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ŽIVÉ PŘENOSY
z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!





Vážení hokejoví příznivci,

dvěma domácími zápasy vstupují hokejisté Mountfieldu HK do druhé čtvrtiny aktuální 
extraligové sezóny a nutno říci, že tu první zvládli velmi dobře. Hradečtí Lvi posbírali do tabulky 
celkem 28 bodů, což se v úvodních 14 utkáních podařilo pouze v sezóně 2014/15.

Pod Bílou věž zavítají v následujících dvou kolech Liberec a Kladno. Tým Bílých Tygrů zatím 
poměrně překvapivě tápe. Přemožitel Hradce ze čtvrtfinálové série posledního play off 
prohrál devět z posledních deseti soubojů a pouze v polovině z nich dokázal vstřelit víc jak 
jeden gól. Je ale pravdou, že právě jedna branka stačila Severočechům k zisku tří bodů 
na startu sezóny, kdy na domácím ledě urvali vítězství 1:0 s hradeckým celkem.

V úterním duelu se očekává nápor na pokladny ČPP arény, protože do Hradce přijedou 
kladenští Rytíři. Pokud někdo očekával, že Jaromír Jágr bude s blížící se padesátkou na krku 
pouze přívěškem na okrasu, tak se krutě spletl. Hrající legenda je s deseti kanadskými body 
třetím nejproduktivnějším hráčem týmu a s pěti góly nejlepším střelcem. Neradno zapomínat 
také na dalšího velikána nedávných časů slavné NHL – Tomáše Plekance. Útočník s více 
než 1000 starty v zámoří oblékl kapitánský dres a v Kladně produktivitě vévodí.

Pokud si svěřenci Tomáše Martince se dvěma týmy ze spodních příček tabulky na domácím 
ledě poradí, jen potvrdí zatím úspěšný ročník a i nadále budou soupeřit s těmi nejlepšími 
o přední umístění. A před svými skvělými fanoušky hradečtí Lvi umí vítězit, pět výher oproti 
jediné porážce je toho důkazem. Tak pojďme společně vstříc dalším úspěchům! 

Hradec, olééé!!!

Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s.     

HRADEČTÍ LVI 
NASTOUPÍ K SOUBOJI 
ŠELEM A PŘIVÍTAJÍ 
LEGENDY JÁGRA  
S PLEKANCEM
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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
Ladislav Čihák - asistent trenéra
Petr Svoboda - asistent trenéra
Michal Tvrdík - kondiční trenér
Robert Horyna - trenér brankářů
Patrik Stehno - videotrenér

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

1 Lukeš Štěpán 1996 ČR 13 785 351 328 1,76 93,45 3

31 Kiviaho Henri 1994 Finsko 1 60 23 20 3 86,96 0

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

12 McCormack Graeme 1991 Kanada 14 2 9 11 1 4

55 Blain Jérémie 1992 Kanada 14 4 2 6 8 6

45 Pavlík Filip "A" 1992 ČR 14 1 1 2 -4 12

10 Gaspar Michael 1999 ČR 13 0 2 2 0 0

72 Jank Bohumil 1992 ČR 11 1 0 1 4 6

29 Kalina Petr 1997 ČR 14 0 1 1 -1 2

41 Šalda Radim 1999 ČR 4 0 0 0 -1 0

77 Nedomlel Richard 1993 ČR 14 0 0 0 8 4

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

70 Smoleňák Radek "C" 1986 ČR 14 6 5 11 0 14

94 Perret Jordann 1994 Francie 14 5 5 10 9 9

26 Jergl Aleš 1994 ČR 14 4 5 9 4 4

17 Oksanen Ahti 1993 Finsko 14 3 6 9 9 4

6 Cingel Lukáš  1992 Slovensko 13 3 3 6 2 4

30 Lev Jakub "A" 1990 ČR 14 3 3 6 -1 18

21 Lalancette Christophe 1994 Kanada 13 2 4 6 4 2

33 Klíma Kevin 1997 USA 13 1 4 5 0 10

67 Klíma Kelly 1989 USA 8 1 2 3 -1 10

32 Orsava Jakub 1991 ČR 14 1 2 3 -6 8

42 Koukal Petr 1982 ČR 13 1 1 2 -1 6

62 Pilař Radek  1996 ČR 14 0 1 1 -1 4

51 Šimek Pavel 2005 ČR 1 0 0 0 0 0

69 Štohanzl Martin 1999 ČR 3 0 0 0 0 2

63 Lamper Patrik 1993 Slovensko 6 0 0 0 -1 0
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REALIZAČNÍ TÝM

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

60 Kváča Petr 1997 ČR 11 667 353 327 2,34 92,63 1

31 Pavelka Jaroslav 1993 ČR 3 182 89 80 2,97 89,89 0

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

5 Šmíd Ladislav "A" 1986 ČR 14 2 4 6 1 12

43 Vitásek Ondřej 1990 ČR 13 2 1 3 0 4

44 Rosandič Mislav 1995 Chorvatsko/SR 13 0 3 3 1 8

23 Melancon T. J. 1996 Kanada 14 0 3 3 1 2

29 Ivan Michal 1999 SR 14 1 0 1 -2 8

6 Derner Lukáš 1983 ČR 14 0 1 1 -6 16

73 Štibingr Jan 2000 ČR 4 0 0 0 -1 2

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

41 Filippi Tomáš 1992 ČR 14 5 5 10 3 20

21 Klepiš Jakub 1984 ČR 12 4 2 6 2 6

53 Vlach Jaroslav 1992 ČR 10 3 2 5 -7 16

16 Birner Michal "A" 1986 ČR 14 1 4 5 -2 2

45 Ordoš Jan 1996 ČR 14 1 3 4 -1 2

71 Najman Adam 2001 ČR 14 1 2 3 6 2

77 Faško-Rudáš Martin 2000 SR 14 0 3 3 3 10

18 Rychlovský Jakub 2001 ČR 14 1 1 2 -1 4

26 Jelínek Petr "C" 1984 ČR 14 1 0 1 -1 4

12 Gríger Dávid 1994 SR 14 1 0 1 -6 6

69 Zachar Marek 1998 ČR 14 1 0 1 -6 2

8 Šír Jan 2000 ČR 11 0 1 1 0 4

15 Klapka Adam 2000 ČR 4 0 0 0 -1 0

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Bílí Tygři Liberec, s.r.o., Jeronýmova 494/20, 460 07 Liberec 
  modrá a bílá  
  www.hcbilitygri.cz

