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ŽIVÉ PŘENOSY
z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!





Vážení hokejoví příznivci,

s blížícím se koncem základní části extraligové sezóny začínají dělat hradečtí Lvi svým příznivcům  
stále více radosti. Postavení na předních místech tabulky drží dlouhodobě, ale páteční večer  
posadil tým Mountfieldu HK na trůn. Poprvé v historii klubu se v této fázi ročníku probojoval na  
průběžné první místo a pro jeho fanoušky to bylo o to sladší, že se tak stalo po jednoznačném  
vítězství na ledě pardubického rivala.

Už teď je jasné, že pod vedením trenérského tria Martinec, Čihák, Svoboda zažívají hradečtí Lvi 
nejlepší základní část, protože už po 49 odehraných zápasech pokořili hranici 100 bodů, 
což se jim nikdy v minulosti nepodařilo.

Všichni ale vědí, že tím to rozhodně nekončí. I samotní hráči v čele s trenéry vnímají aktuální situaci 
jako závazek pro nejdůležitější část sezóny, kterou je play off. To ale neznamená, že nechtějí se 
svými největšími konkurenty podstoupit boj o Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje.

Po páteční nadvládě nad východními Čechy je třeba tuto sladkou výhru potvrdit také na domácím 
ledě, kde dnes vyzvou Indiány z Plzně. Pro mnoho hradeckých fanoušků to je konečně zápas, 
na který si mohou koupit klasické vstupenky, protože do ČPP Arény se po částečném rozvolnění 
protikoronavirových opatření podívá téměř dva a půl tisíce příznivců. A pokud bude opět vyprodáno,  
hráči si užijí parádní atmosféru, která jim určitě pomůže v boji o udržení prvního místa v tabulce! 

Hradec, olééé!!! 

 Tomáš Borovec, Mountfield HK, a.s.     

HRADEČTÍ 
HOKEJISTÉ CHTĚJÍ 
PROTI PLZNI 
POTVRDIT VÍTĚZNÉ 
DERBY A PRVNÍ 
MÍSTO V TABULCE!

ÚVODNÍ SLOVO



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

31 Kiviaho Henri 1994 Finsko 25 1447 621 572 2,03 92.11 2

35 Novotný Filip 1991 ČR 4 243 90 86 0,99 95.56 2

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

12 McCormack Graeme 1991 Kanada 49 7 23 30 20 12
55 Blain Jérémie 1992 Kanada 49 7 22 29 18 28
45 Pavlík Filip "A" 1992 ČR 48 10 12 22 15 22
72 Jank Bohumil 1992 ČR 39 5 3 8 21 63
77 Nedomlel Richard 1993 ČR 49 4 1 5 21 16
10 Gaspar Michael 1999 ČR 35 0 5 5 8 10
41 Šalda Radim 1999 ČR 28 0 3 3 2 6
29 Kalina Petr 1997 ČR 25 0 1 1 1 2

7 Pinkas Matěj 2003 ČR 1 0 0 0 0 0
18 Piegl René 1995 ČR 1 0 0 0 -1 2

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

17 Oksanen Ahti 1993 Finsko 49 24 22 46 24 12
26 Jergl Aleš 1994 ČR 48 12 22 34 13 18
70 Smoleňák Radek "C" 1986 ČR 49 13 18 31 15 45
30 Lev Jakub "A" 1990 ČR 49 15 15 30 12 38
33 Klíma Kevin 1997 USA 47 13 16 29 9 40
94 Perret Jordann 1994 Francie 42 12 11 23 19 23
21 Lalancette Christophe 1994 Kanada 48 9 13 22 12 22
32 Orsava Jakub 1991 ČR 45 5 9 14 3 12
67 Klíma Kelly 1997 USA 41 4 10 14 8 42
62 Pilař Radek  1996 ČR 49 5 5 10 8 8

