 
přesilové hře a sebral Lavingerovi čisté konto a 
zároveň byla Nová Paka Medvědům na dostřel 
jediného gólu - 1:2. Jenže z přesné trefy se 
Novopačtí radovali pouze dvacet vteřin. Hned po 
buly totiž skóroval poprvé v děčínském dresu 
Vojtěch Tůma a vrátil Děčínu náskok o dva góly - 
1:3.  

 

 

 

zleva Lukáš Bezděk, v bráně Denis Vacek, vpravo Tomáš Půlpán 

Tento zápas byl přesnou ukázkou toho, čeho se 
musíme vyvarovat. Chyběl důraz v osobních 
soubojích a v zakončení. Neproměnili jsme několik 
vyložených šancí, což se naopak soupeřovi dařilo. Ke 
vší úctě k Děčínu si osobně myslím, že jsme tento 
zápas měli jednoznačně vyhrát a bereme to jako 
ztrátu tří bodů. Musíme se připravit na sobotu, protože 
Vrchlabí nám podobné chyby neodpustí a hlavně 
máme co odčinit vůči fanouškům. Děkujeme jim za 
podporu, protože i za špatného stavu nám byli 
oporou. 



 

 

 

 

Interview – Aleš Půlpán na webu www.hokej.cz 
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Jaké to vlastně je, když vás trénuje otec? Je to 
pro vás v něčem odlišné? 

Lidé se mě na to ptají často, ale nikdo mi nevěří, 
když mu řeknu, že v tom nic zvláštního nevidím. 
Všichni, kdo mě znají, vědí, že hraju 2. ligu, můj 
přístup k hokeji je profesionální a beru ho velmi 
vážně. Takže cokoliv táta řekne, to platí a nikdy by 
mě nenapadlo s ním například nesouhlasit. Když 
přijdu na zimák, nevnímám ho jako tátu, ale jako 
pana trenéra. 

Řešíte společně hokej i mimo kabinu? 

Téměř vůbec, protože na hokeji trávíme hodně času 
a maminka ani moje přítelkyně to víc poslouchat 
nechtějí. Tak se naše debata točí spíše kolem 
motocyklů. 

Začátek sezony se vám povedl a z prvních dvou 
zápasů máte pět bodů. V čem vidíte vaši největší 
sílu? 

Zatím se nám samozřejmě daří, ale sezona je 
dlouhá a ve hře je spoustu bodů. Naše největší síla 
je určitě v týmové soudržnosti a bojovnosti. Troufnu 
si říct, že jsme i dobře fyzicky připraveni a díky téhle 
kombinaci se nám povedlo oba dva zápasy otočit. 

 

 „Co se týče náročnosti, je to úplně stejné jako Chance 

liga. Trénujete stejně, ale předtím musíte do práce." 

Z Vrchlabí k nováčkovi do Nové Paky. Co vás k tomuto kroku přimělo? 

Hlavní roli hrálo to, že se otci povedl doslova mistrovský kousek, když postoupil 
s Pakou do 2. ligy. Přišel za mnou, že bude potřebovat pomoc. A za to, co pro 
mě celý život dělal, nemůžu říct: Budu hrát proti tobě, protože tady dostanu víc 
peněz. Volba tedy byla jasná, protože krev není voda. Na druhou stranu ho 
vnímám jako velmi kvalitního a progresivního trenéra, který má opravdovou 
touhu se vzdělávat, takže to nebylo jenom o tom, že jdu za tátou, ale i za 
skvělým trenérem, který je schopný svým zápalem nakazit hodně lidí. 

Není to pro Vás málo? Přece jen ambice Nové Paky se momentálně s 
ambicemi Vrchlabí asi rovnat nemůžou… 

Musím se přiznat, že mě doteď mrzí, že se nám s Vrchlabím nepodařilo 
postoupit. Chtěl jsem konečně něco vyhrát. Sešla se skvělá parta, šli jsme za 
tím. Každý, kdo mohl odevzdat svoje ego ve prospěch týmu, to udělal. Pro 
úspěch jsme dělali všechno. Rozhodly malinké detaily. Zůstane to ve mně 
dlouho, klukům držím palce, ať se jim to povede. Upřímně to přeji celé 
organizaci, protože to, jak fungují, by jim mohli v pár klubech Chance ligy 
závidět. Mrzí mě, že nebudu hrát o postup před skvělými fanoušky, jaké 
Vrchlabí má. Doufám, že na mě nebudou pískat, až jim dám pár gólů. Hodně mi 
jich psalo, že je mrzí můj odchod, ale že to chápou. Udělalo mi radost, že to 
chápou a že mi většina fandí i v Pace. Ale pozor, v Pace sice nemáme zatím 
tolik fanoušků, ale rozhodně se nemusí stydět za to, jakou atmosféru nám 
vytváří. I oni si uvědomují, že tady vzniká něco nového a chtějí fandění 
posunout na vyšší level. Všichni se tu učíme, jak to v téhle soutěži chodí. A 
v tom jsem si našel výzvu – jít do něčeho nového a formovat to od začátku. A 
musím říct, že ze všech lidí, ať už fanoušků nebo vedení, jsem doslova 
nadšený. 

U Bruslařů se potkáváte s bratrem Tomášem. Byl i tohle jeden z důvodů, 
proč jste na nabídku kývl? 

Ano. Byl to jeden z důvodů, který rozhodl. 

Byl to váš společný cíl takto se sejít v nějakém týmu? 

Popravdě jsem o tom nepřemýšlel, ale beru to jako příjemné pozitivum. 

Kam byste to letos chtěl s Novou Pakou 
dotáhnout, jaké jsou vaše ambice? 

Určitě play off a tam už se může stát cokoli. 
Samozřejmě je to velké prohlášení, protože skupina 
je neuvěřitelně vyrovnaná. Dalším cílem je 
dotáhnout na stadion co nejvíc lidí. A hlavně je na 
ledě bavit hokejem tak, aby na něj chodili v co 
největším počtu. 

Nyní jste v kádru nováčka soutěže, dříve jste byl 
v mužstvu aspiranta na Chance ligu. V čem 
vidíte odlišnosti těchto dvou klubů? 

Vrchlabí je taková Barcelona. Cokoli si vymyslíte, 
tak tam prakticky není problém. Vrchlabí je na 2. 
ligu extrém, takže se to těžko srovnává. Na druhou 
stranu musím říct, že v Nové Pace jsou podmínky 
na 2. ligu také nadstandardní. A vše tu funguje 
zatím nad očekávání velmi dobře. Co se týče 
tréninku, jeho intenzity a kvality, tak tam žádný 
rozdíl vůbec není. Co máme rozhodně v Pace lepší, 
je kabina a zázemí pro hráče. 

Ve vašem hokejovém životopise už je toho 
zapsáno poměrně hodně. Působil jste i v 1. lize. 
Pomýšlíte na návrat do vyšší soutěže? 

Na návrat do vyšší soutěže nepomýšlím. Rozhodně 
ne tak, že bych se tam usadil natrvalo. Důvodem 
jsou finance. Není mi už bohužel 18 let, abych si 
„mohl dovolit“ hrát hokej za pár tisíc. V minulých 
sezonách se však stalo, že mi Miloš Říha mladší  

v období marodky zavolal, zda bych jim nechtěl 
přijet pomoct. To bylo ještě v Litoměřicích. Vzal 
jsem si narychlo dovolenou a dorazil. Teď je na 
Slavii a telefon na mě má, takže určitě ví, že kdykoli 
dorazím, když mě samozřejmě Paka pustí. 

Naprostá většina druholigových hráčů chodí 
také do civilního zaměstnání, předpokládám, že 
u vás je to stejné. Čím se živíte a jak to na této 
úrovni jde skloubit s hokejem? 

Ano, do zaměstnání chodím. Jsem obchodní 
zástupce pro českého výrobce drogerie. Musím 
říct, že mám velmi solidního zaměstnavatele, který 
o hokeji ví. A když se výjimečně stane, že máme 
zápas někde daleko, což je spojené s dřívějším 
odjezdem, tak mi vyhoví a umožní nadělat si práci 
jindy. Nebo si vezmu klasicky dovolenou. I touto 
cestou jim chci poděkovat. Můj den vypadá tak, že 
v 6:00 vstanu, v 6:50 odjíždím do práce, vyřídím 
několik obchodních schůzek a vracím se asi v 
16:00. Dojdu rychle se psem, vyměním košili za 
tepláky a v 16:45 mě vyzvedávají spoluhráči a 
jedeme na trénink. Domů se každý den vracím 
okolo 21:00 a takhle každý den pořád dokola. Když 
není sezona, tak jdu v rámci přípravy na CrossFit 
nebo inline hokej. Takže režim mám velmi 
podobný. Co se týče náročnosti, je to úplně stejné 
jako Chance liga. Trénujete stejně, ale předtím 
musíte do práce. V Chance lize odtrénujete 
dopoledne a máte prakticky celý den volno. 

 

 

Tabulka a výsledky po 3. zápase 

1. HC Děčín 3 16:6 9 

2. Mostečtí Lvi 3 22:8 6 

3. HC Stadion Vrchlabí 2 9:6 5 

4. BK Nová Paka 3 9:11 5 

5. HC Rodos Dvůr Králové 3 12:11 3 

6. HC Trutnov 3 7:7 3 

7. HC Vlci Jablonec nad Nisou  2 6:10 3 

8. HC Draci Bílina 2 6:11 1 

9. HC Řisuty  3 6:23 1 

 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Stadion Vrchlabí 1:3 
BK Nová Paka – HC Děčín 1:5 
Mostečtí Lvi – HC Řisuty 11:0 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Trutnov 3:0 

  

Tibor Hric 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2699?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Ambiciózní Vrchlabí potvrdilo roli favorita 

Úvodní buly vyhrál domácí celek, ale puk se po 
chvíli hry ocitl mezi diváky. Domácím se naskytlo 
několik šancí, ale ani jednu neproměnili. První 
vyloučení zápasu přišlo v páté minutě, kdy se na 
trestnou lavici usadil novopacký Mlčoch za 
hákování. Přesilové hry využil Patrik Urban, kdy za 
asistence Jaroslava Bednáře a Pavla Mrni prostřelil 
puk za Mahdalova záda. Hosté se nechtěli nechat 
zahanbit, Suvorov se rozjel proti Soukupovi, ten ale 
puk zachytil do lapačky. V deváté minutě se dostal 
do akce Bláha, zavezl puk do brankoviště a brankář 
hostů měl co dělat, aby zachytil skákavý puk. O 
chvilku později se dostal do akce Matějček, kdy 
poslal puk na teč Hlaváčovi, ale Mahdal zasáhl 
vyrážečkou. Hosté se pustili do protiakce, ale 
Soukup s notnou dávkou štěstí vyjel z brány a puk 
poslal do bezpečí. V polovině dvanácté minuty 
přišlo první vyloučení domácího hráče – Bednář 
dostal 2 minuty za podrážení. Po chvíli následovalo 
vyloučení na obou stranách – na trestnou lavici 
zamířil za vrchlabské Chalupa a za novopacké 
Tomáš Půlpán, oba za krosček. Vrchlabští pak v 
plné sestavě rozjížděli další akce, z nichž byla 
nejvýraznější ta, kdy Jaroslav Bednář našel 
rozjetého Petra Sýkoru, ten rozhýbal novopackého 
brankáře, ale puk za jeho záda nedostal. Na 
začátku 17. minuty přišlo další vyloučení pro BK 
Nová Paka, oslabení dokázali ubránit. Zbytek třetiny 
se nesl v poklidném duchu. 

Druhou třetinu otevřeli hosté, ale puk na jejich 
hokejkách dlouho nezůstal. Takřka okamžitě se 
dostal k Bednářovi, který přihrál autorovi první 
branky Patriku Urbanovi, ten ale nedokázal zakončit 
za Mahdalova záda. 

HC Vrchlabí 
Soukup (Abrahám) – Jirků (C), 

Moník J., Havránek, Bendík (A), 

Vašíček (A), Voženílek, Kynčl, 

Vágner – Sýkora, Bláha, Dvořák, 

Kastner, Jirásek, Hlaváč, Urban, 

Mrňa, Matějček, Chalupa, Hozák, 

Bednář 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Svoboda, 

Abraham (C), Mlčoch, Műller, 

Bezděk, Steinocher, Suvorov – 

Hašek, Ukhin, Kloutvor, Hidveghy, 

Martínek, Nevyhoštěný (A), Hric, 

Půlpán T., Planý, Hnik, Půlpán A. 

(A), Smékal 

 

 

21.9.2019 / 18:00 

5:1 
(1:0, 1:0, 3:1) 

   VRCHLABÍ                                                    NOVÁ PAKA 

 

Na derby ve Vrchlabí 1190 diváků!  
Tabulka a výsledky po 4. zápase 

1. HC Děčín 3 16:6 9  

2. HC Stadion Vrchlabí 3 14:7 8  

3. Mostečtí Lvi 3 22:8 6  

4. BK Nová Paka 4 10:16 5  

5. HC Řisuty 4 10:25 4  

6. HC Rodos Dvůr Králové 3 12:11 3  

7. HC Trutnov 3 7:7 3  

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 3 8:14 3  

9. HC Draci Bílina 2 6:11 1  

 
HC Řisuty – HC Vlci Jablonec nad Nisou 4:2 
HC Stadion Vrchlabí – BK Nová Paka 5:1 

 

foto HC Vrchlabí 

 

Akce střídala akci, obě strany se střídaly, až opět 
skončil puk v hledišti mezi diváky. Kastner vystřelil 
bekhendem, ale puk pouze rozvlnil boční síť. 
Následovala dlouhá hra bez přerušení, a na konci 
28. minuty Tomáš Jirků vystřelil doslova dělovou 
ránu, ale Mahdal puk vyrazil do ochranné sítě. 
Rozehrávku vyhrálo Vrchlabí a rovnou proměnilo 
šanci. Havránek vystřelil od modré, puk byl tečován 
Petrem Sýkorou a novopacký brankář byl bez 
šance zasáhnout. Domácí tak zvýšili skóre na 2:0. 
Zároveň byl vyloučen novopacký Tomáš Půlpán za 
nesportovní chování. Hostům se dlouho nedařilo 
rozjet hru, až po delší době Soukup musel 
zasáhnout ztlumením puku o svou výstroj. Domácí 
se dostali k několika šancím, ale zakončení se jim 
nedařilo. Třetina končila oslabením domácích, 
kterého se snažili hosté využít, ale Soukup se v 
brance činil. 

Poslední třetina začala pro domácí oslabením, ale 
to trvalo pouze 8 vteřin. Hosté se snažili i tak 
probojovat za Soukupova záda, ale bez úspěchu. 
Šancí přišlo na obou stranách několik, před 
Jiráskem se ukázala prázdná branka, ale puk do ní 
nedostal. 

Po Hidveghyho bekhendu, který si Soukup pohlídal, 
přišlo vyloučení v domácím celku. Ve 49. minutě ale 
dokázali hosté snížit skóre, když Patrik Hidveghy 
udělal stahovačku a poslal puk do horního rohu 
branky za Soukupova záda. Vzápětí byl vyloučen 
novopacký Suvorov za hákování. A domácí opět 
využili přesilové hry a vzali si zpět dvoubrankové 
vedení. Za asistence Jaroslava Bednáře a Petra 
Sýkory dostal puk za Mahdalova záda Pavel Mrňa. 

 

Vágner se pokusil vyhodit od modré, ale branku 
minul. Vzápětí přišla další přesilové hra pro 
novopacké, ale vůbec se jim nedařila. Jen malou 
chvilku po návratu se rozjel Štěpán Matějček s 
Davidem Chalupou proti Mahdalovi a puk zamířil 
přesně za záda novopackého brankáře. Bývalý 
vrchlabský hráč Tomáš Půlpán se dral před svého 
bývalého spoluhráče Soukupa, ale nepřekonal jej. V 
58. minutě padla pátá branka pro domácí celek, kdy 
Havránek našel na levé straně Petra Sýkoru, který 
sice hledal dalšího spoluhráče, kterému by nahrál, 
ale puk trefil brusle protihráče, od kterých se odrazil 
do sítě.  

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 6. Urban (Bednář, Mrňa), 29. 
Sýkora (Havránek, Bednář), 51. Mrňa (Bednář, 
Sýkora), 54. Matějček (Chalupa), 58. Sýkora 
(Havránek, Urban) – 49. Hidveghy (Műller) . 
Rozhodčí: Veinfurter - Řezníček, Pechánek . 
Vyloučení: 6:5 . Využití: 2:1 . V oslabení: 0:0 . 
Diváci: 1190 . Průběh utkání: 2:0, 2:1, 5:1 . 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Po dobrém vstupu do utkání jsme po 
první třetině prohrávali 1:0, kdy nám domácí dali gól 
v přesilovce. Na obou stranách excelovali brankáři. 
Po druhé třetině jsme už prohrávali o dvě branky, 
ale nevzdali jsme se a stále věřili v zisk nějakého 
bodu. Po gólu na 2:1 jsme byli ve hře. Bohužel se 
nám nepovedlo proměnit několik vyložených šancí. 
Domácí přidali třetí branku a utkání si již pohlídali. 
Našim hráčům patří dík za předvedený výkon, ale 
trápí nás pořád koncovka. 

 foto HC Vrchlabí 
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Dvěma góly k domácímu vítězství přispěl Yaroslav Ukhin 
BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Abraham, 

Mlčoch, Steinocher, Muller, Malík, 

Bezděk, Suvorov, Ukhin, Hnik, 

Hašek, Hidveghy, Planý, Půlpán 

Aleš, Škvrně, Kloutvor, 

Nevyhoštěný, Hric, Půlpán Tomáš, 

Smékal 

HC Bílina 
Běhula Richard (Štěpka) – Vilinskij, 

Zeman, Jarý, Petržílka, Běhula 

Tomáš, Brzek, Bjurkland, Kobes, 

Mašek, Fábry, Šimeček, Gnusin, 

Šmejc, Procházka, Zdeněk 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 3. Hnik (Hidveghy, Abraham), 
43. Ukhin (Hric), 50. Ukhin (TS) . Rozhodčí: Battěk - 
Kučera, Schopf . Vyloučení: 5:5 . Využití: 1:0 . V 
oslabení: 0:0 . Diváci: 290 . Průběh utkání: 3:0 . 

 

 

25.9.2019 / 18:00 

3:0 
(1:0, 0:0, 2:0) 

         NOVÁ PAKA                                                  BÍLINA 

 

Skvělý výkon Michala Mahdala a jeho první nula 
 

 

 

BK Nová Paka se s týmem z Bíliny utkal poprvé. 
Domácí prostředí uhájil a bere body za výhru 3:0! 

V novopackých barvách se poprvé předvedl 
dvacetiletý Marek Škvrně, který mládežnickými 
kategoriemi prošel v Kometě Brno a v dospělém 
hokeji nastupoval minulou sezonu v prvoligové 
Třebíči. Má za sebou 63 zápasů na reprezentačních 
akcích mládeže (U16 - U20). 

Do středečního utkání vstoupila aktivněji Nová 
Paka, která si tvořila jednu gólovou šanci za 
druhou. Už ve třetí minutě se povedlo puk do 
soupeřovy brány dopravit Františku Hnikovi po 
přihrávce Lukáše Abrahama a Patrika Hidveghyho. 
Fanoušci ani jednoho z týmů gólové hody v první a 
druhé třetině neviděli, za to si ale mohli všimnout 
výborně chytajícího domácího brankáře Michala 
Mahdala, který všechny snahy o vstřelení puku do 
své brány likvidoval a svůj tým držel po celý zápas. 
V závěrečné dvacetiminutovce se domácí dočkali a 
Tibor Hric po přihrávce Lukáše Bezděka poslal na 
úrovni kruhů perfektní pas Yaroslavu Ukhinovi, který 
hostujícího brankáře "vykoupal" a navýšil skóre na 
2:0. Za sedm minut se dostal do úniku Patrik 
Hidveghy, ale byl faulován bílinským Zemanem, a 
tak bylo nařízeno trestné střílení. Důvěru trenéra 
dostal střelec druhé branky Yaroslav Ukhin a ten 
nezklamal. Poslal puk Běhulovi mezi betony a se 
závěrečnou sirénou tak na časomíře svítil 
zasloužený výsledek 3:0 pro novopacké hokejisty. 

 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Herně trochu neučesané první dvě 
třetiny, ale v třetí už byla přesně to, co chceme hrát. 
Výborný výkon předvedl opět brankář. Děkujeme 
fanouškům za výbornou atmosféru a doufáme, že 
se za námi vydají v sobotu do Dvora Králové nad 
Labem 

Tabulka a výsledky po 5. zápase 

1. HC Děčín 4 19:8 11  

2. HC Stadion Vrchlabí 4 18:9 11  

3. BK Nová Paka 5 13:16 8  

4. Mostečtí Lvi 4 24:12 6  

5. HC Trutnov 4 11:10 6  

6. HC Vlci Jablonec nad Nisou 4 10:17 4  

7. HC Řisuty 5 13:29 4  

8. HC Rodos Dvůr Králové 3 12:11 3  

9. HC Draci Bílina 3 6:14 1  

 
BK Nová Paka – HC Draci Bílina 3:0 
Mostečtí Lvi – HC Stadion Vrchlabí 2:4 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Děčín 2:3p 
HC Trutnov – HC Řisuty 4:3 

 

Yaroslav Ukhin 



 

 

 

 

6. mistrovský zápas HC Rodos Dvůr Králové 

 

Sezóna 2019 - 2020    strana 22 

 

 

Jediným střelcem Nové Paky ve Dvoře byl Jakub Planý  

28.9.2019 / 17:00 

5:1 
(1:0, 1:0, 3:1) 

  DVŮR KRÁLOVÉ                                            NOVÁ PAKA 

  

Tabulka a výsledky po 6. zápase 

1. HC Děčín 6 36:20 17 

2. HC Stadion Vrchlabí 6 29:14 14 

3. Mostečtí Lvi 6 41:14 12 

4. HC Trutnov 6 19:20 9 

5. BK Nová Paka 6 14:21 8 

6. HC Rodos Dvůr Králové 5 18:22 6 

7. HC Vlci Jablonec nad Nisou 6 16:31 5 

8. HC Řisuty 6 19:37 4 

9. HC Draci Bílina 5 11:24 3 

 
HC Rodos Dvůr Králové – BK Nová Paka 5:1 
HC Draci Bílina – Mostečtí Lvi 1:7 
HC Děčín – HC Trutnov 9:6 
HC Stadion Vrchlabí – HC Vlci Jablonec n.N. 10:3 

Mostečtí Lvi – HC Rodos Dvůr Králové 10:1 
HC Vlci Jablonec n.N. – HC Draci Bílina 3:4 sn 
HC Trutnov – HC Stadion Vrchlabí 2:1 
HC Řisuty – HC Děčín 6:8 
 

 
 

1. HC Stadion Vrchlabí  1001 
2. HC Dvůr Králové     753 
3. BK Nová Paka    302 
4. HC Děčín    295 
5. HC Trutnov     261 

 
 

 

 

Průměrná návštěvnost na domácích zápasech 

Do první periody nastoupili hosté aktivněji, 
prezentovali se skvělým pohybem i předváděnou 
ofenzivní hrou a dělali velké problémy nejen 
domácím obráncům, ale i gólmanovi. To bohužel 
kýžené ovoce nepřineslo a v jedenácté minutě 
Novopačáci inkasovali po akci, na jejímž konci stál 
Luštinec.  

V prostředním dějství se aktivita hostů vytrácela, 
neudrželi způsob hry ze začátku utkání a 
královédvorští hokejisté začali mít více ze hry. 
Hosté zdárně přečkali dvě početné nevýhody, ale 
krátce po polovině duelu soupeř zvýšil své vedení 
na 2:0. 

Po druhé přestávce nastoupila Nová Paka na led s 
jediným cílem - zvrátit zápas na svojí stranu, 
vyvíjela tlak na domácí i díky svému aktivnímu 
bruslení a konečně v čase 47:11 po nahrávce 
Tomáše Půlpána snížil na rozdíl jedné branky 
Jakub Planý. To dávalo naději na velkou zápletku a 
hostům na zisk nějakého z bodů. Novopacký tlak 
přibrzdila dvě vyloučení a i když obě dvě zvládla, 
tak krátce po skončení druhého trestu překonal 
hostujícího brankáře Valášek. Za chvíli byl Michal 
Mahdal odvolán z branky a Nová Paka hrála v šesti. 
Tento taktický tah ke smůle hostů nevyšel a v 
poslední minutě utkání trefil prázdnou klec domácí 
Fořt. Zdálo se, že zápas skončí 4:1, ale o 15 vteřin 
později po fatální hostující chybě upravil RODOS 
skóre na 5:1. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 11. Luštinec (Brokeš, Havlas), 
33. Půhoný (Dušek, Franc), 55. Valášek (Tondr), 
60. Fořt (Valášek), 60. Luštinec (Jirásek) – 48. 
Planý (Půlpán T.) . Rozhodčí: Bernat - Torman, 
Kettner . Vyloučení: 5:7 . Využití: 0:0 . V oslabení: 
0:0 . Diváci: 570 . Průběh utkání: 2:0, 2:1, 5:1 . 

 

 

 

Proti dobře bruslícímu soupeři to byl boj do konce, 
když nás v těžkých chvílích podržel Čapíno. 
S výsledkem jsem samozřejmě spokojen, bohužel 
ale máme ve hře stále momenty, kdy přestáváme 
hrát a bruslit. To náš výkon kazí a musíme se znovu 
dostávat do tempa. Nedařily se nám přesilovky, 
kterých jsme měli dostatek. Zatímco v prvním duelu 
s týmem Řisut nám tam spadlo všechno, nyní se 
nedaří a je potřeba to změnit. Soupeř svým 
výkonem jen potvrdil, že s ohledem na zkušenosti 
svých hráčů vlastně v soutěži není žádným 
nováčkem.“ 

 

 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Do zápasu jsme nastoupili ve čtyřech 
pětkách, hráči nebyli v tempu a naše hra se 
nedařila. V druhé třetině se mírně zlepšila, ale 
neustálé oslabení nám nedovolovala souvislejší tlak 
na soupeřovu bránu. Ve třetí třetině jsme inkasovali 
na 4:1, ale mužstvo ukázalo obrovskou morální a 
fyzickou sílu a otočilo skóre v posledních minutách. 
Nakonec jsme sahali i po třech bodech, ale za dva 
jsme velice rádi. 

