Zpravodaj HC Škoda Plzeň — ZDARMA

3. 10. od 16:30
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

10. 10. od 16:30
PSG BERANI ZLÍN

LOGSPEED CZ Aréna Plzeň

ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy
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Tomáš Vlasák,
sportovní manažer HC Škoda Plzeň
a asistent trenérů A mužstva

Úvodní slovo
Vážení fanoušci,
dovolte mi, abych vás přivítal v LOGSPEED CZ Aréně!
Máme za sebou prvních devět kol, se kterými
nemůžeme být spokojeni, ale zároveň nebyla ani
všechna špatná. Bodů jsme rozhodně mohli mít
více, několik jsme jich poztráceli zcela zbytečně.
Kluci to už trochu měli v hlavách, proto jsme
moc rádi, že jsme v Litvínově bodovali naplno.
A doma proti Hradci zisk bodů potvrdili další
výhrou. Musíme ale tak pokračovat a sbírat body
do tabulky kontinuálně.
Náš tým prošel velkou obměnou, a i když je to
klišé, musí si to teprve tzv. sednout. Kluci si na
sebe musí zvyknout a tým pak najde svou tvář,

přece jen zásahů do sestavy oproti loňsku byla
celá řada. Navíc nás trápila zranění a nemoci
a stále z toho nejsme úplně venku. Musíme
s tím bojovat a vypořádat se s tím.
Máme úzký kádr, ale tak to prostě je a nebudeme
se na to vymlouvat! Popereme se s tím, pokud nám
někdo vypadne ze zdravotních důvodů ze sestavy,
a do budoucna uvidíme, jestli se naskytne nějaké
okénko a mohli bychom získat nějakou posilu.
Stejně jako jsme zareagovali na nemoc Mirka
Svobody příchodem Dominika Furcha, který u nás
byl do konce září. Domino je zkušený gólman, jenž
nám svými výkony moc pomohl. Děkujeme mu za
to a přejeme mu, aby našel angažmá, kde bude
spokojený a kde se mu bude dařit.

Výsledky z minulých kol
8. kolo: HC Verva Litvínov – HC Škoda Plzeň 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 16. Hrbas (Straka, Jícha), 19. Irving (P. Zdráhal, Estephan) – 9. Dzierkals (Kvasnička),
13. Kantner, 18. Dzierkals (M. Lang, Kvasnička), 41. Schleiss (Kantner), 52. Blomstrand (Dzierkals).
9. kolo: HC Škoda Plzeň – Mountfield HK 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 3. Přikryl (Malát, Bulíř), 25. Dzierkals (Čerešňák), 35. Kantner, 60. Schleiss
– 19. Cingel (Perret), 35. F. Pavlík (Blain).
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Novinky z klubu
Prodejní středy ve fanshopu:
Ve středu 6. října se určitě zastavte v našem fanshopu!
Nejenže se můžete těšit na nové dresy, novou kolekci
a spoustu novinek, ale také na dvojici indiánů za
pultem. Od 16:00 do 18:00 vám s výběrem pomůže
hodně zajímavá dvojice – útočníci Pavel Musil a Michal Bulíř, kteří se vám také moc rádi podepíšou!
Jubilanti:
Kapitán Jakub Kindl odehrál v domácím duelu
s Mountfieldem HK své 100. utkání v nejvyšší soutěži.
Ale jaká jubilea se teprve blíží? Obránci Dominik
Graňák a Peter Čerešňák jsou dvě, respektive
jednu asistenci od hranice 100 gólových nahrávek
v extralize a Tomáši Mertlovi chybí pouhé tři góly
do pokoření mety 150 gólů v TELH. (aktualizováno
po skončení duelu s Mountfieldem HK) Pevně
věříme, že všechna jubilea společně oslavíme co
nejdříve!

