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Předmluvy

Vážení fanoušci,

dovolte, abych vás z celého srdce přivítal v nové 
ostré soutěžní sezóně. Stejně jako před rokem je 
nám velkou ctí, že jsme se na základě loňského 
ročníku dokázali kvalifi kovat pro Ligu mistrů. Evropské 
měření sil bereme velice prestižně a těšíme se na 
nová města, která společně navštívíme, a stejně tak 
na jejich kluby, fanoušky a historii.

Pro naše hráče a trenéry soutěž znamená velkou výzvu. 
Jak si stojíme v evropském měřítku? Jak jsme se přes 
léto připravili na sezónu? Dokážeme obhájit loňskou 
účast v semifi nále nebo se dokonce podívat dál?

Samé otazníky! My je ale společnými silami začneme 
jeden po druhém umazávat stejně, jako nám začnou 
přibývat odpovědi.

Náš tým prošel obměnou, ale trenéři s celým týmem 
pracovali po dobu přípravy na tom, abychom i nadále 
hráli aktivní hokej, který bude atraktivní pro fanoušky 
a který bude také především účelný.

Věříme, že si novou sezónu Ligy mistry užijete spolu 
s námi, že při nás budete stát a podporovat nás na 
společné cestě za úspěchy. Náš pracovitý tým si vaši 
podporu jistě zaslouží.

Vážení fanoušci Plzně,

je mi velkým potěšením přivítat vás v sezóně 2019/2020 
Ligy mistrů. Od 29. srpna bude pošesté bojovat 32 
týmů ze 13 lig o evropskou trofej. Každý z nich dosáhl 
ve své lize výjimečného úspěchu, který je kvalifi koval 
mezi nejlepší z naší celoevropské soutěže.

10 týmů vstoupí poprvé do evropského centra po-
zornosti – jak vzrušující! Není to velký okamžik jen 
pro jejich hráče a trenéry, kteří se mohou vytáhnout 
v soubojích proti nejlepším, ale také pro jejich kluby, 
jejich fanoušky a jejich města.

V historii Ligy mistrů se nám již představilo celkem 
87 týmů – mezi nimi pochopitelně hokejová Plzeň, 
která se účastní již potřetí. Indiáni mají za sebou 
velice působivé loňské tažení – neporažení, domi-
nantní a vítězní, dokud v semifi nále nenarazili na 
pozdější šampiony Frölunda Indians. Zapůsobili na 
mě nejen svým stylem hry, ale také svými nadšenými 
fanoušky. Jsem zvědavý, jak daleko můžou Plzeňští 
v této sezóně dojít. Buďme si ale jisti, že zbylých 31 
týmů je v souboji o fi nále pořádně prověří!

Těším se na vzrušující sezónu 2019/2020. Potrvá nám 
125 zápasů, než zjistíme, kdo si zaslouží korunu pro 
krále mezi evropskými týmy. Ať vyhraje ten nejlepší!

Předmluvy

Martin Straka
majitel HC Škoda Plzeň

Martin Baumann
CEO Ligy mistrů



Blafák 5

Srdečně zdravím naše fanoušky,

přijměte i ode mě přivítání v nové sezóně. V loňském 
ročníku jsme dosáhli na dvě semifi nálové účasti, 
jichž si s odstupem času ceníme více a více, i když si 
samozřejmě jsme vědomi, že především fi nále v naší 
domácí soutěži bylo jediný krok daleko.

S tím, jak se ohlížíme za minulou sezónou, víme, že 
před námi stojí nelehký úkol navázat jak na ni, tak 
i na tu předchozí, která v Tipsport extralize skon-
čila rovněž ziskem bronzových medailí. Očekávání 
fanoušků jsou velká a my také neztrácíme ambice 
být úspěšní. Základem ale jako vždy zůstává úspěšný 
vstup a zajištění si účasti v play -off. A to v obou 
soutěžích, ve kterých jsme si zasloužili účast.

A -tým prošel výraznější obměnou. Ondra Kratěna 
a Václav Nedorost ukončili své kariéry, rozloučili 
jsme se s oběma Američany, Honza Kovář zamířil do 
Švýcarska a celkově jsme obměnili více než 10 hráčů. 
Věříme ale, že jsme tým doplnili více než vhodně, 
že posily potvrdí naše očekávání a že to nejen na 
ledě bude klapat.

