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Program měsíce prosince je tady. Nejkrásnější svát-
ky v roce se blíží, ale kromě tradičního předvánoční-
ho shonu je na pořadu dne i tradiční hokejové menu. 
Vítkovice otevírají poslední měsíc kalendářního roku 
soubojem s Hradcem Králové.

Je to trochu symbolika, že v tomto týdnu Ostravané 
hrají dva domácí zápasy a v nich hostí dva týmy, kte-

ré pojí téma Mountfieldu. Po Českých Budějovicích, 
které kdysi nesly název výrobce zahradní techniky 
přijíždí dnes do Ostravy Hradec Králové, klub, který 
toto jméno nese nyní a který se vlastně do nejvyšší 
soutěže dostal v roce 2013 tak, že se přesunul prá-

vě z Budějovic na východ Čech, kde fúzoval s původní 
královehradeckou organizací. To jen tak na úvod.

Sportovní hledisko je to, co láká na dnešek nejvíce. 
Vítkovice po čtyřech výhrách a šesti bodovaných 
zápasech za sebou poskočily už na 6. pozici. Na pá-

tou Boleslav ztrácejí 4 body, ale mají oproti ní zápas 
k dobru. Posun tabulkou je značný, ale sluší se zdů-

raznit, že bodují i týmy kolem Ostravanů a tabulka je 
vyrovnaná. Modro-bílí mají pouhý bod náskoku před 
sedmou Spartou a tři body na Budějovice jen záslu-

hou úterní výhry. Každopádně zlepšená forma ostrav-

ského týmu musí dělat všem vítkovickým fanouškům 
obrovskou radost. Po čase rytíř Vítek opět ukazuje 
sílu nejen výsledky, ale i výkony a také vnitřní silou, 
kdy dokáže otáčet zápasy, jako například v neděli 
v Litvínově nebo v úterý právě s Motorem.

Ale neusnout na vavřínech a nezakřiknout. Tabulka je vy-

rovnaná a program extraligy teprve pomalu spěje do kon-

ce první poloviny soutěže. Onen pověstný chléb se bude 
teprve lámat, takže na euforii není ani čas, ani prostor.

Navíc, dnes do Ostravy přijíždí Hradec Králové. Druhý 
celek tabulky. Tým, který jako jediný z celého extraligo-

vého pole dokáže držet krok se suverénním Třincem. 
Nebezpečný tým, o čemž se sami Vítkovičtí přesvědčili 
v říjnu, když sice po dvou třetinách na hradeckém ledě 
vedli 2:0, ale nakonec jeli domů s prázdnou.

Hradec vedený řadou silných individualit, spojený 
ve fungující celek je velkou výzvou. Je jasné, že muž-

stvo se lvem ve znaku a Lvem v týmu rozhodně ne-

přijede do Ostravy rozdávat body. Bude to těžká bitva 
dvou týmů z horní poloviny extraligové tabulky.

UŽ ŠESTÉ VÍTKOVICE  

VYZVOU DRUHÝ HRADEC
Rozjetí modro-bílí dnes hostí soupeře z nejtěžších. Dorazí aktuálně druhý 
Mountfield, který rozhodně nejede do Ostravy, aby odevzdal body. Hokejový 
prosinec začíná.

MORAVAPRESS – výhradní tiskárna hokejového bulletinu.
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Málokdo by před sezonou tipoval, že hlavním sou-

peřem Třince v této sezoně bude Hradec Králové. 
Mountfield naplno využil kouzla překvapení a také 
pokory. Žádné zbytečně přehnané výroky, ale práce 
na ledě. Pět bodů za vedoucím Třincem, s třetím nej-
lepším útokem a druhou nejpevnější obranou.

AKTUÁLNÍ FORMA
Trenér Tomáš Martinec je zpět na svém místě činu. 
K ruce má explzeňského Ladislava Čiháka a hradecký 
Mountfield funguje jako dobře namazaný stroj. Chvílemi 
v čele tabulky, chvílemi na druhém místě, každopádně 
od začátku sezony u čela. Výsledky a výkony nejsou 
náhodou. Téměř polovina základní části to jednoznač-

ně potvrzuje. Nic na tom nemění ojedinělý výpadek 
se Spartou v minulém týdnu a prohra 3:8. Každopádně 
platí, že Hradec letos v řadě víckrát, jak dvakrát nepro-

hrál, do Ostravy přijíždí s dvěma výhrami za sebou.

TÝM
Hradecký Mountfield se v předsezonním posilování 
rozhlížel především v zahraničí. Výjimku tvoří pouze 
příchod obránce Petra Kaliny, který přišel ze Sparty. 
Ze slovenských Michalovců dorazilo kanadské duo 
Graeme McCormack a Christophe Lalancette. Oba 
Kanaďané kvalitou přerostli Slovenskou ligu a tak 
vyzkoušeli štěstí v české extralize. McCormack není 
prototypem řízného Kanaďana a vynikal tak hlav-

ně v ofenzivě. Ve třech sezonách na Slovensku za-

znamenal 110 kanadských bodů, a to je na obránce 
skvělý počin. Lalancette si ve dvou sezonách připsal 
45 a 46 bodů. Zatímco Lalancettovi chvíli trvalo, než 
si na českou extraligu zvykl, McCormack pokračuje 
ve skvělých výkonech a zapsal už 18 bodů za 3 bran-

ky a 15 asistencí. Přičteme-li dalšího kanadského za-

dáka Blaina, má Hradec Králové hned dva beky v top 
5 bodování obránců. Aby byla hradecká kabina do-

statečně pestrá, doplnili Kanaďany také dva Finové. 
Taktéž ze slovenské ligy přišel brankář Henri Kiviaho, 
který po odchodu Mazance doplnil Štěpána Lukeše. 
Vetší prostor mezi třemi tyčemi zatím dostal český 
brankář, byť Fin vykazoval lehce lepší statistiky. Ahti 
Oksanen zaznamenal v minulé sezoně ve finské lize 
v dresu KooKoo téměř bod na zápas, nakoukl dokon-

ce na tři zápasy do finské reprezentace. O to větším 
překvapením bylo, když po povedené sezoně zamí-
řil do Hradce Králové, kde jen potvrzuje své kvality. 
Hradec se ale musel vyrovnat také s odchody. Druhý 
nejproduktivnější hráč Vladimír Růžička zvolil angaž-

má v Rakousku, Radovan Pavlík zvolil výzvu v podobě 
brněnské Komety, Graňákovi se Zacharem skončila 
hostování a vrátili se tak do svých klubů. Největší ztrá-

tou je odchod brankáře Marka Mazance do Třince.