Jiří Malinský, trenér Dvora Králové: „Derby pro nás 
bylo velmi těžkým zápasem a o svém vítězství jsme 
rozhodli až v úplném závěru utkání.  

 

 

DVŮR KRÁLOVÉ 
Čáp Josef, Vlk Tomáš – Čáslava 

Petr, Matějíček Jiří, Karlík Lukáš, 

Petira Michal, Franc Martin, Jirásek 

David, Tondr Martin, Ježek Jan, 

Brokeš Tomáš, Valášek Milan, 

Havlas Vojtěch, Luštinec Jakub, 

Dušek Dominik, Šedivý Dominik, 

Fořt Patrik, Hoskovec J., Hrazdira 

D., Půhoný J., Rozlílek V. 

 

BK Nová Paka 
Mahdal Michal, Vacek Denis – 

Müller Tomáš, Malík David, Mlčoch 

Marek, Abraham Lukáš, Bezděk 

Lukáš, Suvorov Alexander, Půlpán 

Aleš, Kloutvor Lukáš, Hric Tibor, 

Smékal David, Planý Jakub, Půlpán 

Tomáš, Ukhin Yaroslav, Hidveghy 

Patrik, Hašek Jakub, Hnik František, 

Škvrně Marek 

fota z domácího přípravného zápasu – Ukhin – Mahdal a Muller 

Tibor Hric – Petr Foerster 

https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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S favorizovanými Lvi sehrála Nová Paka vyrovnanou partii  
BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Müller, Malík, 

Mlčoch, Abraham (C), Bezděk, 

Steinocher, Suvorov – Kloutvor, 

Hric, Smékal, Planý, Půlpán T., 

Ukhin, Hidveghy, Hašek, Hnik, 

Škvrně, Půlpán A. (A), 

Nevyhoštěný (A), Foerster 

 

 

Mostečtí Lvi 
Hosnedl (Kovařík) – Havlík, Havlůj 

(C), Urbánek, Přibyl, Kuncl, Polák – 

Nedrda (A), Bakrlík, Mála, Kýhos, 

Mical, Řehoř, Čejka, Böhm, Smolka 

jednomu týmu se skóre navýšit nepodařilo. V 
poslední minutě ještě trenéři domácího celku 
odvolali brankáře za účelem dovést utkání do 
prodloužení. Tato taktika nevyšla a Mostečtí lvi si 
odvezli plný počet bodů za výhru 1:2. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 17. Hnik (Nevyhoštěný, Bezděk) 
– 1. Kýhos (Nedrda), 25. Kýhos (Urbánek, Havlůj) . 
Rozhodčí: Velčovský Jiří – Ovsík Kryštof, Dědek 
Jakub . Vyloučení: 5:6, navíc Půlpán Aleš (NPA) 
5+OK a Miroslav Kuncl (MST) 5+OK . Využití: 1:0 . 
V oslabení: 0:0 . Diváci: 403 . Průběh utkání: 1:0, 
1:1, 2:1 

Kanadské bodování skupina Sever: 

1. Zdeněk Petráš - HC Děčín       19 (9+10) 
2. Ondřej Sýkora - HC Děčín  16 (7+9) 
3. Jakub Procházka - HC Bílina  14 (8+6) 
4. Martin Mical - Mostečtí Lvi  13 (8+5) 
5. Daniel Svoboda - HC Trutnov  12 (4+8) 
45. Yaroslav Ukhin - BK Nová Paka    4 (3+1) 

 

 

 

5.10.2019 / 17:00 

1:2 
(1:1, 0:1, 0:0) 

         NOVÁ PAKA                                                 MOST 

 

Aleš Půlpán - Po hezkém a dobře odmakaném utkání jsme prohráli. Bohužel 
nemáme klid v koncovce a nedaří se nám proměňovat gólové šance. 

 

 

Do utkání se vrhl Most po hlavě, po chybě 
domácích se dostal ke střele hostující útočník, 
Denis Vacek vyrazil. Puk se následně dostal po 
zmatku v novopackém obranném pásmu ke 
Kýhosovi, který zakončil backhandem do prázdné 
branky už ve dvanácté vteřině. Od poloviny prvního 
dějství byla Nová Paka tím týmem, který udával 
tempo hry. V sedmnácté minutě byl mostecký 
Řehoř vyloučen za podrážení, domácí jeho 
prohřešek potrestali už za dvacet vteřin, kdy od 
modré přihrál puk Lukáš Bezděk křížem na Michala 
Nevyhoštěného, ten pohotově našel volného 
Františka Hnika, který krásnou střelou do levého 
horního rohu vyrovnal skóre. Do kabin se šlo tak za 
nerozhodného stavu. 

Celou druhou třetinu byli novopačtí hokejisté 
aktivnějším týmem dychtícím po zisku třech bodů. 
Bohužel pro ně se jim už do konce této periody 
svatyni hostů nepodařilo trefit, zatímco Mosteckým 
lvům po zásluze Bakrlíka ano. 

Třetí dějství se po herní stránce vyrovnalo, ale ani 

 

 

 

Michal Nevyhoštěný                    Aleš Půlpán 

Tibor Hric 
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Hnik: „Most byl k poražení, trápila nás koncovka“ 

Ot.: Ve druhé lize nastupujete ve své kariéře za 
druhý tým, poprvé to bylo před 2 lety v play off 
za Trutnov, kde jste odehrál 3 zápasy a měl 
jeden kanadský bod za asistenci, nyní máte z 6 
zápasů a tři trefy do černého, v čem vidíte ten 
posun vpřed? 

Odp.: Vzhledem k tomu, že jsem v Trutnově 
nenastupoval pravidelně, tak jsem se nedostal tolik 
do hry. Samozřejmě za bod jsem byl rád. Tady v 
Nové Pace je to úplně o něčem jiném, prostoru 
dostávám hodně, což mě samozřejmě těší, ale těch 
bodů by určitě mohlo být víc. 

Ot.: Jak se Vám hraje v Nové Pace, jak jste 
spokojen se zázemím a co je Vaším cílem zde? 

Odp.: V Nové Pace hraji od loňska a jsem moc 
spokojen. Zázemí, které tu máme, je výborné. Mým 
cílem je pomoci klubu dostat se do play off. 

Ot.: Hrál jste za Hradec Králové 3 sezony v 
extralize juniorů, jaký je podle Vás rozdíl v 
rychlosti, technice, osobních soubojích mezi 
ELH a 2. ligou? 

Odp.: Tak myslím si, že rozdíl je hlavně v osobních 
soubojích, neboť jsou hráči silnější, vyspělejší než v 
juniorce a také mají více zkušeností.  

Ot.: Předposlední zápas ve Dvoře Králové 
skončil porážkou 1:5, následně Dvůr podlehl 
Mosteckým Lvům 1:10, co jste si říkali před 
sobotním zápasem s Lvy, měli jste z toho 
zápasu obavy ze silnějšího soupeře, respekt? 

Odp.: Určitě jsme věděli, že Most je velmi kvalitní 
soupeř, že nás nečeká nic lehkého, ale každý 
zápas je jiný a může se stát cokoliv. Do každého 
zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. 

Ot.: Zápas se Lvy začal nešťastně, již po 12 
vteřinách jste inkasovali. 

Odp.: Ten první gól byl dost nešťastný. Po špatném 
odrazu od mantinelu jsme si již nestihli rozebrat 
hráče před bránou. 

Ot.: Nakonec se Vám podařilo srovnat na 1:1 a 
byla to právě Vaše trefa, když se Vám jako 
jedinému podařilo překonat brankáře Lvů 
Lukáše Hosnedla. 

Odp.: Samozřejmě je úplně jedno, kdo ten gól dá, 
ale jsem rád, že se mi to povedlo. Bylo to v 
přesilové hře, kdy Bezďa poslal puk na Nevyho a 
ten mě krásnou přihrávkou našel před bránou. 

 

Ot.: Ale to bylo z Vaší strany vše, za Lvy se trefil 
ještě František Bakrlík a zápas skončil těsně 1:2 
ve Váš neprospěch, myslíte že byl Most k 
poražení? 

Odp.: Určitě byl Most k poražení, myslím, že jsme 
po většinu zápasu udávali tempo zápasu my, ale 
ještě bychom potřebovali víc toho štěstí, aby nám 
padaly góly. 

Ot.: Po skončení zápasu se strhla bitka, jak k 
tomu došlo? Bylo to utkání vyhrocené už během 
zápasu a pak to ke konci nějak vygradovalo? 

Odp.: Myslím, že to bylo po nějakém šťouchání u 
mantinelu. Neřekl bych, že by byl zápas nějak extra 
vyhrocený, jen v poslední třetině se mi zdálo, že se 
soupeř začal bát o výsledek, protože jsme měli více 
ze hry my, škoda jen, že nepadl gól, a proto hráli 
agresivněji. 

Ot.: Váš spoluhráč Aleš Půlpán skončil se 
zakrvaveným obličejem a Vy zase na zemi s 
dalším soupeřovým hráčem, kde Vás musel od 

sebe odtrhávat rozhodčí, popište nám nějak tu 
situaci. 

Odp.: Bitku Aleše jsem neviděl od začátku, když 
jsem pak jel k mantinelu, tak mě protihráč zezadu 
chytl kolem krku a tak to nějak skončilo na zemi. 

Ot.: V zápase došlo také ke zranění Patrika 
Hidvegha, co se mu tam přihodilo a jaký byl po 
zápase jeho zdravotní stav? 

Odp.: Higi asi nějak najel do rýhy v ledu a spadl na 
mantinel. Protože necítil nohu, byl záchrannou 
službou odvezen na vyšetření do Jičína, ale 
naštěstí má prý jen naražená záda. Doufáme, že 
bude brzy zpět. 

Ot.: Na další utkání cestujete do Jablonce, jak 
vidíte svého dalšího soupeře? 

Odp.: Myslím, že v této soutěži není žádný tým. 
který bychom mohli nějak podcenit. Samozřejmě do 
Jablonce pojedeme s tím, že chceme vyhrát, ale 

určitě to nebude nic jednoduchého. 

 

 

 

František Hnik skončil 
minulou sezónu v našem 

týmu na druhém místě 
co se týče kanadského 
bodování a na ledě  mu 

to jde i letos. 

Tabulka a výsledky po 7. zápase 

1. Mostečtí Lvi 8 46:17 18 

2. HC Stadion Vrchlabí 7 32:15 17 

3. HC Děčín 7 38:23 17 

4. HC Trutnov 7 26:26 12 

5. HC Rodos Dvůr Králové 7 28:29 11 

6. BK Nová Paka 7 15:23 8 

7. HC Vlci Jablonec nad Nisou 7 19:35 6 

8. HC Řisuty 7 20:40 4 

9. HC Draci Bílina 7 21:37 3 
 

HC Rodos Dvůr Králové – HC Vlci Jablonec 4:3 sn 
BK Nová Paka – Mostečtí Lvi 1:2 
HC Draci Bílina – HC Trutnov 6:7 
HC Stadion Vrchlabí – HC Řisuty 3:1 
HC Děčín – Mostečtí Lvi 2:3 
HC Draci Bílina – HC Rodos Dvůr Králové 4:6 
 

 
 
V Děčíně se servírovala přímá bitva o první místo v 
tabulce. Lvi v ní dokázali, že na děčínský led jezdí 
rádi. Po loňských triumfech 9:4, 7:4 či přípravné 
divočině 10:7 vyhráli 3:2 a uštědřili soupeři první 
porážku v sezoně. Posun do čela trefil na startu 
druhé části Vladimír Kýhos. 

Poslední Bílina měla slušně našlápnuto k první 
tříbodové výhře v sezoně, jenže po kolapsu ve 
druhé třetině odchází znovu s prázdnou. Rodos v ní 
nastřílel pět gólů a slavil první venkovní vítězství. 
Draci na svém ledě čekají na premiérové body při 
hrozivém skóre 12:25. 
 
 

Ze stránek www.hokej.cz 

Aleš Půlpán  
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Marek Mlčoch rozhodl zápas s Vlky v prodloužení 

Nová Paka byla od začátku zápasu aktivnějším 
týmem, který si vytvářel mnoho šancí a měl více ze 
hry. Domácí gólman Jelínek měl "plné betony 
práce". Když už se jablonečtí vlci dostali do 
střelecké pozice, Michal Mahdal byl vždy připraven 
a všechny jejich pokusy likvidoval. Novopacká 
aktivita byla zúročena v deváté minutě po akci 
Aleše Půlpána a Michala Nevyhoštěného, který ujel 
po pravém křídle a poslal puk Lukáši Abrahamovi, 
který nasměroval předložený kotouč za Jelínkova 
záda. Novopačtí pokračovali v dobře rozehrané hře 
a ohrožovali domácí branku i nadále. Několik šancí 
si vytvořil šikovný a rychle bruslící Tibor Hric. 
Minutu před odchodem do šaten vypálil od modré 
golfem David Malík puk, který šikovně tečoval jeden 
z vlků přímo do horního rohu brány. 

Druhá třetina nepřinesla gólovou radost ani na 
jedné straně a hra se vyrovnala. Za to vyloučení 
bylo v obou týmech požehnaně. Novopačtí 
hokejisté nevyužili dvě přesilovky pět na tři a 
domácí jednu. 

Třetí dějství bylo ze všech nejdivočejší. Nejdříve 
domácí Nezbeda snížil na rozdíl jedné branky, 
následně byl Tibor Hric faulován při samostatném 
úniku a tudíž bylo nařízeno trestné střílení. To 
oblíbenec novopackého fanklubu proměnil a poslal 
znovu hosty do dvoubrankového vedení.  

 

 

HC Jablonec 
Jelínek (Lank) – Pílek Krejsa, Pilař, 

Pavlů (C), Čechura, Pulec, Tržický, 

Jandejsek – Jursa, Nezbeda, Frk, 

Homolka (C), Kačírek, Král, Gecko, 

Kotyza, Miškovský, Maďar (A), 

Bouřil 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Dotter, Suvorov, 

Mlčoch, Müller, Abraham (C), 

Malík, Pohl, Bezděk – Nevyhoštěný 

(A), Tomáš Půlpán, Hnik, Aleš 

Půlpán (A), Planý, Kloutvor, Ukhin, 

Hric, Hašek, Foerster, Smékal, 

Škvrně 

 

 

12.10.2019 / 17:00 

3:4pr 
(0:2, 0:0, 3:1 – 0:1) 

 JABLONEC                                               NOVÁ PAKA 

  

Nakonec ze situace, která nevypadala pro domácí 
Jablonec nebezpečně, bod navíc uloupil Marek 
Mlčoch, který se backhandem trefil do horní části 
branky. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 46. Nezbeda (Jursa), 48. Pilař 
(Nezbeda, Král), 57. Pavlů (Kačírek) – 9. Abraham 
(Nevyhoštěný, A.Půlpán), 19. Malík, 46. Hric (TS), 
65. Mlčoch (Hric) . Rozhodčí: Jan Jaroš - Kryštof 
Ovsík, Jakub Teršíp . Vyloučení: 9:8, navíc Pulec 
(JBL) OK, Suvorov (NPA) OT, Půlpán T. (NPA) 
5+OK . Využití: 1:1 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 247 . 
Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:3, 3:3, 3:4 . 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - V Jablonci jsme výborně vstoupili do 
zápasu. Po úvodních dvou brankách jsme měli 
několik šancí zvýšit vedení. Druhá i třetí třetina byla 
ovlivněna spoustou vyloučení na obou stranách a 
obě mužstva vypadla bohužel z rytmu. Jsme rádi za 
dva body, ale bereme to jako ztrátu jednoho. Co se 
týče incidentu Tibora Hrice - vůbec nikoho 
nenapadl, pouze bránil svoji rodinu a svoji 
maminku, která byla zezadu zákeřně napadena 
jedním z jabloneckých fanoušků. Tiborově chování 
plně rozumíme a respektujeme jej.  

 

 

Tabulka a výsledky po 8. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 8 37:17 20 

2. Mostečtí Lvi 8 46:17 18 

3. HC Děčín 8 40:28 17 

4. HC Rodos Dvůr Králové 8 33:33 13 

5. HC Trutnov 8 30:31 13 

6. BK Nová Paka 8 19:26 10 

7. HC  Vlci Jablonec n. Nisou 8 22:39 7 

8. HC Řisuty  8 25:44 6 

9. HC  Draci Bílina 8 25:42 4 

 
HC Řisuty – HC Draci Bílina 5:4p 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – BK Nová Paka 3:4p 
HC Trutnov – HC Rodos Dvůr Králové 4:5p 
HC Děčín – HC Stadion Vrchlabí 2:5 

 

 

www. hokej.cz 

Pořadatelské problémy       

v Jablonci 
Vlky pravděpodobně čeká pokuta za nezvládnutou 
pořadatelskou službu v utkání s Novou Pakou. 
Hostující útočník Tibor Hric podle zápisu po 
skončení duelu vylezl na plexisklo a snažil se 
napadnout diváky holí. Hráči kromě toho neustále 
musí čelit nadávkám ze stran domácích fanoušků.  

„Mlátil jsem do plexi a skočil jsem na plexi, protože 
na horním ochozu tribuny šel fanoušek Jablonce a 
napadl moji mamku," vysvětluje Hric v diskuzi na 
Facebooku. „Takže jsem tam dělal takové divadlo a 
mlátil jsem hokejkou do plexi. Nenechám tam mlátit 
svoji mamku od nějakého ožralého člověka, který jí 
dal zezadu pěstí do hlavy. Přímo jsem to viděl, když 
jsem své rodiče jel pozdravit." 

 

 

To netrvalo dlouho, jelikož vlci z hole Pilaře opět 
snížili. A čtyři minuty před koncem základní hrací 
doby vyrovnali a potrestali tak dvojnásobnou 
početní nevýhodu Nové Paky.  

Utkání tak pokračovalo do nastavené pětiminutov -      
- ky. V té si vypracovali více šancí na dva body 
hosté.  

 

Marek 

Mlčoch 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2699?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/hrac/17906
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Mistr prodloužení – i v Trutnově rozhodl Marek Mlčoch! 
HC Trutnov 
Ašenbrenner (Horáček) – Suk, 

Faltys, Pražák, Kynčl, Vácha (A), 

Leder, Jirásek, Višňák – Kubinčák 

(c), Janoušek (A), Jedlička, Krsek, 

Starý, Bucek, Fedulov, Chára, 

Chytráček, Poul, Svoboda, 

Martínek 

BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Abraham (C), 

Mlčoch, Pohl, Müller, Malík, 

Bezděk, Suvorov – Hašek, Smékal, 

Planý, A. Půlpán (A), Hnik, Ukhin, 

Nevyhoštěný (A), Foerster, T. 

Půlpán, Škvrně 

před koncem. Tím jsme se ale nenechali nahlodat a 
šli jsme si tvrdě za svým, což se projevilo v 
prodloužení vítězným gólem. Musíme poděkovat 
fanouškům za vynikající atmosféru a že přijeli v tak 
hojném počtu. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 8. Svoboda (Starý), 60. 
Martínek (Jirásek, Jedlička) – 9. A. Půlpán 
(Nevyhoštěný, Hnik), 32. Foerster (Smékal, Hašek), 
61. Mlčoch (Nevyhoštěný, A. Půlpán) . Rozhodčí: 
Veinfurter – Pechánek, Řezníček . Vyloučení: 8:8 . 
Využití: 0:1 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 658 . Průběh 
utkání: 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3 

 

116.10.2019 / 18:00 

2:3p 
(1:1, 0:1, 1:0 – 0:1) 

    TRUTNOV                                            NOVÁ PAKA 

 

V podkrkonošském derby úspěšnější Nová Paka, která tak 
porazila trutnovské draky již podruhé v ligové sezoně! 

 

 

 

Do utkání vstoupily oba týmy s určitou dávkou 
opatrnosti. První změna skóre nastala v osmé 
minutě, kdy Svoboda a Starý vlétli do novopackého 
obranného pásma a po několika výměnách puku 
Svoboda zakončil za přesouvajícího se Denise 
Vacka. Ve vedení Novopačáci ale Trutnov 
nenechali dlouho. Za krátkou minutu se puk odrazil 
od Ašenbrennerova betonu před Aleše Půlpána, 
který trefil odkrytou bránu. Hosté zvyšovali svůj tlak. 
Domácího brankáře ohrožovaly všechny tři 
novopacké lajny, ale recept na jeho překonání 
nenašly. 

V druhé třetině bylo jasně vidět, kdo na ledě 
dominuje. Nová Paka se dostávala do jedné šance 
za druhou a povedlo se jí i při hře pět na pět zavřít 
domácí na několik minut v obranném pásmu. 
Nejdéle se to vedlo formaci Malík, Ukhin, T. Půlpán, 
Bezděk, Mlčoch. Po jejich kombinování trutnovští 
hokejisté nevěděli, kde jim hlava stojí. Zachránil je 
až jejich gólman, který po několikáté novopacké 
střele puk ukryl pod lapačku a přerušil hru. Poté ale 
přišly dvě vyloučení na straně hostů a jejich tlak se 
tím pádem snížil. Draci se ale i přes svou početní 
výhodu dostávali do šancí spíše náhodou a 
většinou svou cestu k Vackově bráně končili ve 
středním pásmu. Nová Paka přetavila svojí 
dominanci v gól chvíli po polovině utkání, kdy po 
vybojovaném puku za bránou střelou z první do 
víka poslal hosty do vedení Petr Foerster.  

 

I v závěrečném dějství byl BK Nová Paka týmem, 
který určoval tempo hry a svým bruslením dělal 
domácímu mužstvu problémy. To držel v zápase 
hlavně jejich gólman Patrik Ašenbrenner, 
pocházející z nám nedalekého Jičína, který je 
důkazem, že se na Jičínsku nacházejí 
nadstandardní brankáři. Na konci třetí třetiny se 
hosté dostali do dvojnásobného oslabení, ve kterém 
výborně zachytal vynikající Denis Vacek. Oslabení 
bylo novopackými zdárně ubráněno, ale necelou 
minutu před koncem napřáhl od modré trutnovský 
Jirásek, jehož střelu tečoval Martínek, a bylo tak 
vyrovnáno. Vteřinu před sirénou domácí faulovali a 
po posledním buly mohl pohotovou střelou 
rozhodnout Aleš Půlpán. Ta ale skončila v 
Ašenbrennerově lapačce, a šlo se tak do 
prodloužení. 

Jen 37 vteřin po začátku nastavené pětiminutovky 
hosté využili přesilovku a Marek Mlčoch, stejně jako 
v Jablonci nad Nisou, rozhodl zápas a vystřelil tak 
bod navíc! 

Ohlasy po utkání 

Aleš Půlpán - Do Trutnova jsme přijeli s jediným 
cílem, a to vyhrát. Od prvních minut zápasu jsme 
byli lepším týmem, což gradovalo ve druhé třetině, 
kdy jsme soupeře téměř k ničemu nepustili. Ve třetí 
třetině domácí mírně srovnali krok, ale i tak jsme 
měli daleko více ze hry. Po několika tutových 
šancích jsme dostali nešťastný gól na 2:2 minutu 

 

 

 

 

 

 

Tabulka a výsledky po 9. zápase 

1. Mostečtí Lvi 9 50:19 21 

2. HC Stadion Vrchlabí 8 37:17 20 

3. HC Děčín 9 47:32 20 

4. HC Rodos Dvůr Králové 9 37:36 15 

5. HC Trutnov 9 32:34 14 

6. BK Nová Paka 9 22:28 12 

7. HC  Vlci Jablonec n. Nisou 9 24:43 7 

8. HC Řisuty  9 28:48 7 

9. HC  Draci Bílina 9 29:49 4 

 
HC Děčín – HC Draci Bílina 7:4 
HC Řisuty – HC Rodos Dvůr Králové 3:4p 
HC Trutnov – BK Nová Paka 2:3p 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – Mostečtí Lvi 2:4 

 

Lukáš Bezděk                     František Hnik 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Aleš Půlpán: „Od druhé třetiny nám nevycházelo takřka nic“ 

První třetina byla pro oko diváka velice povedená, 
skóre otevřeli řisutští buldoci, kdy Vyskočil vybruslil 
z levého rohu a zasunul kotouč mezi Mahdalovy 
betony. Za tři minuty bylo ale srovnáno. Nejdříve 
Aleš Půlpán poslal přihrávku na modrou čáru, kde 
byl v dobré pozici David Malík. Tomu se povedlo 
překonat hostujícího obránce krásnou stahovačkou 
a následně i řisutského gólmana Ilašenka střelou do 
pravého horního rohu. Za krátkou chvíli se šikovný 
David Malík prosadil podruhé po asistenci Michala 
Nevyhoštěného. Domácí se tak dostali do vedení. 
To v sedmnácté minutě ztratili po chybě v útočném 
pásmu, kterou využil Hovsepyan. Do kabin se šlo za 
vyrovnaného stavu 2:2. 

Do konce zápasu se už domácí za záda Ilašenka 
netrefili, ačkoliv si spoustu gólových situací 
vytvářeli. Za to hostům se to podařilo ještě třikrát. 
Nejprve po polovině utkání překonal domácího 
brankáře backhandovým blafákem Fortelka. Po pár 
minutách se již podruhé v zápase prosadil Vyskočil 
po zmatku před brankovištěm. Pátou a poslední 
branku vsítil Hovsepyan po chybné přihrávce Nové 
Paky. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky:10. Malík (Půlpán), 12. Malík 
(Nevyhoštěný) – 7. Vyskočil (Keszi, Kolářík), 17. 
Hovsepyan (Okegawa, Dostál), 34. Fortelka 
(Holub), 38. Vyskočil (Formánek, Keszi), 56. 
Hovsepyan (Dostál, Keszi) . Rozhodčí:Patrik Vokřál 
– Milan Svoboda, Svatopluk Marek . Vyloučení: 3:4 
. Využití:1:2 . V oslabení:0:0 . Diváci:405 . Průběh 
utkání:0:1, 1:1, 2:1, 2:2, 2:5 . 