Patrik Augusta - hlavní trenér
Jiří Kudrna - asistent trenéra
Aleš Pařez - kondiční trenér
Aleš Vladyka - videotrenér
Martin Láska - trenér brankářů
Tomáš Krupka - vedoucí mužstva

Jan Plodek - kustod
Aleš Vála - kustod
Vítek Jančařík - fyzioterapeut
MUDr. Dušan Morman - lékař 
MUDr. Roman Mizera - lékař
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RYTÍŘI KLADNO

Hokej Kladno s.r.o., Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno
Klubové barvy: modrá a bílá
www.rytirikladno.cz

REALIZAČNÍ TÝM

David Čermák - trenér a sportovní manažer
Jiří Burger - trenér
Jeff Paul - trenér
Jan Kregl - trenér
Michael Obrtel - kondiční trenér
Radek Jirátko - trenér brankářů a videotrenér

Václav Blažek - vedoucí mužstva
Vladimír malý - masér
Jiří Jelínek - kustod
Petr Routner - fyzioterapeut
MUDr. Vladislav Barták - lékař
MUDr. Petr Fulín - lékař

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

29 Bow Landon 1995 Kanada 14 837 480 430 3,58 89,58 0

38 Stahl David 1998 ČR 1 20 13 10 9 76,92 0

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

63 Baránek Marek 1995 ČR 10 2 3 5 -5 22

44 Dotchin Jake "A" 1994 Kanada 14 1 4 5 -5 8

22 Suchánek Jakub 1984 ČR 9 1 3 4 -1 2

3 Wood Kyle 1996 ČR 12 1 1 2 -4 2

61 Donaghey Cody 1996 Kanada 14 1 1 2 -5 10

4 Kehar Martin 1994 ČR 14 0 2 2 -6 8

23 Nilsen Hakon 1998 Norsko 10 0 1 1 -3 8

26 Ticháček Jiří 2003 ČR 5 0 0 0 2 0

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

14 Plekanec Tomáš "C" 1982 ČR 14 4 10 14 -2 14

77 Hlava Nicolas 1994 ČR 14 4 7 11 3 12

68 Jágr Jaromír 1972 ČR 12 5 5 10 3 14

59 Kubík Adam "A" 1998 ČR 12 4 2 6 -3 14

79 Kristo Danny 1990 USA 14 3 3 6 -3 4

24 Filip Matyáš 2000 ČR 14 3 2 5 -1 6

69 Račuk Marek 1992 ČR 14 2 2 4 -6 11

88 Beran Matěj 1993 ČR 14 1 2 3 -8 8

92 Strnad Jakub 1992 ČR 8 1 1 2 -2 0

21 Dvořáček David 1992 ČR 11 1 1 2 -10 0

17 Ciampini Daniel 1990 Kanada 3 1 0 1 0 2

43 Melka Antonín 1990 ČR 5 0 1 1 -3 4

8 Machala Ondřej 1999 ČR 2 0 0 0 -1 0

83 Bílek Vítězslav 1983 ČR 3 0 0 0 -1 0

89 Bláha Ondřej 2000 ČR 6 0 0 0 -1 0

19 Hajný Jakub 1996 ČR 9 0 0 0 -2 0

10 Pitule Tomáš 1989 ČR 14 0 0 0 -7 0

6 — SESTAVY





Klub vznikl na severu Čech v roce 
1934. Po druhé světové válce 
se zrodily 3 oddíly: Rapid, Slavia 
a SNB, ze kterých se pak staly 
dva, a to Jiskra Kolora a Tatran.

V roce 1956 se v Liberci postavil 
nový zimní stadion a kluby se 
dohodly na sloučení a změně 
názvu na Lokomotiva Liberec. 
OD roku 1961 nesl klub název 
Stadion Liberec. V roce 1970 si 
klub přidal do názvu písmenka 
PS. Od roku 1985 se úroveň 
dospělého libereckého hokeje 
začala snižovat. Dlouhodobě 
hráli Bílí Tygři až ve třetí 
nejvyšší soutěži. Na přelomu 
tisíciletí se ze strany vedení 
i sponzorů zvedla snaha 
o zavedení nové image klubu. 

21. 8. 2000 byla odsouhlasena 
změna názvu, který je platný 
až do současnosti – Bílí tygři 
Liberec. V sezóně 2001/02 
skončil Liberec po základní části 
1. ligy na prvním místě. V play 
off se přes Kadaň, Chomutov 
a Jihlavu probojoval až k baráži 
o nejvyšší hokejovou soutěž, 

ve které zdolal Kladno 3:1 
na zápasy a postoupil mezi 
nejlepších 14 hokejových celků 
České republiky. V extralize se 
od té chvíle drží až doposud.

