
ŽIVÉ PŘENOSY
z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!

Sezóna 2019/20 / 3. kolo   ročník: 7 / číslo: 2  / zdarma

HOSTÉ

20. 9. v 18:00PLAKÁT: Rudolf Červený



Vážení hokejoví příznivci,

po prvních zápasech je tady třetí kolo nové extraligové sezóny, ve kterém hradečtí Lvi nastoupí 
proti plzeňským Indiánům a nutno říci, že setkání s tímto soupeřem rozhodně není pro naše 
hokejisty poklidným povídáním s indiánskou babičkou. Pokud totiž zalistujeme do historie 
vzájemných utkání, západočeský tým patří v poslední době k těm nejméně oblíbeným.

Přitom v prvních dvou sezónách Mountfieldu HK měl hradecký tým jasně navrch  
a vyhrál sedm z osmi zápasů. Od ročníku 2015 se ale karta obrátila a z uplynulých  
16 vzájemných bitev odešli Škodováci s úsměvem na tváři hned ve dvanácti případech.

Mnozí z nás si ale určitě vybaví parádní výkon hradeckého celku z prosince 2017, kdy 
jsme přejeli Plzeň 6:0. Ano, od té doby se kabina úplně změnila, ale i tady někteří současní 
hokejisté Hradce mohou úspěšně zapátrat v paměti. Do černého tehdy mířil dvakrát 
Rudolf Červený, který přidal ještě přihrávku. Jednou se trefil Radek Smoleňák a tři body 
za gól a dvě asistence měl Oskars Cibulskis. Rozhodně si na zápas vzpomene také Matěj 
Chalupa, tomu ale tehdy do smíchu nebylo. Stál totiž na opačné straně prérie.

Od té chvíle se ovšem Hradečtí proti Plzni neprosadili a do dnešního boje jdou s bilancí pěti 
vzájemných porážek v řadě. Každá série ale jednou končí, tak věřme, že tomu bude právě 
dnes. A vůbec není potřeba počastovat soupeře „kanárem“. Síla Indiánů i v úvodu této 
sezóny je zřejmá, především v útočných šarádách. S dvojicí Gulaš - Mertl to snad ani jinak 
nejde. Ale naši Lvi už mnohokrát ukázali, že se silného soupeře nezaleknou. Je čas rychlé 
tomahawky zneškodnit a indiánské babičce dát do rukou knihu s názvem Lví král. 

Hradec, olééé!!!

Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s. 

PŘIJÍŽDĚJÍ 
NEBEZPEČNÍ 
INDIÁNI, JE TŘEBA 
UTNOUT ČERNOU 
SÉRII!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 

ŽALUZIE

LVÍHO 
BULLETINU
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MOUNTFIELD HK

Mountfield HK, a.s., Komenského 1214/2, 500 03 Hradec Králové
Klubové barvy: černá, bílá, červená
www.mountfieldhk.cz

REALIZAČNÍ TÝM

Tomáš Martinec - hlavní trenér
Petr Svoboda - asistent trenéra
Aleš Krátoška - asistent trenéra
Michal Tvrdík - kondiční trenér
Patrik Stehno - videotrenér
Robert Horyna - trenér brankářů

Ladislav Souček - vedoucí mužstva
Tomáš Bartoň - masér
Petr Pluhař - kustod
Radovan Sakaláš - fyzioterapeut
Jakub Dudek - fyzioterapeut
MUDr. Jan Vícha, MUDr. Jan Folvarský - lékaři

