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ŽALUZIE

LVÍHO 
BULLETINU

Vážení hokejoví příznivci,

měsíc leden je zápasově nesmírně náročný a při pohledu na tabulku je jasné, že právě v následujících  
šesti utkáních, která zbývají do reprezentační přestávky, se bude hodně rozhodovat o tom, jestli hradečtí  
Lvi budou moci ještě zabojovat o první šestku. Tedy o pozice, kam Mountfield HK v každé ze svých  
předchozích šesti sezón po skončení základní části patřil.

Ukazuje se, že větší zápasové vytížení dané postupovou jízdou v Lize mistrů, nemusí být pro mužstvo 
zatěžující. Právě naopak. V pravidelném rytmu našli hradečtí hokejisté svou tvář a po vánočních svátcích 
začali podávat velice dobré a především konstantní výkony. Samozřejmě je také důležité, aby postup 
do finále CHL příliš hráče neuspokojil, protože v extraligové tabulce rozhodně je kam se posouvat.

Dnešní duel se Zlínem hodně napoví, jestli hradečtí Lvi mohou stále pomýšlet na přední místa. 
Na Berany hráči Mountfieldu HK umí, to potvrzuje 6 výher z minulých devíti vzájemných zápasů.  
Ovšem poslední domácí porážka 5:6 je rozhodně varováním. Věřím ale, že od konce října udělal  
hradecký tým výrazný posun a situace se tak opakovat nebude.

Pojďme tedy společně do boje o další důležité extraligové body!

Hradec, Olééé!!!

 
Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s. 

LEDNOVÉ ZÁPASY 
HODNĚ NAPOVÍ,  
TEĎ JE TŘEBA  
ZKROTIT BERANY!

ÚVODNÍ SLOVO — 3 



4 —  UTKÁNÍ 38. KOLA

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
Vladimír Růžička - hlavní trenér
Petr Svoboda - asistent trenéra
Aleš Krátoška - asistent trenéra
Michal Tvrdík - kondiční trenér
Patrik Stehno - video trenér
Robert Horyna - trenér brankářů