Vstupenka jako jízdenka:
Stejně jako minulé sezóny, i letos vás společně
s PMDP budeme vozit na hokej! Vstupenka či
permanentka platí jako jízdenka 90 min. před
začátkem domácího zápasu našich indiánů a platí
ještě 120 min. po jeho skončení.
Testování:
Stejně jako při přípravných zápasech, i pro extraligová
utkání jsme si pro vás připravili možnost nechat se
otestovat (antigenní test) před samotným zápasem.
Odpadne vám tak starost (pokud nejste po očkování
či v lhůtě po prodělání nemoci COVID-19) zařizovat
si test po své ose. Testovací centrum bude otevřené
v místnosti bývalé kanceláři ticketingu, a to od dvě
a půl hodiny před utkání až do konce první přestávky.
Připomínáme jen, že test v limitu 1x týdně hradí
zdravotní pojišťovna. Cena testu pro plátce v našem
testovacím centru je následně jen 195,- Kč.

Výhradní distributor pro ČR

#jagrteam
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Soupiska

Tabulka

HC Škoda Plzeň
#

Jméno a příjmení

39 Dominik Pavlát
32

Miroslav Svoboda

49 Vojtěch Budík

Post Věk

Výška

Váha Hůl

B

21

187

80

L

B

26

190

80

L

O

23

185

92

L

14

Peter Čerešňák

O

28

191

95

P

51

Dominik Graňák

O

38

181

80

L

5

David Jiříček

O

17

191

80

P

97

Lukáš Kaňák

O

24

174

74

L

4

Jakub Kindl

O

34

191

98

P

16

Vladimír Kremláček

O

18

183

77

L

65 David Kvasnička

O

22

178

82

L

22

O

26

192

96

L

Viktor Lang

96 Ludwig Blomstrand

Ú

28

188

102

L

80 Michal Bulíř

Ú

30

187

82

L

17

Martins Dzierkals

Ú

24

181

84

L

93 Matyáš Kantner

Ú

23

192

91

L

88 Petr Kodýtek

Ú

23

168

70

L

66 Filip Kuťák

Ú

25

179

79

L

67

Martin Lang

Ú

19

180

78

P

82 Sebastián Malát

Ú

19

184

83

L

86 Tomáš Mertl

Ú

35

175

82

L

89 Pavel Musil

Ú

29

181

78

L

Filip Přikryl

Ú

20

185

77

L

84 Jan Schleiss

Ú

27

177

81

P

87
10

Dominik Soukup

Ú

18

187

75

L

42 Filip Suchý

Ú

23

173

76

L

12

Ú

31

181

87

L

Gustaf Thorell

Hlavní trenéři: Václav Baďouček, Miloš Říha

Poř.

Klub

B

1.

BK Mladá Boleslav

18

2.

HC Oceláři Třinec

16

3.

HC Energie Karlovy Vary

14

4.

Mountfield HK

14

5.

HC Dynamo Pardubice

14

6.

HC Sparta Praha

13

7.

HC Olomouc

13

8.

HC Motor České Budějovice

13

9.

HC Škoda Plzeň

13

10.

Bílí Tygři Liberec

11

11.

HC Kometa Brno

10

12.

Rytíři Kladno

7

13.

HC VERVA Litvínov

7

14.

HC VÍTKOVICE RIDERA

6

15.

PSG Berani Zlín

5

* k 28. 9. 2021
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Mladý obránce
David Jiříček:
V hokeji se na
jednotlivce nehraje!
Po loňské průlomové sezóně, v níž na
sebe David Jiříček upoutal oči široké
české hokejové veřejnosti, i z mediálního
vystupování cítíte, jak mladý bek roste
každým dnem. Před letošním ročníkem
sundal mřížku na helmě a nadále pokračuje
ve vysoce nadstandardních výkonech na
sedmnáctiletého obránce. Přesto zůstává
skromným klukem z Klatov, který s omluvou odmítne hodnotit své vlastní výkony,
slova o predikcích draftu přejde bez povšimnutí, ale po zápase si své povinnosti
jakožto nejmladšího hráče v kabině plní
s naprostou samozřejmostí.
Davide, máme za sebou devět prvních
kol. Jak byste zhodnotil sám sebe a jak
týmové výkony?
Zhodnotím jenom tým, protože v hokeji
se na jednotlivce nehraje. Poslední čtyři
utkání jsme odehráli podle mého názoru
už poměrně slušně, oproti tomu start do
ligy nebyl dobrý. Muselo si to tak trochu
sednout a teď už můžeme hrát s kýmkoli.
S úvodem soutěží se vždy hledá i ideální
složení formací, ve vašem případě obranných
dvojic. Jak vám to funguje s Dominikem
Graňákem dle vašeho názoru?
S Granim spolu nastupujeme prakticky už od
přípravy, takže pro nás se toho tolik nemění.
5