6 Cingel Lukáš  1992 Slovensko 22 4 6 10 5 4
95 Ščerbak Nikita 1995 Rusko 10 4 4 8 4 0
42 Koukal Petr 1982 ČR 45 2 6 8 7 16
69 Štohanzl Martin 1999 ČR 9 0 3 3 2 2
14 Miškář Patrik 1996 ČR 13 1 1 2 1 0
20 Lang Kryštof 2002 ČR 1 0 0 0 0 0
51 Morong Matěj 2001 ČR 1 0 0 0 0 0
66 Veselý Jan 1994 ČR 1 0 0 0 0 0
51 Šimek Pavel 2005 ČR 2 0 0 0 -1 0
15 Pajer Lukáš 2003 ČR 5 0 0 0 -1 2

SESTAVY



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

32 Svoboda Miroslav 1995 ČR 29 1565 806 741 2,49 91.94 0

39 Pavlát Dominik 1999 ČR 20 1081 470 429 2,28 91.28 2

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

14 Čerešňák Peter 1993 Slovensko 45 6 31 37 1 22

97 Kaňák Lukáš 1997 ČR 48 3 12 15 13 12

5 Jiříček David 2003 ČR 29 5 6 11 0 49

4 Kindl Jakub "C" 1987 ČR 38 2 6 8 -8 10

49 Budík Vojtěch 1998 ČR 31 2 5 7 -1 19

65 Kvasnička David 1999 ČR 39 0 7 7 -13 14

51 Graňák Dominik "A" 1983 Slovensko 46 0 5 5 0 28

22 Lang Viktor 1995 Švédsko 17 0 2 2 -3 6

3 Holý Jan 1995 ČR 9 0 1 1 -3 2

16 Kremláček Vladimír 2002 ČR 27 0 1 1 2 4

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

80 Bulíř Michal 1991 ČR 49 26 28 54 1 14

86 Mertl Tomáš 1986 ČR 48 13 22 35 -4 57

96 Blomstrand Ludwig 1993 Švédsko 45 20 14 34 -1 14

84 Schleiss Jan 1994 ČR 43 19 9 28 -8 18

17 Dzierkals Martins 1997 Lotyšsko 42 9 16 25 -3 28

12 Thorell Michal 1989 Švédsko 46 8 15 23 2 2

42 Suchý Filip 1997 ČR 42 10 10 20 5 6

88 Kodýtek Petr "A" 1998 ČR 46 6 12 18 -4 33

67 Lang Martin 2001 ČR 47 9 8 17 -1 18

87 Přikryl Filip 2001 ČR 46 5 7 12 3 20

89 Musil Pavel 1992 ČR 13 1 3 4 -2 2

82 Malát Sebastian 2002 ČR 24 1 2 3 -3 16

44 Dufek Jan 1997 ČR 18 0 3 3 -2 10

27 Adamec Václav 2002 ČR 11 1 0 1 -2 0

95 Marcel Marcel 2003 ČR 18 0 1 1 -5 6

10 Soukup Dominik 2003 ČR 1 0 0 0 0 0

73 Slanina Jan 2002 ČR 1 0 0 0 -1 0

75 Krliš Václav 1996 ČR 1 0 0 0 -1 0

REALIZAČNÍ TÝM

HC ŠKODA PLZEŇ

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

Václav Baďouček - hlavní trenér
Miloš Říha - hlavní trenér
Tomáš Vlasák - asistent trenéra
Jan Snopek - kondiční trenér
Rudolf Pejchar - trenér brankářů
Vojtěch Tulačka - videotrenér

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

SESTAVY



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 létě roku 2009 to jednu chvíli 
vypadalo, že z ekonomických 
důvodů hokej v Plzni skončí. 
Martin Straka ale jako 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 v roce 2013 
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.

V posledních letech patřil 
plzeňský tým opět do užšího 
výběru favoritů na titul. 
V základní části z toho byly 
dvakrát přímé postupy 
do čtvrtfinále. V roce 2019 ale 
Indiáni padli v sedmi zápasech 
Třinci a podruhé v řadě tak 
vypadli v semifinále s pozdějším 
vítězem extraligy. Poté chtěli 
Škodováci vstoupit do play off 
z pátého místa, ale koronavirus 
dal stopku všem nadějím. Pátý 
stupínek po základní části 
obsadili Západočeši i v minulé 
sezóně, po nečekaném 
vyřazení v předkole 0:3 
na zápasy s Olomoucí ale 
nastaly v týmu velké změny. 
Odešlo celkem 12 hráčů včetně 
Milana Gulaše a také hlavní 
trenér Čihák, který zamířil 
na pozici asistenta do Hradce 
Králové. Novými oporami 
se stali cizinci – Švédové 
Blomstrand s Thorellem 
a Lotyš Dzierkals. Ofenzivu 
podporuje také kanonýr Michal 
Bulíř a přes pomalejší rozjezd 
se i v aktuálním ročníku drží 
Indiáni v popředí celé extraligy.