Těšíme se do nové sezóny a osobně doufám, že vy také!

Vážení fanoušci, vítejte v nové sezóně!

Rád bych vás jménem celého A -týmu přivítal 
v novém ročníku! Letní příprava byla velice dlouhá 
a jsme moc rádi, že už konečně začínáme, jak se 
říká, pořádně zostra.

Díky povedenému startu sezóny, který se nám podařil 
v loňském ročníku Ligy mistrů, jsme správným způ-
sobem nakopli celý rok, který vyvrcholil bronzovými 
medailemi v Tipsport extralize a pomyslným třetím 
místem i v Lize mistrů.

Přestože se nám tým obměnil ve větší míře, než jsme 
byli v minulých letech zvyklí, nemáme menší cíle! 
Osobně jsem velice soutěživý typ, nechci prohrát ani 
jeden zápas a vím, že naši hráči to mají naprosto 
stejně. I letos budeme z plných sil bojovat za Plzeň, 
za klub, ale i za vás, naše věrné příznivce.

Nebudu daleko od pravdy, když prohlásím, že hráči 
první ostrý start vyhlíželi už od druhého týdnu pří-
pravy. Nyní je to tady a není nač se šetřit. Chceme 
vám ukázat, na čem jsme v létě zamakali a jak jsme 
připravení.

Pojďme do nové sezóny společně!

Tomáš Vlasák
sportovní manažer HC Škoda Plzeň

Ladislav Čihák
hlavní trenér A -týmu HC Škoda Plzeň
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#UnfinishedBusiness

#ChampionsGoBeyond

Dva hashtagy,
dvě hesla.
Tisíce příběhů.
Jediný cíl.

Tažení hokejových indiánů v loňské sezóně 
nezůstalo nepovšimnuté. Čistý záznam, 10 
výher v řadě, 5 poražených soků – mistrů a TOP 
klubů v zahraničních soutěží. Indiáni se tak 
zapsali jako druhý tým v historii soutěže, komu 
se podařilo nasbírat takový počet vítězství bez 
přerušení. Hlavu musely postupně sklopit týmy 
Jyväskylä, Lugano, Bánská Bystrica, Bolzano 
i Skellefteå.

Lídr plzeňského týmu, kapitán Milan Gulaš, 
postoupil do TOP 3 v hlasování o nejužiteč-
nějšího hráče celé soutěže.

Jenže když řeknete A, musíte říct B. A to v pří-
padě Plzně byla bolavá stopka od budoucích 
mistrů Frölunda Indians. Někteří sérii pasují 
do role „předčasného finále“, ale tato náplast 
nedrží dostatečně pevně.

#ChampionsGoBeyond je oficiálním hashtagem 
pro Ligu mistrů a svým sloganem hlásá, že 

mistři jdou ještě dál. Vyhráli svou domácí 
soutěž nebo zaznamenali velký lokální úspěch, 
ale jejich cesta nekončí. Postupují dál, do 
ambiciózní soutěže, kde mohou měřit síly 
s těmi nejlepšími.

Indiáni jej doplňují o svůj – #UnfinishedBusi-
ness hlásí v univerzálním jazyce, v angličtině, 
do světa, že mají rozdělanou práci. Že nemají 
splněno. Že loni to bylo fajn, ale my chceme víc!

Jak ve své předmluvě říká CEO Ligy mistrů 
Martin Baumann, Plzeň na něho zapůsobila na 
dvou frontách. Na té sportovní, pochopitelně, 
ale i na té fanouškovské. Ocenil jejich nadšení 
a věrnost klubovým barvám.

Označujte proto své fotografie, své příspěvky 
na sociálních sítích oběma hashtagy a ukažte, 
že do boje o  titul nejlepšího evropského 
týmu v rámci této soutěže jdete bok po boku 
s indiány. Každý hlas se počítá!
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31 – Jaroslav Pavelka
Post: gólman
Datum narození (věk): 12. září 1993 (25 let)
Místo narození: Dvůr Králové nad Labem
Výška/váha: 188 cm/91 kg
Hůl: L
Předchozí klub: Mountfi eld HK

49 – Vojtěch Budík
Post: obránce
Datum narození (věk): 29. ledna 1998 (21 let)
Místo narození: Holice
Výška/váha: 185 cm/92 kg
Hůl: L
Předchozí klub: HC Dynamo Pardubice