BRANKÁŘI  Ročník Národnost Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

2 Mazanec Marek 1991 ČR 2 120 41 33 4 80.49 0

1 Lukeš Štěpán 1996 ČR 0 0 0 0 0 0 0

BRANKÁŘI  Ročník Národnost Záp. Min. Střely Zás. Prům. % SO

34 Frodl Dominik 1996 ČR 2 125 41 34 3,36 82.93 1

31 Pavelka Jaroslav 1993 ČR 0 0 0 0 0 0 0

35 Kolář Kristián 2000 ČR 0 0 0 0 0 0 0OBRÁNCI  Ročník Národnost Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

27 Cibulskis Oskars 1988 Lotyšsko 2 1 2 3 1 0

44 Rosandič Mislav 1995 Chor / Svk 2 0 2 2 1 0

10 Gaspar Michael 1999 ČR 2 1 0 1 -3 0

45 Pavlík Filip  1992 ČR 2 1 0 1 0 0

77 Nedomlel Richard  1993 ČR 2 1 0 1 0 20

24 Zámorský Petr  1992 ČR 2 0 1 1 0 2

5 Samuelsson Phillip 1991 Švédsko/USA 2 0 0 0 -3 0

21 Linhart Tomáš  1984 ČR 0 0 0 0 0 0

4 Voráček Tomáš 1990 ČR 0 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

26 Jergl Aleš 1926 ČR 2 2 0 2 1 0

67 Paulovič Matej  1995 Slovensko 2 1 1 2 -1 0

6 Cingel Lukáš  1992 Slovensko 2 1 1 2 2 0

61 Rákos Daniel 1987 ČR 2 0 2 2 0 0

70 Smoleňák Radek "C" 1986 ČR 2 0 2 2 0 6

65 Červený Rudolf "A" 1989 ČR 2 0 1 1 3 0

98 Pavlík Radovan  "A" 1998 ČR 2 0 1 1 1 0

62 Pilař Radek  1996 ČR 1 0 0 0 -1 0

29 Dragoun Michal  1983 ČR 1 0 0 0 -2 0

81 Vincour Tomáš  1990 ČR 1 0 0 0 0 0

71 Chalupa Matěj  1998 ČR 1 0 0 0 -1 0

96 Bičevskis Maris  1991 Lotyšsko 2 0 0 0 -1 2

14 Miškář Patrik  1996 ČR 2 0 0 0 -3 2

94 Perret Jordann 1994 Francie 2 0 0 0 -4 2

42 Koukal Petr 1982 ČR 0 0 0 0 0 0

59 Kubík Adam 1998 ČR 0 0 0 0 0 0

REALIZAČNÍ TÝM

Ladislav Čihák - hlavní trenér
Jiří Hanzlík - asistent trenéra
Jaroslav Špaček - asistent trenéra
Jan Snopek - kondiční trenér
Rudolf Pejchar - trenér brankářů
Vojtěch Tulečka - video trenér

Václav Kalina - vedoucí mužstva
Petr Šulan - masér a kustod
Jakub Vais - masér a kustod
Adam Havel - fyzioterapeut
MUDr. Václav Karnos - lékař

HC ŠKODA PLZEŇ

 HC PLZEŇ 1929 s.r.o. Štefánikovo nám. 1, 301 33 Plzeň
Klubové barvy: modrá a bílá