(smích) Myslím, že jsme vyrovnaná dvojice
a že nám to spolu vyhovuje. Dominik je
ohromně zkušený hráč, který toho hrozně moc
vyhrál. Pro mě je to také obrovská zkušenost,
protože nastupuji s takovým borcem, který
měl skvělá a úspěšná zahraniční angažmá.
Vyhrál téměř všechno, když někam přišel.
Doufám, že se mu to povede i v Plzni! A že
nám to bude klapat i nadále.
Mluvil jste o neideálním startu do soutěže. Sice máte většinu kariéry ještě před
sebou, přesto – jaký je váš názor, proč
Plzeň v několika zápasech prohospodařila
nadějné vedení?
Myslím, že to bylo tím, že jak se nám v úvodu
sezóny nedařilo pravidelně bodovat a prohrávali jsme a chyběly nám ty „uklidňující“
body ze samotného startu až tak, že jsme to
měli v hlavách a báli jsme se o následující
výsledky. A všichni jsme věděli, jak vypadá
tabulka. Pochopitelně jsme měli obavu,
abychom si body připsali a netopili se
dole. Víme o zodpovědnosti, kterou máme.
Jsme také navíc mladý tým. Jsem přesvědčený, že se rychle naučíme takové zápasy, ve
kterých jsme v náskoku a ve kterých máme
více ze hry, dovádět do vítězného konce.
Vy osobně máte hodně náročný program.
Pravidelné tréninky s A týmem, osm zápasů
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v sedmnácti dnech, do toho studijní povinnosti,
a navíc i pozvánky na reprezentační kempy
dvacetiletých. Stíháte a zvládáte regenerovat?
Odpočívám, kdy můžu. Odpoledne po trénincích
a ve čtvrtek (30. září) bychom měli mít volno, takže
půjdu „jen“ do školy. (smích) Vždycky se najde čas,
protože se o tělo prostě musíme starat. Vždyť je to
naše živobytí. V kabině jsme všichni profesionálové
a věděli jsme, že start do soutěže bude náročný
a budeme hrát tři utkání v týdnu. Teď se to trochu
zpomalí, aspoň na chvíli, bude více nehracích dnů,
tak odpočinek a regeneraci dobře naplánujeme.

skou Kometou jste nasbíral tři kanadské body za
gól a dvě asistence, přesto po skončení utkání
přijíždíte ke střídačce, naložíte si hokejky a odvezete je do kabiny. Pořád benjamínek kabiny…
Tak to je přece samozřejmost! Já si vůbec nestěžuji,
jsem moc rád, že v kabině áčka můžu být. To jsou
moje povinnosti, je to součást mojí role v kabině.

Po loňské, řekněme průlomové sezóně, je o vás
větší mediální zájem, který je umocněn predikcemi
směrem k draftu 2022. Vnímáte, že i na ledě si vás
soupeři více všímají?
Nepřijde mi, je to asi pořád stejné. Loni jsem byl
trochu nápadnější tím, že jsem hrál ještě s mřížkou.
Sice víme, že Řepík hraje za Spartu, Brno má Muellera, ale že bych já nebo spoluhráči dopodrobna
zkoumali soupisku každého týmu? To ne. A jsem
přesvědčený, že tak to mají i ostatní týmy. Je další
zápas a ten odjedete naplno.