70 – Bohumil Jank
Post: obránce
Datum narození (věk): 6. července 1992 (27 let)
Místo narození: Milevsko
Výška/váha: 189 cm/95 kg
Hůl: L
Předchozí klub: Piráti Chomutov

Změny v týmu
Představení posil

Před sezónou 2019/2020 jsme do svého středu přivítali 
6 nových hráčů
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86 – Tomáš Mertl
Post: útočník
Datum narození (věk): 11. března 1986 (33 let)
Místo narození: České Budějovice
Výška/váha: 175 cm/82 kg
Hůl: L
Předchozí klub: Kunlun Red Star

71 – Luboš Rob
Post: útočník
Datum narození (věk): 18. dubna 1995 (24 let)
Místo narození: České Budějovice
Výška/váha: 181 cm/87 kg
Hůl: L
Předchozí klub: VHK Vsetín

18 – Roman Vlach
Post: útočník
Datum narození (věk): 21. června 1989 (30 let)
Místo narození: Zlín
Výška/váha 183 cm/80 kg
Hůl: L
Předchozí klub: HC Energie Karlovy Vary

Před sezónou 2019/2020 odešli.
Dmitri Miltchakov (brankář, Dinamo Minsk)

Conor Allen (obránce, zatím neznámo)

Jakub Kindl (obránce, Kölner Haie)

Nick Jones (obránce, Grizzlys Wolfsburg)

David Kvasnička (obránce, HC Vítkovice Ridera)

Denis Kindl (útočník, HC Dynamo Pardubice)

Jan Kovář (útočník, EV Zug)

Ondřej Kratěna (útočník, konec kariéry)

Václav Nedorost (útočník, konec kariéry)

Miroslav Preisinger (útočník, HKM Zvolen)

David Stach (útočník, Rytíři Kladno)
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Soupisky

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

34 Dominik Frodl G 23 182 78 L

35 Kristián Kolář G 19 182 82 L

31 Jaroslav Pavelka G 25 188 91 L

49 Vojtěch Budík O 21 185 92 L

14 Peter Čerešňák O 26 191 95 R

70 Bohumil Jank O 27 189 95 L

97 Lukáš Kaňák O 22 174 74 L

11 Michal Moravčík O 24 194 96 L

51 Lukáš Pulpán „A“ O 34 173 82 L

90 Roman Vráblík O 29 188 81 L

17 Jan Eberle Ú 30 180 78 L

77 Milan Gulaš „C“ Ú 33 178 88 R

9 Miroslav Indrák Ú 24 175 72 L

93 Matyáš Kantner Ú 21 192 86 L

88 Petr Kodýtek Ú 20 168 70 L

13 Matěj Kolda Ú 19 188 90 L

81 Jaroslav Kracík Ú 36 185 85 L

86 Tomáš Mertl „A“ Ú 33 175 82 L

53 Vojtěch Němec Ú 33 177 83 R

64 Jakub Pour Ú 20 191 90 L

87 Filip Přikryl Ú 18 185 77 L

71 Luboš Rob Ú 24 181 87 L

23 Petr Straka Ú 27 184 84 L

18 Roman Vlach Ú 30 183 80 L

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

1 Tuomas Aalto G 18 173 60 L

35 Antti Karjalainen G 23 188 90 L

60 Rasmus Reijola G 26 191 93 L

83 Joona Voutilainen G 22 186 72 L

63 Elmeri Eronen O 24 176 79 P

6 Niklas Friman “C” O 25 189 88 L

38 Miro Karjalainen O 23 200 103 P

42 Arto Laatikainen “A” O 39 181 83 L

25 Roope Laavainen O 20 187 91 P

43 Otto Latvala O 20 198 97 P

10 Atso Lehtinen O 18 182 82 L

74 Petteri Nikkilä “A” O 27 179 83 L

53 Nico Nurmikanta O 25 184 84 L

44 Paavo Tyni O 22 178 79 L

51 Philippe Cornet Ú 29 183 89 L

15 Santtu Hakanen Ú 18 170 72 L

49 Kasperi Heinänen Ú 18 176 71 L

21 Jere Innala Ú 21 174 78 L

45 Henri Kanninen Ú 24 189 80 L

86 Kristjan Kombe Ú 19 187 82 L

27 Filip Krivošík Ú 20 193 94 P

19 Cody Kunyk Ú 29 180 88 L

14 Mikko Lahtela Ú 26 187 85 L

50 Niko Lahtinen Ú 23 178 80 L

71 Niclas Lucenius Ú 30 183 92 L

81 Joona Monto Ú 25 185 85 L

28 Markus Nenonen Ú 26 187 94 L

48 Valtteri Puustinen Ú 20 176 83 P

29 Miro Ruokonen Ú 23 182 86 L

34 Erkka Seppälä Ú 20 174 78 L

40 Janne Tavi Ú 29 178 82 L

26 Tommi Tikka Ú 23 190 90 L

HPK HÄMEENLINNA 
(FIN)