V roce 2004 se za mořem 
nehrála NHL, a proto byla česká 
extraliga obohacena o mnoho 
hráčů. Do Liberce přišel Milan 
Hnilička a na hostování dorazili 
také Jiří Fischer, Radim Vrbata, 
Aleš Kotalík, Václav Nedorost 
a Jaroslav Modrý. I díky nim 
Liberec skončil po základní části 
pátý, což znamenalo premiérovou 
účast v play off extraligy. V něm 
Bílí Tygři ve čtvrtfinále zdolali 
favorizovanou Slavii Praha 4:3 
na zápasy. V semifinále ale 
nestačili na Pardubice. Stejnou 
pozici, tedy bronzovou, obsadili 
Bílí Tygři také o dva roky později.

Snovou sezónu prožili Bílí Tygři 
před šesti lety. Způsobem start – 
cíl opanovali celý ročník Tipsport 
extraligy a naprosto zaslouženě 
získali nejen Prezidentův pohár 
pro nejlepší tým po základní části, 
ale i pohár Masarykův určený 

šampionům extraligy. Mistrovský 
titul slavil Liberec poprvé v historii!

V sezóně 2016/17 patřili Bílí 
Tygři coby obhájci trofeje opět 
mezi hlavní favority na titul, což 
potvrzovali v průběhu celého 
ročníku. Podruhé v řadě získali 
Prezidentův pohár. V play 
off si Liberec nejprve poradil 
s Plzní 4:2 a v semifinále 
stejným poměrem přehrál také 
ambiciózní Chomutov. Samotné 
finále se ale stalo nečekaně 
jednoznačnou záležitostí. Bílí 
Tygři neuhráli proti Brnu ani 
jeden zápas a sen o obhajobě 
se tak rychle rozplynul.

Následující ročník neměl 
Liberec ideálně rozjetý. Bílí 
Tygři se po většinu času drželi 
ve spodní polovině tabulky. 
Od příchodu Marka Kvapila se 
ale mužstvo zvedlo a v předkole 
play off vyřadilo 3:0 na zápasy 
Spartu. Následná čtvrtfinálová 
série s Mountfieldem HK byla 
nesmírně dramatická. Liberec 
vedl 3:2 na zápasy, ale poslední 
dva duely patřily Hradci.

Sezónu 2018/19 odehráli Bílí 
Tygři v základní části výtečně. 
Především svými výkony 
v druhé polovině sezóny získali 
s náskokem dvou bodů před 
Třincem Prezidentův pohár. Tým 
táhnul především Marek Kvapil, 
který byl s 57 body druhým 
nejproduktivnějším hráčem 
extraligy. V play off to nejprve 
vypadalo na podobnou jízdu. 
Ve čtvrtfinále Liberec smetl Mladou 
Boleslav, poradil si i s obhájcem 
titulu z Brna 4:2 na zápasy, ale 
ve finále padla kosa na kámen. 
Titul nakonec slavil Třinec. Poté 
skončil na pozici hlavního trenéra 
úspěšný Filip Pešán, který se 
stal šéftrenérem Českého hokeje 
a následně hlavním koučem 
národního týmu. V Liberce ho 
vystřídal Patrik Augusta. 

Bílí Tygři z Liberce patří v posledních sezónách k nejlepším týmům 
extraligy. Pravidelně postupují do bojů o Masarykův pohár, 

který také v roce 2016 historicky poprvé získali. Od té doby se v pěti 
následujících ročnících třikrát probojovali až do finále, ale další titul 
zatím nepřidali. V minulé sezóně se stali ve čtvrtfinále přemožitelem 
hradeckých Lvů, ovšem v poslední sérii nestačili na Třinec. Novou 
sezónu ovšem začal Liberec rozpačitě a po devíti porážkách 
z posledních deseti utkání je na spodních příčkách tabulky.

8 — VIZITKA SOUPEŘE



       
TAHOUNI LIBERCE

Rodák z Prahy je synem Tomáše Jelínka, který 
s česko-slovenskou reprezentací vybojoval bronz 
na OH v roce 1992 a další tři stejné kovy na světových 
šampionátech. Petr Jelínek byl dlouhou dobu spojen 
především s pražskou Slavií, kde odmalinka hokejově 
vyrůstal. Už v dorosteneckém věku se ukazoval jako 
velký bojovník a srdcař. Jako junior sbíral zkušenosti 
v zámořské WHL. Po návratu si připsal také 9 startů 
za Hradec Králové v 1. lize. V roce 2014 podepsal 
smlouvu v Liberci, kde dostal více prostoru a tím se 
také výrazně zvedla jeho produktivita. Do té doby 
nepřekonal hranici 20 kanadský bodů, následně 
ve čtyřech sezónách pokaždé pokořil „třicítku“. 
Poslední dva roky se zarputilý útočník více zaměřuje 
na plnění defenzivních úkolů a je také týmovým 
mentorem. Od roku 2018 nosí kapitánský dres.

26
Petr Jelínek, 
37 let, útočník

ZMĚNY V TÝMU

ODCHODY:
Ronald Knot, obránce (Nižněkamsk, Rusko)
Tomáš Hanousek, obránce (Karlovy Vary)
Tomáš Havlín, obránce (Karlovy Vary)
Adam Musil, útočník (Pardubice)
Radan Lenc, útočník (Chabarovsk, Rusko)
Michal Bulíř, útočník (Plzeň)
Jiří Průžek, útočník (Karlovy Vary)
Tomáš Záborský, útočník (Schwenninger, Německo)

PŘÍCHODY:
Michal Ivan, obránce (Zvolen, Slovensko)
Thomas Melancon, obránce (Zvolen, Slovensko)
Jan Ordoš, útočník (Oskarshamn, Švédsko)
Jakub Klepiš, útočník (Kometa Brno)
Martin Faško-Rudáš, útočník (B. Bystrica, Slovensko)
Tomáš Záborský, útočník (SaiPa, Finsko)