VPlzni, 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.

VIZITKA SOUPEŘE



       

VZDÁLENOST OBOU KLUBŮ: 212 km  
NEJSTARŠÍ HRÁČ: Dominik Graňák – 38 let
NEJMLADŠÍ HRÁČ: David Jiříček – 18 let
NEJVYŠŠÍ HRÁČ: Viktor Lang – 192 cm
NEJNIŽŠÍ HRÁČ: Petr Kodýtek – 168 cm
NEJTĚŽŠÍ HRÁČ: Ludwig Blomstrand – 102  kg
NEJLEHČÍ HRÁČ: Petr Kodýtek – 70 kg

VĚKOVÝ PRŮMĚR TÝMU: 25 let 

TAHOUNI PLZNĚ

Dlouholetá opora Bílých Tygrů z Liberce se až ve  
29 letech rozhodla pro změnu a poprvé opustila místo 
pod Ještědem. Hned na prvním tréninku si český 
šampion z roku 2016 zkusil spolupráci s centrem 
Tomášem Mertlem. Na postu, kde v Plzni poslední 
roky řádil Milan Gulaš. Právě Bulíř má po něm převzít 
roli hlavního lídra týmu. V posledních šesti sezónách 
dokázal pokaždé v Liberci překročit hranici deseti 
vstřelených branek i s menším počtem odehraných 
utkání. Jako před třemi lety, kdy zahájil ročník  
13 góly během 11 zápasů a poté odešel do KHL, 
kde hájil barvy Magnitogorsku. V české reprezentaci 
se objevil ve čtyřech zápasech Euro Hockey Tour.
 

80
Michal Bulíř 
30 let, útočník

ZMĚNY V TÝMU 

ODCHODY:
Filip Kuťák, útočník (Sokolov, Chance liga)
Matyáš Kantner, útočník (Ml. Boleslav)

PŘÍCHODY:
Jan Holý, obránce (Litoměřice, Chance liga)
Jan Dufek, útočník (Ml. Boleslav)

POSLEDNÍ ZÁPASY PLZNĚ

PLZEŇ LITVÍNOV 4:3 p

SPARTA PLZEŇ 5:3
PLZEŇ ZLÍN 4:0
ML. BOLESLAV PLZEŇ 0:3
PLZEŇ OLOMOUC 2:1

Rodák z Uppsaly je pro plzeňský hokej výraznou posilou 
aktuální sezóny. Jedná se o útočníka, který má výborné 
charakterové vlastnosti a dokáže svému týmu pomoci 
na obou stranách ledové plochy. Hokejově vyrůstal 
v klubu Almtuna, kde si pracovitého útočník všimli 
v Djurgårdenu, kde Blomstrand vstoupil do dospělého 
hokeje. V mládežnických kategoriích nechyběl 
v národních výběrech a v roce 2019 byl draftován do NHL 
klubem Vancouver Canucks. V zámoří odehrál necelé 
čtyři sezóny, ale i když byl v nižších soutěžích velice 
produktivní, pozvánka do NHL nepřišla. V posledních 
čtyřech letech se neúspěšně snažil pomoci týmu ze 
Södertälje do nejvyšší švédské ligy a v létě poprvé 
odešel v rámci Evropy do jiné země. Je držitelem stříbrné 
medaile ze světového šampionátu hráčů do 18 let.