HC Škoda Plzeň 
(CZ)
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# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

37 Jon Lee ‑Olsen G 27 178 70 L

31 Thomas Lillie G 23 182 70 L

55 Simon 
Fredriksson O 26 195 83 L

  Shane Hanna O 25 180 100 L

4 Joachim Holten 
Møller O 32 180 88 L

23 Bertram Jelert O 19 179 82 L

7 Mikkel Persson O 20 177 75 L

  Willie Raskob O 24 178 80 L

8 Oscar Schulze O 19 190 84 R

71 Lucas Andersen Ú 20 188 97 L

18 William Boysen Ú 22 185 80 R

19 Nikolai Gade Ú 25 184 83 R

17 Gustav Green Ú 18 187 82 L

26 Frederik Høeg‑
‑Jørgensen Ú 22 179 80 L

  Mario Lucia Ú 25 189 78 R

  T.J. Moore Ú 24 173 89 L

16 William Nistrup Ú 19 174 79 R

40 Marcus Olsson Ú 32 189 74 R

90 Mattias Persson Ú 34 178 94 L

29 Anders H. Poulsen Ú 28 182 83 L

15 Nikolaj Rosenthal Ú 28 178 87 L

22 Rasmus T. 
Andersson Ú 22 179 80 L

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

30 Leonardo Genoni G 31 182 87 L

51 Luca Hollenstein G 19 178 77 L

1 Gianluca Zaetta G 19 175 74 L

22 Santeri Alatalo O 29 180 80 L

16 Raphael Díaz “C” O 33 181 89 P

74 Johann Morant O 33 182 97 P

18 Dominik Schlumpf O 28 183 85 P

14 Livio Stadler O 21 183 80 L

17 Thomas Thiry O 21 191 98 P

58 Jesse Zgraggen O 26 185 95 L

49 Miro Zryd O 24 186 88 L

28 Yannick ‑Lennart 
Albrecht Ú 25 188 88 L

10 Jérôme Bachofner Ú 23 180 80 L

15 Grégory Hofmann Ú 26 182 91 L

48 Carl Klingberg Ú 28 190 98 P

43 Jan Kovář Ú 29 181 98 P

61 Sven Leuenberger Ú 20 178 89 P

46 Lino Martschini Ú 26 168 66 P

7 David McIntyre Ú 32 183 88 L

57 Fabian Schnyder Ú 33 173 77 L

88 Sven Senteler Ú 27 185 90 L

59 Dario Simion Ú 25 189 88 P

86 Erik Thorell Ú 27 178 81 L

12 Yannick Zehnder Ú 21 182 81 L

TM

EV Zug (CH)Rungsted Seier 
Capital (DK)
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32 týmů ze 13 lig.

Týmy se mohou kvalifikovat pouze na základě sportovních výkonů.

Žádný ze zakládajících klubů nemá automaticky garantované místo 
v soutěži.

Maximálně 5 týmů z jedné země.

Šampion CHL se automaticky kvalifikuje do soutěže pro příští 
sezonu. To však jeho lize nedává další bonusové místo v CHL.

Formát soutěže

Hrací formát

Během 13 hracích dnů od srpna do února se 
odehraje dohromady 125 utkání. V každé z osmi 
skupin bojují o účast v play off čtyři týmy. Nejlepší 
dva týmy z každé skupiny postupují do osmifinále. 
S výjimkou finále se všechny série play off hrají na 
dva zápasy. Každý tým v sérii hraje jednou doma 
a jednou venku, skóre z obou utkání se sčítá.

