


Milí fanoušci,
chtěli bychom vám moc poděkovat za velkou návštěvnost, 
doufáme, že nám to vydrží po celou sezonu. Pro tuto sezonu 
jsme se snažili opět vylepšit cateringové služby, plánujeme 
prodejní středy, a to i v nových fanshopech v OC Plaza 
a v Olympii, a již jsme rozjeli oblíbený projekt Trénuj jako 
indián. Chtěli bychom vás informovat, že jsme s některými 
fanoušky vytvořili pracovní skupinu k přípravám programu 
k 90 letům hokeje. K tomuto výročí připravujeme i speciální 
logo. Plzeňský tým posílil pro 4 zápasy Jiří Novotný, který 
odešel do švýcarského klubu Ambri-Piotta. Byť na krátkou 
dobu, byl pro klub velkým přínosem. Přejeme Jirkovi všichni 
hodně zdraví a štěstí.



Tipsport extraliga – tabulka po 4. kole

1. Litvínov   4   4   0    0   0    19:8    12
2. Hradec Králové  5   3   1    0   1    11:9    11
3. Vítkovice   4   3   0    1   0    9:6      10
4. Sparta Praha   5   2   1    1   1    14:8     9
5. Brno    4   2   1    0   1    9:7       8
6. Olomouc   4   2   0    1   1    9:9       7
7. Plzeň   4   1   1    1   1    10:7     6
8. Zlín    4   2   0    0   2    11:11    6
9. Liberec   4   2   0    0   2    7:8       6
10. Karlovy Vary  4   1   0    0   3    7:10    3
11. Třinec   4   1   0    0   3    7:11    3
12. Mladá Boleslav  4   1   0    0   3    6:11    3
13. Pardubice   4   1   0    0   3    6:12     3
14. Chomutov   4   0   0    0   4    6:14     0

Kanadské bodování po 4. kole 
1. Lukeš (Litvínov) 4 zápasy / 7 bodů (3 branky + 4 asistence), 2. Košťálek (Spar-
ta) 5/6 (3 + 3), 3. Hübl 4/6 (2 + 4), 4. Gerhát (oba Litvínov), Šlahař (Zlín), oba 4/5 
(2 + 3), 6. Gulaš (Plzeň), Holík (Brno) oba 4/5 (1 + 4), 8. Miškář (Hradec Králové) 
5/5 (1 + 4), 9. Petružálek (Litvínov) 4/5 (0 + 5), 10. D. Kindl (Plzeň), Nahodil 
(Brno) oba 4/4 (3 + 1). 

Střelci po 4. kole
1. Lukeš, Mikúš, Tůma (vš. Litvínov), Jarůšek, Košťálek (oba Sparta), Bulíř 
(Liberec), D. Kindl (Plzeň), Nahodil (Brno), Vincour (Hradec Králové), vš. 3 branky, 
10. Gerhát, Hübl, Kubát, Ščotka (všichni Litvínov), Fořt, Kubiš, Šlahař (vš. Zlín), 
Adamský, Chmielewski (oba Třinec), Irgl, Kolouch (oba Olomouc), Klhůfek 
(Chomutov), Klepiš (Mladá Boleslav), A. Kudrna (Sparta), Lev (Vítkovice), 
V. Němec (Plzeň), Šenkeřík (Karlovy Vary), Zaťovič (Brno), vš. 2