Ludwig Blomstrand 
28 let, útočník

96

POSLEDNÍ ZÁPASY HRADCE 

PARDUBICE HRADEC 1:4
HRADEC OLOMOUC 4:1
TŘINEC HRADEC 0:2
HRADEC ZLÍN 4:0
KARLOVY VARY HRADEC 3:4 sn

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
VZÁJEMNÉ ZÁPASY 2021/22

Produktivní obránce bude v nedělním utkání 
ještě chybět, protože je jednou z opor slovenské 
reprezentace a neproduktivnější obránce národního 
týmu na olympijských hrách v Pekingu. Rodák 
z Trenčína se už jako junior vydal do zámoří, kde 
zůstal dvě sezóny. To již pravidelně reprezentoval 
Slovensko na vrcholných mládežnických akcích. 
Po návratu na Slovensko odehrál jednu sezónu za svůj 
mateřský Trenčín a poté už zamířil do české nejvyšší 
soutěže. Nejprve dva roky do Vítkovic a od roku 
2016 už 6 let obléká dres Indiánů. Stabilně dosahoval 
na hranici 20 kanadských bodů, ale v aktuálním 
ročníku zažívá produktivní explozi. Ve 45 zápasech 
posbíral Čerešňák 37 bodů a s velkým náskokem 
vede kanadské bodování obránců celé extraligy.

14
Peter Čerešňák 
29 let, obránce 

PLZEŇ HRADEC 4:2
HRADEC PLZEŇ 7:4
PLZEŇ HRADEC 2:3

OPORY TÝMU







…stanovila klubový rekord – 8 výher v řadě!

Listopadová výhra nad Plzní…

SPOUŠŤ STANDY SOUČKA A BORA 



    

V LEDNU A V ÚNORU SKÓRUJEME  

PRO DENISKU
Denisce jsou čtyři roky a má vážnou oční vadu.  

Na jedno oko nevidí vůbec a na druhém má šedý zákal,  

který se postupně zhoršuje. Přesto je to velice aktivní  

holčička, která si ráda hraje a je hodně aktivní.  

Má ráda knížky, kreslení, puzzle, barevné a svítící hračky  

a stavebnice. Vzhledem k oční vadě je důležité,  

aby měla prostředí, ve kterém se pohybuje, dobře  

uzpůsobené. K tomu například patří hračky s barevným  

kontrastem. Rodiče s Deniskou pravidelně dochází  

na oční prohlídky a na stimulaci zraku, kde jim odborní  

lékaři doporučili různé pomůcky. Právě na ně by chtěla  

rodina využít získané peníze, aby za ně mohla pořídit  

elektronickou pomůcku a hračky na stimulaci zraku. 

Pomozte i vy Denisce co nejlépe vnímat okolní svět  

a radovat se ještě více ze života! Skóruj s námi pro dobrou věc! 

SKÓRUJ S NÁMI PRO DOBROU VĚC  
A POMOZ DENISCE V JEJÍM DALŠÍM ROZVOJI!

JAKÝM ZPŮSOBEM?

1 GÓL = 1 PUK

SKÓRUJTE SPOLU S A-TÝMEM PRO DOBROU VĚC! 

POMOZTE  
HENDIKEPOVANÝM DĚTEM!
Prvním lednovým zápasem pokračuje charitativní akce, do které se můžete zapojit i Vy.  

Pojďme opět pomoci těm, kteří to potřebují!

Každý vstřelený gól hradeckým týmem může přinést hendikepovanému dítěti minimálně 
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. Každý dárce bude za svou podporu 
odměněn poděkováním od hráče, jehož gól (puk) si zarezervuje. Kotouč bude opatřen 

klubovým logem, logem charitativní akce a originálním podpisem hráče, který skóroval.

DO AKCE SE OPĚT ZAPOJÍ TAKÉ HOKEJOVÁ KABINA. Hráči hradeckého 
A-týmu přispějí každému dítěti v jednotlivých měsících částkou 5 000 Kč.

SKÓRUJ PRO...



RIVALITU BERU JAKO ZÁLEŽITOST 
FANOUŠKŮ, COŽ PLNĚ RESPEKTUJI  
A CHÁPU, ŘÍKÁ ALEŠ KMONÍČEK
Generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček zatím může 

být s výsledky hradeckých Lvů v aktuální sezóně spokojen. 
Radost mu dělá především skutečnost, jaký způsobem zapadli 
do týmu zahraniční hokejisté, kteří posílili hradecké Lvy před 
touto sezónou.