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

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

2 Mazanec Marek 1991 ČR 34 2015 847 775 2.14 91.50 5

1 Lukeš Štěpán 1996 ČR 4 105 41 34 4 82.93 0

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

39 Kašík Libor 1992 ČR 19 1085 534 486 2.65 91.01 0

57 Huf Daniel 1999 ČR 15 868 448 407 2.83 90.85 1

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

45 Pavlík Filip "A" 1992 ČR 33 4 6 10 11 12

24 Zámorský Petr  1992 ČR 32 1 8 9 -5 24

44 Rosandič Mislav 1995 Chor, SVK 34 3 4 7 3 12

27 Cibulskis Oskars 1988 Lotyšsko 22 1 6 7 -5 14

77 Nedomlel Richard "A" 1993 ČR 32 1 2 3 10 78

10 Gaspar Michael 1999 ČR 12 1 1 2 -6 2

41 Šalda Radim 1999 ČR 20 1 1 2 5 0

21 Linhart Tomáš  1984 ČR 21 0 2 2 2 16

4 Muška Jakub 1989 ČR 1 0 0 0 0 0

19 Čáp Zdeněk 1992 ČR 8 0 0 0 -1 4

63 Oscar Eklund 1988 Švédsko 0 0 0 0 0 0

ÚTOČNÍCI

70 Smoleňák Radek "C" 1986 ČR 35 14 11 25 9 32

6 Cingel Lukáš  1992 Slovensko 35 10 10 20 12 10

71 Chalupa Matěj  1998 ČR 33 7 10 17 6 20

65 Červený Rudolf 1989 ČR 30 5 11 16 1 16

26 Jergl Aleš 1994 ČR 33 5 10 15 2 4

98 Pavlík Radovan  1998 ČR 32 5 6 11 6 10

42 Koukal Petr 1982 ČR 29 5 4 9 7 14

94 Perret Jordann 1994 Francie 32 8 0 8 -3 12

34 Klíma Kevin 1997 USA/ČR 24 4 3 7 3 8

29 Dragoun Michal  1983 ČR 16 1 5 6 1 4

62 Pilař Radek  1996 ČR 15 2 1 3 0 0

59 Kubík Adam 1998 ČR 15 2 1 3 -6 0

30 Lev Jakub 1990 ČR 5 1 1 2 0 0

14 Miškář Patrik  1996 ČR 11 0 1 1 -4 4

78 Žejdl Lukáš 1991 ČR 0 0 0 0 0 0

aktualizováno 16.1. 2020
aktualizováno 16.1. 2020

SOUPISKY — 5 

REALIZAČNÍ TÝM

Robert Svoboda - hlavní trenér
Martin Hamrlík - asistent trenéra
Richard Hrazdira - trenér brankářů
Martin Kotásek - vedoucí mužstva
Miloslav Sedlák - kustod

Jan Križko - masér
Aleš Jordán - kustod
Soňa Švecová Hauserová - kondiční trenérka
MUDr. J. Gatěk - lékař 
MUDr. B.Dudešek - lékař

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

7 Nosek David "A" 1981 ČR 36 6 12 18 1 20

29 Freibergs Ralfs 1991 Lotyšsko 36 2 14 16 9 18

89 Ferenc Jakub 1989 ČR/SR 36 6 6 12 11 22

5 Žižka Tomáš "C" 1979 ČR 28 6 1 7 -4 14

18 Novotný Martin 1989 ČR 17 2 3 5 7 8

43 Gazda Daniel 1997 ČR 26 3 0 3 -4 0

24 Buchta Lukáš 1994 ČR 27 1 2 3 -3 12

14 Řezníček Dalibor 1991 ČR 27 0 3 3 1 18

52 Hamrlík Matyáš 2000 ČR 16 0 1 1 0 0

82 Zbořil Mikuláš 1994 ČR 1 0 0 0 -1 0

ÚTOČNÍCI

27 Honejsek Antonín 1991 ČR 36 8 22 30 4 50

51 Šlahař Jakub 1991 ČR 36 9 16 25 6 16

88 Okál Zdeněk 1989 ČR 26 9 10 19 7 16

28 Claireaux Valentin 1991 Francie 24 9 8 17 2 20

8 Fryšara Štěpán 1983 ČR 35 8 9 17 14 6

44 Dufek Jan 1997 ČR 30 7 10 17 9 20

9 Köhler Bedřich 1985 ČR 33 9 7 16 -2 59

25 Kubiš Pavel "A" 1985 ČR 36 7 7 17 -10 10

71 Herman Jakub 1992 ČR 31 4 8 12 8 16

22 Ondráček Jiří 1988 ČR 32 2 9 11 -11 10

65 Sedláček Pavel 1994 ČR 35 5 4 9 -4 10

12 Fořt Tomáš 1992 ČR 20 6 2 8 3 6

23 Popelka Michal 1998 ČR 24 0 4 4 2 6

91 Navrátil Jaroslav 1999 ČR 1 0 0 0 0 0

75 Pšurný Roman 1986 ČR 1 0 0 0 0 0

46 Dobiáš Vojtěch 2000 ČR 2 0 0 0 0 0

86 Kratochvíl Šimon 1994 ČR 4 0 0 0 0 0

PSG BERANI ZLÍN

 PSG Berani Zlín, Zimní stadion L. Čajky, Březnická 4068, 760 01 Zlín
Klubové barvy: žlutá a modrá

www.hokej.zlin.cz



Počátky organizovaného 
ledního hokeje ve Zlíně se datují 
od roku 1929, kdy první hokejoví 
průkopníci vyjeli na led. Snaha 
ustanovit hokejový oddíl se 
udála sice už v první polovině 
20. let, ale velkou překážkou 
bylo počasí. A tak byl první 
zástupce zlínského hokeje, 
hokejový klub SK Baťa Zlín, 
založen až v sezoně 1928/29. 
Mužstvo nového hokejového 
oddílu sehrálo 13. ledna 1929 
své první historické utkání se 
Sokolem Kroměříž a prohrálo 2:7.

V ročníku 1930/31 hrál Zlín 
ve druhé třídě a o rok později 
se mu podařilo postoupit výš. 
Na začátku 30. let vzniklo 
pod hlavičkou SK Baťa také 
první mládežnické družstvo. 
Počasí lednímu hokeji sice moc 
nepřálo, ale tato hra se pomalu 
začínala ve Zlíně rozvíjet.