 

HC Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Muller, Pohl, 

Mlčoch, Malík, Bezděk, Suvorov, 

Půlpán Aleš (C) , Ukhin, Kloutvor, 

Foerster, Planý, Nevyhoštěný (A) , 

Hric, Půlpán Tomáš, Hašek, Hnik, 

Smékal 

HC Řisuty 
Ilašenko (Smetana) – Kolářík, 

Potechin, Novák, Dostál, 

Vencovský, Rudovský, Zavřel, 

Okegawa, Vyskočil, Holub, Fortelka, 

Řepka, Patyk, Danov, Hovsepyan, 

Keszi, Formánek, Parshakov 

 

 

19.10.2019 / 17:00 

2:5 
(2:2, 0:2, 0:1) 

      NOVÁ PAKA                                                   ŘISUTY 

 

Buldoci otočili z 1:2 na 5:2!  
Tabulka a výsledky po 10. zápase 

1. Mostečtí Lvi 10 58:25 24  

2. HC Stadion Vrchlabí 9 45:19 23  

3. HC Rodos Dvůr Králové 11 45:36 21  

4. HC Děčín 11 47:40 20  

5. HC Trutnov 10 38:42 14  

6. BK Nová Paka 10 24:33 12  

7. HC Řisuty 10 33:50 10  

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 9 24:43 7  

9. HC Draci Bílina 10 31:57 4  

 
BK Nová Paka – HC Řisuty 2:5 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Děčín 4:0 
Mostečtí Lvi – HC Trutnov 8:6 
HC Draci Bílina – HC Stadion Vrchlabí 2:8 

 

 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán – trenér BK Nová Paka - Po 
rozpačitém začátku utkání a inkasování prvního 
gólu jsme začali plnit, co jsme si řekli v kabině a 
první třetina byla naše. Od druhé třetiny nám 
nevycházelo takřka nic. Soupeř si zaslouženě 
odvezl všechny body a my se musíme připravit na 
těžké utkání v Děčíně. 

 

Michal Jäger, trenér TJ HC Řisuty: „Utkání se 
hodnotí velice dobře. Kluci parádně plnili své úkoly, 
dodržovali systém, hráli jednoduše z obranného 
pásma a od druhé třetiny k tomu přidali ještě pohyb. 
Dle mého názoru si tři body vezeme domů 
zaslouženě. Teď si užijeme pocit vítězství a 
začneme se připravovat na další utkání.“ 

 

 

 

Yaroslav Ukhin 

Lukáš Bezděk a Michal Nevyhoštěný 

Yaroslav Ukhin a Michal Mahdal 
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Nová Paka neudržela slibné vedení 3:0 z první třetiny 
HC Děčín 
Brňák (21. Lavinger) – Mareš, 

Kaltenböck, Zicho, Loukota, 

Tenkrát, Balcar, Tůma – Ineman, 

Sýkora, Chovanec, Oliverius (C), 

Faigl, Petráš, Zajan (A), Fojt, 

Kuchynka, Smola 

 

BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Malík, Bezděk, Suvorov, 

Steinocher – Planý, Foerster, Půlpán 

A. (C), Kloutvor, Hric, Nevyhoštěný 

(A), Hašek, Půlpán T., Hnik, 

Hidveghy 

 

23.10.2019 / 18:00 

4:3pr. 
(0:3, 1:0, 2:0 – 1:0) 

    DĚČÍN                                                    NOVÁ PAKA 

  

Prodloužení rozhodl děčínský Zajan                                         Tabulka a výsledky po 11. zápase 

1. Mostečtí Lvi 11 65:26 27 

2. HC Stadion Vrchlabí 10 50:51 26 

3. HC Děčín 11 51:39 22 

4. HC Rodos Dvůr Králové 11 43:41 18 

5. HC Trutnov 11 42:48 14 

6. BK Nová Paka 11 27:37 13 

7. HC Vlci Jablonec nad Nisou 10 30:47 10 

8. HC Řisuty  11 33:57 10 

9. HC Draci Bílina 10  31:57 4 

 
HC Stadion Vrchlabí – HC Rodos Dvůr Králové 5:2 
HC Děčín – BK Nová Paka 4:3p 
HC Řisuty – Mostečtí Lvi 0:7 
HC Trutnov – HC Vlci Jablonec nad Nisou 4:6 

 

 

 

Do první třetiny Nová Paka doslova vlétla, kdy se 
hned po úvodním buly usídlila před domácím 
brankářem. K prvnímu gólu došlo po konci 
novopacké přesilové hry, kdy se v útočném pásmu 
dostal k puku Jakub Planý a nenápadnou střelou se 
přesně trefil za domácího gólmana. Asistovali 
František Hnik a Aleš Půlpán. Domácí měli 
problémy se sehráním a ztrátou puků a za to 
novopačtí bruslaři působili aktivnějším dojmem a byl 
znát chtíč po dalším gólu. Velkou šanci si 
vypracoval Michal Nevyhoštěný, který zblízka 
ohrozil Brňákovu branku, ale bohužel jeho 
nebezpečnou střelu zastavila tyč. Na druhé straně 
ledové plochy všechny pokusy o skórování 
domácích s přehledem likvidoval Denis Vacek. Ve 
čtrnácté minutě se tlak hostů zúročil. Pozorný Petr 
Foerster si, po přihrávce Tomáše Müllera a Jakuba 
Planého, všiml osamoceného domácího brankáře a 
poslal puk k protější tyči. O gól do kabin a zvýšení 
vedení na 0:3 se postaral Jakub Planý, který 
prokličkoval až před Brňáka a tomu poslal puk do 
jeho klece vedle levého betonu. Asistovali mu 
Tomáš Müller a Petr Foerster. 

Na začátku druhého dějství došlo ke střídání 
brankářů na děčínské straně. Za Brňáka nastoupil 
Lavinger. Hned v prvních minutách byla Nová Paka 
potrestána dvouminutovým oslabením, které využil 
děčínský Petráš, který kraluje kanadskému 
bodování v celé skupině "sever". 

 

To jakoby vlilo domácím krev do žil a bylo jich 
najednou všude plno. Novopacký Denis Vacek hasil 
jednu děčínskou šanci za druhou a držel tak svůj 
tým v dvoubrankovém vedení. Poslední třetina byla 
střelecky v režii domácích. Nejdříve se trefil 
Kuchynka, který se ujmul odraženého puku v 
pravém kruhu, a po sjetí do těsné blízkosti hostující 
brány dostal svůj tým na dostřel jediného gólu. 
Definitivně tříbrankový rozdíl smazal tečí Zajan. 
Oba týmy se k závěru třetiny snažily strhnout 
vedení na svou stranu, ale neúspěšně. Zápas tak 
byl doveden až do hry tři na tři, ve které byli 
šťastnější domácí a ujmuli se tak bodu navíc.  

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 22. Petráš (Balcar), 46. 
Kuchynka (Oliverius, Faigl), 50. Zajan (Sýkora), 65. 
Zajan (Smola, Mareš) – 6. Planý (Hnik, Půlpán A.), 
14. Foerster (Müller, Planý), 20. Planý (Müller, 
Foerster) . Rozhodčí: Hlinka – Tichý, Sýkora . 
Vyloučení: 4:6 . Využití: 1:0 . V oslabení: 0:0 . 
Průběh utkání: 0:3, 3:3, 4:3 . 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Po snové první třetině a velmi 
vyrovnané druhé jsme v té třetí dvakrát smolně 
inkasovali a bohužel šťastnější soupeř. Ztráta bodů 
nás velmi mrzí a připravujeme se na Vrchlabí. 
Děkujeme fanouškům, kteří za námi cestovali 
takovou dálku. 
 

Yaroslav Ukhin 

Petr Foerster 

https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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S favoritem dokázali domácí držet krok až do konce! 
BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Suvorov, Mlčoch, 

Muller, Malík, Pohl, Bezděk, 

Nevyhoštěný, Půlpán T, Hidveghy, 

Hnik, Půlpán A , Kloutvor, Ukhin, 

Hric, Hašek, Foerster, Smékal 

HC Vrchlabí 
Soukup (Abrahám) – Vágner, 

Havránek, Vašíček, Bendík, Moník J 

, Voženílek, Jirků, Kynčl, Matějček, 

Šlaicher, Jirásek, Bednář, Urban, 

Dvořák, Hlaváč, Sýkora, Mrňa, 

Kastner, Chalupa, Moník F. 

 

 

26.10.2019 / 17:00 

2:3 
(1:2, 1:0, 0:1) 

     NOVÁ PAKA                                                    VRCHLABÍ                                                     

 

Senzační návštěva – 1356 diváků!  

Tabulka a výsledky po 12. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 11 53:23 29  

2. Mostečtí Lvi 12 67:28 27  

3. HC Děčín 12 54:41 25  

4. HC Rodos Dvůr Králové 12 47:44 21  

5. HC Trutnov 11 42:48 14  

6. BK Nová Paka 12 29:40 13  

7. HC Řisuty 12 37:60 13  

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 11 33:51 10  

9. HC Draci Bílina 11 34:61 4  

 
BK Nová Paka – HC Stadion Vrchlabí 2:3 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Draci Bílina 4:3 
Mostečtí Lvi – HC Děčín 2:3 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Řisuty 3:4  

 

 

V závěrečném dějství tempo hry určovali především 
hosté, ale veškeré jejich snahy o vstřelení branky 
likvidoval perfektně chytající Michal Mahdal. Toho 
překonal až ve 48. minutě Sýkora nechytatelnou 
střelou do horního rohu. O srovnání stavu a 
dovedení utkání do prodloužení se Nová Paka 
snažila i v power-play, to bohužel kýžený gól 
nepřineslo a Vrchlabí si s sebou do hor odvezlo 
plný počet bodů. 
 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: Branky a nahrávky: 11. Půlpán 
T. (Hric, Ukhin), 30. Hnik (Malík, Nevyhoštěný) – 12. 
Vágner (Hlaváč), 20. Mrňa (Jirků, Urban), 48. 
Sýkora (Hlaváč, Matějček) . Rozhodčí: Battěk 
Tomáš – Krátký Jan, Marek Svatopluk . Vyloučení: 
5:7 . Využití: 1:1 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 1356 . 
Průběh utkání: 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3 . 

 

Geograficky nejbližší soupeř z Vrchlabí přijel v 
sobotu 26. 10. 2019 k odvetě na novopacký led. V 
prvním vzájemném soutěžním utkání vyhrálo 
Vrchlabí poměrem 5:1. 

Zápas začal divoce, hned v prvních minutách se za 
Mahdalova záda dostal puk. Branka ale nebyla 
uznána pro příliš mnoho hráčů na ledě, a tak se 
Vrchlabí dostalo do oslabení. Tuto situaci si navíc 
zkomplikovalo dalším faulem. Tím pádem měli 
domácí hokejisté k dispozici dvojnásobnou 
přesilovku, hosté ale zdárně všechny pokusy o její 
využití mařili. V deváté minutě bylo Vrchlabí 
potrestáno dvouminutovým trestem znovu. To opět 
přečkalo, ale okamžitě po vyrovnání počtu hráčů na 
ledě se trefil do svatyně vrchlabského Soukupa 
Tomáš Půlpán po asistenci Tibora Hrice a 
Yaroslava Ukhina. Novopacké vedení netrvalo 
dlouho, po minutě hosté vyrovnali stav zásluhou 
Vágnera. V poslední minutě byla vyloučena Nová 
Paka, to hosté za krátkých pět vteřin využili Mrňou.  

Ve druhé třetině si několik slibně vypadajících šancí 
vypracovala jak domácí Nová Paka, tak i Vrchlabí. 
Oba gólmani ale perfektně drželi své týmy. V 
polovině utkání přišla změna stavu. Po vzájemném 
vyloučení se trefil, k radosti domácích fanoušků, 
nádhernou střelou František Hnik za přihrávky od 
Davida Malíka a Michala Nevyhoštěného. Na konci 
třetiny faulovalo Vrchlabí a novopačtí hokejisté si 
tak do dalšího dějství nesli výhodu přesilové hry. 
 

 

David Malík, Michal Nevyhoštěný a a Michal Mahdal 

Tomáš Půlpán 

Tibor Hric 
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Aleš Půlpán: „Po celý zápas jsme byli lepším týmem“ 
HC Bílina 
Chabr (41. Štěpka) – Kolíček, 

Petržílka, Kučera, Vilinskij, 

Pokorný, Cikánek – Šimeček (A), 

Procházka (C), Kobes, Zdeněk, 

Mašek, Kubišta, Bjurkland, Tyurin, 

Fábry, Brzek, Gnusin, Šmejc 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Malík, Bezděk, Suvorov – 

Ukhin, Hašek, A. Půlpán (C), Hnik, 

Hidveghy, Kloutvor, Nevyhoštěný 

(A), Hric, T. Půlpán, Foerster 

 

 

30.10.2019 / 18:00 

3:6 
(1:2, 1:3, 1:1) 

    BÍLINA                                                   NOVÁ PAKA 

  

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 19. Šmejc (Fábry, Šimeček), 34. 
Tyurin (Zdeněk, Kubišta), 55. Zdeněk (Kolíček) – 7. 
Půlpán A. (Hnik), 19. Müller (Kloutvor), 22. Bezděk 
(Mlčoch, Půlpán T.), 26. Půlpán T. (Hric, Ukhin), 39. 
Hnik (Půlpán A., Pohl), 45. Hric . Rozhodčí: 
Luczków – Goltsch, Sýkora . Vyloučení: 8:7 . 
Využití: 1:3 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 50 . Průběh 
utkání: 2:0, 1:2, 1:4, 2:4, 2:6, 3:6 . 

 

 

Tabulka a výsledky po 13. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 12  64:25 32 

2. HC Děčín 13 58:44 28 

3. Mostečtí Lvi 13 69:39 27 

4. HC Rodos Dvůr Králové 12 47:44 21 

5. BK Nová Paka 13 35:43 16 

6. HC Trutnov 12 44:51 15 

7. HC Řisuty 13 40:62 15 

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 12 36:55 10 

9. HC Draci Bílina 12 37:67 4 
 

HC Draci Bílina – BK Nová Paka 3:6 
HC Stadion Vrchlabí – Mostečtí Lvi 11:2 
HC Děčín – HC Vlci Jablonec nad Nisou 4:3 
HC Řisuty – HC Trutnov 3:2p  

 

www. hokej.cz 

Trápení Draků pokračuje 

Vrchlabí deklasovalo Most 
Trápení Draků se prohlubuje, Bílina letos zvítězila 
jen jednou. Severočeši proti nováčkovi z Nové Paky 
pouze dotahovali a krčí se na posledním místě 
tabulky se čtyřmi body. Vrchlabí v zápase o první 
příčku sestřelilo Most jedenácti góly. Petr Sýkora 
vstřelil dvě branky, Jan Hlaváč zaznamenal pět 
kanadských bodů. 

Medvědi přemohli Vlky až trefou ve třetí části hry a 
vyhráli potřetí za sebou. Tři asistence si připsal 
nejproduktivnější hráč skupiny Zdeněk Petráš. 
Řisuty před vlastními fanoušky porazily Trutnov až 
po prodloužení a prohloubily mizérii Trutnova, který 
neslavil vítězství už pět kol. 
 

 

Pačáci v závěru polevili a nechali Bílinu snížit na 
1:2 brankou Šmejce. Do druhé třetiny vstoupila 
Nová Paka opět aktivně a dělovkou od modré 
navýšil skóre svou první trefou v sezóně Lukáš 
Bezděk. O tři minuty později ukázali Pačáci svůj 
důraz na brankovišti a z něho doslova vydoloval gól 
Tomáš Půlpán. 

Domácí opět snížili na rozdíl dvou branek zásluhou 
ruského útočníka Tyurina. Skvělé hrající třetí řada 
vybojovala další faul. Po parádně sehrané 
přesilovce tečoval přihrávku Aleše Půlpána 
František Hnik. Ve třetí třetině se Bílina dostávala 
do tlaku, avšak výborný Mahdal kryl šance soupeře 
a nepřipustil žádné velké drama. Skvělou práci 
odvedl Tibor Hric, který vystihl rozehrávku soupeře 
a kličkou do backhandu zvyšoval už na 2:6. 
Novopačtí pak měli několik slibných příležitostí, kdy 
mohli navýšit skóre. Odkrytou klec netrefil Michal 
Nevyhoštěný, po samostatném úniku střelou do 
konstrukce brány to zkoušel Tomáš Půlpán. Pět 
minut před koncem upravil skóre jen kosmeticky 
Zdeněk na 3:6. Nová Paka si tak po slušném 
výkonu připisuje důležité tři body do tabulky. 
Děkujeme šesti statečným, kteří se rozhodli 
podpořit naše borce uprostřed týdne v daleké 
Bílině! 

13. mistrovský zápas byl ve znamení dlouhé cesty 
až na samotný západ republiky. Nová Paka Do 
zápasu vstoupili aktivněji hosté a v 6. minutě si 
vysloužili přesilovku hru, kterou únikem po 
mantinelu, po přihrávce od Františka Hnika, 
proměnil Aleš Půlpán. Nová Paka v tlaku 
pokračovala a po vyhrané buly se do puku opřel 
Tomáš Müller - 0:2. 

 

 

 

 

  

Yaroslav Ukhin 

Aleš Půlpán 

Nová trika pro fanoušky 

Lukáš Bezděk 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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V sezóně ani po druhé nenašli Novopačtí na Dvůr recept 

Od první minuty byla znát převaha hostujícího 
celku, který se do šancí dostával častěji než 
domácí. Tu přetavili v úvodní branku již ve třetí 
minutě z hole Brokeše, jenž po samostatném úniku 
překonal Denise Vacka. V polovině prvního dějství 
zvýšil královédvorské vedení přesnou střelou 
Dušek, který tak využil početní výhodu. 

I v druhé třetině pokračovali hosté v tlaku. Domácí 
hrozili především z brejků. Bohužel veškeré naděje 
na snížení skóre likvidoval hostující brankář a navíc 
v poslední minutě odskočil Dvůr Králové nad Labem 
na rozdíl tří branek gólem Hrazdiry. 

Závěrečnou periodu si hosté zkušeně pohlídali a 
žádné drama nedopustili. Výsledek utkání byl ještě 
upraven hosty ze samostatné akce Luštincem a za 
BK Nová Paka se trefil do Čápovy branky Marek 
Škvrně po asistenci Marka Mlčocha. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 56. Škvrně (Mlčoch) – 3. Brokeš 
(Čáslava, Šedivý), 12. Dušek (Hoskovec, Půhoný), 
40. Hrazdira (Čáslava, Brokeš), 55. Luštinec . 
Rozhodčí: Jan Bernat – Aleš Roischel, Ondřej 
Bohuněk . Vyloučení: 8:7 . Využití: 0:1 . V oslabení: 
0:0 . Diváci: 768 . Průběh utkání: 0:4, 1:4 . 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Opticky vyrovnaná hra, kterou měl ale 
soupeř celou dobu pod kontrolou. Našich několik 
slibně vypadajících šancí výborně chytající hostující 
gólman úspěšně likvidoval. 

 

HC Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Malík, Bezděk, Suvorov, 

Hric (A), Foerster, Kloutvor, Půlpán 

Aleš (C), Hnik (A), Ukhin, Půlpán 

Tomáš, Hašek, Hidveghy, Škvrně 

HC Dvůr Králové 
Čáp (Janský) – Petira, Tondr, Franc, 

Matějíček (C), Čáslava, Karlík, 

Mocek, Luštinec, Hrazdira, Brokeš, 

Havlas, Půhoný (A), Dušek, Šedivý, 

Ježek, Hoskovec, Valašek 

 

 

2.11.2019 / 17:00 

1:4 
(:2, 0:1, 1:1) 

      NOVÁ PAKA                                          DVŮR KRÁLOVÉ 

 

Michal Nevyhoštěný končí  
Tabulka a výsledky po 14. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 14 77:26 38  

2. Mostečtí Lvi 15 73:47 30  

3. HC Děčín  15 65:54 29  

4. HC Rodos Dvůr Králové 14 57:46 27  

5. HC Řisuty 14 46:66 18  

6. HC Trutnov 14 48:59 17  

7. BK Nová Paka 14 36:47 16  

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 14 42:65 13  

9. HC Draci Bílina 14 41:75 4  

 
BK Nová Paka – HC Rodos Dvůr Králové 1:4 
Mostečtí Lvi – HC Draci Bílina 3:2 
HC Trutnov – HC Děčín 4:3 sn 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Vrchlabí 1:8 

 

 

 

 

Michal Nevyhoštěný končí po vzájemné dohodě v 
BK Nová Paka! Důvodem je jeho pracovní vytížení 
a časová náročnost 2. ligy. V jiném klubu působit 
nebude, chce se teď naplno věnovat práci, ale 
především své rodině. S Michalem jsme se 
rozloučili v dobrém, moc si vážíme toho, jak platným 
hráčem našeho klubu byl. Byl hokejistou, který měl 
lví podíl na historické sezoně Nové Paky a jedním 
ze strůjců postupu do 2. ligy. Michale, máš u nás 
dveře otevřené, děkujeme ti za vše! 

 

František Hnik 

Tomáš Půlpán 

Michal Nevyhoštěný 

Mikuláš Pohl 

https://www.facebook.com/bknovapaka/?__tn__=K-R&eid=ARDh_POu8msyktbMTX8hIjhGRHz7E69Wbxre0a9NEVbSCqUJdRseWMm0d4DfkiitAjoNkKaG8DmJEFug&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8yCEsaJJO_CJvEns-dv5S7YMfAS9mWnWDz8_mZYDuzKIzF9eNH5lhi6ObfcmkM5Pdffneqax6AbKfYmNW9co1IwvasYLIMMXNLmBCoDJApDxEh0YHWLL5oo5pkyIaEo_xW6mDIThRs80GSX0dn-qD-tWRIi5QwiAINnib_-59NGwMcPR_0-DoIAh9oEK8lYIYa-HEETqlVSnhnjBY7z9RNi81jPg2TSguu6P96japJR0OoXxnvouJKYwwL2S2kCbfcvkdr9aV08b8DjbhitZTNUu-9IaQLPlYvKM-UqdtlbjecC6Po2SJTMXrgYl10hrjRwMahokX2ZBD6AZMuTiEwg


 

 

 

 

15. mistrovský zápas HC Most 
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Ve vyrovnaném zápase se nakonec radovali domácí 
HC Most 
Hosnedl (Kovařík) – Havlůj (C), 

Urbánek, Přibyl, Fučík, Žítek, Polák 

– Böhm, Mical, Smolka – Kýhos (A), 

Řehoř, Mála – Beran, Drašar, 

Dohnal 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Malík, Mlčoch, 

Bezděk, Müller, Pohl, Suvorov, 

Houška – Hašek, Hric (A), Hnik (C) – 

Půlpán, Kloutvor, Foerster – Ukhin, 

Škvrně, Hidveghy 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 12. Smolka (Mical, Kýhos), 21. 
Smolka (Mical), 29. Mála (Drašar, Řehoř), 54. 
Kýhos (Mical, Smolka), 59. Kýhos (Fučík, Drašar) – 
15. Hidveghy (Malík, Hnik), 50. Kloutvor (Hašek, 
Suvorov), 52. Ukhin (Hric, Půlpán) . Rozhodčí: 
Místecký – Kurtin, Beneš . Vyloučení: 4:5 . Využití: 
1:1 . Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1, 3:3, 5:3 . 

 

 

9.11.2019 / 17:30 

5:3 
(1:1, 2:0, 2:2) 

             MOST                                                     NOVÁ PAKA 

  

 

K další daleké cestě vyjeli v sobotu novopačtí 
hokejisté až do severozápadních Čech.  

První třetina skončila nerozhodně. Do půlky dějství 
se držel bezbrankový stav, první změna přišla ve 
dvanácté minutě po ukázkových přihrávkách 
domácích, kdy zakončil Smolka. Hosté na srovnání 
nemuseli dlouho čekat, a po třech minutách protlačil 
kotouč domácímu gólmanovi mezi betony Patrik 
Hidveghy po asistencích od Františka Hnika a 
Davida Malíka. 

Druhá třetina začala pro novopacké hokejisty velice 
špatně, hned v úvodní minutě se, z napohled 
bezvýchodné situace, prosadil v zápase již podruhé 
mostecký Smolka, a hosté tak rázem odskočili na 
rozdíl jedné branky. Krátce před polovinou 
sobotního utkání využil domácí Mála přesilovou hru, 
a časomíra tak ukazovala nepříznivý stav 3:1. 

Do poslední dvacetiminutovky nastoupili hosté 
velice aktivně a v jednu chvíli se k domácímu 
brankáři sjeli snad všichni Novopačáci s cílem 
dopravit puk do brány. Nad mosteckými v tu chvíli 
stáli všichni svatí, protože kotouč za bránu k jejich 
štěstí nedoputoval. V padesáté minutě se konečně 
trefil junior Lukáš Kloutvor po hezké akci a 
přihrávce Jakuba Haška a Alexandera Suvorova. O 
dvě minuty později bylo vyrovnáno! Tibor Hric a 
Tomáš Půlpán nahráli Yaroslavu Ukhinovi a ten 
parádně zakončil. Dvě nebezpečné akce musel 
likvidovat Michal Mahdal. Napotřetí už byl překonán 
Kýhosem a Mostečtí Lvi si vzali vedení zpět. 
Zmíněný střelec čtvrté branky vedení zpečetil v 
poslední minutě utkání střelou do prázdné klece. 

 

 

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán Na ledě druhého celku tabulky jsme 
sehráli velice kvalitní a vyrovnané utkání. Podařilo 
se nám z nepříznivého stavu vyrovnat na 3:3, ale 
po jedné individuální chybě nám soupeř opět 
odskočil o jeden gól a v power-play se nám 
vyrovnat nepodařilo. 

Tabulka a výsledky po 15. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 15 80:27 41  

2. Mostečtí Lvi 16 78:50 33  

3. HC Rodos Dvůr Králové 15 61:49 29  

4. HC Děčín 15 65:54 29  

5. HC BAK Trutnov 15 53:63 19  

6. HC Řisuty 15 47:71 18  

7. BK Nová Paka 15 39:52 16  

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 15 45:67 14  

9. HC Draci Bílina 15 45:80 5  

 
HC Rodos Dvůr Králové – Mostečtí Lvi 6:1 
HC Draci Bílina – HC Vlci Jablonec nad Nisou 2:5 
HC Stadion Vrchlabí – HC Trutnov 5:0 
HC Děčín – HC Řisuty 4:6 
 
Mostečtí Lvi – BK Nová Paka 5:3 
HC Řisuty – HC Stadion Vrchlabí 1:5 
HC Trutnov – HC Draci Bílina 5:4 s.n. 
HC Vlci Jablonec n. Nis. – HC Dvůr Králové 3:4 s.n. 