POSLEDNÍ ZÁPASY LIBERECE 

VÍTKOVICE LIBEREC 1:0 p

BRNO LIBEREC 3:1
LIBEREC SPARTA 2:3 sn

LIBEREC Č. BUDĚJOVICE 3:2
PLZEŇ LIBEREC 3:1

Rodák z Frýdlantu patří mezi nejslavnější odchovance 
libereckého hokeje. Už od dorosteneckých kategorií 
dostával šanci i v reprezentačních výběrech. Brzy se 
tak dostal do hledáčku skautů z NHL a v roce 2004 
byl draftován týmem Mighty Ducks of Anaheim jako 
celková devítka. V dresech kanadských klubů Edmonton 
Oilers a Calgary Flames odehrál ofenzivně laděný 
obránce s výbornou rozehrávkou téměř 600 utkání. 
Další Šmídovu kariéru však poznamenalo nepříjemné 
zranění zad. Ročník 2016/17 musel zcela vynechat 
a po uzdravení se rozhodl pro návrat do Liberce, kde 
s Bílými Tygry vybojoval stříbrné medaile. I v dalších 
sezónách patřil Šmíd ke klíčovým bekům klubu. 
V minulém ročníku se ale objevily problémy s krční 
páteří, zkušený obránce odehrál jen 26 zápasů a musel 
na operaci páteře. V nové sezóně už je opět v pořádku.

Ladislav Šmíd 
35 let, obránce

5

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE 

Č. BUDĚJOVICE HRADEC 4:3
HRADEC VÍTKOVICE 4:2
LITVÍNOV HRADEC 3:4
HRADEC BRNO 3:0
SPARTA HRADEC 2:3 sn

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
VZÁJEMNÝ ZÁPAS 2021/22

Ofenzivní útočník je odchovancem pražské Slavie, 
se kterou už v 19 letech získal mistrovský titul. Ihned 
poté zkusil štěstí v zámoří, kde během tří sezón 
slavil v AHL Calder Cup a v dresu Washington 
Capitals odehrál 66 utkání v NHL. V roce 2008 se 
vrátil do svého mateřského klubu a byl z toho další 
titul, ke kterému už pomohl jako nejproduktivnější 
hráč vyřazovací části. Týmové úspěchy Klepiš sbíral 
také během své šestileté štace v KHL. Nejprve hrál 
v Omsku po boku Jágra a poté zamířil do Ufy, kde 
zvedl nad hlavu hned dvakrát Gagarinův pohár. 
Následovaly štace ve Lvu Praha, Färjestadu, Třinci 
a od roku 2015 v Mladé Boleslavi, kde zakotvil na tři 
sezóny. Jeden ročník si vyzkoušel také v barvách 
brněnské Komety, ale v létě vyslyšel volání Bílých 
Tygrů. Na severu Čech totiž potřebovali doplnit 
síly po odchodu několika opor. V posledních třech 
sezónách si Klepiš udržuje konzistentní produktivitu 
kolem 30 kanadských bodů. Za reprezentaci odehrál 
98 utkání a v roce 2010 získal světové zlato.

21
Jakub Klepiš 
35 let, útočník

LIBEREC MOUNTFIELD HK 1:0

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 98 km  
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Lukáš Derner - 38 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Jakub Šedivý - 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Adam Klapka - 201 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Marek Zachar - 175 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Adam Klapka - 108 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Martin Faško-Rudáš - 73 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 26.5 roků 

OPORY TÝMU — 9 



PROHLÍDKY KOSTELA SV. MIKULÁŠE

28. ŘÍJEN

11. LISTOPAD

14.00 - 15.00 nekomentované prohlídky

15.00 komentovaná prohlídka s Ing. arch. Janem Faltou

1&.00 komentovaná pro�házka Jiráskovými sady

       zakončená prohlídkou kostela sv. Mikuláše

Kalendář akcí
kostelsvatehomikulase.cz

Individuální prohlídky
pro skupiny nad 10 osob

ob�ednávky na tel.: � 420 702 256 633 �9 - 1& hod)

Kontakty
+ 420 702 256 633
kostel@adalbertinum.cz

Vstupenky 
www.hkpoint.cz
infocentrum (Eliščino nábřeží 626) 

(mimo vypsané termíny) 

Omezené kapacita komentovaných prohlídek/procházek. Vstupenky je třeba mít zakoupené v předprodeji přes www.hkpoint.cz.





7029 Petr KALINA
O B R Á N C E narozen: 9. 7. 1997 / výška: 187 cm / váha: 89 kg / hůl: levá
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narozen: 9. 7. 1997 / výška: 187 cm / váha: 89 kg / hůl: levá

Nenápadný obránce, který 
odvede spoustu černé práce.  
I on umí podpořit útok  
a zodpovědně brání.

NÁZOR ODBORNÍKA: 

Spolehlivý obránce začínal s hokejem v Roudnici nad Labem, kde se také narodil. Jako každý malý kluk 
chtěl dávat góly a začínal na pozici útočníka. Postupně ho ale trenéři přesvědčili o tom, že má vlohy být 
výborným bekem a Petr Kalina se tak přeorientoval do zadních řad. Netrvalo dlouho a talentovaného 
hráče si vyhlédla pražská Sparta, kde to dotáhl až do reprezentace v mládežnických kategorií. Výborně 
vstoupil také do dospělé kategorie a pod sparťanským trenérem Kruppem patřil ke klíčovým obráncům 
týmu. Ve dvou utkáních oblékl také národní dres. V posledních dvou sezónách ale dostával postupně stále 
menší porci minut na ledě a rozhodl se pro změnu. V létě se stal jednou z nových tváří Mountfieldu HK, 
kde se opět setkal se svým bývalým spoluhráčem ze Sparty obráncem Blainem. Petr Kalina je už dva a půl 
roku otcem, s přítelkyní mají dceru Miu.