Přesto na postup do vyšších 
soutěží čekal hokej v Baťově 
městě hodně dlouho. Ani po válce 
a únorových událostech to nebylo 
lepší. Na začátku 50. let vyhrál 
tehdejší Gottwaldov čtyřikrát 
za sebou skupinu krajského 
přeboru, ale rozhodující zápasy 
o postup nezvládl ani jednou.

 Výsledky přišly až poté, co 
vyrostl nový stadion. Hala byla 
postavena v roce 1957, kdy se 
Gottwaldovu zároveň podařilo 
postoupit do divize. Tam setrval 
jen jediný rok a přišel další 
posun – tentokrát už do druhé 
ligy. Také tam se gottwaldovští 
ohřáli jedinou sezónu. Soutěž 
vyhráli a dostali se mezi elitu.

Houpačku a pendlování mezi 
nejvyšší soutěží a první ligou 
zažívali v Gottwaldově pravidelně 
v 60. a 70. letech. První velký 

extraligový úspěch přišel 
v roce 1985, kdy klub dosáhl 
na bronzové medaile. Po roce 
1989 došlo ke změně v názvu 
města a návratu k původnímu – 
Zlín. Co se týče hokeje, mužstvo 
se začalo pravidelně umisťovat 
po základní části v první osmičce.

Mistrovského titulu se příznivci 
Baťova města dočkali v roce 
2004, kdy Zlín ve finále porazil 
pražskou Slávii. O pohár hráli 
Čajánek a spol také o rok 
později, tentokrát ovšem 
dominovali Pardubice.

Po několika slabších sezónách 
byl v roce 2014 klub ze Zlína 
prvním soupeřem Mountfieldu 
HK v play off. Ševci nejen, 
že uspěli v této sérii, ale 
nakonec předvedli parádní 
cestu za druhým triumfem 
v české extralize. Hned 
následující rok zlínští postoupili 
do čtvrtfinále, kde těsně prohráli 
s brněnskou Kometou 3:4 
na zápasy. Po sezóně ukončili 
kariéru Petr Čajánek s Petrem 
Leškou a Bedřich Köhler se 
upsal Mountfieldu HK.

V průběhu sezóny 2016/17 
přišla na zlínskou střídačku nová 
trenérská dvojice. Do hlavního 
křesla usedl Robert Svoboda 
a jako svou pravou ruku si 
vzal Martina Hamrlíka. Další 
změny nastaly po sezóně, která 
nebyla příliš úspěšná. Berani 
skončili až dvanáctí. Do pozice 
generálního manažera přišel 
z Hradce Králové Martin Hosták.

Dva podobné uplynulé roky 
odehráli hokejisté Zlína. 
Vyhnuli se větším problémům 
v podobě obav z baráže 
a zahráli si předkolo play off. Ani 
napodruhé v něm ale neuspěli. 
Podobně jako vloni s Olomoucí, 
i letos s Mladou Boleslaví 
padli Ševci 2:3 na zápasy. 

Zatím to vypadá, že i třetím rokem po sobě budou Berani hrát 
o předkolo play off. Zpátky na pozici hlavního trenéra je Robert 

Svoboda, který u kormidla v říjnu po neúspěšné sérii vystřídal Antonína 
Stavjaňu. „Cestu domů“ našel v létě útočník Bedřich Köhler a do konce 
roku týmu výrazně pomohl při hostování „brněnský“ Marek Čiliak. 
Výborně se v říjnu zapsal na zkoušce Slovinec Jeglič, který skóroval 
hned ve svém prvním utkání. Po pěti zápasech se ale rozhodl odejít 
do Mladé Boleslavi. Klub si pojistil služby útočníka Tomáše Fořta, se 
kterým se dohodl na smlouvě do roku 2024.

6 — VIZITKA SOUPEŘE OPORY SOUPEŘE — 7 

Šikovný technicky vybavený útočník se poprvé postavil 
na brusle v rodném Prostějově, ještě v mládežnických 
kategoriích se ale přesunul do Zlína. Už od mládí 
převyšoval ostatní výtečným bruslením a vytříbenou 
technikou. Nechyběl také v reprezentačních 
výběrech od 16 let až po juniorský národní tým, se 
kterým si zahrál na světové šampionátu. Po dvou 
úspěšných sezónách chtěl v roce 2014 zkusit 
zahraniční angažmá, ale ve Finsku z toho nakonec 
byly jen tři zápasy. Po návratu do Čech nejprve 
zamířil do Brna a po necelém roce také do Hradce 
Králové, kde během hostování předvedl několik 
krásných gólů, včetně hattricku. Před třemi lety 
se vrátil domů a je ofenzivní oporou Beranů.