  www.hcskoda.cz

OBRÁNCI  Ročník Národnost Záp. Góly Asis. Body +/- T. min

51 Pulpán Lukáš "A" 1985 ČR 2 0 1 1 0 0

49 Budík Vojtěch 1998 ČR 2 0 1 1 1 2

14 Čerešňák Peter 1993 Slovensko 2 0 1 1 0 0

3 Houdek Michal 2000 ČR 1 0 0 0 0 39

11 Moravčík Michal 1994 ČR 2 0 0 0 0 2

90 Vráblík Roman 1990 ČR 2 0 0 0 2 0

97 Kaňák Lukáš 1997 ČR 2 0 0 0 0 0

70 Jank Bohumil 1992 ČR 0 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

77 Gulaš Milan "C" 1985 ČR 2 3 3 6 2 4

86 Mertl Tomáš "A" 1986 ČR 2 2 3 5 1 2

53 Němec Vojtěch 1985 ČR 2 1 1 2 1 0

64 Pour Jakub 1999 ČR 2 0 2 2 1 0

71 Rob Luboš 1995 ČR 2 1 0 1 1 0

23 Straka Petr 1992 ČR 2 1 0 1 0 0

17 Eberle Jan 1989 ČR 2 0 1 1 -1 0

13 Kolda Matěj 2000 ČR 1 0 0 0 0 0

96 Heřman Martin 1987 ČR 1 0 0 0 0 0

87 Přikryl Filip 2001 ČR 1 0 0 0 0 0

88 Kodýtek Petr 1998 ČR 2 0 0 0 0 0

93 Kantner Matyáš 1998 ČR 2 0 0 0 0 6

9 Indrák Miroslav 1995 ČR 2 0 0 0 0 0

12 Vlach Roman 1989 ČR 2 0 0 0 -1 6

81 Kracík Jaroslav 1983 ČR 0 0 0 0 0 0



V Plzni, stejně jako v řadě dalších 
českých městech, měl před 
ledním – tehdy kanadským – 
hokejem přednost bandy hokej. 
V roce 1909 založili klub Union 
a v roce 1917 Českou sportovní 
společnost (ČSS), jejíž součástí 
byl i odbor ledního hokeje. 
Po vzniku Československé 
republiky byly zakládány další 
oddíly, v roce 1929 také odbor 
ledního hokeje při Viktorii Plzeň, 
jehož založení je v současnosti 
považováno za první krůčky klubu.

Pod názvem Sokol Plzeň IV 
hrál klub tehdejší I.A třídu, a to 
až do roku 1949 – v té době 
vstupuje ZSJ Škoda do oblastní 
soutěže. 11. února 1950 otevřeli 
v Plzni na bývalém Dobytčím trhu 
zimní stadión s umělou ledovou 
plochou, čímž položili základy 
k ještě většímu rozmachu hokeje 
v Plzni a následně i k postupu 

do nejvyšší soutěže. Tam 
se Plzeň představila poprvé 
v roce 1951. Hrála dobrý hokej 
a měla i úspěchy – na konci 
padesátých let slavili na západě 
Čech dokonce dvě druhá místa 
v tehdejší federální soutěži.Pak 
ale přišly černé časy. V roce 
1966 Plzeň sestoupila na tři roky 
do druhé nejvyšší soutěže. Během 
té doby se podařilo zrekonstruovat 
stadión a od roku 1969 se hraje 
už pod střechou. Od té doby 
Plzeň sice ještě dvakrát z elitní 
společnosti musela na rok odejít, 
ale po listopadové změně režimu 
patří k tomu lepšímu, co naše 
extraliga nabízí. V ročníku 1991/92 
se Plzeň probojovala až do finále 
extraligy a získala stříbro.

V polovině uplynulého desetiletí 
to tolik nevycházelo, ale pak 
už zase tým v čele s Martinem 
Strakou nastartoval cestu vzhůru. 

A to přesto, že v létě roku 
2009 to jednu chvíli dokonce 
vypadalo, že z ekonomických 
důvodů skončí hokej v Plzni 
úplně. Martin Straka tehdy coby 
patriot sáhl do vlastních úspor, 
stal se i členem klubového 
vedení (a posléze i šéfem), 
a za tenhle čin se dočkal 
odměny – stal se historicky 
prvním kapitánem plzeňského 
klubu, který po finálové sérii 
se Zlínem mohl pozvednout 
nad hlavu mistrovský pohár.

V následující sezóně 2013/14 
přišla v úvodu mistrovská 
kocovina s trochu pomalejším 
rozjezdem. V závěru ale 
předvedli Indiáni vynikající finiš 
a výsledkem bylo třetí místo 
po základní části. Ve čtvrtfinále 
play off to už ale taková sláva 
nebyla. Cesta za obhajobou 
skončila pro plzeňskou Škodovku 
porážkou v sérii s Kometou 
Brno 2:4 na zápasy.

Ročník 2016/17 se Plzni příliš 
nepovedl v základní části, kdy 
po přestavbě týmu obsadili 
Západočeši až deváté místo 
pouhé 2 body od play out. 
Následně ale v předkole 
vyřadili Vítkovice a ve čtvrtfinále 
dlouho vzdorovali Liberci.

V sezóně 2017/18 se Škoda 
prezentovala především 
útočnou silou. Mužstvo posílené 
o amerického obránce Nicka 
Jonese, či útočníky Tomáše 
Mertla a Milana Gulaše 
předvádělo atraktivní hokej. I když 
v průběhu ročníku odešel Dominik 
Kubalík, byl z toho Prezidentův 
pohár za první místo po základní 
části s náskokem osmi bodů před 
druhým Hradcem. Ve čtvrtfinále 
play off si Plzeň hladce 4:1 
poradila s Olomoucí, ale v souboji 
mezi nejlepšími čtyřmi nestačila 
stejným poměrem na pozdějšího 
vítěze extraligy Kometu Brno.