 

František Hnik 

František Hnik 



 

 

 

 

16. mistrovský zápas HC Jablonec nad Nisou 
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V utkání se poprvé ukázal královéhradecký Jaroslav Dvořák 
HC Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Malík, Bezděk, Steinocher, 

Suvorov – Kloutvor, Hric (A), 

Škrvně – Ukchin, T. Půlpán, 

Foerster – Hidveghy, A.Půlpán (C), 

Hnik (A) – Dvořák 

HC Jablonec 
Jelínek (od 12. min. Mašek) – Pavlů 

(C), Krejsa, Pulec, Pilař, Čechura, 

Tržický, Pilek – Plíhal, Maďar (A), 

Král – Kačírek, Homolka (A), Gecko 

– Jursa, Miškovský, Nezbeda – 

Bouřil 

 

 

16.11.2019 / 18:00 

6:3 
(4:1, 0:0, 2:2) 

      NOVÁ PAKA                                               JABLONEC 

 

Dvořák otevírá skóre zápasu!  

Tabulka a výsledky po 16. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 16  88:28 44  

2. Mostečtí Lvi 16 78:50 33  

3. HC Rodos Dvůr Králové 16 63:50 32  

4. HC Děčín 16 66:60 29  

5. BK Nová Paka 16 45:55 19  

6. HC Trutnov 16 54:65 19  

7. HC Řisuty 16 49:75 18  

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 16 48:75 14  

9. HC Draci Bílina 16 49:82 8  

 
BK Nová Paka – HC Vlci Jablonec nad Nisou 6:3 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Trutnov 2:1 
HC Draci Bílina – HC Řisuty 4:2 
HC Stadion Vrchlabí – HC Děčín 6:1 

 

 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 6. Dvořák (Hric), 8. Hnik 
(Škvrně, T.Půlpán), 12. A.Půlpán (T.Půlpán, 
Mlčoch), 13. Hric (Ukhin, Bezděk), 46. Hric 
(Steinocher, Dvořák), 49. A.Půlpán (Malík, 
Hidveghy) – 18. Maďar, 55. Miškovský (Plíhal), 58. 
Miškovský (Maďar) . Rozhodčí: Zavřel – Kettner, 
Axman . Vyloučení: 5:5 . Využití: 1:0 . V oslabení: 
0:0 . Diváci: 593 . Průběh utkání: 4:0, 4:1, 6:1, 6:3 . 

 

Ohlasy po utkání 

Aleš Půlpán - Po úpravě sestavy jsme celý týden 
pracovali na sehrání a na tlaku do brány. V zápasu 
to bylo vidět, první třetinu jsme soupeře k ničemu 
nepustili a se získaným vedením jsme si už zápas 
pohlídali. Jsme rádi, že nám hrají dobře všechny tři 
lajny. 

 

 

 

Do první třetiny nastoupila domácí Nová Paka 
velice aktivně a to zúročila již v šesté minutě 
nováčkem v sestavě, Jaroslavem Dvořákem, po 
delším obléhání soupeřovy třetiny. Asistoval Tibor 
Hric. Tlak novopačtí hokejisté neustále stupňovali a 
Jablonec pouštěli do útočného pásma velice 
sporadicky. Zakrátko zvýšil vedení František Hnik 
po přihrávce Marka Škvrněho a Tomáše Půlpána. V 
polovině prvního dějství byl vyloučen Tomáš 
Půlpán. Ten se, po opuštění trestné lavice, 
okamžitě dostal k puku, vystřelil z kruhu a jeho 
střelu dorazil druhý Půlpán. Další ránu dostali 
jablonečtí z hole Tibora Hrice za asistence Lukáše 
Bezděka a Yaroslava Ukhina. Chvíli před sirénou se 
za Mahdalova záda golfem trefil Maďar po 
samostatném úniku. Do kabin se tak šlo za velice 
příznivého stavu 4:1. 

Po návratu na led byla znát úprava taktiky na hru do 
obrany. Ta se novopackým velice vydařila a v druhé 
třetině tak skóre zůstalo nezměněné. 

V závěrečné periodě definitivně pohlídal zápas 
pátým gólem do jablonecké svatyně Tibor Hric za 
asistence od Michala Steinochera a Jaroslava 
Dvořáka. Šestou novopackou a svou druhou 
brankou v zápase se po přihrávce Davida Malíka a 
Patrika Hidveghyho blýskl Aleš Půlpán. Hosté z 
Jablonce nad Nisou v závěru zápasu už jen 
kosmeticky upravili skóre na konečných 6:3 dvěma 
góly od Miškovského. 

 

 

 

František Hnik Lukáš Kloutvor 

Jaroslav Dvořák 



 

 

 

 

17. mistrovský zápas HC BAK Trutnov 
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Na HC Trutnov Nová Paka poprvé v soutěžní sezoně recept nenašla 

 
BK Nová Paka 
Mahdal, 23. Vacek – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Malík, Bezděk, Suvorov, 

Půlpán Aleš (C), Ukhin, Foerster, 

Hnik (A), Kloutvor, Půlpán Tomáš, 

Hric (A), Hidveghy, Škvrně  

HC Trutnov 
Krofta (Ašenbrenner) – Jirásek, 

Kynčl, Pražák, Vácha, Suk, Višňák, 

Svoboda, Krsek, Šimoníček, Bucek, 

Kubinčák, Planý, Poul, Fedulov, 

Tatar 

V poslední třetině byl znát zvyšující se tlak 
domácích. Bohužel na 2:5 změnil skóre hostující 
Šimoníček střelou do odkryté klece. Čtyři minuty 
před koncem utkání se znovu trefil Tomáš Půlpán 
po krásné akci Yaroslava Ukhina a Tomáše Müllera. 
Zdálo se, že je to jen kosmetická úprava výsledku, 
ale za krátkou chvíli vystřelil Nové Pace naději 
Yaroslav Ukhin za asistence Aleše Půlpána. 
Domácí zkusili hru v power-play. Ta k nelibosti týmu 
i fanoušků nevyšla a 8 vteřin před koncem potvrdil 
výhru Trutnova Kubinčák gólem do prázdné. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 24. Půlpán (Hnik, Hric), 26. Hric 
(Hnik), 57. Půlpán (Ukhin, Müller), 58. Ukhin 
(Půlpán) – 14. Poul (Tatar), 23. Poul (Tatar), 23. 
Kubinčák (Fedulov, Planý), 28. Svoboda (Bucek), 
48. Šimoníček (Svoboda, Bucek), 60. Kubinčák . 
Rozhodčí: Tomáš Battěk – Svatopluk Marek, Michal 
Tasch . Vyloučení: 4:3 . Využití: 1:0 . V oslabení: 
0:0 . Diváci: 635 . Průběh: 0:3, 2:3, 2:5, 4:5, 4:6 . 

 

20.11.2019 / 18:00 

4:6 
(0:1, 2:3, 2:2) 

         NOVÁ PAKA                                              TRUTNOV 

 

Nejlepším střelcem Paky Tomáš Půlpán 
 

 

 

Tabulka a výsledky po 17. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 16 88:28 44  

2. HC Rodos Dvůr Králové 17 66:52 35  

3. Mostečtí Lvi 17 79:60 33  

4. HC Děčín 17 69:64 29  

5. HC Trutnov 17 60:69 22  

6. BK Nová Paka 17 49:61 19  

7. HC Řisuty 17 51:78 18  

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 17 58:76 17  

9. HC Draci Bílina 17 53:85 11  
 

BK Nová Paka – HC Trutnov 4:6 
Mostečtí Lvi – HC Vlci Jablonec nad Nisou 1:10 
HC Draci Bílina – HC Děčín 4:3 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Řisuty 3:2 

 

 

Do zápasu vstoupil na pohled lehce aktivněji 
Trutnov, který si v průběhu první třetiny vypracoval 
více šancí. První a jedinou změnu stavu v úvodní 
periodě zajistili hosté po zásluze Poula, který 
přesně vystřelil od pravého mantinelu a rozradostnil 
tak hostující střídačku i fanoušky. 

Po konci první přestávky a příchodu na ledovou 
plochu se téměř okamžitě do Mahdalovy brány trefil 
již podruhé Poul, který dorážel do prázdné branky. 
Následoval rychlý gól z hole Kubinčáka, který 
vymetl roh brány. 

 

To novopacké hokejisty ale nezlomilo, a po půl 
minutě snížil na rozdíl dvou branek skvěle hrající 
Tomáš Půlpán, po krásné akci, ve spolupráci s 
Františkem Hnikem a Tiborem Hricem. Zakrátko 
využil již po deseti vteřinách přesilové hry 
nabídnutou šanci Františka Hnika Tibor Hric. Za dvě 
minuty ale trutnovští draci zvýšili své vedení 
Svobodou. Předchozí backhandový pokus Bucka 
sice Vacek vyrazil, ale zmíněnému Svobodovi se 
následně povedlo kotouč propašovat do brány. 

Marek Mlčoch a Petr Foerster 

Tomáš Půlpán 

Milan Ulrich a Petr Danko 



 

 

 

 

18. mistrovský zápas HC Řisuty 
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Novopačtí sahali po 3 bodech, nakonec rozhodlo prodloužení 
HC Řisuty 
Jiroušek (Smetana) – Novák F., 

Potěchin (C), Zderadička, Kolářík 

(A), Rudovský, Zavřel, Dostál – 

Fortelka (A), Řepka, Náprstek – 

Keszi, Vyskočil, Formánek – Danov, 

Patyk, Paršakov – Okegawa, Holub 

 

BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Malík, Mlčoch, 

Bezděk, Müller, Pohl, Suvorov, 

Abraham (C) – Foerster, Ukhin, Hnik 

(A), Půlpán T., Půlpán A. (A), Hric, 

Kloutvor, Skvrně, Hidveghy 

 

 

24.11.2019 / 17:30 

3:4p 
(1:2, 1:1, 1:0 – 0:1) 

    ŘISUTY                                                    NOVÁ PAKA 

  

Ohlasy po utkání: 

Aleš Půlpán - Výborně nám zahrály všechny tři lajny 
a zároveň zachytal Denis Vacek. Bohužel naším 
častým vylučováním soupeř srovnal hru a chvíli 
před koncem vyrovnal na 3:3. Před koncem jsme 
měli šanci na tři body, bohužel se nám to 
nepovedlo, ale v prodloužení jsme byli jasně lepším 
týmem. 
 

Dva body vystřelil František Hnik v 62. minutě 

Tabulka a výsledky po 18. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 17 98:34 47 

2. HC Rodos Dvůr Králové 18 71:54 38 

3. Mostečtí Lvi 18 89:61 36 

4. HC Děčín 18 71:69 29 

5. HC Trutnov 18 61:79 22 

6. BK Nová Paka 18 53:64 21 

7. HC Řisuty 18 54:82 19 

8. HC Vlci Jablonec nad Nisou  17 58:76 17 

9. HC Draci Bílina 18 59:95 11 

 
HC Trutnov – Mostečtí Lvi 1:10 
HC Děčín – HC Rodos Dvůr Králové 2:5 
HC Stadion Vrchlabí – HC Draci Bílina 10:6 
HC Řisuty – BK Nová Paka 3:4 p. 

 

 První střelou v zápase byl vyzkoušen Denis Vacek, 
ten si s ní bez jakýchkoliv problémů poradil. 
Zanedlouho prověřili domácího gólmana naopak 
novopačtí hokejisté. V šesté minutě se podařilo 
změnit skóre ve prospěch hostů. Po dlouhé 
přihrávce od Marka Mlčocha se dostal do přečíslení 
Aleš Půlpán s Patrikem Hidveghym a prvně 
jmenovaný přesně zakončil. Ke konci první třetiny 
Řisuty srovnaly na 1:1. Pouhých 22 vteřin trvalo, 
aby se Nová Paka dostala do vedení znovu. Tibor 
Hric vystřelil z levého kruhu a následně dorazil puk 
za domácího brankáře. 

Ze začátku druhého dějství měli výrazně navrch 
hokejisté Nové Paky, kdy domácí brankář musel 
několikrát zasahovat. V osmé minutě zvýšili hosté 
na rozdíl dvou branek zásluhou Tomáše Půlpána, 
který prostřelil Jirouška mezi betony po asistenci 
Davida Malíka a Alexandera Suvorova. V polovině 
utkání založili domácí rychlý protiútok, který skončil 
přesnou střelou Holuba pod břevno.  

V poslední třetině byli více aktivnější domácí. To 
zúročili pět minut před koncem utkání z hole Holuba 
a vyrovnali 3:3. 

Zápas tak musel pokračovat do prodloužení, ve 
kterém byla Nová Paka výrazně lepším týmem, a to 
definitivně potvrdil František Hnik, který po 
přihrávce Davida Malíka zakončil do prázdné 
svatyně. 

 

 

 

Statistika ze zápasu: 
Branky a nahrávky: 16. Vyskočil (Keszi, Kolářík), 
32. Holub (Fortelka, Potěchin), 55. Holub (Potěchin, 
Patyk) – 6. Půlpán A. (Hidveghy, Mlčoch), 17. Hric 
(Škvrně, Foerster), 28. Půlpán T. (Malík, Suvorov.), 
62. Hnik (Malík) . Rozhodčí: Šperl – Šimánek, 
Teršíp . Vyloučení: 4:8 . Využití: 2:0 . V oslabení: 
0:0 . Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:3, 3:3, 3:4 . 
 

David Malík 

Petr Foerster 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2699?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Po úvodním gólu Aleše Půlpána Novopačtí už jen dotahovali 
BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Abraham (C), 

Pohl, Müller, Malík, Bezděk, 

Hroudný, Mlčoch, Ukhin, Foerster, 

Kloutvor, Půlpán Aleš (A), Hric, 

Hidveghy, Škvrně, Hnik (A) 

HC Děčín 
Lavinger (Brňák) – Mareš, 

Kaltenböck, Loukota, Arnold, Tůma, 

Zukal, Zicho, Sýkora, Dörner, Volráb 

(C), Smola, Zajan (A), Fojt, Petráš, 

Ineman, Gottfried 

 

27.11.2019 / 18:00 

4:6 
(1:3, 1:0, 2:3) 

      NOVÁ PAKA                          DĚČÍN 

 

Medvědi proti Novopačákům opět úspěšní 
 

 

 

Zápas začal bez větších akcí na obou stranách. 
První gól vstřelil Aleš Půlpán mezi betony 
hostujícího Lavingera, čemuž předcházela přesná 
přihrávka od Lukáše Abrahama. Domácí nemuseli 
čekat na odpověď dlouho, za necelé dvě minuty se 
prosadili i hosté a Sýkora se po zmatku před 
Denisem Vackem dostal k puku a dotlačil ho za 
jeho záda. Začala být znát převaha hostujícího 
celku, ve třinácté minutě dokázal Derner 
prokličkovat směr domácí svatyně, nahrál Smolovi a 
ten zakončoval do prázdné brány. Z domácích byl 
vidět především Tibor Hric, který několikrát 
vyzkoušel hostujícího gólmana. Ani to ale kýžený 
gól nepřineslo. Zatímco na děčínské střídačce bylo 
veselo, čtyři minuty před koncem třetiny zvýšil na 
1:3 Petráš, který vystřelil od levého mantinelu. 

Druhé dějství zlepšilo hru domácího týmu. 
Výraznější akci započal Aleš Půlpán, který obkroužil 
branku hostů a puk přihrál úplně volnému Yaroslavu 
Ukhinovi, který, k nelibosti domácích, bránu netrefil. 
Před druhou přestávkou snížil rozdíl skóre Patrik 
Hidveghy. Nejdřív Aleš Půlpán našel zadovkou 
Yaroslava Ukhina, který objel bránu, přesně nahrál 
Patrikovi Hidveghymu a ten bezchybně zakončil.  
Po začátku třetí třetiny téměř okamžitě znovu 
odskočil Děčín na dvoubrankový rozdíl zásluhou 
Sýkory, který vystřelil golfem z mezikruží. Na 2:5 
změnil skóre před brankou sám stojící Zukal. Za 
chvíli vybuchli nadšením i domácí fanoušci, protože 
 

Lukáš Abraham napřáhl na modré golfem a jeho 
rána proletěla až do klece Lavingera. Naději 
vykřesal krásnou střelou Aleš Půlpán po asistenci 
Marka Mlčocha a Lukáše Abrahama. Dvě minuty 
před koncem utkání se ale trefili opět hosté a navíc 
za malou chvíli ještě mohli využít nařízené trestné 
střílení, které Petráš neproměnil. Minutu před 
koncem domácí zkusili hru bez brankáře, ale na 
výsledku to už nic nezměnilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka a výsledky po 19. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 18 105:37 50 

2. Mostečtí Lvi 19 94:63 39 

3. HC Rodos Dvůr Králové 19 74:61 38 

4. HC Děčín 19 77:73 32 

5. HC Trutnov 19 64:85 22 

6. BK Nová Paka 19 57:70 21 

7. HC  Vlci Jablonec n. Nisou 18 64:79 20 

8. HC Řisuty  19 56:87 19 

9. HC  Draci Bílina 18 59:95 11 
 

HC Rodos Dvůr Králové – HC Stadion Vrchlabí 3:7 
BK Nová Paka – HC Děčín 4:6 
Mostečtí Lvi – HC Řisuty 5:2 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Trutnov 6:3 

 

Branky a nahrávky: 4. Půlpán (Abraham), 37. 
Hidveghy (Ukhin, Půlpán), 49. Abraham (Hidveghy, 
Ukhin), 53. Aleš (Mlčoch, Abraham) – 6. Sýkora 
(Petráš), 13. Smola (Zukal, Derner), 16. Petráš 
(Sýkora, Loukota), 44. Sýkora (Petráš, Kaltenböck), 
48. Zukal (Smola, Derner), 58. Gottfried (Smola, 
Zicho) . Rozhodčí: Michal Škrobák – Martin Kettner, 
Jan Gregar . Vyloučení: 3:6, navíc DEC TS hráč č. 
23 neproměnil . Využití: 1:0 . oslabení: 0:0 . Diváci: 
400 . Průběh utkání: 1:0, 1:3, 2:3, 2:5, 4:5, 4:6 . 

 

 

František Hnik 

Marek Mlčoch 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Infarktový zápas se suverénním Vrchlabím vítězíme!!!! 
HC Vrchlabí 
Abrahám (Soukup) – Jirků (C), 

Moník J., Havránek, Bendík (A), 

Vašíček (A), Voženílek, Kynčl, 

Vágner – Rolinek, Bláha, Hlaváč, 

Kastner, Bednář, Sýkora, Urban, 

Mrňa, Hozák, Chalupa, Jirásek, 

Moník F. 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Suvorov, Malík, 

Müller, Hroudný, Abraham (C), 

Pohl, Bezděk, Mlčoch – Dvořák, 

Ukhin, Hnik (A), Kloutvor, Půlpán A. 

(A), Foerster, Hidveghy, Škvrně 

 

 

30.11.2019 / 18:00 

4:5 
(2:1, 1:0, 1:4) 

   VRCHLABÍ                                                    NOVÁ PAKA 

 

David porazil Goliáše!  
Tabulka a výsledky po 20. zápase 

 

 

Utkání pokračovalo stylem jako na začátku, Michal 
Mahdal byl prověřen snad ze všech možných i 
nemožných brankářských zákroků. Vedení Nové 
Paky ukončil Rolinek, který po vyhraném buly 
Sýkory nic nevymýšlel a poslal puk do sítě. Na 
konci prvního dějství se dělovkou trefil Jirků, 
kterého na modré našel Bednář. 
 

Po návratu na led domácí pokračovali v tlaku, ale 
už na pohled Nová Paka lehce srovnala krok a do 
útočného pásma se dostávala častěji než v úvodní 
třetině. Nejenom Michal Mahdal, ale obětavá práce 
a hra novopackého týmu bránila domácím v 
navýšení skóre. V 28. minutě se již zdálo, že puk 
skončil pod Mahdalem, ale Vašíček prokázal svůj 
důraz v brankovišti a doslova protlačil kotouč do 
brány. Ke konci třetiny mohl, po chybě domácích, 
snížit Aleš Půlpán, který po přihrávce Patrika 
Hidveghyho bohužel netrefil poloprázdnou bránu.  
 

Na začátku závěrečné třetiny byli shodně vyloučeni 
za sekání oba týmy. Ve hře čtyři na čtyři se znovu 
utrhla dvojice František Hnik - David Malík. 
Tentokrát si otočili role a kontaktní branku vstřelil 
prvně jmenovaný. Hra Nové Paky působila zase 
lépe než v předchozí dvacetiminutovce. O devět 
minut později novopačtí fanoušci euforicky vybuchli 
nadšením! Perfektní dvojice Hnik-Malík zaútočila v 
oslabení dva na jednoho a neomylně zakončil hráč 
s číslem 21, David Malík. Vrchlabští hokejisté 
nadále hrozili ze spousty šancí, ale recept na 
překonání Michala Mahdala hledali marně. Pokud 
někdo z příznivců Nové Paky v 57. minutě držel v 
ruce kelímek s pivem, musel ho jistojistě vylít, jak  

 

 

mu vyletěly ruce nad hlavu, protože František Hnik 
poslal Novou Paku do vedení parádní střelou z 
mezikruží do horního rohu! 

A pokud mu v kelímku alespoň trochu piva zbylo, 
zajistě o něj definitivně přišel s gólem Marka 
Mlčocha, který si minutu před koncem sjel z modré 
mezi kruhy a perfektně prostřelil domácího 
Abraháma i s jeho obranou. Nová Paka vedla již o 
dvě branky! Následovala asi nejdelší minuta této 
sezony. Podle očekávání Vrchlabí nezbývalo nic 
jiného než odvolat gólmana z jeho svatyně. Power-
play se jim podařilo využít zásluhou Sýkory. Do 
konce zbývalo 43 vteřin. Po buly ve středním 
pásmu domácí zkusili hru v šesti opětovně. Nová 
Paka se s pukem dostala do útočné třetiny, několik 
Pačáků mělo na hokejce šestý gól a definitivní 
rozhodnutí sobotního duelu. Když už se zdálo, že je 
výsledek jasný, Vrchlabí se dostalo do protiútoku a 
dvě vteřiny před koncem málem Bednář vyrovnal. 
Novopacký brankář ale prokázal své kvality znovu a 
obrovskou měrou se podílel na jedněch z 
nejcennějších bodů dosavadní sezony! 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 13. Rolinek (Sýkora), 17. Jirků 
(Bednář, Urban), 28. Vašíček (Chalupa), 60. Sýkora 
(Jirků, Havránek) – 5. Malík (Hnik, Dvořák), 42. Hnik 
(Malík, Suvorov), 50. Malík (Hnik), 57. Hnik (Pohl, 
Bezděk), 59. Mlčoch (Abraham, Ukhin) . Rozhodčí: 
Čáp – Žídek, Hradil . Vyloučení: 6:6 . Využití: 1:2 . V 
oslabení: 0:1 . Diváci: 1560 . Průběh utkání: 0:1, 
3:1, 3:3, 3:5, 4:5 . 

Poslední listopadový den byl ve znamení očekávání 
velice těžkého zápasu s naším nejbližším soupeřem 
a aspirantem na postup do 1. ligy - s HC STADION 
Vrchlabí. Vrchlabí se mimo jiné pyšní hokejisty, kteří 
na svých zádech nosí všem hokejovým fanouškům 
známá jména. Proti Nové Pace si už v předchozích 
duelech zahráli Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč, Jiří 
Vašíček nebo Petr Sýkora a včera k nim ještě navíc 
přibyl mistr světa z roku 2010, Tomáš Rolinek. 
Vrchlabí z 18 zápasů odešlo pouze jednou jako 
poražený tým, a to z ledu Trutnova.  
 

Za Novou Paku se již podruhé představil 
jednadvacetiletý odchovanec Hradce Králové, 
obránce Kryštof Hroudný, kterého jste mohli poznat 
pod číslem 61. Na druhou stranu chyběli v sestavě 
velice platní útočníci Tibor Hric a také Tomáš 
Půlpán. To vedlo k tomu, aby se David Malík 
přesunul z obrany do útoku, což se v utkání ukázalo 
jako skvělá volba trenérů. Před duelem ve Vrchlabí 
se Nová Paka po 19 utkáních nacházela na šestém 
místě tabulky. 
 

Úvodní buly patřilo Vrchlabí, to se ihned vrhlo do 
útočené třetiny a zahnízdilo před Michalem 
Mahdalem, který se už na začátku utkání představil 
ve velice kladném světle. Vrchlabští ho zkoušeli ze 
všech stran a nejeden vrchlabský fanoušek se 
musel za hlavu popadat, jaké šance domácích 
zmařil. Z ničeho nic se Nová Paka dostala do 
brejku, Jaroslav Dvořák přihrál Františku Hnikovi, 
který od mantinelu přesně našel úplně volného 
Davida Malíka. Ten se Abrahámovi trefil mezi 
betony a novopačtí diváci se mohli radovat. 

 

1. HC Stadion Vrchlabí 19 109:42 50 

2. Mostečtí Lvi 20 101:69 42 

3. HC Rodos Dvůr Králové 20 81:65 41 

4. HC Děčín 20 83:80 32 

5. BK Nová Paka 20 62:74 24 

6. HC Trutnov 19 64:85 22 

7. HC  Řisuty  20 61:88 22 

8. HC  Vlci Jablonec n. Nisou 19 65:84 20 

9. HC  Draci Bílina 19 63:102 11 

HC Draci Bílina – HC Rodos Dvůr Králové 4:7 
HC Řisuty – HC Vlci Jablonec nad Nisou 5:1 
HC Děčín – Mostečtí Lvi 6:7 
HC Stadion Vrchlabí – BK Nová Paka 4:5 

Jičínský deník: Kdo tohle čekal? Vrchlabští 
hokejisté po středeční vydařené partii na ledě Dvora 
přivítali doma nováčka z Nové Paky. Jasná 
záležitost favorita? Možná v úvodních 2 třetinách. 
V té závěrečné přišla dokonalá vzpoura hostujícího 
celku, který 4 góly otočil stav na 3:5 a v nervózním 
závěru pro sebe historické vítězství uhájil. 
 