27
Antonín Honejsek 
útočník, 28 let

Další z mnoha zlínských odchovanců, kteří to dotáhli 
do extraligy. A Kašík ještě dál. Zlomová pro něj byla sezóna 
2013/14, kdy se postupně vypracoval v týmovou jedničku, 
a poté dotáhl Ševce až k mistrovskému titulu. V základní části 
i v play off měl úspěšnost zákroků nad 93 % a byl vyhlášen 
nejlepším brankářem extraligy. Podobná čísla předvedl také 
o dvě sezóny později, kdy byl poprvé povolán do reprezentace 
v dospělé kategorii. V minulé sezóně si prožil přestupový 
kolotoč. Nejprve podepsal smlouvu v Chabarovsku, ale v KHL 
nastoupil jen do osmi utkání. Následně posílil brněnskou 
Kometu, aby se po dalších sedmi utkáních vrátil domů do Zlína. 
Na začátku sezóny byl mimo hru kvůli poranění kolena.

39
Libor Kašík 
brankář, 27 let

Urostlý útočník nabíral hokejové zkušenosti ve vítkovickém 
klubu, kde také poprvé vstoupil do extraligy. V 23 letech 
odešel jižněji do Zlína a pro důrazného hráče velice platného 
do předbrankového prostoru to byla výborná volba. U Ševců 
odehrál sedm sezón a v roce 2014 získal mistrovský titul. 
Během 17 utkání v play off pomohl k triumfu 11 kanadskými 
body. O dva roky později se rozhodl pro změnu a posílil 
Mountfield HK. Po třech sezónách, kdy si udržoval stabilní 
formu, přijal nabídku brněnské Komety. Tam šly produktivita 
i vytížení Bedřicha Köhlera směrem dolů, a tak se zkušený 
útočník v létě vrátil do klubu, kde slavil největší úspěchy.

9
Bedřich Köhler 
útočník, 34 let

Obránce, který jde příkladem na ledě i mimo něj. Zlínský rodák 
a odchovanec zkusil štěstí i v zámoří, když ve svých 21 letech 
odešel do týmu Los Angeles Kings, který ho draftoval. Za Krále 
nakonec nastoupil k 25 zápasům, ve kterých zaznamenal 2 
góly a 6 asistencí. V roce 2004 se přes moskevský Spartak 
vrátil zpátky do Čech a podepsal smlouvu se Slavii Praha. 
Tam vydržel téměř 7 let. Další štací komplexního beka byla 
brněnská Kometa, kde si v roce 2014 neúspěšně zahrál 
finále proti „svému“ Zlínu. V té době už totiž věděl, že právě 
k ševcům povedou jeho další kroky. Ve Zlíně začal Žižka šestou 
sezónu a druhým rokem obléká dres s kapitánským céčkem.

5
Tomáš Žižka 
obránce, 40 let

TAHOUNI ZLÍNA

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE

OLOMOUC HRADEC ?
HRADEC DJURGÅRDEN      CHL 3:0
HRADEC KARLOVY VARY 5:0
HRADEC ML. BOLESLAV 2:3 p
HRADEC BRNO 2:1 p

POSLEDNÍ ZÁPASY ZLÍNA

ZLÍN SPARTA ?
LITVÍNOV ZLÍN 2:6
ZLÍN TŘINEC 2:4
BRNO ZLÍN 2:3 sn
ZLÍN  PARDUBICE 4:1

SEZONA 2019/20

MOUNTFIELD HK ZLÍN 5:6
ZLÍN MOUNTFIELD HK 0:4

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 206 km  
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Matyáš Hamrlík – 19 let
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Tomáš Žižka – 40 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Jakub Ferenc – 200 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Zdeněk Okál – 176 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Bedřich Köhler – 107 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Matyáš Hamrlík –   75 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26.5 let 