Systém prodloužení a samostatných nájezdů

Pokud utkání skupinové části skončí po základní 
hrací době remízou, následuje po 70 sekund dlouhé 
přestávce pětiminutové prodloužení. Prodloužení 
se hraje se třemi hráči v poli a jedním brankářem 
na každé straně a končí vstřeleným gólem (náhlou 

smrtí) nebo po pěti minutách. Pokud není během 
pěti minut prodloužení vstřelen žádný gól, rozhod-
nou o vítězi utkání samostatné nájezdy.

Los play off

Osm vítězů skupin a stejný počet týmů z druhých 
míst postupuje do play off. K určení, které týmy 
se spolu potkají v osmifinále, se vítězové skupin 
umístí do koše A a týmy z druhých míst do koše 
B. Poté se proti sobě náhodně nalosují vždy tým 
z koše A a tým z koše B v souladu se Sportovními 
regulacemi. Vzniknuvší páry se poté umístí do 
rozpisu play off, který zobrazuje jejich případnou 
cestu do finále - od osmifinále přes čtvrtfinále 
a semifinále až k rozhodujícímu finále CHL.
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Vyhrajte vstupenky na 
domácí zápas CHL
Stejně jako v loňské sezóně, i letos můžete vyhrát lístky na zápas Ligy mistrů. Pět 
vylosovaných fanoušků, kteří správně odpoví na všechny otázky, obdrží dvě vstupenky 
na domácí utkání proti týmu EV Zug, které se odehraje v Plzni 15. října 2019.

Na soutěžící čeká celkem 10 otázek. Na každého soupeře Plzně – týmy HPK Hämeen-
linna, Rungsted Seier Capital a EV Zug – jsou připraveny tři dotazy. Správné odpovědi 
najdete na webu Škodovky v představovacích článcích o jednotlivých klubech. Desátá 
otázka je bonusová a týká se týmu indiánů.

Soutěžní otázky:

1 Ve kterém roce byl klub HPK Hämeenlinna založen?

2 Během které sezóny vyhrál Tomáš Vlasák kanadské bodování týmu z Hämeenlinny?

3 Kolik zlatých medailí z finské nejvyšší soutěže má Hämeenlinna ve sbírce?

4 Jak se jmenuje bývalý dánský reprezentant, odchovanec Rungstedu, jehož synovec momentálně za 
klub hraje?

5 Rungsted Seier Capital je nynější jméno klubu. Které zvíře se v názvu objevovalo předtím?

6 Kolik bronzových medailí z dánské nejvyšší soutěže má Rungsted ve sbírce?

7 Jedním ze symbolů města Zug je hodinová věž. Jaké dvě barvy na ní dominují?

8 Jaká je kapacita Bossard Areny pro hokejové zápasy, kde tým EVZ působí?

9 Kolik stříbrných medailí ze švýcarské nejvyšší soutěže má Zug ve sbírce?

10 Ve vánočním videu Škody Plzeň z roku 2017 zkoušel obránce Nick Jones svým spoluhráčům nazout 
brusli. Kdo ji nakonec úspěšně obul?

Odpovědi zasílejte na adresu redakce@hcplzen1929.cz nejpozději do konce září.



Zahájení sezóny
2o19/2o s fanousky

ˆ

29. 8. 2019 (ČTVRTEK)
14:00 slavnostní průvod Akademiků městem
15:00 zahájení akce před LOGSPEED CZ Arénou:
 ↑ face painting
 ↑ rozhovory s bývalými hráči a speciálním hostem
 ↑ fotokoutek s pohárem Ligy mistrů
 ↑ tipovací soutěž
 ↑ soutěž ve fanshopu
 ↑ prezentace partnerů klubu
16:30 přerušení venkovní akce
17:00 slavnostní úvodní buly zápasu
     HC ŠKODA PLZEŇ vs. HPK HÄMEENLINNA
19:30 po skončení zápasu pokračování akce:
 ↑ rozhovory
 ↑ vyhlášení a losování vítězů soutěží
20:30 
 ↑ představení týmu pro novou sezónu
 ↑ autogramiáda
 ↑ premiéra nových podpisových karet
21:15 ukončení autogramiády
21:20 ohňostroj
21:40 ukončení akce
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HPK Hämeenlinna
Historie hokejového klubu

Ofi ciální název klubu je Hämeenlinnan Pallokerho, 
zkráceně je představován jako HPK či prostě jako 
Hämeenlinna, a byl založen v roce 1929. Vskutku 
báječný rok pro vznik hokejového týmu. V jednom 
z variant log klubu z roku 1996 se objevuje rytíř se 
znakem na helmě, proto se týmu občas přezdívá 
„Rytíři hrající hokej“. Zmíněné tradiční logo je situ-
ováno do kruhu, kterému vévodí tři velká písmena 
HPK, a  je oděno do klubových barev, jimiž jsou 
oranžová, černá a bílá.