-  v sezóně 2015/16 získal jako extraligový nováček s týmem pražské Sparty 
stříbrnou medaili

 -  v roce 2016 slavil zisk stříbrných medailí s juniorským výběrem  
na Memoriálu Ivana Hlinky

ÚSPĚCHY:

CO MÁM NA HOKEJI NEJRADĚJI?
Jednoznačně vítězství.

K JAKÉ ČINNOSTI BY MĚ NIKDO NEPŘEMLUVIL?
 Nikdo by mě nepřemluvil k žehlení prádla.

KTERÝCH 5 VĚCÍ BYCH SI VZAL NA OPUŠTĚNÝ OSTROV?

Trvanlivé potraviny, sirky, nůž, vodu a pruty na ryby.

JAKOU JSEM DOSTAL PRVNÍ POZNÁMKU VE ŠKOLE?
 Za to, že jsme s kamarádem vysadili dveře  

na záchodě. Tuším, že ve třetí třídě.

KTERÉ ZVÍŘE SE MI V PŘÍRODĚ LÍBÍ  
    NEJVÍC A PROČ?

 Lev, protože je pro mě symbolem síly.

Nebýt hokejistou, stal by se Petr Kalina pravděpodobně automechanikem. 
Svému otci i v současnosti ve volných chvílích pomáhá v autodílně, kde 
nedávno dělali generálku motoru jeho auta. V budoucnu by si chtěl jednou 
pořídit veterána z 80. let minulého století BMW e30.

ZAJÍMAVOST:
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Když se v listopadu roku 1924 
několik nadšenců rozhodlo 
založit v Kladně hokejový oddíl, 
ještě nemohli tušit, k jakému 
fenoménu pokládají základní 
kámen. Kladno, léta proslulé 
jen jako město uhlí a oceli, se 
v budoucnu mělo stát jednou 
z největších bašt českého hokeje.

Cesta z hokejového pravěku 
na československý trůn trvala 
kladenským hokejistům přesně  
35 let. V roce 1959 hráči tehdejšího 
SONP Kladno poprvé zvedli nad 
hlavu mistrovskou trofej a narušili 
nadvládu Rudé hvězdy Brno. Tým 
se radoval z úspěchu na Štvanici, 
protože kladenský zimní stadion 
procházel rekonstrukcí, při níž se 
mu dostalo úplného zastřešení.

Pět z celkem šesti titulů získali 
hokejisté s paní Poldi na prsou 
v sedmdesátých letech, kdy 
slavná generace Nového, Nováka, 
Pospíšila, Kaberleho a mnoha 
dalších skvělých hráčů vyhlásila 
„zlatou pětiletku“. Mistry ČSSR 
se Kladno stalo v letech 1975, 
1976, 1977, 1978 a 1980. Kladno 
v tu dobu válcovalo soupeře 

i na mezinárodní scéně. Světový 
punc dalo místnímu hokeji vítězství 
v Poháru mistrů evropských 
zemí ale i zámořská mise. 
Posíleni o několik reprezentantů 
Kladeňáci porazili Chicago Black 
Hawks a Toronto Maple Leafs.

V první polovině osmdesátých 
let přišel pád. Největší hvězdy 
týmu dostaly šanci zahrát si 
v zahraničí a Poldinka střídala 
pády a návraty do nejvyšší 
soutěže. V mládežnických týmech 
se ale v neobvykle hojném počtu 
začala objevovat jména, která se 
později zlatým písmem zapsala 
do dějin světového hokeje. 
K prvnímu zápasu mezi dospělými 
nastoupil v roce 1988 tehdy 
teprve šestnáctiletý Jaromír Jágr. 
O dva roky později se talentovaný 
mladíček vydal se na svou 
impozantní cestu do zámoří.

Nejblíže k sedmému mistrovskému 
titulu měli kladenští v polovině 
90. let. Silný tým předváděl pod 
taktovkou legendární Blue-line 
Patera-Procházka-Vejvoda 
nádherný kombinační hokej. 
Všechny naděje však vzala 

promarněná pětizápasová série se 
Zlínem. Po pádu letitého garanta 
kladenského hokeje oceláren 
Poldi se navíc oddíl začal dostávat 
do stále více problematické 
finanční situace a talentované 
mužstvo se postupně rozpadalo. 
Úplný krach odvrátil v kritické 
chvíli Jaromír Jágr starší, jenž se 
postavil do čela slavného klubu.

I tak ale přišla hubená léta, 
která vyvrcholila sestupem 
z nejvyšší soutěže v roce 2002. 
Ani třetí sestup však kladenský 
hokej nepohřbil. Hned za rok 
město zažilo obrovskou euforii 
při návratu zpět do extraligy 
a v dalších letech se v Kladně 
dvakrát hrálo čtvrtfinále play-off.

Do ročníku 2011/12 vstoupil 
kladenský hokejový klub s novým 
logem a názvem Rytíři Kladno. 
Jeho většinovým vlastníkem 
se stal Jaromír Jágr, který 
v nelehké chvíli ve spolupráci se 
Statutárním městem Kladnem 
převzal žezlo po svém otci. Druhá 
sezóna Rytířů nabídla památné 
hokejové zážitky. Kladenský 
klub dokázal do svých služeb 
povolat nejvíce hráčů z NHL 
a poskládal kompletní zámořskou 
formaci ze svých odchovanců 
v čele s Jaromírem Jágrem. O to 
tvrdší byl bohužel pád z extraligy 
do druhé nejvyšší soutěže, který 
přišel v sezoně 2013-14. 

Po dlouhých pěti letech se Rytíři 
dokázali vrátit mezi elitu. Pod 
taktovkou hrajícího majitele 
Jaromíra Jágra a jeho parťáka 
Tomáše Plekance se velký návrat 
slavil v dubnu 2019 po vítězném 
utkání v Českých Budějovicích. 
Památný duel vyšperkoval 
47letý Jágr čtyřmi góly!