ZMĚNY V TÝMU BĚHEM SEZÓNY

ODCHODY:
Roman Szturc, útočník (Poruba,  
Chance liga – ukončení hostování)
Rickard Palmberg, útočník (Belfast Giants, EIHL)
Marek Čiliak, brankář (HC Kometa Brno - návrat 
z hostování)
Žiga Jeglič, útočník (BK Mladá Boleslav) 

PŘÍCHODY:
Marek Čiliak, brankář (HC Kometa Brno – hostování)
Valentin Claireaux, útočník (Vaasa Sport, SM Liiga)
Žiga Jeglič, útočník (Slovan Bratislava, KHL – zkouška)





SPOUŠŤ STANDY SOUČKA — 11 
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Talentovaný produktivní obránce se narodil v Třinci a od mládežnických 
kategorií reprezentoval Českou republiku. V sezóně 2010/11 byl 
nejproduktivnějším obráncem celé juniorské extraligy a zahrál si 
na MS do 18 let v Bělorusku. V třineckém A-týmu se ale prosazoval 
jen sporadicky, a tak si našel nové angažmá. Vypadalo to, že  si už ve  
20 letech zahraje v barvách pražského Lva ruskou KHL, ale stihl 
nastoupit pouze do jednoho zápasu. Celou sezónu pak působil 

v prvoligovém Ústí a v roce 2013 už zamířil do Litvínova, kde zažil 
zatím největší týmový úspěch v podobě mistrovského titulu. 

Na severu Čech odehrál 4 sezóny a poté posílil Mountfield 
HK. V dresu hradeckých Lvů se zařadil mezi opory zadních 
řad a v průběhu minulé vynikající sezóny odehrál také  
7 zápasů za reprezentaci.

 

 

NAROZEN: 20. 7. 1992

VÝŠKA: 181 cm  | VÁHA: 93  kg  | HŮL: P

       

NÁZOR ODBORNÍKA
Obránce s tvrdou střelou a dobrou  
rozehrávkou pod tlakem. Dokáže  

podpořit útok a svoji střelu zúročit 
při přesilových hrách. Umí využít svých 

parametrů v osobních soubojích. 
 

CO JSEM VE ŠKOLE NEMĚL RÁD PŘI HODINÁCH TĚLOCVIKU?
Šplhání na laně.

JAKOU MUZIKU SI RÁD POSLECHNU?
Klasiku k táborákům.

CO MĚ DOKÁŽE OPRAVDU NAŠTVAT?
Vadí mi nedochvilnost.

JAKÁ FILMOVÁ HLÁŠKA Z JAKÉHO  
FILMU SE MI NEJVÍC LÍBÍ?

 
„Připadá mi, jako by mi na hlavu  

spadla taška s nářadím“  
z filmu Sám doma. 

MŮJ NEJVĚTŠÍ TRAPAS?
Když mě během natáčení poprvé  

v životě píchla včela a navíc  
byla z našeho úlu.
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ZAJÍMAVOST: 
Filip Pavlík je vášnivým sběratelem veteránů.  

V garáži má mimo jiné Škodu 440 Spartak  
z  50. let minulého století. 

 

V LEDNU SKÓRUJEME  

PRO KUBU
Kubík se narodil v listopadu 2018 předčasně  

ve 34. týdnu těhotenství. Týden po porodu mu byla  

diagnostikována vzácná a nevyléčitelná nemoc  

– tuberozní skleróza. Magnetická rezonance  

odhalila mnohočetné nádory v mozku a na srdíčku, 

cysty na ledvinách a lymfedém levé ruky. Po pěti  

týdnech Kubíka pustili domů a od té doby rodina 

tráví čas střídavě doma a v nemocnici. V dubnu 

loňského roku se navíc ještě projevila epilepsie, kvůli  

které přišlo několik týdnů plných záchvatů. Po  

šestitýdenní hospitalizaci v pražské nemocnici Motol  

si mohla vzít rodina syna opět domů. Přes všechno,  

co má Kuba za sebou, je to stále veselé a usměvavé dítě.

Finanční částku z charitativní akce by rodina využila  

na nákup speciálního kočárku a pomůcek. 

SKÓRUJ S NÁMI PRO DOBROU VĚC  

A POMOZ KUBÍKOVI V JEHO DALŠÍM ROZVOJI!

JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK 1 PUK = 1 000 Kč

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC! 

POMOZTE  
HANDICAPOVANÝM DĚTEM!

Prvním prosincovým zápasem startuje stejně jako v minulých letech charitativní akce, 
do které se můžete zapojit i Vy. Pojďme opět pomoci těm, kteří to potřebují!

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést handicapovanému dítěti 1 000 korun. Stačí, 
pokud si v dané hodnotě krátce po vstřelení gólu rezervujete přes webové stránky klubu puk, 
který je vyroben ve speciální edici. Kotouč bude opatřen klubovým logem, logem charitativní 

akce a originálním podpisem hráče, který skóroval. Každý dárce bude za svou podporu 
odměněn dvěma vstupenkami na extraligový zápas a pamětní fotografii s hráči A-týmu.

DO AKCE SE OPĚT ZAPOJÍ TAKÉ HOKEJOVÁ KABINA. Hráči hradeckého 
A-týmu přispějí každému dítěti v jednotlivých měsících částkou 10 000 Kč.
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ÚSPĚCHY: 
 vítěz extraligy 2015 s Litvínovem
 nejproduktivnější obránce U20 2011 s Třincem s Kladnem
 druhý nejproduktivnější obránce extraligy 2018/19 s Mountfieldem HK
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Hradečtí hokejisté nabírají dech do posledních 16 zápasů 
základní části. Pro celý klub i fanoušky Mountfieldu HK je to 

zatím velice zvláštní ročník. Po solidním vstupu do sezóny přišla 
část, kdy se týmu nedařilo. Do dříve pevné domácí „tvrze“ si 
najednou začali soupeři jezdit pro body a došlo také k několika 
změnám v kabině. Na druhé straně je zde ale také neuvěřitelná 
jízda Ligou mistrů, ve které hradečtí Lvi v play off válcovali 
jednoho věhlasného soupeře za druhým, až stanuli těsně pod 
Olympem CHL a zahrají si o titul. Pod trenérskou dvojicí Tomáš 
Martinec – Vladimír Růžička to aktuálně vypadá, že mužstvo našlo 
svou tvář a je připraveno bojovat o dobrý výsledek i v extralize, 
i když bude útočit z nižších pozic než v minulosti. Po výtečně 
zvládnutém semifinálovém duelu Ligy mistrů s Djurgårdenem se 
Vladimír Růžička rozpovídal i na téma „Úroveň českého hokeje“.

VĚDĚLI JSME, ŽE JIM 
BUDEME STAČIT, ŘÍKÁ 
TRENÉR VLADIMÍR RŮŽIČKA

V součtu obou zápasů jste 
Djurgården přehráli 6:1, 
jak moc si toho ceníte?
Musím říct, že mně trošičku 
vadí jedna věc, říkal jsem 
to už klukům po prvním 
semifinálovým zápasu. Myslím 
si, že naše hráče pořád 
trochu podceňujeme a pořád 
vyzdvihujeme švédský hokej, 
nebo finský hokej. Ti hráči jsou 
samozřejmě dobří a mají dobrá 
mužstva, ale podle mě jsou 
i naši hráči dobří. Jednoznačně 
to ukázali. Dokázali to už 
s Mannheimem, dokázali to 
s Zugem, který byl hodně silný, 
dokázali to i s Djurgårdenem. 
Ve Švédsku jsme byli jasně 
lepší, teď byl zápas trochu 
vyrovnanější, protože soupeř 
do toho šel vabank. Konec 
konců jsme dostali za dva 
zápasy jen jeden gól.