Největší úspěchy hokeje v Hämeenlinně

V letech 1952 a 1954 získal fi nský tým nejprve stříbro, 
poté bronz. Dále pak v letech 1991 až 2007 uzmula 
Hämeenlinna dalších celkem osm bronzových medailí, 
1993 a 2010, to zase byly roky stříbrné. Historický a vy-
toužený titul přišel pro HPK v roce 2006, po dalších 
třinácti letech vybojovala Hämeenlinna v minulé 

sezóně druhé zlato. Celkové údaje v kolonce úspěchů 
fi nského mužstva tedy jsou: 9x bronz, 3x stříbro a 2x 
zlato. Hämeenlinna se díky výhře v nejvyšší fi nské 
soutěži probojovala do Champions Hockey League 
vůbec poprvé v klubové historii.

Současný kádr HPK

Hlavním koučem týmu je čtyřicetiletý Antti Pennanen, 
který ve své pozici působí již několik sezón, zároveň 
je i asistentem trenéra u fi nské seniorské reprezen-
tace. Pod jeho vedením jsou v týmu HPK výhradně 
fi nští hokejisté, až na čtyři výjimky. V mužstvu se 
nachází dva hráči z Kanady, kteří si lehce ozkoušeli 
i NHL, Philippe Cornet a Cody Kunyk, dále sloven-
ský forvard Filip Krivošík, a Kristjan Kombe, jenž je 
původem z Estonska.

Celkově je tedy tým HPK sestavený z borců, kteří mají 
zkušenosti převážně ze severských soutěží. O pozici 
gólmanského postu se budou v týmu Hämeenlinny 
s největší pravděpodobností dělit brankáři Antti 
Karjalainen a Rasmus Reijola. Defenzivě HPK vlád-
nou zkušení Arto Laatikainen, jenž vyhrál fi nskou 
nejvyšší soutěž již třikrát a má bohaté zkušenosti 

i s mezinárodním hokejem, a Niklas Firman, který se 
díky svým loňským výkonům probojoval do fi nské 
reprezentace, za kterou odehrál šest zápasů.

Velkou útočnou hvězdou mužstva je Jere Innala, který 
byl v loňském tažení za titulem nesmírně důležitým 
členem HPK. Také Markus Nenonen se stal jedním 
z neproduktivnějších hráčů v uplynulé sezóně, i on 
bude výraznou postavou ofenzivy týmu v Champi-
ons Hockey League. Jedním z největších bojovníků 
úřadujícího šampiona je i Janne Tavi, který s klubem 
nedávno prodloužil smlouvu. Dále se v HPK obje-
vují výše zmínění hráči ze zámoří, kteří mají veliké 
zkušenosti z angažmá po celé Evropě, a také řada 
nových posil pro nadcházející ročník.
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Rungsted Seier Capital
Historie hokejového klubu

Lední hokej je obyvateli Rungstedu a celého Hørshol-
mu označován za národní sport. Ve městě a okolí 
měly oblibu i basketbal, golf a tenis, nicméně hokej 
u místních vždycky vévodil. Nakonec byl založen 
i klub v roce 1941 s názvem Rungsted IK. Naprosté 
začátky klubu se odehrávaly na rybníku a až po 
několika letech od vzniku bylo postaveno nekryté 
kluziště. Jméno mužstvu vydrželo až do roku 2000, 
poté se v názvu klubu začalo přezdívat Rungstedské 
Kobry. Od roku 2016 se organizace oficiálně jmenuje 
Rungsted Seier Capital.

Největší úspěchy hokeje v Rungstedu

Ve sbírce má tým za dobu své existence velké množství 
medailí. Celou řadu z nich však Rungsted získal v době 
dávné, dva tituly i mnoho stříbrných a bronzových 
medaile bral v 50. a 60. letech, kdy se ani nedalo 
hovořit o dánské soutěži, ale spíše o turnaji mezi 
týmy, který se hrál na venkovních kluzištích a zápasy 
decimovaly rozmary počasí během drsných zim.