HRADEC KRÁLOVÉ VE VÍTKOVICÍCH
Vítkovice sváděly s Hradcem velice těžké bitvy už 
na přelomu 60. a 70. let, tehdy ještě ve druhé lize 
s podtextem postupu do nejvyšší soutěže. Za zmín-

ku jistě stojí jedna extraligová sezona 1993/1994, 
tehdy byly zápasy vzácně vyrovnané. Až přesun klu-

bu Mountfield z Českých Budějovic začal psát novou 
kapitolu hradeckého hokeje a od té doby je tento 
východočeský celek také jedním z favorizovaných. 
Pro Ostravany nejde o příliš oblíbeného protivníka, 
Hradec je totiž tradičně silný doma a umí vyhrávat 
i na vítkovickém ledě.

JEDINÝ, KDO DRŽÍ KROK 
SE SUVERÉNNÍM LÍDREM
Je to hradecký Mountfield, který v dosavadním průběhu sezony má ambice 
na to, sesadit vedoucí Třinec z prvního místa. Východočeši hrají v pohodě, jsou 
nebezpeční, sebevědomí a v každém případě velice kvalitní.
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MOUNTFIELD HK
Rok založení: 2013 (přesun klubu z Českých Budějovic)
Klubové barvy: červená, černá a bílá
Změny názvu: 2013 Mountfield HK
Největší úspěchy: Bronz 2017. Vicemistr Champions Hockey League 2020

VZÁJEMNÉ ZÁPASY S HRADCEM KRÁLOVÉ V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
2021/2022: x:x, x:x - 2:4, x:x
2020/2021: 2:1, 3:4 SN - 2:3, 3:2 PP
2019/2020: 3:2 SN, 1:4 - 2:0, 2:5
2018/2019: 4:5 SN, 3:2 SN - 1:4, 1:3
2017/2018: 3:6, 4:2 - 0:2, 0:4
2016/2017: 3:2, 3:6 - 1:2, 2:0
2015/2016: 2:3, 1:2 - 4:3 SN, 2:5
2014/2015: 3:5, 3:1 - 2:3 SN, 3:4
2013/2014: 2:5, 6:2 - 1:2 PP, 3:2 SN
1993/1994: 0:1, 5:4 - 2:4, 3:2

BILANCE VÍTKOVICE – HRADEC KRÁLOVÉ V SAMOSTATNÉ TIPSPORT ELH
Celková bilance: 37 - 9 - 5 - 0 - 4 - 19 - 87:113
Bilance Vítkovic doma: 18 - 6 - 2 - 0 - 2 - 8 - 51:59
Bilance Vítkovic venku: 19 - 3 - 3 - 0 - 2 - 11 - 36:54
(zápasy - výhry - výhry PP či TS - remízy - prohry PP či TS - prohry - skóre)
 
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 6:2 - 2013/2014, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 2:0 - 2016/2017, základní část a 2019/2020, základní část
 
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 3:6 - 2016/2017, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 2:5 – 2015/2016, základní část
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VEDENÍ KLUBU
Majitel klubu: Ing. Aleš Pavlík
Předseda dozorčí rady:  
JUDr. Vladimír Jirousek
Členové dozorčí rady: Mgr. Jan Falter,  
Ing. Monika Gavláková
Čestný prezident klubu: František Černík
Člen představenstva a výkonný ředitel: 
Mgr. Petr Handl
Sportovní ředitel: Roman Šimíček
Manažer klubu: Patrik Rimmel
Sportovní manažer: Ladislav Svozil
Ekonom: Lenka Lazárová
Marketing a produkce: Petra Duchková
Média: Zdeněk Janiurek
Sociální sítě: Bc. Barbora Vojtěchová
Sekretariát: Mgr. Monika Broschová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Miloš Holaň
Asistenti trenéra: Radek Philipp  
a Roman Šimíček
Trenér brankářů: Martin Prusek
Kondiční trenér: Igor Horyl
Videotrenér a vedoucí mužstva:  
Denis Havel
Fyzioterapeut: Bc. Filip Němec
Masér: Jan Puškár
Kustod: Martin Cirkl
Lékaři: MUDr. Daniel Gavlíček  
a MUDr. Jozef Jakub

HC VÍTKOVICE RIDERA
Založen: 1928 jako SK Moravská Ostrava

Klubové barvy: modrá a bílá
Stadion: OSTRAVAR ARÉNA

Kapacita stadionu: 9 833 (vše k sezení)

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři
30 Aleš Stezka 06.01.1997 24 let levá 193 cm 91 kg
35 Darek Bartošák 18.12.2003 17 let levá 182 cm 70 kg
37 Daniel Dolejš 04.07.1994 27 let levá 178 cm 82 kg

Obránci
5 Karel Plášil 25.04.1994 27 let levá 190 cm 90 kg
18 Lukáš Kovář 10.01.1992 29 let levá 199 cm 97 kg
31 Jakub Stehlík 29.10.1990 30 let levá 190 cm 94 kg
24 Alexej Solovjov 08.09.1994 27 let levá 188 cm 92 kg
88 Jakub Stehlík 29.10.1990 30 let levá 190 cm 94 kg
44 Petr Gewiese 11.03.1993 28 let levá 185 cm 87 kg
46 Roman Polák 28.04.1986 35 let pravá 183 cm 107 kg
58 Guntis Galvinš 25.01.1986 35 let levá 187 cm 98 kg
64 Patrik Koch 08.12.1996 24 let levá 185 cm 84 kg
96 Tomáš Machů 02.03.2003 18 let pravá 192 cm 86 kg