David
Jiříček
POST: obránce
NAROZEN: 28. 11. 2003
VĚK: 17
VÁHA: 80 kg
VÝŠKA: 191 cm
HŮL: levá

V plzeňské kabině se toho pro vás také mnoho
nezměnilo, je to tak? V domácím utkání s brněn-

7
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Soupisky
PSG Berani Zlín

Bílí Tygři Liberec
#

Jméno a příjmení

60 Petr Kváča

#

Jméno a příjmení

B

24

186

78

L

57

Daniel Huf

31

Jaroslav Pavelka

B

28

187

91

L

17

Lukáš Derner

O

38

185

90

O

21

185

59 Petr Kolmann

O

33

55 Vratislav Kunst

O

22

23

29 Michal Ivan

T.J. Melancon

Post Věk

Výška

Váha Hůl

Post Věk

Výška

Váha Hůl

B

22

181

74

L

39 Libor Kašík

B

29

181

76

L

L

34 Michal Kořének

B

21

181

76

L

82

L

58 Robert Černý

O

26

180

82

P

190

98

L

67

O

21

178

78

L

181

98

L

89 Jakub Ferenc

O

32

200

99

P
P

Jan Dluhoš

O

25

182

88

P

43 Daniel Gazda

O

24

185

91

44 Mislav Rosandič

O

26

181

90

L

40 Matyáš Hamrlík

O

21

178

74

L

22

Jakub Šedivý

O

18

185

87

L

63 Ondřej Němec

O

37

181

90

P

5

Ladislav Šmíd

O

35

187

85

L

18

Martin Novotný

O

32

185

80

L

73

Jan Štibingr

O

21

187

85

P

24

Jiří Suhrada

O

20

187

82

L

43 Ondřej Vitásek

O

31

193

103

L

61

Peter Trška

O

29

183

88

L

16

Michal Birner

Ú

35

183

90

L

5

Tomáš Žižka

O

41

187

96

L

77

Martin Faško-Rudáš

Ú

21

183

73

P

15

Lukáš Chludil

Ú

18

180

82

L
L

41

Tomáš Filippi

Ú

29

186

94

L

81

Vojtěch Dobiáš

Ú

21

184

87

12

Dávid Gríger

Ú

26

178

78

P

12

Tomáš Fořt

Ú

29

186

92

L

Ú

37

188

97

L

82 Šimon Frömel

Ú

18

176

72

L

26 Petr Jelínek
15

Adam Klapka

Ú

21

201

108

P

8

Štěpán Fryšara

Ú

23

178

80

L

21

Jakub Klepiš

Ú

37

186

89

P

72

Darek Hejcman

Ú

26

182

82

P

71

Adam Najman

Ú

20

180

84

L

27

Antonín Honejsek

Ú

29

181

86

L

45 Jan Ordoš

Ú

25

181

81

P

77

Jiří Karafiát

Ú

23

182

79

P

18

P

Ú

20

178

82

L

9

Bedřich Köhler

Ú

36

194

105

28 Jan Šír

Ú

21

187

84

P

25

Pavel Kubiš

Ú

36

180

86

L

19

Ú

35

180

85

P

92 Dominik Luža

Ú

19

182

73

L

Jakub Rychlovský
Daniel Špaček

53

Jaroslav Vlach

Ú

29

188

101

L

23

Tomáš Mikúš

Ú

28

184

86

L

67

Tomáš Záborský

Ú

33

182

89

L

88 Zdeněk Okál

Ú

31

176

88

L

Ú

23

175

76

L

11

69 Marek Zachar

Matěj Sebera

Ú

20

178

71

L

65 Pavel Sedláček

Ú

27

183

88

L

71

Jan Svoboda

Ú

22

175

70

L

51

Jakub Šlahař

Ú

30

184

82

P

92 Radek Veselý

Ú

25

185

86

L

90 Lukáš Vopelka

Ú

25

184

82

P

Hlavní trenér: Robert Svoboda*
Hlavní trenér: Patrik Augusta

* krátce před uzávěrkou došlo k jeho rezignaci na post
hlavního trenéra
Blafák
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Představení soupeře
Bílí Tygři
Liberec
Severočeské mužstvo patří již řadu let ke špičce
v české nejvyšší hokejové soutěži. Bílí Tygři budou
chtít, aby tomu bylo nejinak také v probíhajícím
ročníku. Fungující organizace bude mít v úmyslu
opět útočit na ty nejvyšší příčky v Tipsport extralize.
Libereckým hokejistům šéfuje již třetím ročníkem
hlavní trenér Patrik Augusta, který předtím působil

9

u Tygrů jako asistent, nyní je kromě koučování také
sportovním manažerem týmu. Se Severočechy postoupil Augusta během svého působení dvakrát do
finále, v obou případech Bílí Tygři v sérii prohráli
s mistrovským Třincem. Dvakrát s Libereckými ovládl
základní extraligovou část, za což klub obdržel
Prezidentskou trofej.