Co celkové porovnání 
s českým hokejem? Ani tam 
to nevidíte pesimisticky?
Jasně že ne, není to jen 
o Mountfieldu. Když se podívám 
na poslední čtyři ročníky Ligy 
mistrů, tak naše týmy jsou 
pokaždé v semifinále. A já pořád 
jen čtu, jak máme špatné hráče 
a jak se to tady dělá špatně. 
Musím říct za sebe, že tohle 
mi trošku vadí a určitě s tím 
nesouhlasím. Nechci říkat, že 
je to u nás výborný, ale špatný 
určitě také ne. To si myslím, 
že trochu ovlivňují i novináři, 
jak určité věci podávají. Když 
USA vypadne na světovém 
šampionátu ve čtvrtfinále, 
určitě je nechválí, ale že by 
se na tým snesla obří kritika, 
jak zaostávají za dalšími 
zeměmi, to jsem si nikde 
nevšiml. Pořád mi připadá, že 
všechno strašně moc negativně 
nafukujeme, což je špatně. 
Nerad poslouchám a čtu, že 
se máme cpát do švédského 
hokeje. Ať se na mě nikdo 
nezlobí, ale švédský hokej bych 

nechtěl hrát. Samozřejmě k nim 
mám respekt, mají výborné 
hokejisty. Věděl jsem ale, že 
jim budeme stačit. Dokázali 
jsme to a jsme ve finále.

Jak vidíte porovnání 
úrovně zápasů v domácí 
extralize a v CHL?
Zrovna jsme se o tom bavili, 
už jsem o tom i přemýšlel 
dřív. V Lize mistrů hrajeme 
s Mannheimem, Zugem nebo 
s Djurgaardenem, doma pak 
s Kladnem, Spartou, Brnem, 
Třincem, Libercem. A mně 
přijde, že extraligové zápasy 
jsou pro nás mnohem těžší 
než ty v CHL. Nevím, čím to je. 
Potom jsou asi naše mužstva 
trochu lepší. Není přece  
možné, že tolik let po sobě 
se náš tým dostane 
do semifinále Ligy mistrů  
a my tady pořád říkáme 
jen to, jak se to dělá 
dobře ve Švédsku nebo 
ve Finsku. Jasně, dělají to 
tam dobře, ale my za nimi 
určitě tolik nezaostáváme.

Není to o tom, že extraliga je 
oproti Lize mistrů taktičtější?
Je to možné. My pořád říkáme, 
jak nestačíme bruslařsky 
a podobně, ale když se 
zaměřím čistě na tyto zápasy, 
tak nás fakt nikdo nepřehrál. 
Všichni měli obrovský problém 
s naší hrou ve středním pásmu, 
nemohli se tam dostat a vůbec 
si s tím nevěděli rady. Takticky 
jsou přitom na tom kluby 
ve Švédsku či Švýcarsku hodně 
dobře, mají i kvalitní trenéry. 
Všichni se na to připravují, 
ale naši kluci to zvládají. Pro 
nás bylo obrovskou motivací 
dokázat, že hráči ze Švédska 
nejsou lepší než naši.

Jak velký vliv na tom 
máte jako trenér?
Primárně to hrají hráči, ti 
jsou na ledě. Můžete jim 
nakreslit, co chcete, ale tu 
práci odvádějí oni. V Lize 
mistrů je to parádní. Hodně 
nám pomáhá, že skvěle chytá 
Marek Mazanec. Můj názor je, 
že máme nejlepšího gólmana 
v lize. Trošku mě akorát zaráží, 
že nejsme schopni zahrát 
v extralize to, co v Lize mistrů. 
Ale čeká nás ještě dlouhá 
sezóna, tomu pevně věřím.

Od Vánoc zase hrajete 
atraktivnější, agresivnější 
hokej. Co ta změna?
Musíte se měnit, hra se 
mění. Na čem ale lpíme, je 
dobruslování hráčů dozadu. 
Na tom jsme asi nejvíc 
zapracovali. Haprovalo, kdo 
se bude vracet. Teď už si to 
sedá a my už můžeme být zase 
o něco víc aktivnější směrem 
dopředu a při napadání. Jsme 
spokojení, že se nám už 
v poslední době začalo dařit,  
ale hlavně nesmíme usnout. 
Jenom škoda zápasu s Mladou 
Boleslaví, ten mě mrzí, protože 
jsme si ho prohráli sami. 
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Ve čtvrtek 23. ledna v 16:30 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 23. LEDNA V 16:30 
DO ČPP ARÉNY NA 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 Martina Stehna  
(martin.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 1500 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 
popáté po celé České republice 
a celkově už pošesté. Díky 
dosavadním ročníkům získalo 
první zkušenost s ledním 
hokejem téměř 30 000 dětí. 
Více informací najdete na  
www.pojdhrathokej.cz  
v sekci Týden hokeje.
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