Dnes už to mohu říct, že 
jsme dobře vybrali. Navíc tito 
hokejisté jsou výborní také 
charakterově, což jsme si 
rovněž zjišťovali, ale nikdy 
nemůžete jednoznačně vědět, 
jak se který hráč bude chovat 
v krizových situacích. Je ale 
pravdou, že v této sezóně 
jich zatím moc nebylo. Vše 
do detailů odhalí až play off.

Hodně fanoušků si všímá, 
jak oproti minulým sezónám 
teď „žije“ během zápasů 
hradecká střídačka.
A to je také velice důležité 
v kolektivních sportech. 
Tady musím vyzdvihnout 
také práci trenérů, protože 
i v jejich případě to byla trefa 
do černého. Všichni si sedli, 
mají stejnou vizi a to všechno 

dohromady dává to, že jsme 
na prvním místě a máme přes 
sto bodů, což se nám nikdy 
v minulosti nepodařilo. Kouká 
se na to opravdu dobře.

S výsledky jste tedy 
maximálně spokojen?
Výsledky jsou nad očekávání, 
za to jsem strašně rád. Ale 
jsme tým, který se snaží být 
pokorný a zůstává nohama 
na zemi. Naše heslo je „Chceme 
víc“ a já si myslím, že to sedí, 
protože letos i díky dobré kabině 
a díky tomu, že každý ví, o co 
jde, chceme dojít co nejdál.

ROZHOVOR



A co herní projev hradeckých 
hokejistů komplexně?
Trenéři se snaží hrát systém, 
kterému každý věří, a já si 
myslím, že už to je na ledě 
vidět. Tím ale nechci říct, 
že je všechno dokonalé. 
K výkonům ještě máme určité 
připomínky a je co pilovat. Tady 
je důležité, že trenéři na tom 
pracují, hráči chtějí a do play 
off se to určitě dá vyladit.

Fotbaloví i hokejoví 
fanoušci Hradce Králové 
i Pardubic teď měli 
výjimečné dny, protože 
poprvé v historii se stalo, 
že ve dvou dnech po sobě 
se oba rivalové poměřili 
v nejvyšších soutěžích 
těchto u nás dvou 
nejpopulárnějších sportů. 
Jak Vy osobně vnímáte 
rivalitu mezi oběma městy?
Každé derby je pro fanoušky 
fotbalu, hokeje nebo basketu 
lákavé a třaskavé. Myslím 
si, že v posledních letech je 
rivalita největší právě v hokeji 
a samozřejmě jsem velmi rád, 
že hradecký tým je většinou 
v těchto soubojích úspěšnější. 
V rámci slušnosti to vzájemné 
popichování vítám, ale je to 
hlavně pro fanoušky, což chápu 

a přeju jim, aby si to užili. Já 
osobně to příliš nemám rád 
a beru to jako zápas, kde 
chci získat tři body. Někdy 
mi přijde, že je to za hranou 
a přehnaná rivalita přesahuje 
míru správného fandění.

Takže ani mezi samotnými 
oběma kluby tam není víc  
náboje?
Já musím říct, že na pozicích 
vedení klubů a manažerů tato 
rivalita není, nebo alespoň 
z mé strany. S pardubickými 
manažery vycházím velmi 
dobře a máme spolu přátelské 
vztahy. Myslím si, že i oni to 
berou stejně jako já. Takže 
je to podle mě především 
záležitost fanoušků, což 
plně respektuji a chápu.

Poslední dvě sezóny byly 
z ekonomického hlediska 
velice náročné. Dá se 
vypočítat ztráta, kterou 
koronavirus způsobil?
Vypočítat se dá a my jsme 
s dalšími kluby o této metodice 
mluvili. Proto se objevila 
čísla, která jsme interpretovali 
na ministerstvu. Ztráty se 
u jednotlivých arén s různými 
kapacitami pohybují mezi 
dvěma sty tisíci až půl milionem 

korun za zápas. Úplně 
přesní čísla zatím nemáme, 
protože čekáme na informaci 
z ministerstva, jestli stanoví 
nějaký postup kompenzací 
a podle toho se odrazíme.