Vminulém ročníku patřil plzeňský tým opět do užšího výběru 
favoritů na titul. Po odchodu Tomášů Mertla a Kubalíka se 

podařilo tým doplnit, což v průběhu sezóny ještě vyšperkoval 
příchod Jana Kováře. Navíc v brankovišti podával výtečné 
výkony mladý Dominik Frodl. Indiáni nakonec v základní části 
obsadili třetí místo. Ve čtvrtfinále svedli vítěznou sedmizápasovou 
bitvu s Olomoucí, ale mezi nejlepšími čtyřmi podlehli stejným 
způsobem Třinci. Po druhé v řadě tak vypadli v semifinále 
s pozdějším vítězem extraligy. Po sezóně ukončili svou kariéru 
Kratěna s Nedorostem. Velkou posilou je ale návrat Tomáše 
Mertla, z Hradce zamířil na západ brankář Jaroslav Pavelka.
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 212  km  
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Filip Přikryl   – 18 let
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Jaroslav Kracík – 36 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Michal Moravčík – 194 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Petr Kodýtek – 168 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Michal Moravčík – 96 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Petr Kodýtek – 70 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26 roků 

POSLEDNÍ ZÁPASY  PLZNĚ 

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE

ZMĚNY V TÝMU

PLZEŇ LITVÍNOV 2:0
SPARTA PLZEŇ 7:6 P
RUNGSTED PLZEŇ 2:4 CHL
HÄMEENLINNA PLZEŇ 1:2 P CHL
PLZEŇ RUNGSTED 9:3 CHL

KLADNO HRADEC 2:5
HRADEC LIBEREC 3:6
HRADEC FRÖLUNDA 3:4 CHL
HRADEC CARDIFF 5:2 CHL
FRÖLUNDA HRADEC 2:3 CHL

ODCHODY:
Dmitrij Miltčakov, brankář  
(Dinamo Minsk, KHL)
Conor Allen, obránce (bez angažmá)
Jakub Kindl, obránce (Kölner Haie, DEL)
Nick Jones, obránce 
(Grizzlys Wolfsburg, DEL)
David Kvasnička, obránce  
(HC Vítkovice Ridera)
Denis Kindl, útočník  
(HC Dynamo Pardubice)
Jan Kovář, útočník (EV Zug, NLA)
David Stach, (HC Sparta Praha)
Ondřej Kratěna, (ukončení kariéry)
Václav Nedorost, (ukončení kariéry)

SEZONA 2018/19

Rodák z České Lípy hokejově vyrůstal v Liberci. 
S přechodem mezi dospělé to ale neměl jednoduché  
a 6 let bojoval alespoň o to, aby si zahrál druhou nejvyšší 
soutěž v Havlíčkově Brodě. Blýskat na lepší časy se 
začalo až v jeho 26 letech, kdy se šikovný útočník upsal 
brněnské Kometě a o rok později už patřil v extraligovém 
týmu k nejproduktivnějším hráčům. Své kvality předvedl 
především v sezóně 2015/16, kdy nasbíral v 50 zápasech 
41 bodů a rok nato pomohl Kometě získat mistrovský titul. 
Vloni v létě se stal novou plzeňskou posilou a za kapitánem 
Gulašem byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

53
Vojtěch Němec 
útočník, 33 let

Velké překvapení minulé sezóny. Rodilý Pražák oblékal 
slávistický dres a v brankovišti se prosadil v době, kdy 
z týmu kvůli finančním problémům odešla spousta 
hráčů. Už ve 20 letech byl oporou a i díky němu se 
sešívaní drželi na předních příčkách WSM Ligy. Po další 
vydařené sezóně, kdy se na chvíli objevil na hostování 
také v Hradci Králové, přišla nabídka z Plzně. Tam 
se rychle stal týmovou jedničkou a v úspěšnosti 
zákroků byl v minulé sezóně druhým nejlepším 
gólmanem extraligy. V průměru obdržených branek 
dosáhl jako jediný pod hranici dvou gólů na zápas.