Útočníci
10 Robert Flick 28.3.1991 30 let levá 188 cm  94 kg
31 Dominik Lakatoš 08.04.1997 24 let levá 181 cm 81 kg
7 Tobias Lindberg 22.07.1995 26 let levá 189 cm 92 kg
11 Marek Kalus 22.7.1993 28 let levá 188 cm 93 kg
12 Petr Fridrich 29.5.2000 21 let levá 186 cm 88 kg
13 Vladimír Svačina 28.4.1987 34 let pravá 178 cm 85 kg
15 Petr Chlán 2.6.1999 22 let levá 180 cm 83 kg
20 Jan Bernovský 24.3.2001 20 let pravá 183 cm 81 kg
23 Vojtěch Lednický 30.5.2001 20 let pravá 176 cm 77 kg
25 Josef Krejsa 15.2.2003 18 let levá 169 cm 83 kg
27 Rastislav Dej 12.9.1988 33 let levá 179 cm 89 kg
28 Rostislav Marosz 23.2.1991 30 let pravá 180 cm 80 kg
29 Lukáš Krenželok 30.6.1983 38 let levá 187 cm 92 kg
41 Radovan Bondra 27.1.1997 24 let levá 197 cm 99 kg
57 Jan Hruška 20.1.1986 35 let levá 183 cm 92 kg
71 Roberts Bukarts 27.06.1990 31 let pravá 181 cm 82 kg
42 Jakub Illéš 15.12.1995 25 let levá 187 cm 90 kg
26 Tomáš Vildumetz 27.91998 23 let levá 178 cm 78 kg
14 Lukáš Žálčík 15.10.1990 31 let levá 184 cm 82 g



5

VEDENÍ KLUBU
Předseda představenstva a prezident klu-
bu: Ing. Miroslav Schön
Místopředsedové představenstva: 
Ing. Martin Soukup a Pavel Marek
Předseda dozorčí rady: Ing. Václav Ludvík
Místopředseda dozorčí rady:  
Ing. Aleš Hrouda
Generální manažer: Ing. Aleš Kmoníček
Marketingový ředitel: Bc. Petr Picka
Marketingoví manažeři: Ing. Aleš Havel 
a Bc. Jan Vavřina
Obchodní ředitel: Ing. Michal Skaunic
Obchodní manažeři: Mgr. Petr Neckař 
a Josef Malík
Organizační ředitel: Robert Horyna
Provozní ředitel: David Machek
Sekretariát a účetní: Marie Peštová

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér: Tomáš Martinec
Asistenti trenéra: Ladislav Čihák,  
Petr Svoboda
Trenér brankářů: Robert Horyna
Kondiční trenér: Michal Tvrdík
Videotrenér: Patrik Stehno
Vedoucí mužstva: Ladislav Souček
Fyzioterapeuti: Mgr. Jakub Dudek, 
Mgr. Radovan Sakaláš, BSBA
Masér: Tomáš Bartoň
Kustod: Mgr. Petr Pluhař
Lékař: MUDr. Jan Folvarský Ph.D.

MOUNTFIELD HK
Založen: 2013 (přesun klubu z Českých Budějovic)

Klubové barvy: bílá, černá, červená
Stadion: ČPP Aréna

Kapacita stadionu: 6 890 diváků

# Hráč Narozen Věk Hůl Výška Váha

Brankáři

1 Štěpán Lukeš 25.02.1996 25 let pravá 183 cm 87 kg

31 Henri Kiviaho 26.02.1994 27 let levá 191 cm 89 kg

Obránci

10 Michael Gaspar 31.10.1999 22 let levá 180 cm 81 kg

12 Graeme McCormack 22.04.1991 30 let pravá 185 cm 91 kg

29 Petr Kalina 09.07.1997 24 let levá 184 cm 82 kg

41 Radim Šalda 18.02.1999 22 let levá 185 cm 92 kg

45 Filip Pavlík 20.07.1992 29 let pravá 183 cm 90 kg

55 Jeremie Blain 19.03.1992 29 let pravá 191 cm 88 kg

72 Bohumil Jank 06.07.1992 29 let levá 189 cm 87 kg

77 Richard Nedomlel 01.07.1993 28 let levá 193 cm 106 kg

Útočníci

6 Lukáš Cingel 10.06.1992 29 let levá 186 cm 88 kg

17 Ahti Oksanen 10.03.1993 28 let levá 190 cm 98 kg

21
Christophe 
Lalancette

06.05.1994 27 let pravá 183 cm 87 kg

26 Aleš Jergl 18.04.1994 27 let pravá 182 cm 72 kg

30 Jakub Lev 06.12.1990 30 let pravá 188 cm 98 kg

32 Jakub Orsava 27.02.1991 30 let pravá 185 cm 91 kg

34 Kevin Klíma 05.06.1997 24 let levá 178 cm 77 kg

42 Petr Koukal 16.08.1982 39 let levá 177 cm 82 kg

62 Radek Pilař 08.07.1996 25 let levá 178 cm 77 kg

63 Patrik Lamper 10.03.1993 28 let levá 183 cm 90 kg

67 Kelly Klíma 05.06.1997 24 let pravá 177 cm 76 kg

69 Martin Štohanzl 16.08.1999 22 let levá 180 cm 85 kg

70 Radek Smoleňák 03.12.1986 34 let levá 190 cm 95 kg

94 Jordann Perret 15.10.1994 27 let levá 178 cm 79 kg



My vidíme radost! Nadšení pro pohyb.  Hodiny a hodiny 

strávené na ledě. Trenéry,  co pomáhají zas a znova 

s prvními krůčky. Malé holky a kluky, co sní o velkém 

turnaji  a medaili na krku.

I kvůli nim jsme největším podporovatelem sportu 

v regionu v časech  dobrých i zlých. Protože milujeme 

sport.  Stejně jako oni. Stejně jako vy.

Někdo vidí jen puk

www.ostrava.cz

INZERCE
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www.okas.cz

• Opravy, stavby a údržba vozovek, 
veřejného osvětlení, kolektorů 
a světelné signalizace

• Pronájem reklamních ploch

• Měření emisí

• Čištění vozovek

• Opravy motorových vozidel

• Dopravně – inženýrské 
projektování

• Provoz parkingu

• Realizace dopravního značení

• Nákladní doprava

S
L

U
Ž

B
Y

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA A ÚDRŽBA 
DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY

V NAŠEM MĚSTĚ

INZERCE
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Tobiasi, v zápase s Budějovicemi jsi vstřelil svůj 
první gól v dresu Vítkovic. Co jsi prožíval?
Bylo to skvělé. Vladimír Svačina mi za bránou vybo-

joval skvělou příležitost. Dostal jsem puk do ideální 
pozice. Je vždy výborné, když se vám podaří skórovat 
brzy, po příchodu do nového týmu. Teď máme řadu 
několika skvělých vítězství a já cítím v kabině velice 
dobrou atmosféru a jsem rád, že toho můžu být sou-

částí.