Rozhovor s fanynkou Ivanou Šormovou

Ivano, v kolika letech jste začala chodit na 
hokej? 
Poprvé mě na zimní stadion v Plzni přivedl táta 
v šesti letech a chodili jsme úplně pravidelně, 
opravdu každý zápas od patnácti let. 
Pamatujete si na svůj první zápas kolem toho 
patnáctého roku? 
To už asi ne, mně už to hodně splývá.
Co vás na tom fanouškovství a podpoře týmu 
vlastně nejvíce baví, co vás k hokeji přitahuje? 
Je to taková moje druhá rodina. Úplně nedokážu 
říct, čím to je, je to léty vybudovaný vztah. Člověk 
sem prostě patří a myslím si, že nejde jen o mě. 
Ten vztah se budoval postupně. Hokej mě nadch-
nul hrou jako takovou a tím si pak člověk vytvářel 
vztah ke klubu. 
Jezdíte někdy i na venkovní utkání? 
Když je trošku času a prostoru, tak ano. Když jsem 
byla mladší, tak jsem jezdila hodně, teď už toho 
času tolik není, a tak si spíš vybírám, kam a kdy 
pojedu. Ale minimálně čtyři pět výjezdů za tu 
sezonu je, někdy i více. 
Jaký nejsilnější hokejový zážitek vám hokej 
přinesl? 
Play-off v titulové sezóně a pak zápas po odečtu 
bodů tady doma, kdy plzeňské publikum zase 

Když jste hodinu před zápasem nestála v kotli na 
své dlaždičce, tak jste neměla šanci se tam dostat!

předvedlo, co dokáže. V hledišti byla atmosféra, 
z které až mrazilo.
A je tam i nějaký špatný zážitek? 
Asi ne. Špatné zážitky se zapomínají. I když se 
nedaří, stejně člověk chodí a tu stojí do poslední minu-
ty. To k tomu prostě patří. To špatné se zapomíná. 
Když bychom vzali celou historii klubu, jaký hráč 
je pro vás ten nejoblíbenější a proč? 
Pro mě je to jednoznačně Martin Straka, protože je 
osobnost. Tak to je. Martin není jen vynikající hoke-
jista, ale je to člověk, kterého si vážím. Plzeňským 
klubem určitě prošlo hodně geniálních hokejistů, ale 
Martin nad nimi vyčnívá.
Jak byste zhodnotila minulou sezonu? 
Sezona byla moc hezká. Krásný úvod i díky Dominiku 
Kubalíkovi. Pro mě ale zklamání z play-off. Myslím, že 
Brno bylo hratelné, a mrzí mě, že jsme je nedokázali 
přehrát. Třetí místo paráda, ale když nás Brno vyřadilo, 
tak mě to mrzelo. Takové naštvání, že jsme se ne-
dokázali proti nim kousnout. 
Jste dlouholetou členkou klubu Indian patriot, co 
vás do klubu přivedlo a co vám členství dává? 
Členkou jsem od doby, kdy cena byla ustanovená na 
symbolických 1929 Kč. Nepřijde mi, že jsem 
v nějakém klubu, spíš si jako patriot prostě připadám. 
Vždycky jsem chtěla být klubu blízko a zároveň se 
snažím, aby klub byl co nejblíže k fanouškům. Pro-
gram se mi líbí, je to krok klubu směrem k fanouškům 
a to je vždycky dobře. Patriotů přibývá, z čehož mám 
radost, a stává se z nich zase taková další rodina. 
Všichni se znají a myslím, že to funguje dobře.
Jakou největší návštěvu na utkání tady v Plzni 
pamatujete? 
To byly návštěvy v 80. letech, kdy to tu bylo ještě 
na stání a bývalo tu tak dvanáct a půl tisíce lidí a to 
nebyla výjimka, to byly běžné návštěvy. To když jste 
hodinu před zápasem nestála v kotli na své dlaždici, 
tak jste neměla šanci se tam dostat. Tam měl prostě 
každý svoji dlaždičku a tak to bylo. 





Představujeme soupeře

HC Dynamo Pardubice

Pardubice, jeden z nejúspěšnějších 
a nejtradičnějších klubů v nejvyšší 
soutěži,  touží navázat na uplynulou 
sezonu, kdy se jim na poslední chvíli 
podařilo postoupit přímo do play-off 
a ve čtvrtfinále zle potrápily favori-
zovaný Třinec. Ocelářům, pozdějším 
finalistům, podlehly až v rozhodujícím 
sedmém utkání. Jenže kádr během 
léta prošel znovu řadou změn, Dyna-
mo opustilo devět hráčů a přišlo šest 
nových. Vedení klubu přesto před 
startem extraligy věřilo, že se mužstvo 
povedlo dobře doplnit. „Při doplňování 
týmu jsme se dívali spíše po mladších 
hráčích, kteří nám zapadnou do týmu,“ 
uvažoval před sezonou generální 
manažer Dušan Salfický, bývalý vyni-
kající gólman, který část kariéry prožil 
právě v Plzni.