Blafák
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Před aktuální sezónou museli Bílí Tygři z Liberce
započítat několik odchodů, jednalo se o jména,
která dříve táhla severočeský tým, avšak si našla
angažmá v nových týmech. Kromě epizody v KHL
byl Michal Bulíř spjatý výhradně s působením
v libereckém mužstvu, nyní již však forvard plní
svou ofenzivní roli v HC Škoda Plzeň. Pro zkušeného
útočníka bude souboj v LOGSPEED CZ Aréně, kde
indiáni Tygry vyzvou, hodně speciální. Klub opustila
i jiná zvučná ofenzivní tvář, Radan Lenc zkouší své
štěstí v KHL. Zatímco forvard přestoupil do Chabarovsku, Ronald Knot, někdejší stálice liberecké
obrany, aktuálně působí v mužstvu Nižněkamsku.
Útočník Adam Musil posílil rivala z Pardubic, trio
Hanousek, Havlín a Průžek se pak přesunulo do
celku karlovarské Energie.
Severočeši samozřejmě nezaháleli, znatelné odchody
a díry, které po nich v kádru zůstaly, chtěli rychle
a co nejlépe zacelit. Patrik Augusta tak byl se se
svými kolegy na přestupovém trhu dost aktivní.
Ze Švédska se k Tygrům znovu připojil útočník Jan
Ordoš, z Komety do Liberce zamířil zkušený Jakub
Klepiš, mistr světa z roku 2010. Ze slovenského
Zvolenu do mužstva Bílých Tygrů přišli Melancon
a Ivan, z Bánské Bystrice pak talentovaný forvard
Martin Faško-Rudáš. Velké věci si pak Liberečtí slibují
od Tomáše Záborského, slovenského kanonýra.
„Tomáš je skvělý střelec, který v průběhu své kariéry
dozrál do role univerzálního útočníka se schopnost-

mi táhnout tým. Poslední roky patří mezi nejlépe
bodující hráče svého týmu a my si od něj slibujeme
zvýšení útočného potenciálu týmu. Přivádíme v něm
do týmu špičkového útočníka, který má za sebou
obrovské zkušenosti z top evropských soutěží, ale i ze
zámoří,“ prozradil pro liberecký web Patrik Augusta
na adresu zřejmě největší liberecké posily, kterou
Záborský je. Slovenský forvard předváděl ve finské
lize, odkud k Tygrům přišel, vynikající útočné výkony.
Do sezóny vstoupili Tygři, řekněme, skromně. Body
sbírali pravidelně, zkraje ročníku pětkrát ze šesti
případů. Všechny tyto zápasy skončily rozdílem
jednoho gólu, ať už to bylo ve prospěch Liberce,
nebo připadl úspěch soupeři. Bílí Tygři tak měli
od začátku vyrovnanou bilanci vstřelených a inkasovaných branek. Ani v jedné z ofenzivních
statistik sice nevyčnívali, ale v žádném případě
ani nepropadali, proto se pro Liberecké mohlo
jednat o klidný start sezóny 2021/22, díky kterému
se drželi v popředí tabulky.
„Zatím nám to tam moc nepadá, možná hrajeme
až příliš složitě. Na druhou stranu Petr Kváča také
nějaké góly chytil, mohlo to být úplně obráceně,“
prozradil útočník Jakub Klepiš pro web hokej.cz
právě po jednom těsném utkání, ve kterém Tygři
doslova udolali kladenské Rytíře, nováčka české
nejvyšší soutěže. Bude zajímavé sledovat, jak se
bude Tygrům nadále dařit v průběhu extraligové
sezóny.