Nechybělo mnoho a kromě premiérové trefy jsi 
mohl mít na kontě hned dva góly. Co chybělo v té 
druhé šanci z 55. minuty?
Radovan Bondra to na mě výborně přehrál, přes-

ně tak, jak jsem si o puk řekl. Měl jsem i dostateč-

nou rychlost, takže příležitost to byla ideální. Měl 
jsem udělat rychlé rozhodnutí a šel do bekhendu. 
Bohužel brankář tenhle záměr vystihl a přesunul 
se tam včas. No, příště to udělám tak, že z toho 
bude gól. 

Na odlehčení, Budějovice hrály proti vám ve žlu-
tých dresech, necítil ses trochu jako doma – 
Švédsko má žluté dresy, Södertälje, ze které-
ho jsi přišel do Vítkovic obléká také žluté dresy. 
Nepomohlo ti i toto k tvé premiérové brance?
Tak to si moc nemyslím (pousměje se). No, byl jsem 
trochu překvapený, když jsem ty žluté dresy viděl. Ale 
nějakou váhu bych tomu nepřikládal.

To je to, od tvého příchodu Vítkovice neprohrály 
– čtyři zápasy, čtyři výhry. Jak moc důležitá je tato 
série pro vás jako tým a pro tebe osobně?
Samozřejmě je velmi důležitá. Máme teď v kabině 

dobré, zdravé sebevědomí. Cítíme, že jsme schopní 
kontrolovat zápasy, otáčet je, vyhrávat. To je také vel-
mi důležité pro takové to, jak se říká, šplhání po žeb-

říku směrem vzhůru. Chceme se samozřejmě dostat 
co nejvýše a vypracovat si co nejlepší pozici pro play 
off. A já osobně mám samozřejmě z těch výher také 
obrovskou radost.

Jen tak na okraj, s ohledem na tu sérii po tvém pří-
chodu, nemáš náhodou druhé jméno „štístko“?
(směje se) Ne, to ne nemám. Ale jsem samozřejmě 
rád, že se týmu daří a že mohu být toho součástí.

Do české extraligy jsi přišel rovnou ze švédské sou-
těže. Jak ses sžil se změnou stylu a jak hodnotíš tu-
zemskou soutěž?
Víte, první věc, kterou jsem tady pochopil a poznal 
bylo, že tady v Česku je to více chlapský hokej. Jsou 
tady hodně velcí chlapi, silní. Hraje se jednoduše-

ji. Před bránou je to složité, hodně o síle, bojovnější. 
Českou ligu bych spíše než ke Švédsku přirovnal k li-
gám v severní Americe, kde jsem také v minulosti pů-

sobil. Ale tenhle styl mi vůbec nevadí. Už jsem jej zažil 
a řekl bych, že mi i docela sedí, takže po herní stránce 
mi to tady vyhovuje.

Aktuálně jsi šestý hráč ze Švédska v české nejvyšší 
soutěži. Znáš ty ostatní své krajany?
Velice dobře se známe s Blomstrandem, který hraje 
teď v Plzni. Jsme kamarádi ještě z dob, kdy jsme byli 
ve Stockholmu. Říkal mi jen samá pozitiva a dobré po-

znatky poté, co tady v Česku podepsal, navíc se mu 
tady daří, takže jsem měl o situaci tady v české lize 
docela dost kvalitních informací a i na základě nich 

V ČESKU JE HOKEJ VÍCE CHLAPSKÝ
TOBIAS LINDBERG
Přišel, vidí, vítězí. Švédský útočník Tobias Lindberg přestoupil do Vítkovic zkraje 
minulého týdne. Od té doby Ostravané odehráli čtyři zápasy, čtyři vyhráli. Viking 
ze Södertälje si navíc ve čtvrtém utkání připsal premiérovou trefu, pomáhal tím 
nakopnout obrat proti Českým Budějovicím. Zdá se, že tahle skandinávská posi-
la se Vítkovicím může vyplácet. Jak se Lindberg sám cítí v Česku a jak vzpomíná 
na své působení v NHL?
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jsem se rozhodl pro angažmá zde. Když vím, jak dobrý 
on je, jak se mu tady daří a když vím, jak dobrý jsem já, 
tak jsem tuhle výzvu přijal.

Takže jsi před příchodem do Vítkovic měl dostatek 
informací?
Ano, přesně tak. Mluvili jsme spolu o tom. Říkal, 
že země je skvělá, že se tady dobře žije. Že jsou 
v česku výborní fanoušci, šílení – v dobrém slova 
smyslu. Z tohohle pohledu je velká škoda, že teď 
tady panují restrikce, které nevpustí více fanoušků 
na stadion. Měl jsem opravdu velmi dobrá dopo-

ručení pro něj a i z toho jsem usoudil, že odchod 
sem do Česka a do Vítkovic bude pro mě velice 
dobrá volba.

Po Švédsku se ti v Česku nestýská?
Jsem zvyklý hrát v zahraničí, takže tohle určitě pro-

blém není. Navíc jsem se svou rodinou ve stálém 
kontaktu. Často si voláme. Samozřejmě první týden, 
kdy jsem tady byl, mi chyběli, ale znovu se tím vracím 
k výborné náladě v kabině, kde se cítím jako doma. 
Podpora z mužstva je znát, spoluhráči jsou tady skvě-

lí, takže není důvod si stýskat. 

Před lety jsi úspěšně prošel Draftem NHL, ale na-
konec ses vrátil zpět do Evropy.
Je to tak. Nebylo to jen o draftu. Užil jsme si své dva 
týdny v NHL, pak samozřejmě řadu let v AHL. Když 
to shrnu a odlehčím, tak můžu říct, že jsem viděl do-

cela kus světa (pousměje se). Zažil jsem hodně vze-

stupů, zažil jsem také dost pádů. Ale teď jsem tady 
ve Vítkovicích a jsem opravdu rád, že tady můžu být. 
Cítím se tady dobře a z týmu cítím velice pozitivní 
a dobrou atmosféru, takže jsem tady opravdu spoko-

jený.