Do Pardubic přišli ze zámoří obránce 
Vojtěch Budík a útočník Jan Mandát. 
Z Přerova zatím hostuje útočník 
Matouš Kratochvil, z hostování 
v mistrovské Kometě Brno se pak vrátil 
další ofenzivní hráč, Tomáš Vondráček. 
Z Banské Bystrice klub získal sloven-
ského olympionika Miloše Bubelu 
a další zahraniční posilou je Rus Daniil 
Miromanov. „Říká se, že každý hráč 
je nahraditelný a nově příchozí musí 

zacelit místa po odchozích. Nebude 
to jednoduché, protože nám v součtu 
odešlo 30 branek. Ukázala to i příp-
rava, v koncovce jsme nebyli tolik 
úspěšní,“ uvedl hlavní trenér Miloš 
Holaň, jehož svěřenci z jedenácti 
přípravných utkání vyhráli pouze 
dvakrát. A podle představ jim nevyšel 
ani vstup do nejvyšší soutěže. Z prvních 
čtyř kol nabral tým jen tři body za 
vítězství v Liberci, jinak podlehl Vítkovicím, 
Litvínovu a Spartě. 

Klub, jehož založení se datuje už 
do roku 1923, který v samostatné 
české lize třikrát slavil mistrovský titul 
(2005, 2010, 2012) a vychoval celou 
řadu vynikajících hokejistů, chce po 
divokých letech skončit s kladným 
hospodářským výsledkem, stejně 
jako v minulém ročníku. „Díky loňské 
sezoně máme na čem stavět, personál-
ně i ekonomicky, i když jsme museli 
rozpočet ořezat,“ mínil Dušan Salfický. 
Roční rozpočet se pohybuje mezi 110 
a 115 miliony korun, z toho dvě třetiny 
připadají na extraligové mužstvo. 
V minulosti oblékali plzeňský dres 
dva hráči z aktuálního kádru Dynama 
– útočníci Tomáš Svoboda a Tomáš 
Vondráček.



HC Dynamo Pardubice
Brankáři
90 Ondřej Kacetl, 27 let
35 Milan Klouček, 20 let

Obránci
33 Martin Bučko (SR), 18 let
19 Vojtěch Budík, 20 let
53 Jacob Cardwell (Kan.), 26 let
36 Petr Čáslava, 39 let
26 Rhett Holland (Kan.), 24 let
97 Josef Hrabal, 33 let
62 Daniil Miromanov (Rus.) 21 let
15 Marek Trončinský, 30 let
27 Ty Wishart (Kan.), 30 let

Útočníci
67 Miloš Bubela (SR), 26 let
43 Antonín Dušek, 32 let
96 Matouš Kratochvil, 23 let
25 Ondřej Machala, 19 let
95 Jan Mandát, 22 let
32 Rostislav Marosz, 27 let
94 Jordann Perret (Fr.), 23 let
44 Patrik Poulíček, 25 let
60 Tomáš Rolinek, 38 let
23 Tomáš Svoboda, 31 let
37 Petr Sýkora, 39 let
77 Sacha Treille (Fr.), 30 let
55 Tomáš Vondráček, 27 let

Trenéři: Miloš Holaň (hlavní trenér), 
Pavel Marek (asistent trenéra 
a sportovní manažer), Otakar Janecký 
(asistent trenéra), Adam Svoboda (trenér 
brankářů), Petr Mocek (kondiční trenér)

40 Dmitrij Milčakov (Běl.), 32 let



Málokdo by si tipnul, že útočník Vojtěch 
Němec, jedna z letních posil extraligové Škody, 
ještě ve 14 letech kloubil hokej s fotbalem. A na 
zeleném trávníku v České Lípě, kde se narodil, 
vynikal jako výborný brankář!  „Opravdu. Byly 
tam i nějaké starty v mládežnických reprezen-
tacích, měl jsem docela slušně našlápnuto. 
A fotbal s hokejem jsem kloubil až do chvíle, 
než jsem nastoupil na gymnázium,“ líčí 32letý 
Vojtěch Němec. 
Sám je důkazem, že do vrcholového sportu 
vede cesta i v relativně dospělém věku, vždyť 
do nejvyšší soutěže nakoukl poprvé až ve 
24 letech v dresu pražské Slavie. A o sedm 
let později slavil s Kometou Brno premiérový 
extraligový titul.