Lukáš Abraham 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Fotogalerie z vítězného zápasu ve Vrchlabí  

 

 

 

 

  

František Hnik – proti Vrchlabí 4 kanadské body! (2+2) 
 

Lukáš Bezděk 

Patrik Hidveghy a Aleš Půlpán 

Lukáš Abraham Mikoláš Pohl 
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Ot.: Za Vaši hokejovou kariéru jste, myslím, 
prvním hráčem působícím v Nové Pace, který 
naskočil v extralize (Mountfield Hradec Králové). 
Co to pro Vás znamenalo a jaké na to máte 
vzpomínky? 
Odp.: Tak určitě to byla pro mě výborná zkušenost. 
Vzpomínám na to moc rád a rád bych si extraligu 
ještě někdy zahrál. 

Ot. Loni jste strávil většinu času v Litoměřicích 
v 1. lize, současnou sezonu ve Vrchlabí. Kde 
Vám to dalo nejvíce zkušeností, v Hradci, 
Litoměřicích nebo právě ve Vrchlabí? 
Odp.: Asi od každého něco, každý klub měl něco do 
sebe. Přece jenom extraliga mi dala asi nejvíc, 
právě tam jsem naskočil poprvé do dospěláckého 
hokeje. 

Ot.: Jaké to bylo sedávat v kabině s takovými 
osobnostmi českého hokeje, jako jsou Jaroslav 
Bednář, Jan Hlaváč, Jiří Vašíček nebo Petr 
Sýkora?  
Odp.: Jsem rád, že jsem mohl blíže poznat takové 
hráče, že jsem s nimi mohl být v jednom týmu. 
Sledoval jsem je na tréninku i v zápase a inspiroval 
se v některých situacích. 

 
 

 
 

  

Ot.: Jak se Vám líbí v kabině a celkově hokejové 
zázemí v Nové Pace? 

Odp.: Určitě parádní. Na to, že je to nováček ligy za 
mě naprostá spokojenost.  

Ot.: Hned ve svém druhém zápase za Novou 
Paku jste odjížděl do Vrchlabí, proti ještě 
nedávno "svému" týmu. Jaké jste z toho měl 
pocity, že tak poměrně brzy nastoupíte proti 
svým spoluhráčům? 

Odp.: Moc jsem se těšil na tento zápas, dost mě 
tyhle zápasy motivují, ale snažil jsem se hrát furt 
stejně jako ostatní zápasy. Jsem rád, že se nám to 
podařilo ubojovat, měli jsme z toho velkou radost. 

Ot.: Co jste si s kluky před zápasem s Vrchlabím 
říkali v kabině, padlo tam něco ve smyslu 
"hlavně nedostat moc gólů" ?  

Odp.: Tak nějaké narážky ze srandy asi byly před 
zápasem, přece jenom ta kvalita Vrchlabí je trošku 
někde jinde, ale jakmile začal zápas, tak jsme si 
řekli, že budeme bojovat, skákat do střel a ono se to 
povedlo. Musím vyzdvihnout Mahdyho, bez něj 
bychom to utkání těžko zvládli. 

Ot.: Po 2. třetinách jste prohrávali 1:3, Michal 
Mahdal držel zuby nehty skóre takto nízko, co 
dokázal v tomto zápase vykrýt bylo 
neuvěřitelné. S čím jste šli do závěreční třetiny? 

Odp.: Ano, právě Mahdy nám dával tu naději, zkusit 
to ještě, potrápit je a povedlo se. Do 3. třetiny jsme 
šli na risk, neměli jsme už co ztratit. 

Ot.: Čtyři branky v jedné třetině, to si myslím, že 
se Novopackým nepovedlo ani v jednom ze 
zápasů ve 2. lize, a to ani proti slabším 
soupeřům. Jak to, že to tam tak začalo padat? 

Odp.: Asi větší tlak do brány a víc štěstí, které při 
nás stálo 3. třetinu. 

Ot.: Když Petr Sýkora při hře domácích bez 
brankáře svojí pověstnou střelou z dálky snížil 
na rozdíl jediné branky, co se vám honilo 
hlavou? Jaké byly instrukce trenéra do těch 
rozhodující posledních vteřin zápasu? 

Odp.: Tak zrovna v tu chvíli Vrchlabí poslalo na led 
to nejlepší, co mělo, takže jsme počítali s tím, že se 
to bude těžko bránit. Trenér nám řekl, ať zkusíme v 
klidu podržet puk, vyhodit a poté zabránit případný 
protiútok. 

Ot.: A vaše první pocity po závěrečném hvizdu 
rozhodčího?  

Odp.: Určitě skvělé pro všechny. Derby jsou vždy 
vypjaté až do konce, sám mám takové zápasy rád. 
Jsem rád, že jsme překvapili a ubojovali i tak 
kvalitní mužstvo jako je Vrchlabí. 

 

 

Ot.: Odešel jste z týmu aspirujícímu na postup 
do 1.ligy k nováčkovi této soutěže, jaký byl 
důvod Vašeho přestupu?  

Odp.: Vytíženost byla ten hlavní důvod, přece 
jenom, když se podíváte na první dvě lajny 
Vrchlabí, těžko budete dostávat tolik času na ledě 
jako ti zkušení hráči. 

Ot. Těšil jste se na změnu? 

Odp.: Hlavně jsem se těšil na to, že budu dostávat 
více prostoru na ledě, protože o to mi hlavně jde a 
vždycky šlo. Některé kluky tady znám odmala, takže 
je jasné, že i proto jsem se do Paky těšil. 

Ot.: Po příchodu z Vrchlabí jste odehrál svůj 
první zápas v novopackém dresu proti Jablonci 
a hned jste otevřel skóre zápasu, popíšete nám 
svoji první trefu na Pace? 

Odp.: Hricák mě krásně našel v útočném pásmu, já 
se natlačil před bránu a zády k brankáři jsem to 
zkusil prostrčit mezi vlastníma nohama. Se štěstím 
puk zapadl až do brány, ale moc jsem nepočítal, že 
to až takhle vyjde. 

 

Druholigový nováček z Nové Paky přivedl do svých řad zajímavou 

posilu s extraligovými zkušenostmi. Je jí mladý útočník Jaroslav 

Dvořák , který si ve své kariéře připsal už řadu startů za Hradec. 
Jaroslav Dvořák 

Jaroslav Dvořák 



 

 

 

 

21. mistrovský zápas HC Draci Bílina 
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Zápas proti Bílině probíhal v dominanci domácího celku. 
HC Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Malík, Mlčoch, 

Hroudný, Abraham (C), Pohl, 

Bezděk, Suvorov – Kloutvor, 

Foerster, Škvrně, Hnik (A), Uchin, 

Půlpán A. (A), Dvořák, Hidveghy, 

Půlpán T. 

HC Bílina 
Běhula R. (Galuška) – Kolíček, 

Pokorný, Curkan, Vilinskij, Brzek, 

Běhula T. – Šimeček (A), Kubišta, 

Šmejc, Procházka, Mašek, Urban 

(C), Fábry, Tjurin, Zdeněk, Kobes, 
Tupý, Kučera 

 

 

4.12.2019 / 18:00 

8:3 
(3:0, 3:1, 2:2) 

      NOVÁ PAKA                                                   BÍLINA 

 

Hnik a Malík – každý 4 kanadské body!  
Tabulka a výsledky po 21. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 20 112:44 52  

2. Mostečtí Lvi 21 103:72 43  

3. HC Rodos Dvůr Králové 20 81:65 41  

4. HC Děčín 21 89:87 33  

5. BK Nová Paka 21 70:77 27  

6. HC Řisuty 21 66:89 25  

7. HC Vlci Jablonec n. Nisou 20 72:90 22  

8. HC Trutnov 20 65:90 22  

9. HC Draci Bílina 20 66:110 11  

 
BK Nová Paka – HC Bílina 8:3 
HC Most – HC Vrchlabí 2:3 pr. 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Děčín 7:6 pr. 
HC Trutnov – HC Řisuty 1:5 

 

 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 5. Malík (Hnik, Dvořák), 13. 
Půlpán A. (Hidveghy), 18. Foerster (Škvrně, Půlpán 
T.), 32. Uchin (Hidveghy, Abraham), 33. Bezděk 
(Pohl, Škvrně), 37. Hnik (Malík, Suvorov), 54. 
Dvořák (Hnik), 60. Malík (Hnik, Suvorov) – 35. Tupý 
(Procházka), 43. Pokorný, 60. Mašek (Kobes, 
Šmejc) . Rozhodčí: Luczków – Toman, Pechánek . 
Vyloučení: 5:5, navíc BLN Zdeněk OT a OK . 
Využití: 0:0 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 451 . Průběh 
utkání: 5:0, 5:1, 6:1, 6:2, 8:2, 8:3 . 

 

 Skóre otevřela známý útok stejně jako v sobotním 
utkání. Nejdříve Jaroslav Dvořák přihrál puk 
Františku Hnikovi, ten ho poslal od mantinelu na 
volného Davida Malíka, který neváhal a vyslal jej do 
levého horního rohu. Po polovině prvního dějství 
Patrik Hidveghy v útočném pásmu nahrál před 
Aleše Půlpána, ten okamžitě vystřelil směr brána. 
Puk hostující brankář vyrazil, bohužel pro Bílinu ale 
kotouč tečoval obránce přímo do klece. Za pět 
minut krásný gól vstřelil Petr Foerster, který Běhulu 
doslova ,,vykoupal". Asistovali Marek Škvrně a 
Tomáš Půlpán. 

Po první přestávce Nová Paka navázala na tlak v 
předchozí třetiny. Po polovině utkání následovala 
petiminutovka, která přinesla čtyři góly. V 32. minutě 
se trefil backhandem Yaroslav Ukhin, jemuž 
asistovali Patrik Hidveghy a Lukáš Abraham. Po 
necelé minutě zvýšil skóre Lukáš Bezděk po 
přihrávkách od Mikuláše Pohla a Marka Škvrněho. 
Poprvé v zápase se také prosadila Bílina zásluhou 
Tupého. Na odpověď hosté ale čekat dlouho 
nemuseli. Alexander Suvorov a David Malík zahájili 
gólovou akci, na jejímž konci stál skvěle hrající 
František Hnik. Do šaten si tak bílinští draci nesli už 
pětigólové manko.  

Třetí třetinu Nová Paka nepodcenila. Nejdříve se 
sice prosadili hosté z hole Pokorného, ale poté se 
trefil do šibenice Jaroslav Dvořák, kterému předložil 
kotouč František Hnik. V poslední minutě 
středečního zápasu stihly padnout ještě dvě branky. 
Nejdříve se trefil David Malík po asistenci 
Alexandera Suvorova a Františka Hnika, který si 
připsal už čtvrtý bod v utkání za jeden gól a tři 
asistence. Čtyřmi body se taktéž blýskl střelec 
posledního gólu, který se trefil dvakrát a ke dvěma 
dalším brankám dopomohl. Výsledek už jen 
kosmeticky upravil bílinský Mašek. 

 

Jaroslav Dvořák 

Yaroslav Ukhin 

Patrik Hidveghy 



 

 

 

 

22. mistrovský zápas HC Rodos Dvůr Králové 
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Třetí vítězství v řadě a tentokrát nad silným Dvorem!!! 
Dvůr Králové 
Čáp (Janský) – Matějíček, Franc, 

Tondr, Petira, Karlík, Mocek, 

Havlas, Dušek, Fořt, Hrazdira, 

Brokeš, Šedivý, Luštinec, Hoskovec, 

Ježek, Půhoný, Valášek 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Abraham, 

Mlčoch, Suvorov, Bezděk, Pohl, 

Hroudný, Müller, Foerster, 

Kloutvor, Škvrně, Půlpán A., Půlpán 

T., Malík, Ukhin, Dvořák, Hnik, Hric, 

Hidveghy 

 

 

7.12.2019 / 17:00 

1:2 
(1:1, 0:0, 0:1) 

    DVŮR KRÁLOVÉ                                          NOVÁ PAKA 

  

Tabulka a výsledky po 22. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 21 121:45 55 

2. Mostečtí Lvi 22 111:75 46 

3. HC Rodos Dvůr Králové 21 82:67 41 

4. HC Děčín 22 94:93 34 

5. BK Nová Paka 22 72:78 30 

6. HC Řisuty 21 66:89 25 

7. HC Trutnov 21 71:95 24 

8. HC Vlci Jablonec n. Nisou 21 73:99 22 

9. HC Draci Bílina 21 69:118 11 
 

HC Rodos Dvůr Králové – BK Nová Paka 1:2 
HC Draci Bílina – Mostečtí Lvi 3:8 
HC Děčín – HC Trutnov 5:6 pr. 
HC Stadion Vrchlabí – HC Vlci Jablonec n.N. 9:1 

 

 

Dvůr na vlastním ledě doposud porazilo jen Vrchlabí!!! 

Hrdinou zápasu Michal Mahdal! 

Dvorští hokejisté ve 24. kole druholigové skupiny 
Sever na domácím ledě podlehli soupeři z Nové 
Paky 1:2. V utkání chudém na góly excelovali oba 
brankáři. Pepa Čáp náš tým při několika šancích 
hostujícího celku podržel a za obě inkasované 
branky nemohl. Hrdinou duelu byl ale jeho protějšek 
Michal Mahdal. Ten pochytal nebývalý počet střel a 
překonat jej dokázal pouze v 16. minutě Jakub 
Luštinec. Ke smůle Rodosu hosté ještě v první 
třetině dokázali na inkasovanou trefu odpovědět a 
ve zbytku zápasu už především spoléhali na umění 
svého brankáře. Mahdal doslova uzamkl svatyni 
Bruslařů a nováčkovi druhé ligy do posledních minut 
držel naději na bodový zisk. (z webu hcrodos.cz) 

 

 

 

fotografie z webu hcrodos.cz 

Další derby čekalo na Pačáky v sobotu 7. prosince 
ve Dvoře Králové nad Labem. Mimo Vrchlabí byla 
Nová Paka jediným týmem, kterému se Dvůr 
podařilo porazit na vlastním ledě. 

Zápas chudý na góly začal ve velice svižném 
tempu. Nejednoho diváka muselo bolet za krkem, 
jak otáčel hlavu zleva doprava, aby stíhal sledovat 
puk. Dvorští hokejisté byli přeci jenom tím celkem, 
který si vypracovával a dostával se do více šancí. 
Proti byl ale opět perfektně chytající Michal Mahdal 
nebo, jak tomu bylo v šesté minutě, správně 
odpískaný ofsajd.  

 

 

 

Domácí mohli otevřít skóre, ale to by na ledě 
nesměly být namalované modré čáry. Dvoru se to 
podařilo o necelých deset minut později. Po chybě v 
novopackém útočném pásmu se k puku dostal 
Havlas, který přesně našel najíždějícího Luštince u 
mantinelu a ten zavěsil do levého horního rohu. 
Nová Paka nemohla reagovat lépe. Při 
signalizovaném trestu domácích se před dvorským 
gólmanem nejlépe zorientoval Patrik Hidveghy, 
který nekompromisně poslal puk do horní části 
klece. Při vyrovnávací brance asistovali Marek 
Mlčoch a Yaroslav Ukhin. 

V druhé třetině ani jeden tým své příznivce 
nerozradostnil. Vášně vzbuzovaly jenom sporné 
rozhodnutí rozhodčích. Novopačtí nevyužili 
přesilovou hru pět na tři a domácí zase tři klasické. 

Do závěrečné periody nastoupily oba celky s cílem 
zvrátit vedení ve svůj prospěch. Oba brankáři své 
spoluhráče drželi. V 56. minutě hostující fanoušci 
propukli v nadšení! To Bruslařský klub do vedení 
dostal, po přihrávce Davida Malíka a Marka 
Mlčocha, dravý Jaroslav Dvořák! Ačkoliv závěr 
utkání dohrávala Nová Paka v oslabení, domácím 
se vyrovnat nepodařilo, a Pačáci si tak z Dvora 
Králové nad Labem odvezli plný počet bodů a 
vyhráli již potřetí v řadě! 
 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 16. Luštinec (Havlas, Matějíček) 
– 17. Hidveghy (Mlčoch, Ukhin), 56. Dvořák (Malík, 
Mlčoch) . Rozhodčí: Vyštejn Milan – Kettner Martin, 
Roischel Aleš . Vyloučení: 5:5 . Využití: 0:0 . V 
oslabení: 0:0 . Diváci: 495 . Střely na branku: . 
Průběh utkání: 1:0, 1:2 . 

 

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad 
Labem: „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Dvanáct 
minut jsme hráli velice slušně, byla tam spousta 
šancí, ale využít jsme nedokázali žádnou. Pak jsme 
sice šli do vedení pěkným gólem Kuby Luštince, ale 
ve zbytku zápasu jsme se nechali rozhodit věcmi 
okolo hokeje a to nás vykolejilo. Přesto jsme si při 
převaze dál vytvářeli šance, produktivita ale byla v 
tomto zápase naším problémem. Naopak to byl 
soupeř, který využil děr v naší obraně a z minima 
vytěžil maximum. Bohužel to dnes nevyšlo, soupeř 
umě kouskoval hru, nám nezbývá, než se o 
nápravu pokusit ve středu na ledě Mostu.“ (z webu 
hcrodos.cz) 

 

 

 

 

Aleš Půlpán, trenér BK Nová Paka: „Před utkáním 
jsem hráče nabádal, že bude potřeba přežít úvodní 
tlak soupeře, který trval asi deset minut. Bohužel po 
naší chybě jsme pak přesto inkasovali, ale naštěstí 
se nám podařilo rychle vyrovnat. Druhá třetina byla 
z obou stran odehrána velmi dobře do obran. 
Musím ale přiznat, že soupeř tam i přesto měl 
spoustu šancí. My se snažili hrozit z protiútoků a 
nakonec nám jeden takový pět minut před koncem 
přinesl vítěznou trefu. Ve zbývajících minutách už 
Dvůr tolik příležitostí neměl a my i díky výbornému 
gólmanovi mohli slavit tři body. Padlo sice málo 
branek, myslím si ale, že zápas se divákům musel 
líbit.“ (z webu hcrodos.cz) 

 

 
 

 

Tibor Hric 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq


 

 

 

 

23. mistrovský zápas Mostečtí Lvi 
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Třígólové vedení domácím k vítězství nad Mostem nestačilo 
BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Abraham (C), Bezděk, 

Suvorov, Steinocher, Malík, 

Dvořák, Půlpán Aleš (A), Hric, 

Ukhin, Půlpán Tomáš, Foerster, 

Hidveghy, Kloutvor, Hnik (A) 

HC Most 
Hosnedl (Kovařík) – Kuncl, Havlík, 

Havlůj (C), Fučík, Urbánek, Bakrlík, 

Nedrda (A), Čmolík, Kýhos (A), 

Bečvář, Mical, Dohnal, Mála, Böhm, 

Drašar 

 

 

14.12.2019 / 17:00 

4:6 
(2:1, 2:1, 0:4) 

      NOVÁ PAKA                          MOST 

 

Novopačtí inkasovali dva rozhodující góly při přesilovce 
 

 

 

V posledním domácím utkání roku 2019 jsme 
přivítali Mostecké lvy, kteří se v tabulce nacházejí 
na druhém místě. Zápas byl okořeněn hodem 
plyšáků, kterých na led dopadlo neskutečné 
množství. 

Nová Paka si v předchozích zápasech připsala 
skalp dvou favoritů, do utkání tak nastoupila 
sebevědomě. První branka sice padla do té 
novopacké už v první minutě, ale za necelých třicet 
vteřin vyrovnal Jaroslav Dvořák, který byl po 
samostatném úniku faulován. Hlavní rozhodčí tak 
nařídil trestné střílení, které Dvořák bez menších 
problémů proměnil. A za pár minut byl střelec první 
branky u druhého gólu. Perfektně přihrál kotouč na 
Františka Hnika a ten zakončoval do prázdné klece. 
Následoval trest pro domácí za hákování. Ve 
vlastním oslabení mohli z brejku vsítit branku, ale 
hostující gólman byl proti. Most se v přesilové hře k 
puku moc nedostal a Nová Paka v pořádku 
přečkala dvouminutové oslabení. V prvním dějství 
byli domácí aktivněji hrajícím týmem a zaslouženě 
třetinu vyhráli. Jakmile skončila, začaly padat na led 
plyšáci nejrůznějších barev a velikostí. Novopačtí 
mladší žáci se ujali jejich úklidu a pár minut jim 
zabralo stovky plyšových hraček dostat mimo hrací 
plochu. Po úpravě ledu se pokračovalo ve stejné 
aktivní hře. Domácí odskočili na dvoubrankový 
rozdíl. Akci Tomáše Müllera a Davida Malíka 
dokončil svým druhým gólem Jaroslav Dvořák. 
 

Tabulka a výsledky po 23. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 23 139:48 61 

2. Mostečtí Lvi 25 122:89 49 

3. HC Rodos Dvůr Králové 24 100:77 47 

4. HC Děčín 24 99:101 37 

5. HC Vlci Jablonec n. Nisou 24 89:108 31 

6. BK Nová Paka 23 76:84 30 

7. HC Řisuty 24 73:106 28 

8. HC Trutnov 23 76:106 27 

9. HC  Draci Bílina 24 78:133 11 

HC Rodos Dvůr Králové – HC Vlci Jablonec 4:6 
BK Nová Paka – Mostečtí Lvi 4:6 
HC Draci Bílina – HC Trutnov 2:4 
HC Stadion Vrchlabí – HC Řisuty 9:2 

 

 

 

Na konci druhé třetiny o sobě opět dal vědět útok 
Dvořák-Hnik-Malík. David Malík nejdříve našel 
zadovkou Jaroslava Dvořáka, který mu následně 
puk vrátil. Malík pohotově našel úplně volného 
Františka Hnika, který se krásně trefil za záda 
hostujícího gólmana. Před sirénou oznamující 
konec druhé třetiny se ještě stihli trefit hosté 
zásluhou Čmolíka. 

Třetí třetina začala pro domácí nepříjemně. 
Mostečtí lvi se dostali na rozdíl jediného gólu 
střelou Drašara z mezikruží. V průběhu 
závěrečného dějství prokazovali hosté své 
zkušenosti. Vyrovnávací branku vsítil přes hráče 
Bakrlík. V poslední pětiminutovce přišlo vyloučení 
Mostu. To paradoxně Nové Pace uškodilo a v této 
přesilovce inkasovala dva rozhodující góly. Nejdříve 
se trefil Bakrlík po chybě domácích ve vlastním 
pásmu. Poté zmíněný Bakrlík definitivně vystřelil 
výhru svému týmu ze situace dva na jednoho a 
připsal si hattrick. Tři body tak putovaly na západ 
Čech po slibně se vyvíjejícím utkání.  

Branky a nahrávky: 2. Dvořák (TS), 4. Hnik 
(Dvořák), 22. Dvořák (Müller, Malík), 36. Hnik 
(Malík, Dvořák) – 1. Mical (Kýhos), 38. Čmolík 
(Kýhos, Urbánek), 43. Drašar (Havlůj, Bakrlík), 55. 
Bakrlík (Kuncl, Bečvář), 57. Bakrlík (Mical), 58. 
Bakrlík (Nedrda) . Rozhodčí: Libor Veinfurter – 
David Urubčík, Aleš Roischel . Vyloučení: 5:6, navíc 
TS NPA Dvořák proměnil . Využití: 1:0 . V oslabení: 
0:2 . Diváci: 561 . Průběh utkání: 0:1, 4:1, 4:6 . 

 

 

 

 

 

 

Tibor Hric 

Tomáš Půlpán Aleš Půlpán 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2654?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Dobře rozehraný duel končí opět selháním ve 3. třetině 
HC Vlci Jablonec 
Jelínek (Mašek) – Pavlů (C), Pulec, 

Pilař, Čechura, Tržický, Krejsa, Pilek 

– Král, Maďar (A), Kačírek, Plíhal, 

Gecko, Jursa, Miškovský, Nezbeda, 

Bouřil, Homolka (A), Kotyza 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Abraham (C), 

Mlčoch, Pohl, Müller, Steinocher, 

Bezděk, Suvorov – Uchin, Foerster, 

Malík, A. Půlpán (A), Hnik (A), 

Kloutvor, T. Půlpán, Hric, Hidveghy, 

Dvořák 

 

21.12.2019 / 18:00 

4:3 
(1:1, 0:2, 3:0) 

       JABLONEC                                                 NOVÁ PAKA 

  

Zhodnocení dosavadní sezóny                                         Tabulka a výsledky po 24. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 24 145:51 64 

2. HC Rodos Dvůr Králové 25 106:77 50 

3. Mostečtí Lvi 25 122:89 49 

4. HC Děčín 25 102:107 37 

5. HC Vlci Jablonec n.Nisou 25 93:111 34 

6. HC Řisuty 25 82:109 31 

7. BK Nová Paka 24 79:88 30 

8. HC Trutnov 24 76:112 27 

9. HC Draci Bílina 25 81:142 11 
 

HC Trutnov – HC Rodos Dvůr Králové 0:6 
HC Vlci Jablonec n.Nisou – BK Nová Paka 4:3 
HC Řisuty – HC Draci Bílina 9:3 
HC Děčín – HC Stadion Vrchlabí 3:6 

 

 

 

Tři dny před Vánoci byl na programu zápas s vlky z 
Jablonce nad Nisou. Dobře rozehraný duel 
nedokázala Nová Paka dovést do vítězného konce 
a body tak zůstaly na severu Čech. 

Do zápasu vstoupila Nová Paka znamenitě, hned v 
první minutě se prosadil Aleš Půlpán po dlouhé 
přihrávce od Patrika Hidveghyho. Vedení ale 
netrvalo dlouho, po chybě v obranném pásmu 
téměř okamžitě odpověděl Nezbeda a vyrovnal 
skóre. Novopačtí hokejisté udávali tempo hry a 
Jablonec téměř k ničemu nepouštěli. 

Druhá třetina byla opět v režii hostujícího celku. Po 
přihrávce Tibora Hrice a Lukáše Bezděka se 
perfektně trefil do víka Petr Foerster a poslal svůj 
tým do vedení. V polovině zápasu se utrhl Tibor 
Hric, který se bezchybně trefil za Jelínkova záda. 
Asistence Tomáš Müller a Petr Foerster. Nová Paka 
mohla zvýšit vedení ještě několikrát, ale do brány 
se jí kotouč dopravit nepodařilo. 

A to naneštěstí ani ve třetí třetině. Nejdříve se ihned 
po první buly trefil Miškovský a deset minut před 
koncem vyrovnal Nezbeda po zmatku před 
hostujícím brankářem. Dvacet vteřin stačilo na to, 
aby se Jablonec nad Nisou dostal do vedení gólem 
Jursy. Domácí si již vedení pohlídali a s ním i tři 
body.  