34
Dominik Frodl 
brankář, 23 let

Narodil se a hokejově vyrostl v Českých Budějovicích, než 
v roce 2012 přesídlil do Plzně. Na západě Čech nevydržel 
ani celou sezónu, díky kvalitním výkonům byl angažován 
Magnitogorskem. V KHL působil jen polovinu sezóny, svůj 
útočný potenciál rozvinul mnohem více ve Švédsku, kde se 
na 3 a půl roku zabydlel coby jeden z nejproduktivnějších 
hráčů SHL ve Färjestadu. Hned v první sezóně si zahrál 
o titul, ale neúspěšně. Vrátil se k Indiánům a opět 
prokazuje své útočné kvality. 10 let také pravidelně obléká 
reprezentační dres. Od loňského ročníku nosí kapitánské 
„Céčko“ a v minulé sezóně byl nejproduktivnějším 
hráčem soutěže a s 30 góly i nejlepším kanonýrem.

77
Milan Gulaš 
útočník, 33 let

Drobnější útočník vyniká nejen ofenzivní činností, ale díky 
výbornému bruslení je velice platný také do oslabení. O tom 
přesvědčoval i v barvách Mountfieldu HK, jehož dres oblékal 
v letech 2013 – 2015 a díky výborným výkonům se také 
dostal do reprezentace. Následující dvě sezóny působil 
v KHL, konkrétně v chorvatském celku Medveščak Zagreb. 
Před třemi lety ještě vypomohl Hradci v závěru základní 
části a následném play off. V sezóně 2017/18 zažil nejlepší 
extraligový rok, když v plzeňských barvách nasázel  
30 gólů. Na ledě si rozuměl především s Milanem Gulašem 
a na tuhle spolupráci budou v Plzni opět spoléhat, protože 
Mertl se opět po ročním působení v KHL k Indiánům vrátil.

86
Tomáš Mertl 
útočník, 33 let

PŘÍCHODY:
Jaroslav Pavelka,  
brankář (Mountfield HK)
Bohumil Jank, obránce   
(Piráti Chomutov)
Vojtěch Budík, obránce  
(HC Dynamo Pardubice)
Luboš Rob, útočník  
(VHK Vsetín, Chance liga)
Roman Vlach, útočník  
(HC Energie Karlovy Vary)
Tomáš Mertl, útočník  
(Kunlun Red Star, KHL)
Martin Heřman, útočník  
(ČEZ Motor Č.B., Chance liga)

TAHOUNI PLZNĚ

PLZEŇ MOUNTFIELD HK 2:1 SN
MOUNTFIELD HK PLZEŇ 2:4
PLZEŇ MOUNTFIELD HK 4:0
MOUNTFIELD HK PLZEŇ 1:2





SPOUŠŤ SOUČKA A BORYHO — 11 

Také trenér A-týmu propadl stejně jako Kouky sběratelské vášni hokejových kartiček.

Tak nevíš s kama sem, Milane? Však ti říkám, že 6x destilovaná je blbost!
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Zimní stadion,
vzpomínek milion.
Rádi to tu máme,
hokeji se oddáváme.

Zvýšený tlak, zúžené plíce,
hokejem žijeme každým dnem více.
Jediné, co nás zajímá, je hokej,
vztah k týmu my máme hlubokej.
Když máme špatný den,
pomůže nám ten sen.
Sen o tom jak titul vyhráváme,
realitu však trochu jinou máme.
Hradec titul vyhraje,
těžké boje sehraje.
Až dostaneme se k titulu,
zakončíme tuto kapitolu. 
Kapitolu o snaze titul získat,
fanoušci budou pro vás výskat.
Titul první budeme mít 
a další do sbírky budeme chtít.
Kouzlo našich kluků spočívá ve víře,
královské je naše zvíře.
My milujeme celý tým,
který vždy jde si za svým.
Hráči přicházejí i odcházejí,
domov svůj tu nacházejí.
Tímto my chceme vám poděkovat,
za to, jak umíte bojovat. 

