Zpravodaj HC Škoda Plzeň — ZDARMA

19. 10. od 17:30
HC SPARTA PRAHA

22. 10. od 17:30
HC DYNAMO PARDUBICE

24. 10. od 13:00
HC OCELÁŘI TŘINEC

26. 10. od 17:30
HC OLOMOUC

LOGSPEED CZ Aréna Plzeň

ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!
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Miloš Říha,
hlavní trenér A týmu HC Škoda Plzeň

Úvodní
vodní slovo
Vážení fanoušci,
dovolte mi, abych vás přivítal v LOGSPEED CZ
Aréně!
Chci vám všem moc poděkovat za to, jak nás
podporujete a jak nám fandíte během našich
zápasů. Pomáháte našemu týmu v domácím
prostředí, a to je skvělé! Přáli bychom si, a věřím,
že výkony tomu jdeme naproti, aby si fanoušci
nacházeli cestu k nám ve větším počtu. Atmosféra
by se ještě víc umocnila a víc to týmu pomohlo
v nátlakovém stylu hry, o který se od začátku
sezóny snažíme.
Od úvodu ročníku, myslím si, nepředvádíme
špatný hokej, i když se nám zápasy v Pardubi-

cích a v Olomouci určitě nelíbily. Od té doby
výkony šly nahoru, za což jsme moc rádi. Teď
momentálně se nám daří vyhrávat a naše
hra nám přináší výsledky a body do tabulky.
Pracujeme každý den na tom, abychom z toho
vytěžili ještě víc.
Týmové statistiky z hlediska hry, jako je například průměrný počet střel na našeho gólmana
v zápase, začínají také ukazovat kýžený posun
vzhůru. Jsme moc rádi, že v některých z nich
patříme k absolutní špičce ligy. Jen to dokazuje
vzestupný trend v naší hře. Věříme, že pokud
tento trend udržíme, budeme úspěšní.
Buďte u toho s námi!

Výsledky z minulých kol
13. kolo: HC Škoda Plzeň – PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 2. J. Kindl (G. Thorell, Kvasnička), 33. G. Thorell (Blomstrand, Dzierkals),
51. Blomstrand (Bulíř), 53. Bulíř (Blomstrand, Jiříček) – 25. T. Mikúš (Honejsek, Žižka).
14. kolo: HC Energie Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 14. Jiří Kulich (Koblasa, Kohout), 48. Průžek (Kracík), 59. Kohout (Plutnar,
F. Novotný).
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Novinky z klubu
Prodejní středy ve fanshopu:
Už známe rozpis až do konce roku 2021! Sledujte
pravidelně naše oficiální webové stránky a my slibujeme, že je nač se těšit. A malá upoutávka? V našem
fanshopu se s vámi potkají postupně všichni cizinci,
oba naši gólmani, hlavní trenéři, ale i členové vedení!

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.

Jubilanti:
Peter Čerešňák překonal hranici 100 asistencí v extralize a zároveň se pětibodovým večerem proti Kladnu
přehoupl přes metu sta bodů v nejvyšší soutěži
v plzeňských barvách. A jaká jubilea se ještě blíží?
Obránce Dominik Graňák je jednu asistenci od hranice
100 gólových nahrávek v extralize a Tomáši Mertlovi
chybí pouhé tři góly do pokoření mety 150 gólů v TELH.
Jan Schleiss by měl proti Pardubicím (22. října) dovršit
400 duelů v české extralize a aktuálně má na svém
kontě 48 branek, čili je jen dvě trefy od polovičních
kulatin. (všechny údaje k 14.10. 21:00) Pevně věříme,
že všechna jubilea společně oslavíme co nejdříve!

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 200,- 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

27

2.

HC Dynamo Pardubice

27

3.

Mountfield HK

25

4.

HC Oceláři Třinec

24

5.

HC Sparta Praha

22

6.

HC Škoda Plzeň

22

7.

HC Motor České Budějovice

20

8.

HC Olomouc

18

9.

HC Kometa Brno

18

10.

HC Energie Karlovy Vary

17

11.

Bílí Tygři Liberec

15

12.

HC VERVA Litvínov

13

13.

HC VÍTKOVICE RIDERA

11

14.

Rytíři Kladno

9

15.