 
 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky:2. Nezbeda (Gecko), 41. 
Miškovský (Maďar), 52. Nezbeda (Kotyza, Gecko), 
52. Jursa (Krejsa, Kačírek) – 1. Půlpán (Hidveghy), 
23. Foerster (Bezděk, Hric), 31. Hric (Müller, 
Foerster) . Rozhodčí: Battěk – Marek, Tasch . 
Vyloučení: 8:7 . Využití: 0:0 . V oslabení: 0:0 . 
Diváci: 231 . Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:3, 4:3 . 
 

N o v á P a k a - 24. 12. 2019 

Vážení sportovní přátelé, 

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a do 
nového roku hlavně zdraví a mnoho spokojenosti. 

Lední hokej nám všem přináší v tomto období velké 
radosti. Premiérová účast ve II. hokejové lize 
přinesla několik výrazných momentů. Prožili jsme 
hodně šťastných momentů při vítězstvích s 
předními kluby tabulky. Měli jsme na dosah i více 
bodů než dosud máme. Náš tým se drží na dosah 
postupu do play-off. Soupeři jsou zdatní a 
zkušení. Přejeme si, aby tento sen se stal 
skutečností. Divácký zájem nás všechny moc 
těší. Náš fanklub skvěle podporuje hráče v těžkých 
bojích. V klubu odvádějí všichni svoji práci s 
maximálním zaujetím. Průběh druholigových utkání 
v domácím prostředí je díky všem zabezpečen 
profesionálně. Naše mládež prožívá šťastné 
období. Všechny týmy se drží v popředí svých 
tabulek. Trenérský kolektiv odvádí skvělou 
práci. Daří se nám i v těch nejmladších 
kategoriích. Náborové akce přinášejí nové a nové 
hráče a hráčky. 

Zázemí zimního stadionu jsme díky velké podpoře 
města Nová Paka dokázali posunout zase o několik 
úrovní výše. Vybudovali jsme nové zázemí pro 
rozhodčí a naše drahé partnery. Ve spolupráci s 
Královéhradeckým krajem a městem Nová Paka 
jsme pořídili novou časomíru. Město Nová Paka a 
Královéhradecký kraj podpořili naši činnost v II. 
ligové premiéře. Dali základ pro zabezpečení naší 
činnosti. Více než šest desítek partnerů podpořilo 
tuto nebývalou aktivitu. 

 

 

 
 

Z našeho pohledu se jedná o nejlepší období 
novopackého hokeje. Přejeme si, abychom to s 
vámi společně zvládli. Všem vám moc děkujeme. 

Za vedení novopackého hokeje Bohumil Šmika 

 

 
 

 

Yaroslav Ukhin 

Bohumil Šmika 

Tibor Hric 

https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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V utkání se blýskl David Malík, soupeřovi nasázel tři góly. 
HC Trutnov 
Krofta, Ašenbrenner – Vácha, 

Junek, Leder, Jirásek D., Kynčl, Suk, 

Višňák, Fedulov, Kubinčák, 

Janoušek, Krsek, Bucek, Škvrně, 

Jirásek F., Planý, Poul, Starý, Tatar 

 

BK Nová Paka 
Mahdal, Vacek – Pohl, Műller, 

Abrahám, Bezděk, Houška, Suvorov, 

Mlčoch, Ukhin, Foerster, Malík, 

Půlpán T., Hric, Hidvéghy, Dvořák, 

Hnik, Moravčík, Půlpán A. 

 

28.12.2019 / 16:00 

4:3pr. 
(1:1, 1:1, 1:1 – 1:0) 

  TRUTNOV                                               NOVÁ PAKA 

  

Novopačtí vstupují        
do roku 2020 na                   

6. postupovém místě                                         
Tabulka a výsledky po 25. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 24 145:51 64 

2. HC Rodos Dvůr Králové 25 106:77 50 

3. Mostečtí Lvi 25 122:89 49 

4. HC Děčín 25 102:107 37 

5. HC Vlci Jablonec n.N. 25 93:111 34 

6. BK Nová Paka 25 82:92 31 

7. HC Řisuty 25 82:109 31 

8. HC Trutnov 25 80:115 29 

9. HC Draci Bílina 25 81:142 11 

 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – Mostečtí Lvi 3:1 
HC Řisuty – HC Rodos Dvůr Králové 0:7 
HC Děčín – HC Draci Bílina 4:3 

HC Trutnov – BK Nová Paka 4:3 pr. 

 

 

 

Úvod patřil Trutnovu. K tomu přispělo i novopacké 
vyloučení, které po krátké chvíli potrestal Junek, 
který dostal přihrávku zpoza branky. Své vedení 
mohli i navýšit, ale Michal Mahdal v bráně byl proti. 
V 18. minutě bylo vyrovnáno. David Malík po 
asistenci Tomáše Müllera a Mikuláše Pohla 
nekompromisně dorazil kotouč do branky.  

Druhá třetina patřila novopackým hokejistům. Ti 
hned ze začátku dějství strhli vedení na svou 
stranu, kdy se David Malík prosadil podruhé za 
pomoci Marka Mlčocha a opět i Tomáše Müllera. V 
26. minutě zůstal před novopackou svatyní 
osamocený Poul, který neměl těžkou práci s 
nasměrováním puku za Mahdalova záda.  

Po poslední přestávce inkasovala Nová Paka 
branku, kdy Planý prokličkoval mezi hostujícími 
hráči a svou akci dokázal dokončit. Poté začali 
domácí bránit své vedení zuby nehty. Ke konci 
třetiny trenéři Paky odvolali Mahdala z brány a 
zkusili hru v power-play. 11 vteřin před koncem bylo 
srovnáno! Malík zkompletoval hattrick a vystřelil 
svému týmu jistý bod.  

Hra pokračovala do prodloužení. To se zdálo v režii 
novopackých, ale do brejku se dostal Krsek a ten se 
štěstím trefil prázdné místo v bráně soupeře.  

Nová Paka tak odvezla z Trutnova důležitý bod, 
díky kterému zakončila rok 2019 na šestém místě 
zajišťujícím vyřazovací boje play-off. 

Ohlasy po utkání: 

Branky a nahrávky: 3. Junek (Starý, F.), 26. Poul 
(Tatar, Krsek), 44. Planý (Škvrně), 62. Krsek (Tatar, 
Fedulov) – 17. Malík (Pohl, Műller), 22. Malík 
(Műller, Mlčoch), 60. Malík (Mlčoch, Abraham) . 
Rozhodčí: Veinfurter – Gregar, Řezníček . 
Vyloučení: 6:5 . Využití: 1:0 . Diváci: 535 . Průběh 
utkání: 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3 . 

 

 

fotografie jsou z domácího zápasu s Trutnovem 

Alexander Suvorov 

Marek Mlčoch 

Tibor Hric 

https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Řisuty otočily zápas s novopackými hokejisty z 1:4 na 5:4 
BK Nová Paka 
Vacek (Dressler) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Abraham (C), Bezděk, 

Suvorov – Hric, Dvořák, Malík, 

Půlpán Aleš (A), Hnik (A), Ukhin, 

Půlpán Tomáš, Foerster, Hidveghy, 

Kloutvor 

HC Řisuty 
Jiroušek (Ilašenko) – Kolářík, 

Potechin, Rudovský, Zderadička – 

Vyskočil, Fortelka, Holub, 

Keszi,Formánek, Danov, Patyk, 

Neiss, Okegawa, Náprstek, Řepka, 

Parshakov 

 

4.1.2020 / 17:00 

4:5sn 
(3:1, 1:2, 0:1 - 0:1) 

      NOVÁ PAKA                        ŘISUTY 

 

Z domácích uspěl na nájezdy jen David Malík 
 

 

 

První zápas roku 2020 sehráli novopačtí hokejisté 
na domácím ledě proti řisutským buldokům. Utkání 
se vyvíjelo slibně, ale v poslední třetině hosté otočili 
skóre a po nájezdech si odvezli dva body. 

Úvodní dějství patřilo novopackým bruslařům. Ti od 
první minuty prokazovali své dovednosti a 
hostujícího gólmana prověřovali ze všech stran. 
Snaha o vstřelení první branky se proměnila ve 
skutečnost v šesté minutě, kdy si František Hnik 
vyměnil přihrávku s Davidem Malíkem, naznačil 
kličku do backhandu a stahovačkou zakončil akci 
do téměř odkryté brány. Nová Paka pokračovala v 
tlaku na soupeře. Ve třinácté minutě našel Tibor 
Hric úplně volného Jardu Dvořáka, který už téměř 
bez práce nasměroval kotouč do řisutské klece. Na 
kontakt se dostali hostující hokejisté o čtyři minuty 
později. Keszi vystřelil z levé strany, puk se otřel o 
tyčku a zapadl do brány. Za malou chvíli Nová Paka 
odskočila opět na rozdíl dvou branek. Tomáš 
Půlpán se za asistence Jardy Dvořáka a Lukáše 
Bezděka prosadil v oslabení. 

Do druhé třetině nastoupila Nová Paka sebevě-
domě. V 27. minutě vedla již o tři góly! Aleš Půlpán 
našel šikovně Patrika Hidveghyho, který čekal na 
pravém mantinelu odkud přesně zamířil směr brána. 
Za necelé dvě minuty se prosadili hosté. Zderadička 
využil přesilovku. Těsně po polovině utkání se 
Řisuty dostaly na kontaktní branku z Parshakovy 
hole po zmatku před domácím Denisem Vackem. 
 

Třetí třetině začala pro domácí nešťastně. Hned v 
její první minutě bylo vyrovnáno. Formánek doklepl 
kotouč za Vackova záda. Hosté měli více ze hry a 
po konci 60. minuty pokračovala hra do 
prodloužení. V nastavené hře byly vidět šance na 
obou stranách, ale oba brankáři své týmy podrželi. 
V nájezdech byli šťastnější hosté, kteří se trefili 
hned třikrát a z novopackých pouze David Malík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka a výsledky po 26. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 25 156:53 67 

2. HC Rodos Dvůr Králové 26 116:80 53 

3. Mostečtí Lvi 26 125:95 49 

4. HC Děčín 26 105:117 37 

5. HC Vlci Jablonec n.N. 25 93:111 34 

6. HC Řisuty 26 87:113 33 

7. BK Nová Paka 26 86:97 32 

8. HC Trutnov 26 86:118 32 

9. HC  Draci Bílina 26 83:153 11 
 

BK Nová Paka – HC Řisuty 4:5 s.n. 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Děčín 10:3 
Mostečtí Lvi – HC Trutnov 3:6 
HC Draci Bílina – HC Vrchlabí 2:11 

 

Branky a nahrávky: 6. Hnik (Malík, Pohl), 13. 
Dvořák (Hric, Foerster), 19. Půlpán (Dvořák, 
Bezděk), 27. Hidveghy (Půlpán, Abraham) – 17. 
Keszi (Zderadička), 29. Zderadička (Vyskočil, 
Formánek), 32. Parshakov (Okegawa, Rudovský), 
41. Formánek (Keszi, Danov), rozh. náj. Danov . 
Rozhodčí:Michal Škrobák – Milan Svoboda, Daniel 
Horažďovský . Vyloučení:4:3 . Využití:0:2 . V 
oslabení:1:0 . Diváci:478 . Průběh utkání:2:0, 2:1, 
4:1, 4:5 . 

 

 

Tomáš Müller 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq


 

 

 

 

27. mistrovský zápas HC Děčín 
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Poslední třetinu Nová Paka dominovala a nastřílela čtyři branky! 
 

HC Děčín 
Lavinger (Brňák) – Mareš, 

Kaltenböck, Loukota, Zdvořáček, 

Tůma, Černohorský – Fojt, Petráš, 

Smola, Chovanec, Zajan (A), 

Dörner, Volráb, Sýkora, Faigl, 

Oliverius (C)  

 

BK Nová Paka 
Vacek (Dressler) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Abraham (C), Bezděk, 

Suvorov – Hric, Dvořák, Malík, 

Půlpán A. (A), Hnik (A), Uchin, 

Půlpán T., Foerster, Hidveghy, Vrba 

 

 

8.1.2020 / 17:00 

6:5 
(3:1, 1:0, 1:4) 

    DĚČÍN                                                    NOVÁ PAKA 

 
 

Ani za stavu 1:5 se novopačtí nevzdali! 

Tabulka a výsledky po 27. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 26 159:53 70 

2. HC Rodos Dvůr Králové 27 116:83 53 

3. Mostečtí Lvi 27 128:97 51 

4. HC Děčín 27 111:122 40 

5. HC Vlci Jablonec n.N. 26 98:114 37 

6. HC Řisuty 27 89:116 34 

7. BK Nová Paka 27 91:103 32 

8. HC Trutnov 27 89:123 32 

9. HC Draci Bílina 26 83:153 11 

 
HC Stadion Vrchlabí – HC Rodos Dvůr Králové 3:0 
HC Děčín – BK Nová Paka 6:5 
HC Řisuty – Mostečtí Lvi 2:3 sn 
HC Trutnov – HC Vlci Jablonec nad Nisou 3:5 
 

 

 První třetina začala aktivně z obou stran. Už v 
úvodní minutě otestoval Aleš Půlpán domácího 
gólmana, ale zastavil ho jeho beton. Zanedlouho se 
testu dočkal i hostující Denis Vacek, který musel 
likvidovat několik střel mířících směr jeho svatyně. V 
páté minutě se prosadil junior David Vrba, který 
nastoupil ke svému prvnímu zápasu v 2. lize! David 
Malík na něj posunul kotouč a jeho jmenovec nedal 
zblízka Lavingerovi šanci. Změna stavu nastala o 
deset minut později. Děčín srovnal skóre zásluhou 
Petráše, který napřáhl mezi kruhy a propálil vše, co 
mu stálo v cestě. Medvědi do konce třetiny ještě 
dvakrát skórovali. Nejdříve Volráb nahazoval z 
pravého kruhu před bránu, kde se puk odrazil od 
brusle hostujícího hráče a pomalu doklouzal za 
brankovou čáru. Chvíli před sirénou se prosadil 
Sýkora a zvýšil na 3:1. 

V druhém dějství se hra přelévala ze strany na 
stranu. Bohužel novopačtí nevyužili ani jednu šanci, 
ale naopak dvakrát puk skončil v jejich brance. 
Děčínský Volráb zaúřadoval již podruhé v zápase 
střelou k levé tyči a v poslední minutě této 
dvacetiminutovky odskočil Děčín na rozdíl čtyř 
branek z hole Faigla.  

 

 

 

 

Poslední třetinu Nová Paka dominovala a nastřílela 
dohromady čtyři branky! Bohužel Děčín přidal jednu 
a ta mu na vítězství v základní hrací době stačila. 
Prvně se v přesilové hře trefil Petr Foerster pod 
víko, poté snížil Jaroslav Dvořák krásnou střelou po 
přihrávce Františka Hnika. Na kontaktní branku se 
Nová Paka dostala po gólu Tibora Hrice. Už se 
zdálo, že hosté vyrovnají, ale Volráb dokonal 
hattrick a poslal svůj tým do dvoubrankového 
vedení. Novopačtí hokejisté snížili ještě v 59. 
minutě po trefě Marka Mlčocha do odkryté klece, 
ale dovést zápas do prodloužení se jim již 
nepovedlo.  

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky:16. Petráš (Zajan, Černohorský), 
19. Volráb (Chovanec, Tůma), 20. Sýkora (Faigl, 
Oliverius), 29. Volráb, 40. Faigl (Sýkora, Oliverius), 
53. Volráb (Dörner) – 5. Vrba (Malík, T. Půlpán), 44. 
Foerster (A. Půlpán, Hric), 45. Dvořák (Hnik), 46. 
Hric (Pohl), 59. Mlčoch (T. Půlpán, Dvořák) . 
Rozhodčí: Luczków – Kurtin, Beneš . Vyloučení: 6:4 
. Využití: 1:1 . V oslabení:0:0 . Diváci:258 . Průběh 
utkání: 0:1, 5:1, 5:4, 6:4, 6:5 . 
 

Lukáš Bezděk 

Yaroslav Ukhin 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2699?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Vrchlabí druhou senzaci v derby nepřipustilo 
 

BK Nová Paka 
Mahdal ( Vacek) – Müller, Pohl, 

Mlčoch, Abraham (C), Bezděk, 

Suvorov – Foerster, Malík, 

Kloutvor, Půlpán A. (A), Hric, 

Ukhin, Půlpán T., Vrba, Hidveghy, 

Dvořák J., Hnik (A), Dvořák E. 

HC Vrchlabí 
Soukup (Abraham) – Jirků (C), 

Moník J., Havránek, Bendík (A), 

Vašíček (A), Voženílek, Kynčl, 

Vágner – Rolinek, Bláha, Hlaváč, 

Kastner, Bednář, Sýkora, Urban, 

Mrňa, Matějček, Chalupa, Hozák, 

Moník F. 

 

11.1.2020 / 18:00 

2:5 
(1:3, 1:1, 0:1) 

         NOVÁ PAKA                                               VRCHLABÍ 

 

Na Vrchlabí rekordní návštěva – 1820 diváků! 
 

 

V prvním letošním derby jsme přivítali na domácím 
ledě hosty z Vrchlabí. Do brány se po nemoci vrátil 
Michal Mahdal, který svými kvalitami vrchlabské 
hráče několikrát potrápil. Utkání sledoval rekordní 
počet 1820 diváků. Děkujeme všem, co si našli 
cestu na novopacký zimák a vytvořili neuvěřitelnou 
atmosféru. 

První třetina patřila hostujícím hráčům. Ti se trefili 
hned třikrát. V desáté minutě využil Rolinek 
dvojnásobnou přesilovku po přesné přihrávce 
Bednáře. Za půl minuty využilo Vrchlabí klasickou 
přesilovou hru z hole Sýkory, který z levého kruhu 
napřáhl a golfem trefil novopackou bránu. Za dvě 
minuty šikovně poslal hosty do náskoku tří branek 
Mrňa. Novopačtí hokejisté se ale v žádném případě 
nezalekli. Tibor Hric našel volného Alexandera 
Suvorova, který vystřelil od modré a jeho střelu 
bezchybně tečoval Aleš Půlpán. Následně Vrchlabí 
dělalo jeden faul za druhým a jejich trestná lavice 
ani nestačila vychladnout. Bohužel pro novopacký 
tým se jim nedovolenou hru nepodařilo potrestat. 

Dvě minuty po začátku druhého dějství vybuchli 
novopačtí fanoušci nadšením, protože oblíbenec 
fanklubu Tibor Hric dostal Paku na kontaktní branku 
ze situace dva na jednoho. Asistence Aleš Půlpán a 
Tomáš Müller. V této třetině se již podruhé v zápase 
trefil Rolinek, který ujel ve vlastním oslabení a 
přesnou ranou nasměroval puk za Mahdalova záda. 

 

 

Tabulka a výsledky po 28. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 26 159:53 70  

2. HC Rodos Dvůr Králové 27 116:83 53  

3. Mostečtí Lvi 27 128:97 51  

4. HC Děčín 27 111:122 40  

5. HC Vlci Jablonec n.N. 26 98:114 37  

6. HC Řisuty 27 89:116 34  

7. BK Nová Paka 27 91:103 32  

8. HC Trutnov 27 89:123 32  

9. HC Draci Bílina 26 83:153 11  
 

HC Rodos Dvůr Králové – HC Draci Bílina 3:2 
Mostečtí Lvi – HC Děčín 8:2 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Řisuty 0:5 
BK Nová Paka – HC Stadion Vrchlabí 2:5  

 

 

Třetí třetina byla pro divácké oko velice zajímavá. 
Fanoušci viděli šarvátky v podání Aleše Půlpána a 
Vašíčka a následně byli souběžně potrestáni 
trestem do konce utkání Lukáš Bezděk a Mrňa za 
hrubost. Šance byly vidět na obou stranách, ale 
žádná nebyla proměněna. V poslední minutě utkání 
zkusila Nová Paka hru bez brankáře a početní 
výhodu v poli ale nevyužila. Za to Vrchlabí potvrdilo 
své vedení gólem do prázdné branky. 

Statistika ze zápasu: Branky a nahrávky: 13. 

Půlpán (Suvorov, Hric), 23. Hric (Půlpán, Müller) – 
10. Rolinek (Bednář), 11. Sýkora (Matějček, 
Vágner), 13. Mrňa (Bednář, Jirků), 34. Rolinek 
(Matějček, Vašíček), 60. Hlaváč (Bednář, Soukup) . 
Rozhodčí: Patrik Vokřál – Milan Svoboda, Jan 
Krátký . Vyloučení: 6:12, navíc NPA TS Hric 
neproměnil, NPA Bezděk 5+OK a VCH Mrňa 5+OK 
Využití:0:2 . V oslabení:0:1 . Diváci: 1820 . Průběh 
utkání: 0:3, 2:3, 2:5 . 

 

Lukáš Abraham, Patrik Hidveghy a Michal Mahdal 

Tomáš Müller 
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Bílina od 20. listopadu nevyhrála! Play off se Pace vzdaluje. 
HC Bílina 
Štěpánek (Štěpka) – Vlach, Jarý, 

Petržílka, Kolíček (A), Druxa, 

Kučera, Běhula – Dubrovin, Mašek, 

Kobes, Zdeněk, Urban (C), 

Procházka (A), Tjurin, Fábry, Šmejc 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Abraham (C), 

Suvorov, Pohl, Mlčoch, Müller, 

Bezděk, Houška – Hric, Dvořák, 

Kerekanič, A. Půlpán (A), Hnik (A), 

Uchin, T. Půlpán, Vrba, Hidveghy, 

Foerster 

 

 

15.1.2020 / 18:00 

4:1 
(1:0, 3:0, 0:1) 

    BÍLINA                                                    NOVÁ PAKA 

  

Povinné body z Bíliny novopačtí nepřivezli 

 

Tabulka a výsledky po 29. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 28 170:57 76 

2. HC Rodos Dvůr Králové 28 119:85 56 

3. Mostečtí Lvi 29 138:105 54 

4. HC Děčín 29 118:134 42 

5. HC Řisuty 29 99:117 40 

6. HC Vlci Jablonec n.N. 28 102:124 38 

7. BK Nová Paka 29 94:112 32 

8. HC Trutnov 28 90:128 32 

9. HC Draci Bílina 28 89:157 14 

 
HC Draci Bílina – BK Nová Paka 4:1 
HC Stadion Vrchlabí – Mostečtí Lvi 6:2 
HC Děčín – HC Vlci Jablonec n.N. 5:4 s.n. 
HC Řisuty – HC Trutnov 5:1 

 

 Ve středu 15. ledna 2020 vyjeli novopačtí hokejisté 
do daleké Bíliny s cílem získat povinné tři body do 
tabulky. Tak se naneštěstí nestalo a odjeli s prohrou 
4:1. 

Bílina nedopustila žádné drama, kdy už pět minut 
před koncem druhé třetiny vedla děsivým náskokem 
čtyř branek. Jednu vstřelila v početní výhodě a 
ostatní se bílinským hokejistům povedlo vstřelit ve 
hře pět na pět. Do brány následně nastoupil Denis 
Vacek. V poslední dvacetiminutovce Nová Paka 
snížila na 4:1 zásluhou obránce Matěje Houšky, 
jemuž asistovali Tibor Hric a František Hnik. Bílinu 
sice Pačáci přestříleli, ale na vítězství to nestačilo. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 17. Procházka (Urban, 
Štěpánek), 29. Tjurin (Mašek, Kučera), 29. Urban 
(Zdeněk), 37. Šmejc (Dubrovin, Fábry) – 49. 
Houška (Hric, Hnik) . Rozhodčí: Hlinka – Tichý, 
Baxa . Vyloučení: 7:2 . Využití: 1:0 . V oslabení: 0:0 
. Diváci: 50 . Průběh utkání: 4:0, 4:1 . 

 

 

 
Fota z domácího zápasu s Bílinou 

Jaroslav Dvořák 

Lukáš Abraham 

Marek Mlčoch 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Dvůr novopačtí porazili už na jejich ledě a teď i doma! 

 
BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Holý, Pohl, 

Bezděk, Müller, Houška, Suvorov, 

Mlčoch, Abraham (C) – Půlpán T., 

Hric, Dvořák, Uchin, Půlpán A. (A), 

Vrba, Kerekanič, Foerster, 

Hidveghy, Hnik (A) 

HC Dvůr Králové 
Čáp (Jeschke) – Matějíček (C), Franc, 

Tondr, Čáslava, Karlík, Mocek – 

Luštinec, Havlas, Ježek, Půhoný (A), 

Dušek, Brokeš, Šedivý, Svoboda, 

Hoskovec, Fořt (A), Sedláček, 

Valášek 

 

18.1.2020 / 17:00 

3:2sn 
(0:1, 2:1, 0:0 – 1:0) 

         NOVÁ PAKA                                        DVŮR KRÁLOVÉ 

 

Nájezdy rozhodl Petr Foerster! 
 

 

 

Tabulka a výsledky po 30. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 29 175:60 79  

2. Mostečtí Lvi 30 148:106 57  

3. HC Rodos Dvůr Králové 29 121:88 57  

4. HC Děčín 30 121:139 42  

5. HC Řisuty 29 99:117 40  

6. BK Vlci Jablonec n.N. 29 105:129 38  

7. HC Trutnov 29 95:131 35  

8. BK Nová Paka 30 97:114 34  

9. HC Draci Bílina 29 90:167 14  
 

HC Trutnov – HC Děčín 5:3 
BK Nová Paka – HC Rodos Dvůr Králové 3:2 sn 
Mostečtí Lvi – HC Draci Bílina 10:1 
HC Vlci Jablonec n. N. – HC Stadion Vrchlabí 3:5 

 

 

Sobota 18. ledna 2020 patřila derby BK Nová Paka 
- HC RODOS Dvůr Králové n.L. Dvůr novopačtí 
hokejisté už dokázali na jejich ledě porazit a chtěli 
to zopakovat i tentokrát na domácí půdě. 

Hned v první minutě ohrozil hosty Aleš Půlpán, 
který po chybě Dvora jel sám na gólmana, ale skóre 
neotevřel. Za to v sedmé minutě se to povedlo 
protihráčům. Valášek vystřelil z levé strany na 
domácího Denise Vacka a těsně před ním přesně 
tečoval puk Brokeš. První třetina tak skončila pro 
Dvůr Králové 1:0. 
 