Vážně vás to ve fotbale táhlo odmalička do 
branky?
Je to tak. A i když jsem za sebe nepustil ani 
kecky, bohužel to neklaplo. Fakt jsem nebyl 
špatný gólman, ale nakonec rozhodla výška. 
Dnes je takový trend, že čím vyšší brankář, tím 
lepší. A to jsem nesplňoval. Takže z toho na-
konec vyplynul hokej, i když cesta do extraligy 
byla docela trnitá.
 
Mrzí vás ještě rozjetá fotbalová kariéra, 
které jste zanechal?
Bylo to fajn, ale obojí už pak nešlo stíhat. 
Rozhodlo se vlastně až po nástupu na střední 
školu. Fotbal šel postupně úplně pryč. Takže 
teď chytám jen v létě, kdy s klukama hrajeme 
nějaké fotbalové exhibice. Bohužel, zrovna teď 
v létě v Plzni jsem se nemohl ukázat, protože 

Rozhovor

Už jsem měl v hlavě, co budu 
dělat po konci kariéry, přiznává 

Vojtěch Němec
jsem byl po operaci ramene. Nebylo by to mezi 
tyčemi dobré, tak jsem chodil do útoku.

Máte sport v rodině?
My jsme hodně velká rodina. Mám spoustu 
sourozenců a táta chtěl mít vždycky sportovce. 
Jenže až u mě, nejmladšího, se mu to povedlo. 
Ke sportu jsem byl vedený odmalička. Hrál 
jsem fotbal, hokej, zkoušel i další sporty... 

Počkejte, kolik dětí vás tedy je?
Nejstarší sestra je z tátovo prvního manžel-
ství. A pak mám dalších pět sourozenců, tři 
bratry a dvě sestry. Bohužel, možnost sejít se 
pohromadě příliš není, protože jsme rozlezlí po 
celé republice. Ale sem tam, třeba o vánočních 
svátcích, se to povede. A to je pak velký 
mumraj...

Už se za vámi byli podívat v Plzni?
To ještě ne. Byli tady zatím jen rodiče 
a manželka s dětmi. Ale třeba to někdy vyjde, 
bylo by to fajn.

Jaká byla vlastně vaše cesta do extraligy?
Vystřídal jsem toho spoustu – mládež v Děčíně, 
pak v Liberci, kde na mě ale udělali podraz. 
Slíbili mi, že tam budu hrát extraligu, když jsem 
tam přicházel z druhé ligy v Jablonci. Jenže 
týden nato mě vyhodili. Já pak utekl do Pelhři-
mova, přes něj jsem šel do první ligy v Havlíčkově 
Brodu, pak se přes Slavii dostal do Komety 
a extraligovou kariéru tak pořádně začal až 
někdy v 27 letech. Bylo to trošku strastiplné, 
ale nebojím se říci, že jsem si za tím šel. 



Byl jsem trpělivý a dělám to, co jsem si přál.

Teď jste v Plzni a hned v prvním kole jste se 
stal prvním střelcem Škody v sezoně. Byla 
to úleva, když se člověk chytne v novém 
působišti tak rychle?
Já jsem hlavně po těch dvou předchozích 
letech, které z mojí strany nebyly moc ideální, 
potřeboval novou motivaci. Proto jsem byl moc 
rád, že mi to tam začalo padat už v přípravě. 
Dokázal jsem si, že hokej jsem nezapomněl, 
že góly dávám, šance proměňovat umím 
a dokážu být pro mančaft platný. Takže 
doufám, že si tu hokejovou kariéru ještě 
o nějaký ten rok prodloužím, protože už na jaře 
jsem měl trošku v hlavě, co budu dělat, kdyby 
to náhodou nevyšlo. Doufám, že tyhle myšlen-
ky můžu na čas zapudit a myslet jen na hokej.