Když se vrátíme ještě k té epizodě v NHL, co schá-
zelo k tomu, že ses tam neudržel déle?
Víte, vždy je to o vícero faktorech. Musí si vše sed-

nout. Potřebujete narazit na správného trenéra, být 
tam ve správný čas, mít také trochu štěstí – hlavně 
na tom začátku. Je potřeba také ukazovat progres, 
že se zlepšujete. Já jsem navíc zažil hodně trejdů, 
pět výměn, to už je opravdu dost. A nebylo to snad-

né. Pro mě osobně to bylo hodně těžké, a to nejen 
po stránce hokeje, jak se říká „na ledě“, ale i mimo 

led. Neustálé stěhování, žádné zázemí, nejistota. To 
vám moc nepomůže. Ale na druhé straně jsem tam 
byl. Krátce, ale byl jsem tam. Můj sen se stal skuteč-

ností a hlavně zkušeností, kterou jsem si vzal a uložil 
ve svém srdci a ve svých vzpomínkách navždy. Nikdy 
na to nezapomenu.
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# Tým Z V VP PP P Skóre B B%

1 HC Oceláři Třinec 26 18 2 4 2 84:46 62 79

2 Mountfield HK 26 16 4 1 5 86:56 57 73

3 HC Škoda Plzeň 28 13 2 4 9 89:78 47 56

4 HC Dynamo Pardubice 25 11 5 3 6 77:62 46 61

5 BK Mladá Boleslav 27 12 3 2 10 63:62 44 54

6 HC VÍTKOVICE RIDERA 26 11 3 1 11 56:64 40 51

7 HC Sparta Praha 26 9 4 4 9 91:81 39 50

8 HC Motor České Budějovice 26 11 1 2 12 75:75 37 47

9 HC Olomouc 25 9 4 1 11 59:70 36 48

10 HC Energie Karlovy Vary 26 10 1 3 12 78:74 35 45

11 HC VERVA Litvínov 26 10 1 3 12 73:79 35 45

12 Bílí Tygři Liberec 25 9 1 5 10 55:69 34 45

13 HC Kometa Brno 25 7 5 2 11 70:75 33 44

14 Rytíři Kladno 25 5 3 3 14 64:87 24 32

15 PSG Berani Zlín 26 2 2 3 19 44:86 13 17

Legenda: # - pořadí, Tým - zkratka týmu, Z - zápasy, V - výhry, VP - výhry v prodloužení, PP - prohry v prodloužení, P - prohry, Skóre - celkové skóre, B - body, B% - 
procentuální bodový zisk

TABULKA TIPSPORT EXTRALIGY

POŘ. JMÉNO TÝM GP TOI GA Svs GAA Sv% A PIM SO 

1 Marek Mazanec HC Oceláři Třinec 18 1060 28 408 01.58 93.58 0 0 4

2 Aleš Stezka HC VÍTKOVICE RIDERA 23 1387 50 639 02.16 92.74 0 2 1

3 Miroslav Svoboda HC Škoda Plzeň 16 898 32 403 02.14 92.64 0 4 0

4 Henri Kiviaho Mountfield HK 11 634 21 261 01.99 92.55 1 0 1

5 Jan Růžička BK Mladá Boleslav 13 723 24 287 01.99 92.28 0 0 1

6 Dominik Frodl HC Dynamo Pardubice 16 857 30 351 02.10 92.13 0 6 1

7 Štěpán Lukeš Mountfield HK 16 937 34 384 02.18 91.87 0 0 3

8 Petr Kváča Bílí Tygři Liberec 21 1245 50 565 02.41 91.87 0 4 2

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP TOI G A P plus/minus PIM TOI/GP 

1 Erik Thorell HC Sparta Praha Ú 23 465:29 12 21 33 12 0 20:14

2 Lukáš Pech HC Motor České Budějovice Ú 26 561:04 12 19 31 7 20 21:35

3 Filip Chlapík HC Sparta Praha Ú 25 504:06 14 16 30 6 16 20:10

4 Jan Káňa HC Olomouc Ú 25 477:38 12 17 29 8 18 19:06

5 Martin Růžička HC Oceláři Třinec Ú 26 494:37 12 16 28 8 2 19:01

6 Milan Gulaš HC Motor České Budějovice Ú 25 535:05 10 18 28 10 18 21:24

7 Michal Bulíř HC Škoda Plzeň Ú 28 490:25 14 13 27 -5 4 17:31

8 David Krejčí HC Olomouc Ú 24 522:57 13 13 26 6 12 21:47

9 Robert Říčka HC Dynamo Pardubice Ú 25 415:51 16 8 24 -7 24 16:38

10 Ludwig Blomstrand HC Škoda Plzeň Ú 26 436:41 15 9 24 8 4 16:48

Legenda: Poř. - pořadí, Jméno - jméno hráče, Poz. - pozice, GP - zápasy, TOI - Čas na ledě, G - góly, A - asistence, P - body, plus/minus - Hodnocení hráče za pozitivní a nega-
tivní účast na ledě, PIM - Trestné minuty, TOI/GP - Průměr času na ledě na zápas

Legenda: Poř. – pořadí, Jméno – jméno hráče, Tým – tým, GP – zápasy, TOI – čas na ledě, GA – obdržené góly, Svs – počet zákroků, GAA – průměr obdržených gólů, 
Sv% - procentuální úspěšnost zákroku, A – počet asistencí, PIM – trestné minuty, SO – čistá konta

STATISTIKA HRÁČI

STATISTIKA BRANKÁŘI



UŽ MÁTE TERMÍN
NA FIREMNÍ VEČÍREK?