 

Před polovinou zápasu rozradostnil královédvorský 
fanklub Svoboda. Nejdřív nevyužil gólovou šanci 
Havlas, ale zmíněný Svoboda se následně už 
nemýlil a poslal kotouč do branky. Novopačtí 
fanoušci ale nečekali na odpověď dlouho. Jaroslav 
Dvořák se po asistencích od Tibora Hrice a Aleše 
Půlpána protáhl mezi obránci a tváří v tvář 
hostujícímu brankáři nedal šanci. O čtyři minuty 
později Yaroslav Ukhin vyrovnal průběžné skóre na 
2:2. Asistence Marek Mlčoch a Matěj Houška. 

Diváci obou týmu mohli být spokojeni, šance v 
poslední dvacetiminutovce byly k vidění na obou 
stranách. Sebevětší gólovky likvidoval perfektně 
chytající Denis Vacek a i díky němu byla hra 
dovedena do prodloužení. Nastavená doba patřila 
jednoznačně Nové Pace. Největší šanci měl na 
hokejce Tomáš Půlpán, ale taktéž výborně chytající 
Čáp byl proti. Pokračovalo se do samostatných 
nájezdů. Tam nejdřív proměnil dvorský Hoskovec, 
ale v následném pokusu uspěl i domácí Aleš 
Půlpán trefou mezi nohy. Až v sedmé sérii se diváci 
dočkali úspěšného pokusu. To Petr Foerster 
vymíchal Čápa a ten samý hráč uspěl i ve svém 
dalším nájezdu a vystřelil tak Pačákům bod navíc. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 34. Dvořák (Hric, A. Půlpán), 
38. Uchin (Mlčoch, Houška), rozh. náj. Foerster – 7. 
Brokeš (Valášek), 29. Svoboda (Matějíček, Havlas) 
. Rozhodčí: Velčovský – Žídek, Dědek . Vyloučení: 
7:5 . Využití: 0:0 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 857 . 
Průběh utkání: 0:2, 2:2, 3:2 . 

Petr Foerster 

Petr Foerster 

Patrik Hidveghy 



 

 

 

 

31. mistrovský zápas HC Most 

 

Sezóna 2019 - 2020    strana 50 

 

 

Po vyrovnaném utkání se radovali Mostečtí Lvi 
HC Most 
Hosnedl (Kovařík) – Kuncl, 

Urbánek, Havlík, Fučík, Havlůj (C), 

Šesták, Polák – Uher, Nedrda (A), 

Mical, Řehoř, Čmolík, Dohnal, 

Kýhos (A), Bakrlík 

 

BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Pohl, Mlčoch, 

Müller, Holý, Suvorov – Malík, 

Kloutvor, Vrba, Dvořák, Kerekanić, 

T. Půlpán, Hric (C), Hidveghy, Hotěk, 

A. Půlpán, Foerster 

 

 

25.1.2020 / 18:00 

3:1 
(1:0, 0:1, 2:0) 

    MOST                                                    NOVÁ PAKA 

  

Jediným střelcem novopackých byl Patrik Hidveghy 

Tabulka a výsledky po 31. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 31 189:64 85 

2. HC Rodos Dvůr Králové 32 135:96 65 

3. Mostečtí Lvi 32 153:110 61 

4. HC Řisuty 32 110:134 43 

5. HC Děčín 31 125:144 42 

6. HC Vlci Jablonec n.N. 31 113:139 38 

7. HC Trutnov 31 98:140 38 

8. BK Nová Paka 31 98:117 34 

9. HC Draci Bílina 31 97:174 17 
 

HC Rodos Dvůr Králové – Mostečtí Lvi 3:2 sn 
HC Draci Bílina – HC Vlci Jablonec n.N. 5:4 
HC Stadion Vrchlabí – HC Trutnov 7:0 
HC Děčín – HC Řisuty 4:5 
 

Mostečtí Lvi – BK Nová Paka 3:1 
HC Řisuty – HC Stadion Vrchlabí 4:7 
HC Trutnov – HC Draci Bílina 3:2 
HC Vlci Jablonec n.N.– HC Rodos Dvůr Králové 4:5 
 
 
 

1. HC Stadion Vrchlabí 1240 diváků 
2. BK Nová Paka    641 
3. HC Trutnov     637 
4. HC Rodos Dvůr Králové   607 
5. HC Děčín     340 
6. Mostečtí Lvi     309 
7. HC Vlci Jablonec n.N.   279 
8. HC Draci Bílina    107 
9. HC Řisuty       77 

  

 

 Netradičně do Litvínova se na extraligový stadion 
Ivana Hlinky vydali novopačtí hráči v sobotu 25. 
ledna. Po vyrovnaném utkání se radovali Lvi. 

Zápas začali lépe hosté. Lépe bruslili a Most musel 
často faulovat. Tři přesilové hry však Nová Paka 
nedokázala proměnit. To Most si v této disciplíně 
vedl lépe, a po perfektně sehrané přesilovce 
zakončoval Mical mezi betony Denise Vacka. Ve 2 
třetině měla opět Paka více ze hry a dokázala 
srovnat zásluhou Patrika Hidveghyho na 1:1. Na 2:1 
mohl zvyšovat ve vlastním oslabení Marek Mlčoch, 
domácí gólman Hosnedl byl však pozorný. Ve 44. 
minutě se mezi kruhy dostal Bakrlík a zvýšil na 2:1. 
O pět minut později navýšil skóre na 3:1 Kýhos. 
Paka zkoušela v závěru hru bez brankáře. Bohužel 
z tlaku nic nevytěžila. Jedinou možnost měl Aleš 
Půlpán - kosmeticky snížit na 3:2, když sám ujížděl 
na Hosnedla, ten však jeho pokus vykryl a 
korunoval tak novopacký zmar. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 16. Mical (Čmolík, Šesták), 44. 
Bakrlík (Havlůj, Urbánek), 50. Kýhos (Urbánek, 
Havlůj) – 40. Hidveghy (Hotěk, Kloutvor) . 
Rozhodčí: Battěk – Toman, Janíček . Vyloučení: 7:4 
. Využití: 2:0 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 150 . Průběh 
utkání: 1:0, 1:1, 3:1 

 

 

Návštěvnost na domácích zápasech 

František Hnik 

Lukáš Bezděk 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Domácí dokázali senzačně otočit zápas z 2:4 na 5:4! 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Müller, Holý, 

Mlčoch, Pohl, Abraham (C), 

Suvorov, Houška, Bezděk – Hric 

(A), Půlpán A. (A), Hidveghy, 

Dvořák, Vrba, Půlpán T., Foerster, 

Kloutvor, Moravčík, Malík, 

KerekaničA) 

HC Jablonec 
Mašek (Jelínek) – Čechura, Pilař, 

Tržický, Pavlů (C), Pulec, Ira, Krejsa 

– Maďar (A), Král, Nezbeda, Kačírek, 

Homolka (A), Kotyza, Jursa, Bouřil 

 

 

29.1.2020 / 18:00 

5:4pr 
(1:1, 2:1, 1:2 – 1:0) 

      NOVÁ PAKA                                      JABLONEC 

 

Hrdina prodloužení Jaroslav Dvořák se vrací do Vrchlabí 
 

 

 

Do zápasu vstoupila lépe domácí Nová Paka, kdy i 
díky brzkému vyloučení jabloneckého hráče 
zkoušela hostujícího brankáře ze všech stran. 
Blízko ke vstřelení gólu měl Aleš Půlpán nebo 
Andrej Moravčík. První branka utkání ale padla do 
novopacké brány, Bouřil protlačil puk mezi 
Mahdalovým betonem a tyčí a poslal vlky do 
vedení. V patnácté minutě se po zvednutí z ledu 
šikovně vedle brány postavil Tibor Hric, a po střele 
Abrahama našel volný puk a vyrovnal na 1:1.  

Ve druhé třetině Jablonec znovu odskočil. Tentokrát 
zásluhou Kotyzy, který nadvakrát zkoušel domácího 
gólmana a při druhém pokusu uspěl. Po polovině 
zápasu rozradostnil domácí ochozy Tomáš Půlpán, 
který využil přesilovou hru po přihrávkách Matěje 
Houšky a Davida Malíka. Na konci dějství byl 
Tomáš Půlpán vyloučen za hákování, to hosté z 
Jablonce potrestali po střele Maďara, kterou přesně 
tečoval do brány Nezbeda. V závěrečné třetině bylo 
čím dál více vidět, že oba týmy body potřebují a 
napětí se dalo krájet. V polovině poslední 
dvacetiminutovky zvýšil Král po samostatném úniku 
forhendovým blafákem. Za krátko se prosadila i 
Nová Paka. To Tibor Hric perfektně vymetl roh 
Maškovy brány. Tři minuty před koncem vyrovnal na 
4:4 Patrik Hidveghy, kterému šikovně poslal kotouč 
Lukáš Abraham. Prodloužení patřilo domácím. S 
Novou Pakou se parádně rozloučil Jaroslav Dvořák, 
který Pačákům vystřelil bod navíc a nyní se vrací do 

hokejového Vrchlabí. 

 
 

Tabulka a výsledky po 32. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 32 199:67 88 

2. HC Rodos Dvůr Králové 33 140:97 68 

3. Mostečtí Lvi 32 153:110 61 

4. HC Řisuty 33 116:143 43 

5. HC Děčín 32 128:154 42 

6. HC Vlci Jablonec n. Nisou 32 117:144 39 

7. HC Trutnov 32 99:145 38 

8. BK Nová Paka 32 103:121 36 

9. HC  Draci Bílina 32 106:180 20 

BK Nová Paka – HC Vlci Jablonec n.N. 5:4p 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Trutnov 5:1 
HC Stadion Vrchlabí – HC Děčín 10:3 

HC Draci Bílina – HC Řisuty 9:6 

 

 

 

Ohlasy po utkání – Aleš Půlpán 

Velmi důležité utkání o ,,šest“ bodů začalo ve velmi 
dobrém tempu a celou první třetinu jsme určovali 
rychlost hry. Bohužel se nám nepodařilo proměnit 
vyložené šance a do kabin jsme šli za stavu 1:1. 
Druhou třetinu jsme vinou vyloučení vypadli z 
tempa prohráli jsme třetinu 2:1. Po úpravě sestavy v 
kabině jsme vlétli do třetí třetiny a zvrátili skóre na 
svou stranu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 15. Hric (Abraham), 34. 
Půlpán (Houška, Malík), 52. Hric (Půlpán), 58. 
Hidveghy (Abraham, Mlčoch), 62. Dvořák (Hric) – 
12. Bouřil (Maďar, Jursa), 22. Kotyza (Nezbeda, 
Nezbeda), 40. Nezbeda (Maďar), 49. Král . 
Rozhodčí: Patrik Vokřál – Ondřej Žídek, František 
Štěpánek . Vyloučení: 8:10, navíc JBL Homolka OT 
. Využití: 2:1 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 493 . Průběh 
utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:4, 4:4, 5:4 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Kloutvor 

Jaroslav Dvořák 

Jaroslav Dvořák 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Jedno z nejdůležitějších utkání sezony vítězí Trutnov  
HC Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Abraham (C), 

Bezděk, Mlčoch, Müller, Holý, 

Suvorov – Vrba, Janča, Kloutvor, 

Kerekanič, Malík, Hric (A), Půlpán 

T., Foerster, Půlpán A. (A), Hnik 

HC Trutnov 
Ašenbrenner (Krofta) – Vácha (A), 

Junek, Faltys, Jirásek, Kynčl, Suk, 

Višňák, Pohl, Višňák – Janoušek, 

Kubinčák (A), Poul, Bucek, Leder, 

Krsek, Fedulov (C), Planý, Starý, 

Tatar, Škvrně 

 

1.2.2020 / 17:00 

2:6 
(2:2, 0:1, 0:3) 

      NOVÁ PAKA                                                TRUTNOV 

 

Nevyužitá přesilovka 5 na 3 a 2 rychlé góly Trutnova rozhodly 

Tabulka a výsledky po 33. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 32 199:67 88  

2. HC Rodos Dvůr Králové 33 140:97 68  

3. Mostečtí Lvi 33 157:112 64  

4. HC Děčín 33 135:156 45  

5. HC Řisuty 33 116:143 43  

6. HC Trutnov 33 105:147 41  

7. HC Vlci Jablonec n.N. 33 119:148 39  

8. BK Nová Paka 33 105:127 36  

9. HC Draci Bílina 33 108:187 20  

 
BK Nová Paka – HC Trutnov 2:6 
HC Rodos Dvůr Králové – HC Řisuty 6:2 
HC Draci Bilina – HC Děčín 2:7 
Mostečtí Lvi – HC Vlci Jablonec nad Nisou 4:2 

 

 

 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 15. Müller (Bezděk, Hnik), 16. 
Foerster (Půlpán) – 9. Planý (Kubinčák), 14. 
Kubinčák (Tatar), 40. Starý, 42. Tatar (Junek, 
Vácha), 44. Planý (Starý, Kynčl), 57. Škvrně (Planý, 
Fedulov) . Rozhodčí: Tomáš Battěk – Svatopluk 
Marek, Jakub Dědek . Vyloučení: 4:6, navíc NPA 
Abraham OT . Využití: 1:1 . V oslabení: 0:1 . Diváci: 
648 . Průběh utkání: 0:2, 2:2, 2:6 . 

 

 

 Jedno z nejdůležitějších utkání čekalo na Novou 
Paku a Trutnov v první únorový den. Z vyrovnaného 
zápasu odešli jako vítězové hokejisté Trutnova, kdy 
rozhodla nevyužitá novopacká přesilovka 5 na 3 a 
dva rychlé góly na začátku závěrečné třetiny. 

Domácí vlétli do utkání sebejistě a Trutnov téměř k 
ničemu nepouštěli. První střela na Michala Mahdala 
přišla až šesté minutě, tu ale bez větších komplikací 
zlikvidoval. Po několika novopackých šancích přišla 
trutnovská, kterou využil Planý a otevřel tak skóre 
zápasu. Ve 14. minutě ve vlastním oslabení dostal 
hosty do dvoubrankového vedení Kubinčák. Za půl 
minuty odpověděl Tomáš Müller přesnou střelou po 
asistencích Lukáše Bezděka a Františka Hnika. Za 
další minutu bylo vyrovnáno! Petr Foerster využil 
nahrávku Aleše Půlpána a zamířil do téměř odkryté 
brány. To bylo ale bohužel ze strany domácích vše. 

Druhá třetina byla na pohled vyrovnaná, o jedinou 
změnu průběžného výsledku se postaral Starý, 
který dokázal využít svůj únik. V posledním dějství o 
vítězi utkání prakticky rozhodly první tři minuty. V 
těch se stihl trefit nejdříve trutnovský Tatar. Ten si 
obhodil domácího gólmana a zakončoval do 
prázdné svatyně. Téměř okamžitě dorazil puk do 
brány Planý, a hosté tak odskočili už na rozdíl tří 
branek. Do brány následně zamířil místo Michala 
Mahdala Denis Vacek. Kosmeticky upravil skóre na 
konečných 2:6 Škvrně a Trutnov si tak z novopacké 
arény odvezl všechny tři body. 

 

 

 

 

Fotografie ze zápasu: Aleš Tomčík 

Tomáš Müller 

Tibor Hric 
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Ot.: Jak jste spokojen z dosavadním průběhem 
sezóny, dalo by se říct že více jak polovinu 
soutěže jste se drželi v postupové šestce, pak 
přišel útlum? 

Odp.: Je to tak. Máme mladý a ne úplně zkušený 
tým. Spoustu zápasů jsme měli dobře rozehraných, 
ale nebyli jsme schopni je dotáhnout. Přišli jsme tak 
zbytečně o velké množství bodů, které nám teď 
chybí. Období kolem Vánoc nám celkově moc 
nevyšlo a teď to budeme muset dohánět. 

Ot.: Hodně bodů se ztratilo v zápasech, kde jste 
vedli o 3 branky (s Mostem, Řisuty) v jiných 
zápasech o 2 branky, obzvláště je škoda 
domácího zápasu s Řisuty, kde jste vedli 4:1, 
nakonec porážka v nájezdech 4:5. Čím to, že se 
zápasy nepodařilo dovést ke tříbodovému 
zisku? 

Odp.: Nezkušenost. Jinak se hraje zápas za stavu 
0:0 a jinak se musí hrát zápas, kdy 4:1 vedete. V 
šatně si řekneme, jak to musíme dohrát, abychom 
na konci byli úspěšní, ale stejně se najdou hráči, 
kteří berou své osobní statistiky vážněji než ty 
týmové. 

Ot.: Máte za sebou teď dva klíčové zápasy v boji 
o postupové šesté místo, v obou zápasech - s 
Jabloncem a Trutnovem se hrálo - dalo by se 
říct o 6 bodů. Jak vidíte tyto dva poslední 
domácí zápasy? 

Odp.: Oba zápasy beru jako ostudné a chtěl bych 

 „Sponzorů je málo a peněz ještě méně, ale domnívám 

se, že by se zástupci města měli o kluby hlavně v 

menších městech postarat. Obzvláště pokud je divácký 

zájem nadstandardní, tak jako v Nové Pace.“ 

Ot.: Od kolika let hrajete hokej a kde jste 

hokejově vyrůstal, mládežnické kategorie atp.? 

Odp.: K hokeji jsem se poprvé dostal ve školce. 
První kroky a vlastně velkou část kariéry jsem 
absolvoval v Jablonci. Mládeží jsem si částečně 
prošel v Liberci, ale první zápasy mezi dospělými 
jsem zažil opět v Jablonci. Poslední roky jsem si 
postupně zahrál v Trutnově, Vrchlabí a nyní v Nové 
Pace. 

Ot.: Ve 2. lize jste odehrál nejvíce sezón za 
Jablonec nad Nisou - celkem 9, předpokládám, 
že tam jste nasbíral nejvíce zkušeností? Je 
Jablonec pro Vás stále mateřským klubem a 
jaké to je proti nim nastoupit? 

Odp.: Přesně jak říkáte. Nicméně první sezóny byly 
spíše o tom, prosadit se do základního kádru, přeci 
jen v Jablonci byl vždycky kvalitní tým plný 
výborných hokejistů, takže nějaké zkušenosti přišly 
až později. V Jablonci žiji, pracuji a mám zde 
rodinu, takže ano, pořád ho beru jako mateřský. 
Zápasy proti Jablonci jsou vždy specifické, mám 
tam mnoho kamarádů a v hledišti známých, takže to 
není nikdy jednoduché. 

Ot.: Za nováčka z Nové Paky jste nastoupil jako 
kapitán, co to pro Vás znamená - role kapitána? 

Odp.: Je to určitá odpovědnost. Fungujeme spíš s 
Alešem nebo Tiborem jako prostředníci mezi týmem 
a vedením. Nicméně tahle role na mě spíše zbyla 
jako na nejstaršího, určitě si nepřipadám jako vůdčí 
typ. 

 
 

 
 

se fanouškům omluvit za to, na co museli koukat. 
Možná to zní hodně kriticky, ale kdo hokej trochu 
sleduje a viděl v jaké sestavě přijel a nastoupil 
Jablonec, tak nic než tři body nepřipadalo v úvahu. 
Takže ztráta. No a Trutnov nás vyškolil. Zkušeně si 
počkal na naše chyby a ty potrestal. 

Ot.: Play-off ještě není definitivně pryč, přestože 
se ztrácí 5 bodů na šestý Trutnov, co je potřeba 
udělat, aby se Nové Pace podařilo dosáhnout 
cíle, který byl vytyčen před začátkem sezóny - tj. 
postup do play-off? 

Odp.: Je potřeba začít proměňovat šance, kterých 
máme velké množství. A je jedno jestli to jsou 
přesilovky, přečíslení nebo jen střelecké příležitosti, 
ale pokud bude mít Paka po posledním zápase 
nejméně vstřelených gólů ze všech týmů, jako je 
tomu doposud, tak nikdo nemůže čekat, že bude 
hrát play-off. 

Ot.: Diváci letos vidí skutečně kvalitní hokej a 
spoustu napínavých zápasů, v návštěvnosti 
domácích zápasů je Nová Paka na 3 místě 
(průměr na zápas 633, Trutnov má jen o 4 diváky 
více a Vrchlabí pro zajímavost 1222 diváků), co 
říkáte divácké podpoře? 

Odp.: Divácká kulisa je výborná, lidem určitě patří 
díky a pro nás je to neskutečně důležitý faktor. 

Ot.: V posledních domácích zápasech se 
podepisuje petice za podporu novopackého 
hokeje v 2. lize ze strany Města. Jak je podle Vás 
důležité, aby Město podporovalo sport, který je 
ve 2. lize na poměrně vysoké úrovni a těší se 
velkému diváckému zájmu? 

Odp.: Rozhodně. Nikde to kluby nemají 
jednoduché. Sponzorů je málo a peněz ještě méně, 
ale domnívám se, že by se zástupci města měli o 
kluby hlavně v menších městech postarat. 
Obzvláště pokud je divácký zájem nadstandardní, 
tak jako v Nové Pace. 

Ot.: Jaké jsou Vaše osobní cíle, jak ty současné, 
tak i ty budoucí - co chcete v hokeji dokázat? 

Odp.: Mé osobní cíle se vyplnily před dvanácti dny, 
kdy mi má skvělá manželka porodila druhé dítě. 
Nejsem člověk, který by přehnaně plánoval 
budoucnost, takže žádné vysněné mety nemám. No 
a v hokeji bych si rád zahrál s Novou Pakou play-
off. 

 

 



 

 

 

 

34. mistrovský zápas HC Řisuty 
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V čase 59:37 ještě Nová Paka nad domácími Řisuty vedla!  
HC Řisuty 
Jiroušek (Smetana) – Řepka, 

Potěchin (C), Zderadička, Kolářík 

(A), Zavřel, Novák F., Novák A. – 

Petráš, Patyk, Fortelka (A) – Keszi, 

Vyskočil, Formánek – Paršakov, 

Danov, Okegawa 

BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Abraham (C), 

Bezděk, Mlčoch, Müller, Holý, 

Suvorov – Půlpán A. (A), Kerekanič, 

Hric (A), Hnik, Malík, Janča, 

Kloutvor, Půlpán T., Foerster 

 

 

8.2.2020 / 18:00 

5:4 
(2:1, 0:0, 3:3) 

             ŘISUTY                                                NOVÁ PAKA 

  

Tabulka a výsledky po 34. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 34 220:67 94 

2. HC Rodos Dvůr Králové 34 143:97 71 

3. Mostečtí Lvi 34 160:116 64 

4. HC Řisuty 34 121:147 46 

5. HC Děčín 34 135:159 45 

6. HC Trutnov  34 109:150 44 

7. HC Vlci Jablonec 34 119:154 39 

8. BK Nová Paka 34 109:132 36 

9. HC Draci Bílina 34 108:202 20 
 

HC Trutnov – Mostečtí Lvi 4:3 
HC Řisuty – BK Nová Paka 5:4 
HC Děčín – HC Rodos Dvůr Králové 0:3 
HC Stadion Vrchlabí – HC Draci Bílina 15:0 

 

 

Řisutům stačilo 6 vteřin na to, aby zápas otočily!!! 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 6. Patyk (Petráš, Fortelka), 17. 
Fortelka (F., Potěchin), 51. Kolářík (Keszi, 
Formánek), 60. Formánek (Patyk, Kolářík), 60. 
Danov (Vyskočil) – 1. Mlčoch (Abraham, Půlpán A.), 
44. Petrák (Havrda, Půlpán T.), 45. Hnik (Malík, 
Půlpán T.), 56. Müller (Hnik, Půlpán T.) . Rozhodčí: 
Malota – Juránek, Baxa . Vyloučení: 7:10, navíc 
NPA A. Půlpán OT . Využití: 1:0 . V oslabení: 0:0 . 
Diváci: 54 . Průběh utkání: 0:1, 1:1, 2:1, 2:3, 3:3, 
3:4, 4:4, 5:4 . 

 

Do utkání vstoupila Nová Paka na výbornou, už v 
první minutě otevřela skóre z hole Marka Mlčocha, 
který přesnou střelou zakončil do levé šibenice po 
přihrávkách Lukáše Abrahama a Aleše Půlpána. Na 
1:1 se trefil řisutský Patyka. Ten stál před prázdnou 
brankou a doklepl kotouč do brány. Do konce první 
třetiny ještě Řisuty strhly vedení na svou stranu, kdy 
v přesilové hře zakončil Fortelka.  

Druhá třetina změnu stavu nepřinesla, ačkoliv k 
vidění byly šance na obou stranách. Až začátek 
posledního dějství byl pro Novou Paku štědrý. Ve 
čtvrté minutě srovnal Martin Petrák po střele 
Maxima Havrdy. O devět vteřin později odskočili 
hosté zásluhou Františka Hnika, který vymetl 
šibenici. Asistence David Malík a Tomáš Půlpán. Po 
polovině třetiny novopačtí hokejisté polevili v 
útočném snažení a domácí Kolařík srovnal na 3:3. 
Nová Paka se následně dostala do vedení znovu. 
Tomáš Müller prostřelil domácího gólmana po 
asistencích od Františka Hnika a Tomáše Půlpána. 
Následovala černá minuta pro Novou Paku. V čase 
59:37 Řisuty proměnily power-play a stav vyrovnaly. 
O neskutečných šest vteřin později si domácí 
vystřelili výhru po tom, co se Danov trefil mezi 
betony a tři body tak nakonec zůstaly v Řisutách!  