Poslední zápasy soupeře
8. kolo: HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Bambula (Kolouch), 24. Krejčí (J. Káňa, Kucsera), 45. J. Káňa (Ondrušek,
Kucsera) – 37. P. Jelínek (J. Vlach, Rosandić).
9. kolo: HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 20. Marinčin (A. Nestrašil), 24. Martin Růžička (TS), 29. M. Kovařčík
(O. Kovařčík), 31. Marcinko (Hrňa, Šedivý), 36. Martin Růžička (Hrňa), 46. Hrňa (Marcinko,
Šedivý), 50. A. Nestrašil (D. Musil) – 12. Záborský (Filippi), 37. Ordoš (A. Najman).
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Tři hvězdy soupeře
Bílí Tygři Liberec
Petr Kváča
Čtyřiadvacetiletý gólman, který má ve sbírce jednu stříbrnou
medaili, již s Libereckými získal v uplynulé sezóně, patří
k nejdůležitějším členům kádru Bílých Tygrů. Petr Kváča tvoří
silnou brankářskou dvojici s kolegou Pavelkou, Severočeši
ví, že se na výkony Kváči mohou spolehnout. To dokazoval
již loni, když díky svým číslům patřil k nejlepším gólmanům
v české nejvyšší soutěži. Za své výkony byl Kváča odměněn
také pozvánkou do seniorského národního týmu.

Ladislav Šmíd
Pravděpodobně nejzkušenější obránce v celé Tipsport
extralize a jedna z největších osobností tuzemské hokejové soutěže. Ladislav Šmíd, který působil dlouhá léta také
v NHL, zvládal v dresu Liberce odehrát i přes třicet minut
na jeden zápas. V uplynulé sezóně ho trápila zranění zad,
nyní je však Šmíd opět zpátky v akci, Tygři se na něj mohou
spolehnout. Podle předsezónních slov se pravděpodobně
jedná o poslední aktivní ročník v kariéře Ladislava Šmída.

Michal Birner
Litoměřický rodák je s týmem Bílých Tygrů spjatý už čtvrtou
sezónu v řadě, v Liberci působil také dříve. Michal Birner
se Severočechy získal jeden mistrovský titul, další má ve
sbírce ze svého působení ve Finsku. Hrál také v zámoří, KHL
a Švýcarsku. Birner, asistent libereckého kapitána, je dalším
ze zkušených borců, na kterých trenéři Tygrů v utkáních
hodně staví. Šikovný útočník se navíc každoročně může
pyšnit i skvělou a vysokou produktivitou.
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Představení soupeře
PSG Berani
Zlín
Zlínští Berani nejsou v poslední letech hokejovými
odborníky a veřejností pasováni mezi týmy, které
by měly uspět v play off. Nejinak je tomu také pro
sezónu aktuální, Zlín byl totiž v přestupovém období mezi koncem a startem extraligových ročníků
jedním z nejméně aktivních mužstev.

ledu zadarmo, na postup do vyřazovacích boj
to loni nestačilo. Žlutomodří tak budou muset
v aktuální sezóně notně přidat a šlápnout na
pedál, protože v loňském ročníku nikoho neděsila
možnost sestupu ani baráže, to letos tento velký
strašák už existuje.

V uplynulé sezóně Tipsport extraligy si Berani
v základní části připsali na své konto pouhých
jedenáct výher. Ačkoliv se Zlín stále řadí mezi hodně
nepříjemný tým, který svému soupeři hlavně na
domácím kluzišti nenechá ani centimetr volného