Malují vaše děti rády obrázky? Píší básničky?

NENECHÁVEJTE SI JE PRO SEBE 
A VYHRAJTE S ČENDOU!
Stačí, když během utkání v koutku Rodinných pasů podpoříte  
obrázkem, nebo básní hradecký hokejový tým a kartička 
některého z hráčů je vaše! Potřebujete více času? Nevadí.  
Namalujte obrázek, nebo napište básničku doma a poté je  
v koutku rodinných pasů během zápasu jen odevzdejte.

NEJPOVEDENĚJŠÍ VÝTVORY  
VYSTAVÍME A ZVEŘEJNÍME  
V ZÁPASOVÉM LVÍM BULLETINU.  
Na ty nejlepší čekají ještě další zajímavé ceny!
Nezapomeňte k vašemu výtvoru uvést křesní jméno, věk  
 a na zadní stranu kontaktní mailovou adresu, abychom  
vás mohli kontaktovat v případě výhry.
Tak s chutí do toho!

Komplexně vybavený útočník se narodil v Českých Budějovicích 
a do 24 let neopustil jihočeský region. Tedy v českém měřítku. Jinak už  
v 18 letech zamířil do severní Ameriky, kde po juniorském draftu oblékal  
2 roky dres týmu Regina Pats. Po návratu domů se snažil prosadit  
v Českých Budějovicích, ale více prostoru na rozvoj talentu dostal 
až v Hradci Králové, kde se zlepšoval každým rokem. Postupně 
se propracoval až mezi největší opory a v předminulé sezóně byl 
desátým nejproduktivnějším hráčem extraligy a pátým nejlepším 
střelcem. Pravidelně také začal oblékat reprezentační dres. Nikoho tak 
nepřekvapilo, že přišla nabídka z KHL. Rudolf Červený podepsal smlouvu 
se Slovanem Bratislava a poté, co se tým nedostal do play off, zahrál si 
ještě v závěru sezóny v barvách švédského Brynäs IF. V létě udělal radost 
mnoha hradeckým fanouškům, protože se rozhodl pro návrat k soutoku 
Labe s Orlicí, kde podepsal čtyřletou smlouvu.

NAROZEN: 6. 8. 1989

VÝŠKA: 182 cm  | VÁHA: 85  kg  | HŮL: L

ZAJÍMAVOST: 
V žákovské kategorii nepatřil Rudolf Červený k výtečným 
bruslařům. Spíše naopak. Trenér Caldr mu proto domluvil 

trenérku krasobruslení, se kterou piloval ve stejnou dobu, kdy 
měly další děti na druhé straně plochy klasický trénink.  
V tu chvíli si ho spoluhráči dobírali, ale pravděpodobně  

mu dané lekce zachránily hokejovou kariéru.

ÚSPĚCHY: 
 třetí místo extraligy 2017 s Mountfieldem HK
 pátý nejlepší střelec Tipsport extraligy v sezóně 2017/18
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NÁZOR ODBORNÍKA
Zkušený a velice komplexně vybavený  
útočník. Umí zakončit dobrou střelou  

z každé pozice. Díky dobrému bruslení  
i technice se umí prosadit v souboji  

jeden na jednoho. Zdobí ho také  
týmové pojetí hry a pracovitost. 

CO JSEM VE ŠKOLE NEMĚL RÁD PŘI HODINÁCH TĚLOCVIKU?
Neměl jsem rád běhání.

JAKOU MUZIKU SI RÁD POSLECHNU?
Většinou poslouchám Pop.

CO MĚ DOKÁŽE OPRAVDU NAŠTVAT?
Nemám rád nespravedlnost.

JAKÁ FILMOVÁ HLÁŠKA Z JAKÉHO  
FILMU SE MI NEJVÍC LÍBÍ?

„Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi  
z NDR chybu“ z filmu Pelíšky.. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ TRAPAS?
Bylo jich plno, ale teď si žádný nevybavuji. 
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Stefanie Elizabeth:  
Zimní stadionTVOŘTE  

S VEVERČÁKEM ČENDOU!
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Jednou z nových tváří v hradeckém extraligovém dresu 
je talentovaný obránce Michael Gaspar. 19letý bek si 

na začátku sezóny odbyl premiéru v nejvyšší domácí soutěži 
a byl to velice povedený debut. Málokdy se stává, aby se hned 
v prvním utkání v extralize trefil obránce do černého. Radost 
po duelu s Libercem mu ale nakonec zkalila porážka.

PLZEŇ MÁ VELMI 
KVALITNÍ TÝM, ALE 
NA ZADEK SI PŘED 
NÍM NESEDNEME, ŘÍKÁ 
OBRÁNCE MICHAEL GAPSAR

Byl to pro mě jeden 
z nejtěžších zápasů, co 
jsem kdy hrál. Taky jsem byl 
na začátku pořádně nervózní. 
Jakmile jsem ale měl za sebou 
první střídání, tak to ze mě 
spadlo a postupně jsem si 

zvykal na to velké tempo. 
Bílí Tygři byli na úvod hodně 
silným soupeřem a nakonec 
to i potvrdili. Porážku jsme si 
ale zavinili sami, protože jsme 
je místy docela přehrávali 
a rozhodně jsme nebyli 

horším týmem. Naštěstí 
se nám potom podařilo 
vyhrát na Kladně, i když 
to nebylo tak jednoduché, 
jak by to mohlo vypadat.

Mezi dospělými jsi 
nastupoval už v minulé 
sezóně v nižší soutěži  
v Litoměřicích. Pomohlo  
ti to v přechodu z juniorky?
Určitě! Dospělý hokej se 
od toho juniorského hodně 
liší, takže tam byl pro 
mě každý zápas a každé 
střídání velkou zkušeností.

A když se zeptám 
na rozdíl mezi Chance 
ligou a extraligou?
Ve všech směrech. Extraliga 
je mnohem rychlejší 
a také takticky vyspělejší. 
Samozřejmě je také rozdíl 
v kvalitě jednotlivých 
hráčů. Sice v první lize 
také narazíte na vynikající 
hokejisty, ale v průměru 
se to nedá srovnávat.

S hradeckým A-týmem 
ses připravoval celé léto 
a nastoupil jsi v zápasech ligy 
mistrů. To byl asi dobrý test 
před začátkem extraligy, že?
To rozhodně ano. Šlo to 
postupně a bylo toho hodně. 
Soupeři gradovali a vyvrcholilo 
to zápasy s Frölundou. To 
je obrovská škola a určitě 
to splnilo svůj účel.

Trenéři vyžadují aktivní 
pojetí hry po celém 
kluzišti od všech hráčů. 
Jak ti takový styl sedí?
Já jsem měl výhodu, že 
něco trochu podobného 
vyžadovali trenéři také 
v prvoligových Litoměřicích, 
takže jsem na to byl docela 
připravený. I když v Hradci je 
to ještě náročnější. Styl hry 
všichni dopředu a všichni 
dozadu mně ale vyhovuje.

Jak moc obránci pomůže, 
když dá při premiéře 
v extralize gól?
Je to taková třešnička 
na dortu a pořádná vzpruha 
do další práce. Zároveň jsem 
si potvrdil, že i když je mým 
prvořadým úkolem defenzíva, 
můžu pomoci týmu také 

směrem dopředu. Ale když se 
podíváte, tak i další naši beci 
se v prvních dvou zápasech 
dokázali prosadit. To je přesně 
to, co plyne z našeho stylu hry.

Kolik tě ten první gól stál 
do týmové kasičky?
Stálo mě to patnáct set, 
ale takové peníze dá člověk 
do pokladny rád. S mnohem 
lepším pocitem, než když 
je to nějaká pokuta  .

Kdo je v rodině takovým 
tvým největším fanouškem?
Rozhodně děda. Ten mě 
podporuje od malička 
a nesmírně mi fandí. 
Nevynechal snad jediný 
zápas. Nechybí na zápasech 
od mých žákovských let.