 
 

 

Foto  
Roman Mareš 
/Řisuty/ Denis Vacek 

Marek Mlčoch Aleš Půlpán 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq


 

 

 

 

      35. mistrovský zápas HC Děčín 
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Novopačtí pomohli Děčínu k vítězství vlastním gólem…  
BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Müller, Mlčoch, 

Abraham (C), Bezděk, Suvorov – 

Půlpán Aleš (A), Kloutvor, Petrák, 

Havrda, Kerekanič, Hotěk, Hric (A), 

Půlpán Tomáš, Foerster, Hnik, Vrba 

HC Děčín 
Lavinger (Brňák) – Černohorský, 

Zdvořáček, Kaltenböck, Gottfried, 

Balcar, Tůma – Ineman, Havlíček, 

Faigl, Volráb, Sýkora, Oliverius, 

Zajan, Fojt, Kuchynka, Smola 

 

12.2.2020 / 18:00 

2:3 
(0:2, 1:1, 1:0) 

      NOVÁ PAKA                          DĚČÍN 

 

Po páté v sezóně poráží Medvědi Bruslaře 
 

 

 

Úvod zápasu přinesl opatrnější hokej, poté se ale 
rodily šance na obou stranách. Nejprve Lavinger 
ukryl do lapačky nebezpečnou střelu Tomáše 
Půlpána, následně pak novopacký Vacek zastavil 
střelu Tomáše Faigla. Po polovině první části hry 
měly postupně oba celky k dispozici přesilovou hru, 
ale využít ji nedokázaly. V šestnácté minutě se pak 
už měnilo skóre, a to na děčínské straně. PAVEL 
ZAJAN poslal kotouč do rohu Vackovy branky a 
dostal Medvědy do vedení - 0:1. V poslední minutě 
pak náskok Děčína navýšil JAN SMOLA, jehož 
pokus se otřel o jednoho z domácích hráčů a 
zapadl za Vackova záda - 0:2. Poprvé do kabin se 
tak lépe šlo hostům, kteří měli dvoubrankový 
náskok v zádech. 

Medvědi na začátku druhé třetiny ubránili oslabení 
a nedovolili Nové Pace snížit. Ovšem Bruslařům se 
to povedlo na konci devětadvacáté minuty, když je 
na kontaktní branku dostal TOMÁŠ PŮLPÁN - 1:2. 
Nové Pace se poté naskytla dobrá příležitost, jak 
srovnat, a sice v další přesilové hře. Děčínští ji však 
znovu ubránili a neinkasovali. Sami pak pět minut 
před koncem prostřední části hry udeřili a vrátili si 
zpět dvoubrankový náskok. ONDŘEJ SÝKORA, který 
se trefil prakticky hned po vhazování před domácí 
klecí, vrátil na děčínské hokejky klid - 1:3. V 
poslední minutě pak měl dvě šance domácí Hric, 
avšak ani jedna z nich za Lavingerem neskončila. I 
po druhé třetině tak měli hosté náskok o dva góly. 
 

Tabulka a výsledky po 35. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 35 221:69 94 

2. HC Rodos Dvůr Králové 35 145:98 74 

3. Mostečtí Lvi 35 164:121 65 

4. HC Děčín 35 138:161 48 

5. HC Řisuty 35 126:151 48 

6. HC Trutnov 35 113:152 47 

7. HC  Vlci Jablonec n. N. 35 121:158 39 

8. BK Nová Paka 35 111:135 36 

9. HC  Draci Bílina 34 108:202 20 
 

HC Rodos Dvůr Králové – HC Stadion Vrchlabí 2:1 
BK Nová Paka – HC Děčín 2:3 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Trutnov 2:4 
Mostečtí Lvi – HC Řisuty 4:5 pr. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: Branky a nahrávky: 29. 
T.Půlpán (Bezděk, Müller), 50. Bezděk (Hnik, 
Abraham) – 16. Zajan (Gottfried, Volráb), 20. Fojt, 
35. Sýkora (Volráb) . Rozhodčí: Kamil Zavřel – Jan 
Gabriel, Jakub Zmeškal . Vyloučení: 2:4 . Využití: 
0:0 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 441 . Průběh utkání: 

0:2, 1:2, 1:3, 2:3 . 

 

 

Bruslaři šli do třetí třetiny s jasným cílem, a sice se 
zápasem ještě něco udělat. Mnohdy si před 
brankou Děčína vytvářeli šance, ale ty ke snížení 
nevedly a nevedla k tomu ani početní výhoda, 
kterou Děčín ubránil. V polovině třetí periody už ale 
Nová Paka udeřila. LUKÁŠ BEZDĚK dostal své 
spoluhráče na kontaktní branku a domácí tak měli 
ještě šanci - 2:3. Následně pak Novopačtí čelili tlaku 
Medvědů, Vacek v domácí kleci však za svá záda 
puk nepustil. Nakonec své těsné vedení Děčínští 
uhájili až do závěrečné sirény a tři body tak 
putovaly na sever Čech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibor Hric Aleš Půlpán 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1701?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1919?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Vrchlabí zápas v klidu dotáhlo do vítězného konce 

HC Vrchlabí 
Soukup (Abrahám) – Moník J., 

Vašíček (A), Jirků (C), Bendík (A), 

Voženílek, Kynčl, Havránek – 

Jirásek, Dvořák, Bláha, Sýkora, 

Bednář, Hozák, Urban, Matějček, 

Chalupa, Šlaicher R., Moník F. 

 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Müller, Mlčoch, 

Abraham (C), Bezděk, Houška, Holý, 

Suvorov – Kloutvor, Vrba, 

Kerekanič, Hotěk, Hric (A), Půlpán 

T., Foerster, Hnik, Vasilev, Půlpán A. 

(A) 

 

15.2.2020 / 18:00 

5:1 
(1:0, 2:0, 2:1) 

  VRCHLABÍ                                               NOVÁ PAKA 

  

Tabulka a výsledky po 36. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 36 226:70 97 

2. HC Rodos Dvůr Králové 36 153:102 77 

3. Mostečtí Lvi 36 169:128 65 

4. HC Řisuty 36 134:154 51 

5. HC Děčín 36 145:166 51 

6. HC Trutnov 35 113:152 47 

7. HC Vlci Jablonec n.N. 36 124:166 39 

8. BK Nová Paka 36 112:140 36 

9. HC Draci Bílina 35 112:210 20 

 
HC Děčín – Mostečtí Lvi 7:5 
HC Řisuty – HC Vlci Jablonec nad Nisou 8:3 
HC Draci Bílina – HC Rodos Dvůr Králové 4:8 
HC Stadion Vrchlabí – BK Nová Paka 5:1 

 

 

 

K těžkému duelu jel BK Nová Paka na led prvního 
celku tabulky, do blízkého Vrchlabí. Začátek zápasu 
se hrál v rychlém tempu, poté ale domácí hokejisté 
odskočili na vícebrankový rozdíl a zápas v klidu 
dotáhli do vítězného konce. 

Úvodní buly patřilo Nové Pace, ale první velké 
šance si připsali vrchlabští hráči. Michal Mahdal 
nedopustil ale, aby žádná z nich skončila za jeho 
zády. A to až do 16. minuty, kdy domácí využili 
přesilovou hru. První pokusy protihráčů vychytal, ale 
dorážku Dvořáka už nemohl zastavit.  

V druhé třetině bylo k vidění několik pěstních 
soubojů. Nejdříve se za bitku vydal do šaten Jan 
Kerekanič a Vašíček. Poté Vrchlabí zvýšilo své 
vedení z hole Šlaichera, který tečoval nahozený puk 
od Moníka. Zanedlouho se na trestnou lavici vydali 
shodně Aleš Půlpán a Chalupa za hrubost. Za chvíli 
vedli domácí už o tři branky, Bednář našel na 
brankovišti Urbana, který přesně zakončil.  

Po začátku posledního dějství obdržela Nová Paka 
čtvrtou branku. Bednář našel na modré Voženílka, 
jehož nahození tečoval Sýkora do výstroje Michala 
Mahdal, ale zmíněný Sýkora se rychle zorientoval a 
kotouč do brány dorazil. Po třech minutách snížil 
novopacký Tomáš Půlpán, který ujel, natlačil se 
před Soukupa a vstřelil jediný gól Nové Paky. 
Asistence: Lukáš Abraham, Tibor Hric. Poslední gól 
zápasu vstřelil Urban, jehož přesně našel Sýkora. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 16. Dvořák (Matějček), 33. 
Šlaicher R. (Moník J., Moník F.), 36. Urban (Bednář, 
Havránek), 44. Sýkora (Voženílek, Bednář), 55. 
Urban (Sýkora) – 47. Půlpán T. (Abraham, Hric) . 
Rozhodčí: Vyštejn – Gabriel, Kettner . Vyloučení: 
7:6, navíc VCH Vašíček 5+OK a NPA Kerekanič 
5+OK, Hotěk OT, Půlpán OT . Využití: 1:0 . V 

oslabení: 0:0 . Diváci: 1340 . 

fotografie jsou z fcb stránek HC Vrchlabí 

Krkonošské derby okořenily pěstní výměny 
názorů. Tradičně velmi vyhecované bylo 
derby mezi Vrchlabím a Novou Pakou, 
rozhodčí v zápase rozdali celkem 96 trestných 
minut. Jiskřilo to především ve druhé třetině, 
kdy se do sebe pustilo hned několik 
rohovníků. Zapojil se i vyhlášený tvrďák Jiří 
Vašíček. (zdroj: www.hokej.cz)                                        

Michal Mahdal 

František Hnik 

https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/hrac/3495?t=jr9yt4ki3vgz21oxdim1d3tb65azqd78idudaz37uf8bih0m5rzfn80
https://hokej.cz/hrac/3495?t=jr9yt4ki3vgz21oxdim1d3tb65azqd78idudaz37uf8bih0m5rzfn80
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Souboj dvou posledních celků 2. ligy opět pro Bílinu! 
 

BK Nová Paka 
Mahdal (Vacek) – Müller, Bezděk, 

Abraham (C), Houška, Holý, 

Suvorov – Vrba, Hidveghy, 

Kloutvor, Kerekanič, Půlpán A. (A), 

Hric (A), Půlpán T., Foerster, Hnik, 

Malík 

 

HC Bílina 
Běhula R. (Kuchař) – Běhula T., 

Kolíček (A), Brzek, Druxa, Vlach – 

Kobes, Fábry, Tyurin, Dubrovin, 

Šmejc, Urban (C), Mašek, Pavlíček 

 

 

19.2.2020 / 18:00 

3:7 
(1:2, 0:3, 2:2) 

    NOVÁ PAKA                                                    HC BÍLINA 

  

2. třetinu vyhrála Bílina 3:0 a bylo rozhodnuto 

Tabulka a výsledky po 37. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 37 228:73 97 

2. HC Rodos Dvůr Králové 36 153:102 77 

3. Mostečtí Lvi 37 172:130 68 

4. HC Děčín 37 150:169 54 

5. HC Řisuty 37 138:157 54 

6. HC Trutnov 36 116:156 47 

7. HC Vlci Jablonec n.N. 37 127:171 39 

8. BK Nová Paka 37 115:147 36 

9. HC Draci Bílina 36 119:213 23 

 
BK Nová Paka – HC Draci Bílina 3:7 
Mostečtí Lvi – HC Stadion Vrchlabí 3:2 
HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Děčín 3:5 
HC Trutnov – HC Řisuty 3:4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Středeční duel svedl proti sobě dva poslední týmy 
tabulky. Na novopacký led dorazili bílinští draci, 
kteří si odvezli plný počet bodů za výhru 3:7. 

První gól utkání vstřelili hosté, když Tyurinovo 
nahození tečoval Mašek a využil tím tak nabídnutou 
přesilovou hru. Druhou branku hned vzápětí do 
zcela odkryté brány nasměroval už podruhé bílinský 
Mašek. Nová Paka ještě před koncem první třetiny 
stihla stáhnout dvoubrankový náskok hostů. Tomáš 
Půlpán po konci přesilovky poslal kotouč za 
Běhulova záda. 

Druhá třetina byla celá v režii Bíliny. Nejdříve 
hostující Kobes našel úplně volného Šmejce, jehož 
střela bránu neminula. Následně Mašek dokonal 
svůj hattrick v přesilové hře a za dvacet vteřin 
Běhula navýšil náskok na hrozivých 1:5.  

Do třetí a poslední dvacetiminutovky vstoupila Nová 
Paka o poznání lépe. Prvně se trefil František Hnik 

 

 

 

 

za asistence Tibora Hrice a Davida Malíka a 
následně stáhl bílinské vedení opět Tomáš Půlpán, 
který svým druhým gólem v zápase využil početní 
výhodu. Další góly ale domácí hokejisté nepřidali, 
zatímco ti hostující ano. A to hned dvakrát - nejdříve 
zásluhou Kobese, který zakončoval do poloodkryté 
brány, a poté z hole Pavlíčka. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 19. Půlpán (Müller, Hnik), 44. 
Hnik (Malík, Hric), 47. Půlpán (Hidveghy, Abraham) 
– 15. Mašek (Tyurin, Běhula), 16. Mašek (Tyurin, 
Běhula), 27. Šmejc (Kobes, Urban), 29. Mašek 
(Tyurin), 30. Běhula (Mašek, Tyurin), 51. Kobes 
(Urban, Šmejc), 60. Pavlíček (Mašek, Tyurin) . 
Rozhodčí: Daniel Kraval – Milan Svoboda, Jakub 
Teršíp . Vyloučení: 6:6, navíc NPA T. Půlpán OT . 
Využití: 1:3 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 373 . Průběh 
utkání: 0:2, 1:2, 1:5, 3:5, 3:7 . 
 

Jan Kerekanič 

Patrik Hidveghy 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/2699?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/1920?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Tomáš Půlpán otevřel skóre, pak již úřadovali jen domácí 
Dvůr Králové 
Čáp, Jeschke – Petira, Tondr, Mert, 

Matějíček, Franc, Karlík, Mocek, 

Havlas, Dušek, Ježek, Luštinec, 

Brokeš, Sedláček, Svoboda, Šedivý, 

Fořt, Hoskovec, Valášek 

 

BK Nová Paka 
Vacek, Mahdal – Bezděk, Abrahám, 

Müller, Holý, Suvorov, Půlpán A., 

Hric, Foerster, Janča, Malík, Půlpán 

T., Vrba, Hidveghy, Hotěk, Hnik, 

Petrák 

 

22.2.2020 / 17:00 

4:1 
(2:1, 1:0, 1:0) 

  DVŮR KRÁLOVÉ                                            NOVÁ PAKA 

  

Tabulka a výsledky po 38. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 37 228:73 97 

2. HC Rodos Dvůr Králové 37 157:103 80 

3. Mostečtí Lvi 38 178:133 71 

4. HC Děčín 38 156:172 57 

5. HC Řisuty 37 138:157 54 

6. HC Trutnov 37 119:162 47 

7. HC Vlci Jablonec n.N. 37 127:171 39 

8. BK Nová Paka 38 116:151 36 

9. HC Draci Bílina 37 122:219 23 

 
HC Stadion Vrchlabí – HC Vlci Jablonec n.N. 6:0 
HC Rodos Dvůr Králové – BK Nová Paka 4:1 
HC Draci Bílina – Mostečtí Lvi 3:6 
HC Děčín – HC Trutnov 6:3 

 

 

 

Předposlední venkovní utkání bylo na programu 22. 
února v nedalekém Dvoře Králové nad Labem. 

První gól byl v režii Nové Paky, Tomáš Půlpán za 
asistence Aleše Půlpána a Patrika Hidveghyho 
prostřelil domácího gólmana a otevřel tak skóre 
zápasu. Novopačtí hokejisté se prezentovali lepší 
hrou než domácí, dobře bránili a často vyráželi do 
nebezpečných protiútoků. Po polovině třetiny se 
hosté nechali vyloučit za podrážení, což téměř 
okamžitě potrestal Brokeš po nahození obránce od 
modré čáry. Za dvě minuty se domácí dostali do 
vedení, do kterého je poslal gól opět od Brokeše.  

Druhé dějství se začátku hrálo bez větších šancí, 
postupně se hra více otevřela a šance přibývaly na 
obou stranách. David Malík nevyužil trestné střílení 
po faulu Duška. Chvíli před sirénou ohlašující konec 
třetiny se trefil královédvorský Svoboda po rychlém 
přechodu středního pásma.  

Třetí třetinu si domácí Rodos bez větších problémů 
pohlídal a stejně tak i svůj gólový náskok. Poslední 
branku utkání vstřelil Fořt, který dostal kotouč těsně 
před bránou. 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 15. Brokeš (Petira, Svoboda), 
17. Brokeš (Svoboda), 39. Svoboda (Fořt, Brokeš), 
49. Fořt (Brokeš, Mocek) – 5. Půlpán (Hidveghy, 
Půlpán) . Rozhodčí: Jan Bernat – Michal Tasch, 
Martin Kettner . Vyloučení: 3:3, navíc NPA A. 
Půlpán OT . Využití: 2:0 . V oslabení: 0:0 . Diváci: 
579 

 

 

fotografie jsou z domácího zápasu se Dvorem Tomáš Müller a Petr Foerster 

Denis Vacek 

https://hokej.cz/klub/1922?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Jediným střelcem domácích byl David Malík  
BK Nová Paka 
Vacek (Mahdal) – Holý, Abraham 

(C), Müller, Bezděk, Mlčoch, 

Suvorov – Hnik, Hric (A), Foerster, 

Malík, Hotěk, Vrba, Půlpán A. (A), 

Půlpán T., Hidveghy, Kerekanič 

HC Most 
Hosnedl (Kovařík) – Šesták, Havlůj 

(C), Urbánek, Havlík, Fučík, Polák – 

Kuběna, Mical, Smolka, Böhm, 

Nedrda (A), Bečvář, Mála, Dohnal, 

Drašar 

 

29.2.2020 / 17:00 

1:3 
(1:1, 0:1, 0:1) 

      NOVÁ PAKA                        MOST 

 

Poslední zápas doma sledovalo 351 diváků 
 

 

 

Úvodní buly vyhrála Nová Paka a jako první založila 
útok. Téměř okamžitě byli hosté vyloučeni za 
hákování, početní výhoda ale domácím branku 
nepřinesla. Ta přišla v páté minutě z hole Davida 
Malíka, kterému ke gólu pomohli Tibor Hric a 
František Hnik. Vedení Nové Pace vydrželo do 
sedmnácté minuty, kdy Mostečtí lvi srovnali skóre. 
Šesták se přesnou střelou trefil do domácí svatyně. 
Ke konci první třetiny se ještě Most mohl dostat do 
vedení, gól ale nebyl uznán z důvodu posunuté 
branky.  

Most druhou třetinu zahájil lépe než Nová Paka. Ve 
třetí minutě se dostali do vedení po střele Nedrdy, a 
otočili tak skóre. V tomto dějství se diváci víc branek 
nedočkali a závěrečná dvacetiminutovka na tom 
nebyla o nic lépe. 

Ve 48. minutě mohli domácí vyrovnat, ale ani na 
této straně nebyla branka uznána. Tentokrát kvůli 
postavení hráče v brankovišti. Minutu před koncem 
definitivně Most stvrdil svou výhru brankou Micala. 

Branky a nahrávky: 5. Malík (Hric, Hnik) – 17. 
Šesták (Kubina, Drašar), 23. Nedrda (Mála, Böhm), 
59. Mical (Havlůj) . Rozhodčí: Libor Veinfurter – Jan 
Pechánek, Jan Gregar . Vyloučení: 5:5 . Využití: 0:0 
. V oslabení: 0:0 . Diváci: 351 . Průběh utkání: 1:0, 
1:1, 1:3 .   
 

Tabulka a výsledky po 39. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 39 236:80 100 

2. HC Rodos Dvůr Králové 39 165:111 82 

3. Mostečtí Lvi 40 185:137 77 

4. HC Děčín 39 161:176 59 

5. HC Řisuty 39 145:167 55 

6. HC Trutnov 39 124:171 50 

7. HC Vlci Jablonec n.N. 39 141:182 43 

8. BK Nová Paka 39 117:154 36 

9. HC  Draci Bílina 39 134:230 26 
 

HC Rodos Dvůr Králové – HC Vlci Jablonec 5:4 s.n. 
BK Nová Paka – Mostečtí Lvi 1:3 
HC Draci Bílina – HC Trutnov 6:1 
HC Stadion Vrchlabí – HC Řisuty 5:3  

 

Statistiky BK Nová Paka po základní části: 
 

1. František Hnik  36 (15 + 21) 
2. David Malík 30 (12 + 18) 
3. Tibor Hric 29 (12 + 17) 
4. Aleš Půlpán 28 (12 + 16) 
5. Tomáš Půlpán 25 (12 + 13) 
6. Marek Mlčoch 22 (6 + 16) 
7. Jaroslav Dvořák 16 (9 + 7) 
8. Yaroslav Ukhin 16 (7 + 9) 

 

 

 

Tibor Hric 

Denis Vacek a Alexander Suvorov 

Petr Foerster 

Tomáš Půlpán 

https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/149?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Novopačtí zakončili sezónu porážkou s Jabloncem 
 

HC Jablonec 
 Jelínek (Lank) – Pavlů, Krejsa, 

Tržický, Pilař, Pulec, Ira, Pilek – Frk, 

Kačírek, Miškovský, Jursa, 

Homolka (A), Nezbeda, Král, 

Nevyhoštěný, Bouřil 

 

BK Nová Paka 
Vacek (Dressler) – Abraham (C), 

Holý, Mlčoch, Müller, Bezděk, 

Suvorov – Kerekanič, Vrba, A. 

Půlpán (A), Hnik, Hidveghy, Malík, 

Hotěk, Hric (A), T. Půlpán, Foerster 

 

 

4.3.2020 / 18:00 

4:1 
(1:1, 2:0, 1:0) 

       JABLONEC                                                 NOVÁ PAKA 

 
 

Kůli koronaviru zrušeny všechny hokejové soutěže! 

 

Tabulka a výsledky po 40. zápase 

1. HC Stadion Vrchlabí 40 246:85 103 

2. HC Rodos Dvůr Králové 40 170:115 85 

3. Mostečtí Lvi 40 185:137 77 

4. HC Děčín 40 166:186 59 

5. HC Řisuty 40 145:173 55 

6. HC Trutnov 40 128:176 50 

7. HC Vlci Jablonec n.N. 40 145:183 46 

8. BK Nová Paka 40 118:158 36 

9. HC Draci Bílina 40 140:230 29 

 
HC Vlci Jablonec Nad Nisou – BK Nová Paka 4:1 
HC Trutnov – HC Rodos Dvůr Králové 4:5 
HC Řisuty – HC Draci Bílina 0:6 
HC Děčín – HC Stadion Vrchlabí 5:10  
 

 

 Závěrečný zápas Nové Paky proběhl na 
jabloneckém ledě. O postupujících do play-off již 
bylo předem rozhodnuto, a tak ani jednomu týmu v 
podstatě o nic nešlo. Jak Nová Paka, tak Jablonec 
nad Nisou se tuto sezonu do vyřazovacích bojů 
nepodívá. 

Ze začátku byla pod tlakem Nová Paka, domácí v 
prvních minutách stihli Denise Vacka vyzkoušet 
hned několikrát. Ale byli to novopačtí hokejisté, kteří 
vstřelili úvodní branku zápasu. David Malík 
dopomohl Tiboru Hricovi ke vstřelení první branky. 
Hra najednou vypadala jinak. Jablonec začal kupit 
chyby, ale hostující hráči vedení nenavýšili. Za to v 
deváté minutě vyrovnal Nezbeda. 

Po zbytek utkání změny skóre přinášeli pouze 
jablonečtí vlci. Po půlce duelu se dvakrát za sebou 
prosadil Kačírek. Všechny novopacké pokusy 
likvidoval Jelínek. 

V poslední třetině hosté zvyšovali svůj tlak a bylo 
zřejmé, že chtějí otočit vývoj zápasu a z posledního 
utkání sezony odejít jako vítězové. Bohužel se to 
nepovedlo a dvě minuty před koncem třetí třetiny 
zvýšil jablonecké vedení ještě Homolka. 

 

 

 

 

Statistika ze zápasu: 

Branky a nahrávky: 9. Nezbeda (Kačírek), 35. 
Kačírek (Nezbeda, Pulec), 38. Kačírek (Pilař, 
Nezbeda), 54. Homolka (Frk) – 7. Hric (Malík) . 
Rozhodčí: Jaroš – Gabriel, Zmeškal . Vyloučení: 
5:6, navíc JBL Tržický OT a NPA Abraham OT . 
Využití: 0:0 . V oslabení: 1:0 . Diváci: 203 . Průběh 
utkání: 0:1, 1:1, 1:4 . 
 

 

fotografie jsou z domácího zápasu s Jabloncem 

Aleš Půlpán Tomáš Půlpán 

Petr Foerster 

Lukáš Abraham 

https://hokej.cz/klub/2698?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
https://hokej.cz/klub/119?t=7il2dibxf6yjbbrzkw80i6inyk7pny4siy83fhq8vwuditafiyqwtjq
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Před posledním domácím zápasem s Mosteckými Lvi  
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horní řada: Pavel Šmika – kustod, František Hnik, Petr Foerster, Alexander Suvorov, Ondřej Holý, Tomáš Müller, Marek Mlčoch, Jan Kerekanič, David Vrba, David 

Malík, Tomáš Půlpán, Patrik Hidveghy, Michal Hotěk, Bohumil Šmika starší -  kustod 

dolní řada: Denis Vacek, Lukáš Bezděk, Tibor Hric, Tomáš Kadeřábek – asistent trenéra, Aleš Půlpán – hlavní trenér, Jiří Hronek – vedoucí týmu, Lukáš Abraham, 

Aleš Půlpán, Michal Mahdal 

Vážení sportovní přátelé,  

všem patří velké poděkování za podporu sportovní 

činnosti, ledního hokeje, v našem městě.  

Mimořádné poděkování patří městu Nová Paka a 

Královéhradeckému kraji za finanční podporu v 

premiérové účasti v 2. národní lize. 

V sezoně 2018/2019 se podařilo týmu mužů poprvé 

v historii vyhrát pohár Královéhradeckého kraje, být 

vítězem závěrečných bojů play-off utkání  

 

 

 

Závěrečné slovo Bohumila Šmiky, jednatele klubu 
 

a v následné kvalifikaci získat právo postupu do 2. 

celostátní ligy ledního hokeje. 

Naše hokejové hnutí na to navázalo mimořádnou 

snahou o zajištění podmínek k účasti v této lize. 

S podporou všech našich tradičních i nových 

partnerů a s velkým profesionálním přístupem 

všech lidí se podařilo úspěšně zvládnout tento 

mimořádný rok.  

Zažili jsme krásné hokejové momenty, výjimečná a 
dramatická utkání se šťastnými výsledky. 

 

 

Na náš zimní stadion si našel cestu rekordní počet 

diváků. Atmosféra při utkáních v domácím prostředí 

byla povýšena do kulturního zážitku. 

Všem, kdo se podílel jakoukoliv pomocí, jménem 

lidí našeho hokeje srdečně děkuji. Přejeme si a vám 

také, aby tato cesta měla společné pokračování.  

Bohumil Šmika 

 

 

   

Bohumil Šmika starší                       Bohumil Šmika – jednatel klubu 

BK Nová Paka – 2. liga 