Moravané se stejně jako v posledních letech budou
spoléhat na své vlastní hráče nebo hokejisty z blízkého okolí. V letošní sezóně je vede nový kapitán,
útočník Tomáš Fořt. „Většina kluků hraje za svoje
město, kde vyrůstali a žijí. Nemáme v klubu žádné
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žoldáky, naše bojovnost a oddanost tedy může být
velkou výhodou,“ řekl Fořt v rozhovoru pro hokej.cz.
A kteří hráči vlastně letos tvoří zlínský tým? V mužstvu
skončili obránci David Nosek a Dalibor Řezníček, první
jmenovaný pověsil brusle na hřebík, druhý odešel
do Olomouce. Útočník Jan Dufek zamířil do Mladé
Boleslavi, Jiří Ondráček do Českých Budějovic a Jakub
Herman do Přerova, v týmu Beranů má ale vyřízené
střídavé starty. Toliko k odchodům. Nejzvučnější
posilou Zlínských pro aktuální ročník se stal zkušený
bek Ondřej Němec. Ten se ale zkraje sezóny nepříjemně zranil. S ním do mužstva přibyli obránce Peter
Trška a útočníci Tomáš Mikúš s Markem Hejcmanem.
O žádném velkém posilování se tedy mluvit nedá,
zvlášť když veterána Němce sužují zdravotní trable.
Již po úvodních zápasech Zlín přivedl na hostování
forvarda Radka Veselého a obránce Roberta Černého, oba z Chance ligy. Berani tak v letošní náročné
sezóně opravdu budou muset vsadit na velkou
bojovnost a oddanost Zlínu, jak pravil forvard Fořt.
„To není nic nového, jsou to ti stejní lidé a ty stejné
předpovědi, jako v předchozích letech. Snad se zase
ukáže, že se spletli,“ takovým způsobem reagoval
hlavní trenér Beranů Robert Svoboda pro web hokej.
cz na slova o tom, že Zlín bude v letošním ročníku
patřit k jednomu z největších outsiderů v české
nejvyšší hokejové soutěži.
Na začátku sezóny však Zlínští nezářili. Z prvních
devíti duelů ročníku 2021/22 bodovali jen třikrát,

z toho ani jednou nebrali výhru v základní hrací
době. Ostatně zvítězili jen jednou, a to v prodloužení
na ledě libereckých Bílých Tygrů, čímž se Berani
dozajista postarali o dost solidní překvapení pro
ambiciózní severočeský celek.
Po úvodních nezdarech promluvil Martin Hamrlík,
asistent trenéra u týmu zlínských Beranů. „Každá
porážka nás sráží níž a níž. Psychicky se to rozpadá.
Když jsou borci nahlodaní, na výkonu to jde vidět.
Nohy nejedou, je na nás deka. Bojujeme s úzkým
kádrem, dohnalo nás to k tomu, že musíme překopávat přesilovky,“ mrzelo bývalého obránce, který
svá slova adresoval pro hokej.cz. Moravané již od
tohoto rozhovoru posílili o dva borce ze druhé
nejvyšší hokejové soutěže, na radikální zlepšení
výsledků však Berani i nadále čekají.
Špatné výsledky byly i jeden z důvodů, že zlínští
Berani jako první tým v aktuální sezóně oznámili
změny v trenérském štábu. Dosavadní hlavní trenér
mužstva Robert Svoboda totiž po prohraném duelu
na ledě kladenských Rytířů odstoupil ze své funkce.
Svou rezignaci a odchod od týmu okomentoval
Svoboda pro zlínské webové stránky: „Po zápase
proti Kladnu bylo jasné, že týmu může pomoci
změna trenéra. Myslím, že je to momentálně neodkladně správná věc, která může ještě vše obrátit
k lepšímu.“ V dalším utkání na ledě Olomouce, jež
se uskutečnilo krátce před uzávěrkou tohoto vydání
Blafáku, Berany vedli noví trenéři. U mužstva zůstal
Martin Hamrlík, k němuž se přidal Luboš Jenáček,
do té doby kouč zlínské juniorky.

Poslední zápasy soupeře
8. kolo: Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 3:2p (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0)
Branky a nahrávky: 18. J. Strnad z trestného střílení, 39. Filip (Suchánek), 64. Wood (Hlava)
- 42. Hejcman (Šlahař, Trška), 50. Honejsek (Köhler, Trška).
9. kolo: HC Olomouc – PSG Berani Zlín 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 1. Kucsera (David Krejčí), 24. Řezníček (Kunc, J. Káňa), 35. J. Knotek
(Burian), 43. Ondrušek (David Krejčí) - 12. M. Novotný, 55. Trška (Honejsek).
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Tři hvězdy soupeře
PSG Berani Zlín
Libor Kašík
Zlínský rodák, který pomohl svému rodnému městu v roce
2014 k zisku mistrovského titulu, je jedním z nejdůležitějších
členů týmu. Dokazuje to i jeho vytíženost, neboť Libor Kašík
je jedním z brankářů v Tipsport extralize, který si musí poradit
s nejvíce pokusy soupeřů. A tak se také stalo, že ačkoliv Zlínští
letos inkasují nemalý počet gólů, Kašík mnohdy stále drží
svůj tým nad vodou, protože obrovské množství puků zvládne
také pochytat. I proto je jeho úspěšnost zákroků nad 90 %.