ZÁŽITKOVÉ AKCE NA SKALCE

luxusní prostory, bruslení, sjezdovka,

virtuální realita a mnohé další
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28. KOLO, 30. 11., OSTRAVAR ARÉNA
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky: 29. Lindberg (Svačina, Fridrich), 40. Krenželok (Marosz, Hruška), 48. Lakatoš (Bukarts, Krenželok), 59. Lakatoš 
– 13. Pech (Gulaš, Holec), 18. Pech (Holec, Gulaš). Rozhodčí: Pešina, Kubičík – Lučan, Kis. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. 
V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000 (omezená kapacita vládním nařízením). Střely na branku: 40:24.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Stezka – Galvins, R. Polák, Gewiese, J. Stehlík, Koch, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – 
R. Bondra, Lindberg, Svačina – Dej, Marosz, Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich

HC Motor České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Piskáček, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Jandus, Štich – Abdul, Novotný, 
Ondráček – Voženílek, Venkrbec, Karabáček – Vondrka, Hanzl, Valský – Holec, Pech, Gulaš

Mezi fanoušky Vítkovic se vinou posledních let 
rozšířilo pořekadlo, že hraje-li jejich tým v tele-

vizi, je to jasná porážka. Televizní duel s Českými 
Budějovicemi minimálně po 20 minutách naznačo-

val, že tato teze má reálný základ. Modro-bílí totiž 
Motor přehrávali, tvořili si šance, ale hosté ze dvou 
příležitostí obě využili a po první třetině vedli 2:0. 
Oba góly dal exsparťan Pech.

Do utkání museli domácí udělat řadu změn v sesta-

vě. Chyběl po trestu distancovaný Kalus, pro ne-

moc nenastoupili Plášil a Dolejš, zranění stále drže-

lo Solovjeva, Bernovského a Flicka. Na druhé straně 
se uzdravil Svačina, což se později ukázalo jako klí-
čový moment. Premiéru si za nemocného Dolejše 
odbyl v roli brankářské dvojky Martin Altrichter 
mladší.

První třetinu nezdaru hodili Vítkovičtí za hlavu. 
Jenže ani v té druhé se jim dlouho nevedlo. Až té-

měř s polovinou duelu přišel zvrat. Skvělou akci vy-

pracoval pro Tobiase Lindberga Vladimír Svačina 
a švédský forvard se ve čtvrtém zápase radoval 
z prvního gólu v ostravském celku a české extra-

lize vůbec.

Motor se snažil hájit výsledek a nebezpečnými brej-
ky ohrožoval domácí. Další klíčový moment přišel 
v závěru druhé třetiny. Hosté šli do tří a Vítkovice 
výhodu využily zásluhou Lukáše Krenželoka.

Do třetí části se tak šlo za zcela otevřené situace, 
ale elán a sebevědomí byly na straně modro-bílých. 
Aleš Stezka s pomocí pozorné obrany odvrátil něko-

lik nebezpečných pokusů soupeře a ve 48. minutě, 
s koncem přesilovky, přišla třetí rána do českobu-

dějovického vazu. Před gólmanem Hrachovinou 
se zjevil jako duch Dominik Lakatoš a když brankář 
povyjel proti Bukartsovi a jeho ránu vykopl, Lakatoš 
neměl sebemenší problém puk zamést do prázdné 
brány.

Ještě nebyl konec. Budějovice stupňovaly nápor 
a do karet jim hrála i nepozornost sudích, jako na-

příklad při vyseknutí hole Gulaše z rukou Hrušky. 
Vítkovičtí se v závěru bránili klasické přesile i tlaku 
hry soupeře bez brankáře. Volná klec se ale stala 
lákadlem pro Lakatoše, který do ní přes celé kluziš-

tě poslal kotouč, zapsal druhý gól večera a zpečetil 
tak vítězný obrat Vítkovic v přímém přenosu.

SKALP MOTORU  

V PŘÍMÉM PŘENOSU
Obrat, výhra nad silným soupeřem, čtvrtý úspěch v řadě, šestý bodovaný zápas 
po sobě. Vítkovice před kamerami České televize a celým hokejovým národem 
prokázaly vnitřní sílu. Budějovice odjely z Ostravy s prázdnou.
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První třetina se nezdála taková, jak by nasvědčoval 
výsledek 0:2, souhlasíš?
My jsme ten zápas začali dobře. Ale dostali jsme ty 
dva góly. Pak jsme si o přestávce řekli něco v kabině, 
že musíme více jít po nich. To se povedlo. Budějovice 
začaly dělat chyby, fauly. Přesilovky nám pomohly, 
povedly se, minimálně jedna určitě.

Lukáši, v závěru druhé třetiny jste tvým gólem vy-
užili přesilovku pět na tři. Vyrovnali jste tím na 2:2. 
Jak moc byla tahle branka důležitá?
Každá branka je důležitá. Jsme rádi, že se to poved-

lo. Budějovice od druhé třetiny po našem tlaku dělaly 
fauly a tím nám dávaly příležitost. Je dobře, že jsme to 
dokázali využít.

Je vidět, že vedle Dominika Lakatoše jsi herně 
i střelecky pookřál. Jak se ti hraje s navrátilcem 
Lakym?
Mi se s ním hraje velice dobře. Známe se. Hráli jsme 
spolu už loni. Hráli jsme spolu v Liberci. Vím, co od něj 
můžu čekat. On ví, co může čekat ode mě. Je mla-

dej, dravej… já jsem starej a pomáhám mu trošku, no 
(smích).

V KABINĚ JSME SI NĚCO ŘEKLI, 
PŘIZNAL LUKÁŠ KRENŽELOK
Zápas s Budějovicemi se pro Vítkovice nevyvíjel dobře, prohrávaly 0:2. Vše ale 
změnila druhá třetina. Jedenáct vteřin před jejím koncem využili Ostravané 
z hole Lukáše Krenželoka přesilovku pět na tři a vrátili se do zápasu. Zkušený 
vítkovický matador přiznal po utkání, že druhé periodě předcházela hlasitá dis-

kuze v šatně. Úkol to splnilo. Tři body zůstaly doma.