Extraligová příslušnost byla ale 
pouze roční, protože Kladno 
těžce nezvládlo poslední čtvrtinu, 
kdy prohrálo 11 zápasů v řadě.

Rytíři zvládli po pádu rychlý návrat do extraligy. Ve finálové sérii to 
vypadalo, že se mezi elitu dostane jihlavská Dukla, která vedla 

2:0 a poté 3:2 na zápasy. Kladno ale v čele s hrajícím majitelem klubu 
Jaromírem Jágrem sérii vyrovnalo a klíčový sedmý duel vyhrálo 5:2. 
Cíl pro aktuální ročník mají Rytíři jasný – vyhnout se sestupu a udržet 
v Kladně extraligu i pro další ročník. Pomoci by tomu měly i posily ze 
zámoří, kterých Slavná 68 přivedla do klubu šest. Kvůli rekonstrukci 
haly se ale mužstvo musí vypořádat s tím, že k domácím zápasům 
nastupuje v Chomutově.
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VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 139 km  
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Jaromír Jágr – 49 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: Jiří Ticháček – 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Kyle Wood – 201 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Jiří Ticháček – 175 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Jaromír Jágr – 115 kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Jiří Ticháček – 77 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 27.5 roků 

PŘÍCHODY DO TÝMU

Hakon Nilsen, útočník (Manglerud, Norsko)
Tomáš Král, brankář (Litoměřice, Chance liga)
Danny Kristo, útočník (Augsburg, Německo)
Daniel Ciampini, útočník (Innsbruck, Rakousko)
Kyle Wood, obránce (Frankfurt, Německo)
Cody Donaghey, obránce (Aalborg, Dánsko)
Jake Dotchin, obránce (San Antonio, AHL, USA)
Landon Bow, brankář (Texas, AHL, USA)
Matěj Beran, útočník (Litoměřice, Chance liga)
Marek Beránek, obránce (Košice, Slovensko)
Jakub Strnad, útočník (Mladá Boleslav)

TAHOUNI KLADNA

POSLEDNÍ ZÁPASY KLADNA 

SPARTA KLADNO 3:4 sn

KLADNO BRNO 5:6 p

MLADÁ BOLESLAV KLADNO 3:0
KLADNO PLZEŇ 1:8
PARDUBICE KLADNO 4:3 sn

Vedle Jaromíra Jágra druhá hrající hokejová legenda 
a kladenský odchovanec. Jeho cesta do zámoří nebyla 
tak přímočará, protože místo na výsluní si musel  
vydobýt přes farmářský tým Montrealu Canadiens. 
Po třech letech se ale na soupisku slavného klubu  
dostal a poté na ní vydržel dlouhých 13 sezón, když  
8 let byl asistentem kapitána. V závěru zámořské kariéry 
si na část sezóny odskočil do konkurenčního Toronta, 
aby se pak na poslední tři zápasy vrátil. Právě včas, 
protože v dresu Montrealu stihl odehrát 1000 zápas 
v NHL a v něm vsítil svůj poslední gól ve slavné lize. 
Na své zámořské pouti nasbíral „Pleky“ v dresu Canadiens 
606 kanadských bodů, další dva přidal za Maple Leafs. 
Populární se stal v Kanadě také tím, že s oblibou nosil 
roláky. Po návratu domů střídavě pomáhal Kladnu 
v nižší a extraligovému Brnu v nejvyšší soutěži. Po pádu 
Rytířů podepsal smlouvu se svým rodným klubem, který 
po roce vrátil mezi elitu v roli kapitána. V partnerském 
životě se mu po boku vystřídaly dvě Lucie. Se zpěvačkou 
Vondráčkovou má dva syny, se současnou manželkou 
a bývalou tenistkou Šafářovou dceru Leontýnu.

Tomáš Plekanec 
38 let, útočník

14

VZÁJEMNÉ 
ZÁPASY
VZÁJEMNÉ ZÁPASY 2019/20

KLADNO MOUNTFIELD HK 2:5
MOUNTFIELD HK KLADNO 2:1 p

KLADNO MOUNTFIELD HK 3:1
MOUNTFIELD HK KLADNO 4:1

Hrající legenda. Jeden z nejlepších hokejistů 
světa všech dob. Obrovský talent pravého křídla 
se smrtícími útočnými instinkty se projevoval 
od útlého mládí. Už v 16 letech nastoupil 
do extraligového zápasu. O dva roky později 
se stal celkovou pětkou draftu NHL, kde si ho 
vybrali Pittsburgh Penguins. Start v nejlepší 
soutěži světa měl fantastický. Po boku Maria 
Lemieux získal hned v prvních dvou letech 
nejcennější hokejovou trofej – Stanley Cup. 
Pětkrát v NHL pokořil hranici 100 kanadských 
bodů v základní části. Pětkrát získal trofej Arta 
Rosse pro vítěze produktivity a neminula ho ani 
Hart trophy - cena pro nejužitečnějšího hráče 
sezóny, na kterou byl nominován celkem 6x. 
V NHL ještě oblékl dresy týmů Washington 
Capitals, New York Rangers, Philadelphia 
Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey 
Devils, Florida Panthers a Calgary Flames. Výčet 
Jágrových úspěchů v NHL by byl určitě mnohem 
vyšší, pokud by si na tři sezóny neodskočil 
do KHL, kde hájil barvy celku Avangard Omsk. 
Po návratu do Kladna v roce 2018 přemohl 
zdravotní problémy, pomohl Rytířům jako majitel 
i hráč dvakrát k návratu do extraligy a svým 
uměním ohromuje i ve svých 49 letech. Jaromír 
Jágr je také členem Triple Gold Clubu, který 
sdružuje hráče, jež vyhráli všechny tři hlavní 
hokejové soutěže – Stanley Cup, OH a MS.