Od roku 1995 do loňské sezóny získal dánský celek 
dohromady 7 medailí. Třetí titul, první v novodobé 

historii, přišel v roce 2002, pro klub byla obrovská 
událost. Rungsted získal loni čtvrtý dánský titul 
v klubové historii, když ve finálové sérii zdolal tým 
SønderjyskE. Díky tomu se klub poprvé kvalifikoval 
do Champions Hockey League.

Celkové údaje v kolonce úspěchů Rungstedu tedy 
jsou: 6x bronz, 9x stříbro a 4x zlato.

Současný kádr Rungstedu

Hlavním trenérem týmu Rungstedu je bývalý švédský 
útočník Erik Hjalmarsson, jenž v klubu v roce 2016 
ukončil aktivní hráčskou kariéru, ihned se stal asi-
stentem kouče, od loňské sezóny je sám hlavním. 
V brance mužstva se budou pravděpodobně střídat 
dva dánští gólmani, kterými jsou Jon Lee -Olsen 
a Thomas Lillie.

V obraně Rungstedu najdeme dva cizince – Američana 
Willieho Raskoba se zkušenostmi z nižších zámořských 
soutěží, a Švéda Simon Fredriksson. Otříleným členem 

defenzivy je i Joachim Holten Møller, kapitán týmu, 
který v Rungstedu působí již 7. rokem.

Velkou útočnou hvězdou klubu je švédský forvard 
Mattias Persson, který v minulém ročníku zazname-
nal v základní části a play -off během 46 zápasů 54 
bodů. V týmu působí rovněž synovec legendárního 
Mortena Greena, o němž už byla řeč výše, osmnác-
tiletý Gustav Green. Před nadcházejícím ročníkem 
Rungsted posílila i dvojice reprezentantů Dánska 
Anders H. Poulsen a William Boysen.

TM
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EV Zug
Historie hokejového klubu

Tým ledního hokeje v Zugu vznikl v roce 1967, když 
byl do hlavního města stejnojmenného švýcarského 
kantonu přesunuto mužstvo z nedalekého městečka 
Baar. Klub se možná nechal inspirovat barevnou 
kombinací místní hodinové věže, protože na dresech 
Zugu dominují dvě barvy – modrá a bílá.

Od roku 1987 je tradičním účastníkem National 
League A, tedy nejvyšší ligy. Předtím se Zug potlou-
kal na úplných začátcích i ve čtvrté lize. Klub, i bez 
vyhlašovaných ambicí, postupoval výše, až se nemohl 
dlouho prokousat z druhé ligy do té hlavní, což se 
tedy povedlo až v roce 1987.

Největší úspěchy Zugu

Zug během svého působení v nejvyšší švýcarské sou-
těži získal dohromady 11 cenných kovů. Konkurence 
v National League A je však velká a na titul dosáhl 
jen jednou v historii, a sice v sezóně 1997/1998, 
takže na další zlaté oslavy Zug čeká již přes 20 let. 
V minulých ročnících prvenství v soutěži sbíraly týmy 
z Bernu, Curychu a Davosu. Na Zug většinou zbyly 

stříbrné nebo bronzové medaile. V minulém ročníku 
ve finálové sérii prohrál Zug s Bernem, který je vždy 
jedním z největších favoritů soutěže.

Celkové údaje v kolonce úspěchů klubu ze Zugu tedy 
jsou: 6x bronz, 4x stříbro a 1x zlato.

Současný kádr EVZ

Hlavním koučem je Nor Dan Tangnes, 40letý tre-
nér působící ve své pozici druhým rokem. Jednou 
z hlavních hvězd Zugu je gólman Leonardo Genoni, 
švýcarský reprezentant, který získal na MS v roce 
2018 stříbrnou medaili.

Kapitánem EVZ je zkušený obránce Raphael Díaz, 
odchovanec klubu, kam se vrátil po zámořském pů-
sobení, během kterého si v NHL zahrál například za 
Montreal či Rangers. Sedmým rokem v klubu působí 
finský bek Santeri Alatalo, jeden z nejproduktivnějších 
zadáků švýcarské soutěže.