OSTŘEJŠÍ SLOVA SI VZALO  
MUŽSTVO ZA SVÁ
Výkon dobrý, ale výsledek katastrofický. Takový 
byl obraz hry zápasu s Budějovicemi po 20 mi-
nutách. Vítkovičtí se nakopli k obratu a tříbodo-

vému zisku sami. Mezi první a druhou třetinou 
padala v kabině ostřejší slova, ale zcela záměr-
ně a dopadla na úrodnou půdu. „Měli jsme dob-
rý začátek, do desáté minuty. Měli jsme šance 
z přečíslení, ale nedali jsme gól, nechodili jsme 
před bránu, neměli jsme tam dostatečný dů-
raz. Individuálními chybami jsme pustili sou-
peře do dvougólového vedení. V kabině padly 
ostřejší slova, mužstvo si to vzalo za své a vý-
sledek otočilo. Pomohli jsme si góly z přesilové 
hry, což je velké plus, protože v Litvínově jsme 
nehráli ani jednu přesilovku. Měli jsme trochu 
obavu, jak s tím kluci naloží, ale tu přesilovku 
5 na 3 jsme sehráli fantasticky. Druhou a tře-
tí třetinu si myslím, že jsme byli malinko lepší 
a hráčům děkuju za výkon, za tři body. Pořád 
musíme být pokorní, víme, že je to ošemetné, 
nemůžeme lítat hlavou někde v oblacích, může 
přijít tvrdý trest. Děkuji hráčům, ale jedeme 
dál,“ vysvětlil trenér Miloš Holaň.



INZERCE
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BRUSLENÍ, BOBOVÁNÍ
A DĚTSKÉ LYŽOVÁNÍ

NA JEDNOM MÍSTĚ V OSTRAVĚ
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Maximálně 1 000 diváků v hledišti, zrušené Winter 
Hockey Games ve Špindlerově mlýně, nejistota. Tak 
opět vypadá česká Extraliga v těchto dnech. Sportovní 
boje lákají, týmy na ledě podávají výborné výkony, bo-

jují. Restrikce spojené s nouzovým stavem ale opět 
sevřely nejvyšší soutěž (stejně jako celou společnost 
u nás). Pandemická situace v Česku není dobrá, to je 
fakt. Že ale vinou opatření není dobrá situace v soutě-

žích je fakt číslo dvě.

„Pro celé hokejové hnutí, se jedná o zásadní nesys-

témový zásah do fungování celé extraligy, který má 
nejen finanční, ale i další dopady v širších souvislos-

tech,“ zmínil v rozhovoru pro ČT viceprezident APK 
LH Prokop Beneš.

Hokejové kluby rozhodně nezlehčují současnou pan-

demickou situaci, ale nesou těžce všechny dopady 
a omezení, která s sebou nová vládní nařízení přiná-

šejí. „Kluby by se s nastalými opatřeními vypořáda-

ly daleko lépe, kdyby fungovala nějaká komunikace 

a prevence. Opatření, o kterých se bavíme, byla při-
jata ze dne na den. Kluby jsou z toho nešťastné a už 
prakticky nevědí, co by měly udělat, aby vyhověly po-

žadavkům a zároveň mohly hrát s diváky v hledišti,“ 
podotýká Beneš.

Extraligové kluby přitom patří k průkopníkům protico-

vidových opatření. Od začátku sezony jsou na stadio-

ny vpouštění pouze prokazatelně bezinfekční diváci. 
Od poloviny listopadu platilo pravidlo, kdy dokonce 
ani testovaní neměli vstup jistý a do arén se dostávali 
pouze očkovaní nebo ti, kteří prošli v nedávné době 
onemocněním. „Od začátku jsme v klubech udělali 
vše možné proto, abychom současné době vyhověli. 
A můžu vás ubezpečit, že kdyby nám někdo dopředu 
řekl, co všechno je potřeba splnit, tak to každý klub 
bude respektovat a udělá to, abychom nebyli dotčení. 
Nám ale ta zpětná vazba chybí. Kluby provedly sta-

vební úpravy, mají prakticky stoprocentní proočko-

vanost hráčů, apelují na fanoušky, aby se nechali 
očkovat a dodržovali základní protiepidemická pra-

vidla. Všechno my-

slitelné jsme uděla-

li. Teď se nám ale 
těžko povede kam-

paň mezi fanouš-

ky k očkování, když 
nám na stadiony 
restrikce nevpustí 
ani ty fanoušky, kte-

ří jsou očkovaní.“

Podle Prokopa 
Beneše je kame-

nem úrazu hlavně 
systém, s jakým 
jsou nařízení ohla-

šována a vyžado-

vána. „My rozhodně 
nejsme pro anar-

EXTRALIGA OPĚT V SEVŘENÍ
Proticovidová opatření opět svírají českou společnost i český hokej. Nejvyšší 
soutěž a její kluby jsou omezeny. Hraje se, ale s restrikcemi pro diváky. Organi-
zace počítají ztráty nejen finanční. Lákadlo hokejového svátku ve Špindlerově 
mlýně opět zhaslo.
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chii. Postrádáme předvídatelnost. Pár hodin před 
kompletním kolem přijde nařízení a my jej musíme 
plnit. Vůči sportu to ale není fér. Kluby jsou z toho 
nešťastny. Jsou ze dne na den postaveny před ho-

tovou věc. A jsou to kluby, které musejí komuniko-

vat a vysvětlovat toto fanouškům. I Ústavní soud 
říká, že vláda, pokud přijme nějaká opatření, je tím, 
kdo má vysvětlovat a zdůvodnit, jestli je opatření 
relevantní a z jakého důvodu je zavedeno. Jestliže 
máme omezení na tisíc návštěvníků a nerozlišují 
se haly podle kapacity, tak to vzbuzuje otázky. Jak 
my, kluby, máme fanouškům vysvětlovat věci, které 
nám samotným vysvětleny nebyly a kterým nero-

zumíme.“

Jedna hlavních akcí letošní sezony, prosincové Winter 
Hockey Games ve Špindlerově mlýně, hokejový fes-

tival pod otevřeným nebem, už na základě nových 
restrikcí byla zrušena, respektive opět odložena 
na další rok. Za dané konstelace se restrikce 1 000 
diváků v hledišti vztahuje i na nezastřešený stadion 
zbudovaný v otevřeném prostoru v přírodě. Navíc ne-

šlo o megalomanský projekt pro několik desítek tisíc 
diváků, hlediště mělo kapacitu 7 500 míst.

Ztráty hokejové kluby počítaly už v minulé sezoně, 
která se odehrála téměř celá bez diváků v hledišti. 
„Dávali jsme čísla na NSA. Můžu říct, že výdaje, které 
jsme dokládaly, jsou přímé výdaje. Za celou extrali-
gu jsou to stovky milionů,“ připomíná Beneš s tím, že 
nové restrikce způsobí nové ztráty. A to nejen v po-

kladnách klubů, ale také ve vztazích s fanoušky, pro-

tože řada klubů nemůže do hlediště vpustit ani všech-

ny své permanentkáře.