V obraně nastupuješ 
ve dvojici s Oskarsem 
Cibulskisem. Jak 
si rozumíte?
Perfektně jsme si sedli. 
Oskars je vynikající hokejista 
a také skvělý člověk. Vždycky 
pomůže a poradí. Hodně 
se spolu bavíme i během 
zápasu na střídačce. Od něj 
se toho dost naučím, 
protože má velké zkušenosti 

i z mezinárodní scény. Dá 
se říct, že je to pro mě teď 
takový druhý hokejový táta.

Další zápas vás čeká 
Plzeň, která má velkou sílu 
v útoku. Jde z něj strach?
Je fakt, že Indiáni mají 
enormně kvalitní hru dopředu, 
ale na zadek si před nimi 
rozhodně nesedneme. 
Myslím si, že jejich útočná 
síla bude ještě větší, než ta 
liberecká. Musíme si dát velký 
pozor především na dvojici 
Mertl – Gulaš. Těm to sedlo 
už předminulou sezónu 
a po návratu „Mertlíka“ 
se zase rozjeli. My se ale 
nedáme a doma si budeme 
chtít dojít pro tři body.

Z plzeňského týmu se znáš 
především s Jakubem 
Pourem, s kterým jsi 
hrál v národním dresu 
v mládežnických týmech. 
Bude nějaká „hecovačka“?
Je to vždycky příjemné, 
když potkáte v druhém 
týmu nějakou známou tvář. 
S Kubou jsme dobří kamarádi 
a určitě prohodíme pár slov. 
Možná dojde i na nějaké 
hecování před utkáním.  





20 — MLÁDEŽ MLÁDEŽ — 21 

Vydal Mountfield HK, a.s., uzávěrka 19. 9. 2019  Texty: Tomáš Borovec. 
Neoznačené fotografie: Stanislav Souček, archiv. Grafické zpracování: Euro Agency, s.r.o., Tisk: V&H Print Hlávko s.r.o.

Ve čtvrtek 26. září od 16:00 budou mít všechny děti 
bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost 

vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Mountfield 
HK ve spolupráci s Českým hokejem pořádá v ČPP Aréně 
akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě 
prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů 
odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet 
lední hokej a zažijte spoustu zábavy!

PŘIJĎTE VE ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ 
DO ČPP ARÉNY NA AKCI TÝDEN HOKEJE

Co všechno je potřeba si 
na akci přinést? Stačí jen 
brusle, helma a rukavice 
(postačí i lyžařská helma 
a rukavice). V případě, že 
máte doma chrániče loktů 
a kolen pro in-line bruslení, 
vezměte je rovněž s sebou. 
Pokud nedisponujete  
bruslemi a helmou, můžete  
se obrátit na Patrika Stehna 
(patrik.stehno@mountfieldhk.cz)  
s dotazem na možnost 
zapůjčení vybavení 
přímo na místě.

Týden hokeje je série 
sportovních akcí pro děti 
ve věku 4 – 8 let a jejich 
rodiče, kterým se naskytne 
unikátní příležitost seznámit 
se s hokejovým prostředím. 
Pro děti je připraven zábavný 
program na ledě i mimo něj, 
rodiče zde získají podrobné 
informace o tom, co obnáší 
mít doma malého hokejistu 
a jaký je přínos ledního hokeje 
pro fyzický a osobnostní 
rozvoj dětí. 
Pro účastníky Týdne hokeje 

je pak připravena ještě další 
výhoda. Každé dítě, které se 
na akci přihlásí do projektu 
Pojď hrát hokej a klub 
ho následně zaregistruje 
do Českého svazu ledního 
hokeje z. s. (Český hokej), 
získá poukaz v hodnotě  
1 500 Kč na nákup hokejové 
výstroje od CCM. Více 
informací o příspěvku na první 
hokejovou výstroj najdete 
na www.pojdhrathokej.cz.
 
Akce Týden hokeje se  
v rámci projektu Pojď hrát 
hokej koná pošesté po celé  
České republice a celkově  
už posedmé. Díky 
dosavadním ročníkům získalo 
první zkušenost s ledním 
hokejem téměř 25 000 dětí.  
Více informací najdete 
na www.pojdhrathokej.cz  
v sekci Týden hokeje.
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