Kam se ty vaše myšlenky ubíraly?
Tak to neprozradím, nechám si to zatím pro 
sebe. Ale kluci v kabině to vědí, dělají si kvůli 
tomu ze mě srandu. A nechtěl bych, aby si ji 
dělala celá Plzeň (smích).

Loni na jaře jste s Brnem slavil extraligový 
titul. Je to váš největší vrchol kariéry?
Je možná blbé to říci, ale já si ten titul pořád 
ještě úplně neuvědomuju. Poslední dva zápasy 
jsem totiž kvůli zranění nehrál a nemohl si tak 
s kluky ten pohár zvednout po posledním 
zápase nad hlavu. Zase to bylo to zpropadené 
rameno, kvůli kterému jsem stál. Proto to pořád 
trošku v podvědomí beru tak,  jako by mi ten 
titul úplně nepříslušel... Ale samozřejmě, bylo 
to všechno neskutečné, hlavně to, co se dělo 
při oslavách v Brně s fanoušky. Je to nejvíc 
a strašně rád bych si to zopakoval v Plzni.

Takže největší přání je vyhrát rozhodující, 
sedmé finále?
Přesně tak. Je to klišé, ale obecně vyhrát pos-
lední zápas sezony, to je moc důležité. 
Pak může být člověk spokojený...



Když ho Plzeň získala z Pardubic, byl 
to skvělý nákup. Gólman Dušan Sal-
fický, dnes generální manažer pardu-
bického klubu, byl v letech 1997–2001 
jasnou jedničkou mezi tyčemi. Navíc 
showman, miláček fanoušků, po jehož 
telefonním čísle toužily desítky fanynek.
Jenže hned ve své první sezoně na 
západě Čech předvedl také kousek, 
který navždy vešel do dějin extraligy 
jako pořádný trapas, zkrat, nezapome-
nutelný kiks. Byl 25. březen roku 1998, 
když se Plzeň rvala ve čtvrtfinále proti 
Spartě. Vedla 2:1 na zápasy (tehdy se 
hrálo ještě na tři vítězství) a v našlapané 
domácí hale mohla rozhodnout o postupu. 
Za stavu 1:1, běžela poslední minuta, 
už obě lavičky myslely na prodloužení. 
Jenže… Sparťan Kverka ještě před 
útočnou modrou nahodil puk, který mířil 
vedle branky. Salfický nastavil svou 
hokejku, aby jej zastavil, kotouč však 
trefil její „patku“ a zamířil za brankovou 
čáru. Čas 59:55...
Byl to takový šok, že celý stadion na 
pár vteřin úplně ztichl...
„V první chvíli jsem si říkal: Tohle 
neplatí, klid, to přece není možný... Pak 
mi ale všechno došlo. Že jsem klukům, 
trenérům, celému klubu zkazil celou 
sezonu. Naštěstí mě všichni podrželi, 

Střípky z klubu

Salfického osudový kiks

nikdo mi nic nevyčítal,“ vzpomínal po 
letech Dušan Salfický.
Sparta pak doma v pátém duelu jasně 
vyhrála, pro Plzeň sezona skončila. 
„I dnes mi ten gól ze srandy někdo 
připomene. Byl důležitý, ale musel 
jsem ho pustit z hlavy, jinak bych už do 
branky nemohl,“ svěřil se Salfický.
Satisfakce pro něj přišla o dva roky 
později. Skvělými výkony dotáhl Plzeň 
až k bronzovým medailím, když tým 
v památném čtvrtém čtvrtfinále na 
samostatné nájezdy vyřadil Třinec 
a v semifinále poté svedl vyrovnané 
bitvy s hvězdami nabitým Vsetínem.
Dnes už se na Salfického osudový kiks 
vzpomíná s nadsázkou.