Bedřich Köhler
Urostlý a pro obranu soupeřů velice nepříjemný útočník,
který se především v předbrankovém prostoru brání velice
těžko. Bedřicha Köhlera znají fanoušci z několika extraligových angažmá, z Vítkovic, královéhradeckého Mountfieldu
či Komety. Nyní je Köhler znovu nepostradatelnou součástí
ofenzivy Zlína. Zkušeny forvard Beranů se v aktuálním ročníku blýskl především během duelu v Liberci, když domácím
nasázel všechny čtyři góly Zlína.

Tomáš Fořt
O útočníkovi již řeč byla. Devětadvacetiletý forvard, který
svou extraligovou kariéru spojil – kromě jedné sezóny, kterou
strávil v Olomouci – výhradně s týmem Beranů. Tomáš Fořt
je od letošní sezóny kapitánem zlínského mužstva. Bojovník,
jenž v uplynulém ročníku odehrál kvůli zranění jen polovinu
zápasů, má zkušenosti také ze seniorského národního týmu.
Zlínští budou spoléhat právě na svého kapitána, který by
měl v těžkých chvílích táhnout ofenzivu Beranů.
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HC Škoda Plzeň hostil
akci Pojď hrát hokej
Tradiční akce měla
opět úspěch
Na druhé ledové ploše LOGSPEED CZ Arény proběhl
v úterý 21. září další ročník velké náborové akce pro
budoucí hokejové naděje, která probíhá napříč
celou Českou republikou.
Akce se zúčastnilo více než 30 dětí, někteří z nich
dokonce na bruslích stály poprvé v životě. Přitom
15

věkové spektrum je široké, pohybuje se od čtyř
do deseti let.
Během posledních čtyř let se podařilo zrealizovat
již osm podobných akcí, v loňské koronavirové době
proběhly alespoň online formou. Celkem v naší zemi
přilákala již přes 30 000 možných budoucích hoke-
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jistů. A i v letošní sezóně by se měly uskutečnit dvě.
Další je v plánu poslední lednový týden roku 2022.

V loňském roce navštívilo Brusličku klubu HC Škoda
Plzeň 115 dětí!

Pro děti je připraven zábavný program na ledě
i mimo něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit
s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký
je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní
rozvoj dětí. Pro účastníky jsou připraveny drobné
dárky s hokejovou tématikou.

Jsou vítány všechny děti, nejenom ty, kteří chtějí
hrát hokej, ale i ty, kteří se chtějí jenom naučit
bruslit a trávit volný čas sportem.

Jako bonus připravil klub HC Škoda Plzeň pro malé
hokejisty překvapení, mezi mantinely se s nimi
proháněl také hráč A týmu Miroslav Svoboda. Po
hodině a půl dlouhém tréninku tak všichni domů
odcházeli plni zážitků, ať už z prvních zkušeností
s hokejem, setkáním s profesionálními hokejisty,
nebo získávání nových zkušeností pod vedením
trenérů jako jsou třeba Milan Volák, Václav Benák
nebo Zdeněk Pata.

Brusličku vedou zkušení trenéři pod vedením hlavního trenéra pana Zdeňka Paty - držitele nejvyšší
hokejové licence A s bohatými zkušenostmi s trénováním malých dětí nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Máte také doma budoucí hokejovou hvězdu, prošvihli
jste tuto akci a nechce se vám čekat na další do
ledna příští roku? Nevadí!
Klub HC Škoda Plzeň nabízí možnost náboru pro
děti v neustálém režimu!
Pod vedením zkušených trenérů se v Brusličce
mohou naučit veškerým základům, samozřejmostí
je pomoc i s bruslemi a výstrojí. Tréninky probíhají
pravidelně každou středu a sobotu.
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Partneři klubu

GENERÁLNÍ PARTNER

1. HLAVNÍ PARTNER

DIAMANTOVÍ PARTNEŘI

ZLATÍ PARTNEŘI

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI
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Partneři Tipsport extraligy 2021/2022

NA BOJOVNÍKY.
I MIMO LED!

doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

marketingový partner
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