68
Jaromír Jágr 
49 let, útočník 

VZÁJEMNÝ ZÁPAS 2021/22

KLADNO MOUNTFIELD HK 0:3
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NA TRÉNINKY SE NÁM 
MOC NECHTĚLO, ALE TÁTA  
NEPOVOLIL, ŘÍKÁ  
KEVIN KLÍMA

Poprvé jsme se s bráchou 
postavili na brusle v Čechách, 
když jsme byli u prarodičů. 
Na zimák nás vzal děda, to 
bylo v Kadani, kde jsme se 
naučili bruslit. Narodili jsme se 
ale v Tampě, kde chvíli před tím 

hrál táta hokej. Později jsme se 
přestěhovali do Detroitu a tam 
také chodili trénovat. Táta nás 
do toho hodně tlačil, pamatuju si, 
že se nám nejdřív moc nechtělo 
chodit ráno a odpoledne 
na tréninky, ale táta nepovolil.

R    ychlonohý útočník Kevin Klíma má za sebou v barvách 
hradeckého týmu dva roky. Přišel krátce po začátku 

předminulé sezóny z pražské Sparty na hostování a nakonec 
z toho na východě Čech vznikla spolupráce na delší období. 
V krajském městě se postupně zabydlelo i Kevinovo dvojče 
Kelly. Oba sourozenci vyrůstali ve Spojených státech, kde 
hrál ve slavné NHL jejich otec Petr. O osudu bratrů tak bylo 
rozhodnuto.

S bratrem Kellym jste hráli 
v jednom týmu často?
V Americe vlastně pořád. 
Během šesti let jsme prostřídali 
asi sedm týmů od amerických 
juniorských až po kanadské 
v rámci AHL, kde už jsme 
podepisovali profesionální 
smlouvy. Stále jsme hráli spolu 
a v prvních letech jsme dokonce 
měli i hodně podobné statistiky.

Ty ses ale najednou rozhodl 
jít jinou cestou. Proč?
Na farmě jsme nedostávali 
tolik prostoru a šance, že 
se dostaneme do NHL, 
nebyla příliš velká. Cítil 
jsem, že potřebuji změnu 
a taky jsem chtěl hrát ten 
evropský bruslivý hokej.

Vracel ses po dlouhé době, 
bylo to hodně těžké?
Na začátku docela jo, protože 
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jsme tolik doma nemluvili česky 
a špatně jsem se vyjadřoval. 
Když máte český původ, tak 
každý čeká, že se domluvíte 
úplně v pohodě, takže na tom 
jsem musel hodně zapracovat.

A zázemí jsi opět 
našel u prarodičů?
První měsíc jsem bydlel u babičky, 
ale pak jsem si sehnal byt 
a staral se o sebe sám. Později 
za mnou přiletěla přítelkyně, 
takže to nebylo tak složité.

Složitější to ale asi bylo 
na Spartě, kdes příliš 
neprosadil, že?
Snažil jsem se makat, na začátku 
to nebylo špatný. Začínal 
jsem v Kadani a pak se dostal 
do extraligy v Chomutově 
a ve Spartě. V pražském týmu 
jsem se ale na začátku další 
sezóny nedostával do sestavy, 
tak mě poslali na hostování 
do Hradce. Všechno, co se 
v životě stane, má svůj důvod. 
Takhle to prostě mělo být. 
V Hradci jsem dostal mnohem víc 
důvěry a jsem rád, že jsem tady 
později podepsal novou smlouvu.

Co říkala na stěhování 
do Čech Tvá přítelkyně?
Ze začátku z toho moc nadšená 
nebyla, vůbec netušila, co má 
čekat. Bylo to pro ni hodně 
těžké, ale zvládla to. V týmu je 
tady hodně cizinců s partnerkami 
z jiných zemí a to jí pomohlo. 
Samozřejmě se zná také 
s přítelkyní Kellyho a navíc 
teď se rozhodně nenudí.

Máš pravdu, narodil se 
vám syn. Jaká to pro 
Tebe byla změna?
Velká. Hodně se mi změnil 
život, všechno je úplně nové. 

Ale užívám si to. Člověk přijde 
z tréninku nebo ze zápasu 
a najednou jde celá práce 
bokem. Změní se ti životní 
hodnoty. Najednou je na prvním 
místě rodina a ostatní věci už 
nejsou tolik důležité jako dřív.

Už druhým rokem hraješ 
v útoku s Alešem Jerglem 
a Jordannem Perretem. 
Jak si vyhovujete?
Je to skvělý, rozumíme si. Myslím 
si, že jsme se v lajně sešli tři 
bruslaři, ale i tak jsme každý 
trochu jiný. Jordy je silný, velký 
bojovník, nebojí se jít do souboje 
a hodně toho odmaká. Jerglis 
má výbornou střelu i přihrávku 
a já se snažím rozjíždět akce 
a trochu to jistit i vzadu. Myslím, 
že nám to funguje a mohli 
bychom být hodně produktivní.

No a nakonec jsi opět 
v jednom týmu s Kellym. Bylo 
to pro vás hodně důležité?
Teď už jsme ve věku, kdy se 
dokážeme o sebe postarat 
každý sám a bereme to s větším 
nadhledem, než kdyby nás 

rozdělili v dětském období. Ale 
samozřejmě jsme měli oba radost, 
že můžeme být zase spolu.

Herní styl se změnil, hrajete 
pohlednější hokej a zatím 
se vám daří i vyhrávat. 
Čekal jsi, že to půjde takto 
dobře hned od začátku?
Vždycky jsem věděl, že jsme silný 
tým a máme na to, abychom 
se mohli měřit s těmi nejlepšími. 
Tahle hra nám vyhovuje, máme 
na to typy hráčů. Věřím, že nám 
to vydrží i v další části sezóny.