V útoku začněme u Fabiana Schnydera, jenž v Zugu 
hokejově vyrostl a nikdy v kariéře nehrál za jiný 

tým! V klubu načne už svou 17. sezónu. Pro plzeňské 
fanoušky bude známým jménem forvard Grégory 
Hofmann, produktivní švýcarský reprezentant, který se 
proti indiánům v minulých letech představil v dresu 
Lugana. Dalším důležitým členem týmu je Kanaďan 
David McIntyre stejně jako šikovný švédský útočník 
Carl Klingberg se zkušenostmi z NHL.

Závěrečný odstavec si pochopitelně zaslouží Jan 
Kovář. Český reprezentant se po skvělé sezóně, kterou 
dohrál v Plzni, a stejně tak parádně odehraném MS 
v Bratislavě přesunul do Švýcarska. Náhoda tomu 
chtěla, že se jeho nový klub EV Zug střetne ve skupině 
B právě se Škodovkou.
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Fan 
Challenge
Fanouškovská 
výzva

Druhý ročník fanouškovské výzvy v rámci Ligy 
mistrů je tady! Ukažme celé Evropě v celkem 
19 kategoriích, za který klub vám bije srdce, a 
sbírejte body jak pro sebe, tak pro HC Škoda 
Plzeň. A třeba se vydejte na fi nále!

V CHL Fan Challenge mají fanoušci možnost sbírat 
body v 19 různých kategoriích. Body jednotlivých 
fanoušků jsou připočítány klubům, které si vybrali 
při registraci, což dává možnost porovnávat kluby. 
Navíc bude k dispozici i individuální žebříček 
všech fanoušků, kteří tak uvidí, jak si vedou v 
porovnání se zbytkem Evropy. 

A cíl? Hledá se klub s nejaktivnějšími fanoušky, 
který bude určen na základě bodování v celko-
vém žebříčku. CHL zároveň budou odměnění i 
tři celkově jednotlivě nejaktivnější fanoušci na 
základě pořadí v individuálním žebříčku. A hraje 
se o pořádnou cenu – VIP výlet pro dvě osoby na 
fi nále CHL 4. února 2020 (včetně letenek, hotelu 
a VIP vstupenek na zápas).
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Co o nás řekli?

Slovníček

Antti Pennanen (kouč Hämeenlinny) 
V CHL chceme být úspěšní, protože mezinárodní konfrontace pro nás přináší obrov-
skou výzvu. Chceme projít minimálně do play-off a víme, že Plzeň znamená silnou 
konkurenci. Je to disciplinovaný, přesto důrazný a útočný tým, který těží rovněž 
z propracované defenzivy.

Erik Hjalmarsson (kouč Rungstedu)
Moc toho o českém hokeji nevíme, protože v Dánsku nemáme ani mnoho hráčů 
z Česka. Česká extraliga je nicméně velice silnou soutěží a to, že se Plzeň řadí mezi 
patnáctku nejlepších klubů v Evropě, jasně ukazuje, že jejich tým patří mezi absolutní 
špičku. Osobně se velice těším, až poměříme naše síly.

Dan Tangnes (kouč Zugu)
S novým formátem soutěže je každá skupina velkou výzvou a ta naše není výjimkou. 
Jak Plzeň, tak loňský mistr Finska Hämeenlinna jsou opravdu silnými týmy a pro 
nás bude zajímavé sledovat, jak se Santeri Alatalo popasuje s bývalými spoluhráči 
z Hämeenlinny a jak se povede Honzovi Kovářovi proti takřka mateřské Plzni.

Čeština Finština – Suomi Dánština – Dansk Němčina – Deutsch

LEDNÍ HOKEJ JÄÄKIEKKO ISHOCKEY EISHOCKEY 

BULY ALOITUS FACEOFF BULLY 

OFSAJD PAITSIO OFFSIDE OFFSIDE 

VYLOUČENÍ JÄÄHY UDVISNING STRAFE 

PUK KIEKKO PUCK PUCK 

HOKEJKA JAAKIEKKOMAILA ISHOCKEYSTAV EISHOCKEYSTOCK 

GÓL MAALI MÅL TOR 

ROZHODČÍ TUOMARI DOMMER SCHIEDSRICHTER 
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HLEDÁME ŘIDIČE
DO TÝMU!

Hledáš pohodovou brigádu nebo práci na HPP?
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      - řidičské oprávnění sk. B
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Nabízíme:
                                  - práce v mladém kolektivu
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Fandíme 
sportu!

w w w . p l z e n . e u
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