Tady spolupracujete 
všechny kluby dohromady?
V tomto směru samozřejmě 
postupujeme jednotně. 
Společně se svazem píšeme 
dopisy a děláme jednání 
v rámci Národní sportovní 
agentury, ministerstva 
zdravotnictví a ministerstva 
průmyslu. Tady panuje 
jednotná shoda. Všechny 
kluby na tom nejsou nejlépe, 
protože ztráty jsou obrovské 
a kluby potřebují dostat nějaké 
odškodnění za měsíce, kdy 
jsme přišli o fanoušky.

Co v případě, že dotace 
nebudou dostatečné?
To se bohužel domnívám, že 
pak to bude na každém klubu, 
jak se s tím vypořádá, protože 
těžko asi existuje nějaký 
klíč, jak to vyřešit. V minulé 
sezóně byla kompenzace 
12 a půl milionů, což bylo 
výborné a mnoha klubům to 
zachránilo po hospodářské 
stránce sezónu.

 ROZHOVOR





gustik.cz

ZIMNÍ PUTOVÁNÍ SE LVEM 
GUSTÍKEM...ZA POKLADEM!

hledej lvíčky 
v ulicích 

města Hradec 
Králové

vyřeš úkoly, sestav kód a otevři truhlu s pokladem
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narozen: 6. 5. 1991 / výška: 184 cm  / váha: 89  kg / hůl: levá

Spolehlivý brankář, který  
si dlouhodobě udržuje vysokou  

úroveň. Výborně čte hru a má velmi 
kvalitní rozehrávku holí.

NÁZOR ODBORNÍKA: 

Filip Novotný se narodil v Pelhřimově a hokejově vyrůstal v jihlavské Dukle, kde dříve chytal také 
jeho otec. V juniorce následoval přesun do Sparty, ale na Vysočinu se v průběhu další kariéry ještě 
několikrát vrátil. Během mládežnických let pravidelně reprezentoval Česko, a to i na juniorském 
světovém šampionátu. Už v devatenácti letech se stal otcem Matyáše. Brzy odešel do pražské 
Sparty, ale během desetiletého působení si nevydobyl stálou pozici a velmi často hostoval 
v týmech 1. ligy. Pár utkání Novotný odchytal také v KHL za Novokuzněck. Čekání na další šanci 
ve sparťanském dresu ukončil spolehlivý brankář v roce 2017, kdy se dohodl na angažmá v tehdy 
prvoligových Karlových Varech. Na západě Čech se stal oporou týmu a pomohl mu k rychlému 
návratu mezi extraligovou elitu. Přední stránky sportovních deníků zaplnil hodně ve chvíli, co 
na začátku roku 2021 jako první brankář v soutěži skóroval, když se proti Mladé Boleslavi trefil 
do opuštěné klece přes celé hřiště. V aktuální sezóně byl před uzávěrkou přestupů vyměněn 
do Hradce Králové. Angažmá na východě Čech zahájil emotivní výhrou nad Karlovými Vary 
a následně dvěma vychytanými nulami v duelech se Zlínem a na ledě průběžně prvního Třince. 

CO MÁM NA HOKEJI NEJRADĚJI?
Na hokeji mám nejraději výhry, radost sdílenou s fanoušky  

   a zážitky s týmem na ledě i v kabině.

K JAKÉ ČINNOSTI BY MĚ NIKDO NEPŘEMLUVIL?
Mně asi nevadí vůbec nic, dokážu se přizpůsobit.  

   I když úplně nemusím běhání.

KTERÝCH 5 VĚCÍ BYCH SI VZAL NA OPUŠTĚNÝ OSTROV?
  Na ostrov bych si vzal nůž, zapalovač, hrnec, prut a vodu.

JAKOU JSEM DOSTAL PRVNÍ POZNÁMKU VE ŠKOLE?
Že jsem opakovaně vyrušoval v hodině,  

    většinou  s holkami. 

 KTERÉ ZVÍŘE SE MI V PŘÍRODĚ LÍBÍ NEJVÍC A PROČ?
Mám blízko k přírodě, lesu a myslivosti. Pro mě je  

   tak nejkrásnějším zvířetem jelen evropský 
  s majestátními parohy.