„Budeme apelovat na to, abychom dosáhli změny 
této restriktivní podmínky pro kapacitu. Je rozdíl, po-

kud máme koncertní sál pro tisíc lidí a O2 Arénu s ka-

pacitou přes sedmnáct tisíc lidí,“ předesílá zástupce 
Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Za vzor mají sloužit i příklady z ostatních hokejových 
zemí. „Rakousko je jediná země, kde se hraje s ome-

zením diváků. Jinak Německo – od dvaceti po sto pro-

cent kapacity, Finsko prakticky bez omezení, Švédsko 
s covid pasem, Švýcarsko úplně bez omezení. U nás 
omezení na tisíc diváků maximálně je, s prominutím, 
brutální.“

Vítkovice přijaly nové restrikce jako fakt, a tak je také 
dodržují. V ostravském klubu tvoří vybranou tisícovku 
diváků v hledišti tvoří majitelé zakoupených perma-

nentek. Těch je tolik, že kvótu, povolenou pro vpuš-

tění na stadion, splňují. Majitelé darovaných perma-

nentek (čestná, partner atd.) se bohužel do hlediště 
nedostanou. Jednozápasové vstupenky jsou rovněž 
staženy z prodeje. Kapacita hlediště – dle aktuálně 
platných restrikcí, je naplněna.

Nouzový stav, vyhlášený vládou České republiky v de-

misi, je uveden s platností do 26. 12. 2021. Minimálně 
po tuto dobu by tedy měla platit aktuální opatření. 
Samozřejmě s poznámkou, že vláda může s přihléd-

nutím ke zhoršení situace teoreticky ještě přitvrdit, 
případně nouzový stav a na něj navázaná opatření 
eventuálně prodloužit.
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OD AUTOBOND GROUP A PLNOU NÁDRŽ K TOMU!

VYHRAJ NA SVÁTKY
KIA CEED

Podmínky soutěže najdete na webu
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PO ZÁPASE S TŘINCEM

Nová Kia Sportage.
Velkorysý high-tech interiér 
s luxusní atmosférou

Evropský konstrukční program jako záruka 
atraktivních jízdních vlastností 
a pohodlného cestování v nejnovějším SUV 
značky Kia.

Vyspělé řízení a odpružení odladěné pro 
evropské silnice.

Elektronicky řízené odpružení pro vyvážení 
elektronické regulace tlumičů a nabízeného 
pohodlí.

Nový režim Terrain Mode a pohon všech 
kol (AWD) ve prospěch lepšího záběru 
v náročnějším terénu.

Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9 - Vysočany | Koterovská 170, 326 00 Plzeň - Slovany
Krmelínská 762/11, 720 00 Ostrava Hrabová | Studentská 325, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
www.autobond.cz | info@autobond.cz
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Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 10.09. 1 KLADNO 1:2

ne 12.09. 2 KARLOVY VARY 4:1

pá 17.09. 4 ZLÍN 3:6

pá 24.09. 7 MLADÁ BOLESLAV 4:1

út 28.09. 9 SPARTA 3:1

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
ne 03.10. 11 BRNO 1:2

pá 08.10. 12 LITVÍNOV 1:4

ne 10.10. 13 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:2p

st 13.10. 5 PARDUBICE 6:0

pá 15.10. 14 HRADEC KRÁLOVÉ 4:2

ne 17.10. 15 LIBEREC 1:0p

st 20.10. 8 TŘINEC 1:4

pá 22.10. 16 KLADNO 2:1

ne 24.10. 17 KARLOVY VARY 2:3

pá 29.10. 19 ZLÍN 2:1

ne 31.10. 20 PARDUBICE 4:1

ZÁŘÍ 2021

ŘÍJEN 2021

LISTOPAD 2021

PROSINEC 2021

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
út 02.11. 21 OLOMOUC 2:0

pá 05.11. 22 MLADÁ BOLESLAV 1:2

ne 07.11. 23 TŘINEC 2:1

st 17.11. 10 PLZEŇ 2:3

pá 19.11. 24 SPARTA 3:2

ne 21.11. 25 PLZEŇ 3:2p

st 24.11. 6 OLOMOUC 5:3

pá 26.11. 26 BRNO 3:2

ne 28.11. 27 LITVÍNOV 3:4sn

út 30.11. 28 ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 03.12. 29 HRADEC KRÁLOVÉ
ne 05.12. 30 LIBEREC
st 08.12. 53 TŘINEC
pá 10.12. 31 KLADNO
ne 12.12. 32 KARLOVY VARY
čt 23.12. 34 ZLÍN

ne 26.12. 35 PARDUBICE
út 28.12. 36 OLOMOUC
čt 30.12. 37 MLADÁ BOLESLAV

LEDEN 2022
Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
út 04.01. 38 TŘINEC
pá 07.01. 39 SPARTA

ne 09.01. 40 PLZEŇ
pá 14.01. 41 BRNO

ne 16.01. 42 LITVÍNOV
út 18.01. 43 ČESKÉ BUDĚJOVICE
pá 21.01. 44 HRADEC KRÁLOVÉ
ne 23.01. 45 LIBEREC
st 26.01. 47 KARLOVY VARY
pá 28.01. 46 KLADNO

Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 04.02. 49 ZLÍN

ne 06.02. 50 PARDUBICE
pá 11.02. 51 OLOMOUC
ne 13.02. 52 MLADÁ BOLESLAV
ne 20.02. 54 SPARTA

út 22.02. 55 PLZEŇ
pá 25.02. 56 BRNO

ne 27.02. 57 LITVÍNOV

ÚNOR 2022

BŘEZEN 2022
Den Datum Kolo Soupeř Výsledek
pá 04.03. 58 ČESKÉ BUDĚJOVICE
ne 06.03. 59 HRADEC KRÁLOVÉ
út 08.03. 60 LIBEREC

Předkolo: 11.03. – 17.03.
Čtvrtfinále: 19.03. – 01.04.  
Semifinále: 03.04. – 15.04. 
Finále: 18.04. – 30.04. 

PLAY OFF 2022

doma
venku

ZÁPASY VÝSLEDKY
výhra
prohra
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doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

Partneři Tipsport extraligy 2021/2022

marketingový partner

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!