Nastoupíte proti Liberci, 
kterému se teď nedaří. 
Jaký čekáš zápas?
Sice mají sérii porážek, ale 
stále je to velice dobrý tým. 
Mají Klepiše, Birnera, vzadu 
Šmída, rozhodně je tam kvalita. 
Bude to hodně vyhecované, 
protože mezi oběma týmy 
se postupně vytvořila rivalita. 
Za play off jim máme co oplácet 
a také na začátku sezóny 
jsme s nimi těsně prohráli. To 
jim chceme vrátit, musíme 
do toho dát všechno.
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(ve čtvrtek 28. října se Kurz ledního hokeje z důvodu státního svátku konat nebude)



JUNIOR KRYŠTOF LANG SE 
BLÝSKL PĚTI GÓLY! MŮŽEME 
BÝT MEZI NEJLEPŠÍMI, VĚŘÍ 
NAVRÁTILEC DO SESTAVY

Foto: Martin Voltr

P    átou sezónu pod Bílou věží válčí táborský rodák Kryštof Lang. 
Toho v létě přibrzdilo ošklivé zranění ramene, na první zápasy 

si musel počkat do poloviny října. A byl na ně očividně pořádné 
nažhavený. Hned ve svém druhém letošním utkání na ledě Kladna 
nasázel pět gólů! „Jak jsem teď po zranění, tak jsem doufal, že se 
do toho herně nějak dostanu a pomůžu týmu. A že jsem dal rovnou 
pět gólů, to jsem vůbec nečekal,“ hlásí v rozhovoru pro hokej.cz.

Pět gólů za půl hodiny, to 
je úctyhodný výkon...
Já jsem to hlavně vůbec nečekal. 
Jak jsem teď po zranění, tak 
jsem doufal, že se do toho 
herně nějak dostanu a pomůžu 
týmu. A že jsem dal rovnou pět 
gólů, to jsem vůbec nečekal.

Byl to ten zápas, kdy vám 
prostě všechno lepí?
Na první gól jsem dostal krásnou 
přihrávku mezi kruhy, kde jsem 
byl úplně sám. A pak jsem si 
začal věřit a na co jsem sáhl, 
to byl gól. Trenéři mě dali do 
lajny s bráchy Benešovými, 
hráli jsme spolu poprvé, ale 
myslím, že nám to sedlo.

To rozhodně. Vzpomněl jste 
si, jestli se vám už v životě 
povedlo něco podobného?
Snad někdy když jsem hrál v 
mladších kategoriích, to jsem 
možná dával i víc gólů. Ale v 
extralize dorostu nebo juniorů se 
mi ještě nic takového nepovedlo.

Navíc to pro vás bylo důležité 
vítězství, když jste předtím 
na Spartě prohráli 0:1...
Na Spartě to byl hodně 
vyrovnaný zápas, s tím, že 
šance na gól jsme určitě měli 

a měla je i Sparta. Výborně 
nás zase podržel Kuba Tichý, 
to je fantazie, jak on chytá. 
Pak na konci jsme ale šli do 
oslabení a bohužel dostali gól. 
Určitě bychom si jeden, ne-li 
dva body zasloužili, ale byl to 
vyrovnaný super zápas.

Kladno už takovou sílu 
přece jen nemělo.
Už když jsme tam jeli, tak jsme si 
věřili o hodně víc než na Spartu. 
A ještě jak jsme dali dva rychlé 
góly, tak už to bylo v pohodě.

A teď tedy k vám: 
Můžete přiblížit, co se 
vám v létě přihodilo?
Asi na třetím tréninku jsem šel 
do souboje, spadl a narazil na 
mantinel. Jak se mi vykloubilo 
rameno, tak to poničilo kloub 
a muselo se to vyplňovat 
nějakými štěpy. Ještě tam byl 
i nějaký problém s vazy, takže 
to bylo docela komplikované.

Jak těžké pak bylo se vracet 
zpátky? A jak dlouho jste 
vlastně musel mít úplný klid?
Měsíc a půl jsem jenom ležel, 
nic jsem nemohl dělat. V létě 
to bylo hrozný... Pak už jsem 
se do toho postupně začal 

dostávat a zatěžovat ruku, 
šlo to docela rychle. Všichni 
předpokládali, že to bude delší. 
Trvalo to necelé tři měsíce.

Teď už jste úplně 
stoprocentní?
Stoprocentní to je na ledě, 
ale když se to rameno dá do 
určitých pozic, tak to bolí. Ale 
nemělo by se tomu nic stát. 
Pořád pracujeme na tom, aby 
to nebolelo vůbec. Každou 
středu chodím ke klubovému 
fyzioterapeutovi Kubovi Dudkovi 
a on mi to rameno narovnává. 
Úplně do všech poloh to ještě 
nejde, vázne hlavně vnější rotace.

První měsíc jste váš tým 
sledoval z mírného povzdálí, 
když jste nemohl hrát zápasy. 
Jak vzhlížíte směrem k 
dalšímu průběhu sezóny?
Já si myslím, že když se konečně 
dáme všichni dohromady a 
postavíme plnou palbu, tak 
bychom měli být mezi nejlepšími. 
Hrajeme skvěle odzadu, to bylo 
vidět už na Spartě, stejně jako 
na Kladně nebo předtím. Kluci 
dostávali fakt málo gólů, což si 
myslím, že je základ úspěchu.

MLÁDEŽ — 21



OLFIN Car s.r.o.
Na Rybárně 1670
500 02  Hradec Králové
Tel.: +420 495 521 222
www.olfincar.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

 

 vozu ŠKODA FABIA: 
5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km
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