- ve všech seniorských sezónách měl úspěšnost zákroků  
nad hranicí 90%

-  na světovém šampionátu do 18 let byl vyhlášen  
jednou ze tří hvězd českého týmu

ZAJÍMAVOST:

ÚSPĚCHY:

MOUNTY PŘEDSTAVUJE





JUNIOR TOMÁŠ SAJDL: 
ZÁCHRANA JE PRO NÁS ÚLEVA, 
ALE TEĎ BOJUJEME O PLAY OFF 
DO VYŘAZOVACÍCH BOJŮ!

Trenéři hradeckých juniorů určili 
jako hvězdu mládeže ledna 
mezi svými svěřenci brankáře 
Tomáše Sajdla. „Je to forma 
ocenění za dobré výkony tady 
v klubu. Moc si toho vážím, že 
trenéři vybrali mě, ale jde to 
i za celým týmem,“ hlásí mladý 
gólman. Ten má s oceněním již 
zkušenosti, naposledy byl vybrán 
v září roku 2020, ještě dříve pak 
v říjnu roku 2017, kdy táhl mladší 
dorost k mistrovskému titulu.

Junioři zvládli první náročnou 
misi, kterou bylo umístění se mezi 
první dvanáctkou. Ta automaticky 
zaručovala záchranu a udržení 
extraligové příslušnosti do dalšího 
ročníku. „Cíle jsou dané 
od začátku sezóny. Záchrana 
je pro nás úleva, ale teď 
bojujeme o play off v poměrně 
těžké skupině, takže se 
plně soustředíme na další 

zápasy,“ má jasno Sajdl. 
Po dvou duelech ve skupině 
o postup mají mladí Lvi bilanci 
jedné výhry a jedné prohry. 
Na úvodní porážku v Třinci junioři 
reagovali velkolepým obratem 
ve Zlíně během posledních 
šesti minut. „Třinec zahrál 
slušný zápas, každý víme, 
co bylo špatně. Proti Zlínu 
jsme ale bojovali a nějaký 
ten bod jsme si zasloužili. 
Čtyři góly v poslední třetině 
jsou fantazie a klukům 
musím poděkovat,“ hlásí 
spokojenost s posledním 
duelem brankář, který naskočil 
v několika duelech za Kolín.

Právě partnerský klub Hradce se 
díky výborné formě v posledních 
duelech vyhnul strašáku přímého 
sestupu a v nejhorším možném 
scénáři mu hrozí baráž. „Tabulka 
je strašně nahuštěná a letos 

MLÁDEŽ

je to vážně těžká soutěž. 
Myslím si, že když budeme 
hrát tak jako proti Třebíči 
a Prostějovu, tak věřím, že 
potřebné body uděláme 
a udržíme se. V Kolíně 
se klub hodně posunul 
kupředu a jsou tam výborní 
fanoušci, takže věřím, že to 
zvládneme,“ myslí si brankář, 
který nakoukl v sezóně 2019/20 
i do dorostenecké reprezentace.

Jaký je pro Sajdla největší rozdíl 
mezi juniorskou extraligou 
a Chance ligou? „V první lize 
najdete spoustu výborných 
hráčů, jsou vyspělejší, ví, 
kdy mají podržet puk, kdy 
nahrát… Pro mě je to parádní 
zkušenost a jsem za to velmi 
vděčný,“ těší jej. „Ale na druhou 
stranu, i letošní juniorská 
extraliga, hlavně teda základní 
část, byla těžká. Všechny 
týmy chtěly vyhrávat, takže 
měly v sestavě ty nejlepší 
hráče. Tím se ta úroveň 
zvedla a je to znát,“ doplňuje 
směrem k extralize nejvyšší 
mládežnické kategorie.

I přes devět odchytaných duelů 
v Kolíně, 29 minut v přípravě 
proti Grazu a roli dvojky 
na některých extraligových 
zápasech však 19letý brankář 
na start v nejvyšší soutěži 
čeká. „Jednou bych tady chtěl 
extraligu hrát, proto jsem 
v Hradci od malička. Jsem 
hrozně rád, že jsem mohl být 
na zápasech a v přípravě si 
i zachytat,“ je vděčný za tuhle 
šanci Sajdl. „Jsou to nesmírně 
cenné zkušenosti, učit se 
od Filipa Novotného nebo 
Henriho Kiviaha, dříve tady byl 
i Štěpán Lukeš. Od každého 
se snažím si vzít něco, abych 
se mohl stále zlepšovat. Je tu 
fakt super parta a doufám, že 
to tenhle tým dotáhne hodně 
daleko,“ uzavírá hradecký rodák.
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DOROSTENEC  
JIŘÍ KLÍMA: MÁME 
NASTAVENOU HLAVU NA TO, 
STÁT SE MISTRY REPUBLIKY

TÉMA STRÁNKY

Nejlepším hráčem dorostu 
za leden se na základě 
rozhodnutí koučů stal Jiří Klíma. 
Útočník Lvíčat to podle svých 
slov nečekal. „Znamená to 
pro mě hodně. Snažím se 
do toho dávat všechno 
a jsem za ocenění rád. Také 
jsem ale určitě překvapen, 
nečekal jsem to,“ odpovídá 
s úsměvem na otázku, co pro 
něj ocenění znamená. „Nakoply 
mě zápasy v juniorce, dokázal 
jsem tam bodovat a přenesl 
si to i do dorostu,“ snaží 
se hledat Klíma důvody, 
proč se mu tak daří.

Dorostenci v probíhajícím ročníku 
již zaznamenali jeden velký 
úspěch, když ovládli skupinu 

Střed a nechali za sebou i kvalitní 
Jihlavu. Nyní bojují v nadstavbě 
o co nejlepší umístění do play 
off, přičemž se drží v kontaktu se 
špičkou tabulky. „V nadstavbě 
máme těžší týmy, jsou 
na tom herně lépe než týmy 
v základní skupině. Osobně 
se mi však proti těmto 
týmům hraje dobře,“ sděluje 
svoje pocity hráč s číslem 16.

Klíma dostal šanci i v juniorské 
extralize, kde odehrál celkem pět 
utkání s bilancí 2+1. Rozhodující 
brankou v utkání s Karlovými 
Vary se navíc stal historicky 
nejmladším střelcem extraligy 
juniorů. Jaký je největší rozdíl mezi 
dvěma nejvyššími mládežnickými 
kategoriemi? „Ten rozdíl je 

MLÁDEŽ

určitě znát, v zápasech pak 
ještě více. Kluci jsou vyšší, 
hraje se tvrději, mnohem 
více fyzických soubojů. 
Naštěstí můžeme mít 
tréninky s juniorkou v pondělí 
a úterý, lépe se pak na to dá 
připravit,“ je rád za možnost 
účasti na tréninku čtvrtý 
nejproduktivnější hráč dorostu.

Jméno Jiří Klíma se navíc 
objevilo i v reprezentaci U16, 
kde na Turnaji tří zemí odehrál 
patnáctiletý útočník tři duely 
s bilancí 1+1. Lze i tak porovnat 
dorosteneckou reprezentaci 
s juniorskou extraligou? „Je to 
složité, na turnaji jsme neměli 
tak kvalitní týmy, odpadlo 
nám Rusko, místo toho bylo 
například Maďarsko, které 
jsme porazili, i přestože byli 
Maďaři o dva roky starší,“ míní 
mladý útočník. Jinak byl ale 
za možnost nosit reprezentační 
dres Klíma rád. „Čest je to 
veliká. Sice jsem neměl tak 
velké vytížení, ale dal jsem 
do toho všechno. Navíc se 
mi povedlo skórovat a mít 
jednu asistenci, tak jsem si 
vzal hned po gólu puk a doma 
jsme to s rodinou oslavili. 
Ten jsem si uložil ve skříňce 
úplně nejvýše,“ směje se člen 
výběru Královéhradeckého 
kraje z Olympiády dětí 
a mládeže v roce 2020.

Dorostenci mají sice již 
postup do play off jistý, avšak 
v nadstavbové skupině bojují 
o co nejlepší výchozí pozici 
do vyřazovacích bojů. „V kabině 
máme nastavenou hlavu 
na to, stát se mistry republiky 
a podřizujeme tomu všechno, 
jdeme si za tím,“ uzavírá 
odhodlaně Jiří Klíma.
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