PSG Berani Zlín

5

* k 14. 10. 2021
Blafák
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Gólman
Miroslav Svoboda
Už nejsem tak šílený,
jak jsem býval
Když Miroslav Svoboda z Plzně po sezóně
2017/18 odcházel, nahradil jej v brance
Dominik Frodl. Když Dominik Frodl po sezóně 2020/21 odešel, nahradil jej Miroslav
Svoboda. Kruh se uzavřel. Svoboda si po
odchodu z Plzně vyzkoušel zámořskou
misi, která nedopadla dle jeho představ,
a celý rok procestoval. Zkoušel se uchytit
ve Finsku, ale nakonec ročník dohrál v EBEL
Lize v Dornbirneru. Předchozí dvě sezóny
chytal za Vítkovice.
Míro, jak se proměnila hokejová Plzeň
během tří sezón, které dělí vaše první
angažmá od toho současného?
V hodně věcech a zároveň v ničem. (úsměv)
Jsou tu noví trenéři, máme nového fyzioterapeuta a kondičního trenéra, ale je to
stále na vysoké úrovni, dokonce bych řekl,
že ještě na vyšší, než to bývalo. Když jsem tu
byl poprvé, kondiční trenér a fyzioterapeut
byla jedna a tatáž osoba. Teď vidím, jak
se to zase posunulo, když kondici má na
starost Honza Snopek a fyzioterapeutem
je Adam Havel. Je to obrovská pomoc pro
nás hráče. Jsem z toho nadšený a užívám
si to každý den.
Byly pro vás zápasy, v nichž jste nastupoval
proti Plzni v roli soupeře, speciálními?
Těšil jsem se spíše na to, že se uvidím s kluky
– Rudou Pejcharem, Kubou Vaisem, Petrem
5

Šulanem. Sezóna vždy ubíhá tak rychle, že
na nějaké potkávání se pořádně ani není
čas. Takže si to vynahrazujeme až teď.
Jak velkou roli sehrála osobnost Rudolfa
Pejchara, trenéra gólmanů, při vašem
návratu?
Obrovskou! V Ostravě jsem byl také pod
dozorem kouče gólmanů Martina Pruska, ale
spíš to byla one-man-show. Co jsem chtěl,
to bylo. Tady je to více o práci, je to lepší.
Při mém prvním angažmá nám to fungovalo,
chtěl jsem se proto vrátit, nehledě na peníze,
na vzdálenost (museli jsme se s manželkou
a synem stěhovat). Chtěl jsem navázat na to,
co jsem zde měl rozpracovaného.
Máte zvláštní tréninkový režim v porovnání
s hráči v poli?
To je různé, v plánování tréninků hraje roli
celá řada faktorů – jak se vám daří individuálně, jak týmu, jak jste vytížený, jestli
jen chytáte nebo „jen“ trénujete. Ruda má
vytříbený cit, jak to nakombinovat. Proto
jsem se sem také vracel. S Rudou máme
společné rozcvičky a chodíme také před
hráči dříve na led, cca 45 minut takhle
trávíme společně. V posilovně se řídíme
dle Honzy Snopka.
Před sezónou jste přišel na post, který po
tři roky zastával Dominik Frodl, jenž se
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vyšvihl do pozice miláčka tribun. Vy jste přitom
neodcházel za ideální konstelace. Řešil jste
i tuhle rovinu při svém příchodu?
Myslím, že v mojí situaci by odešel každý, ale
sehrálo se to… jak se to sehrálo. Takový je život.
Už je to ale za mnou a jsem rád, že to za hlavu
hodili všichni. Samozřejmě, pokud by mě fanoušci
nepřijali, bylo by to hodně nepříjemné, ale takový
už je život hokejisty. Naštěstí jsou v Plzni skvělí
fans, kteří to vzali, a doufám, že to bude fungovat
i nadále. Jen bych si přál, aby jich chodilo na
zápasy více. Vím, že je mizerná a těžká doba, ale
moc rád vzpomínám na první angažmá, kdy bylo
pořád téměř nebo úplně vyprodáno. Strašně moc
by mě potěšilo, kdyby se lidi na ochozy všude
v extralize vrátili, protože teď je takové smutné.
V podobné situaci už jsem byl několikrát. Poprvé
v Plzni jsem nahrazoval Matěje Machovského,
kterého fanoušci také zbožňovali. Ve Vítkovicích
pak Patrika Bartošáka, stejný příběh, navíc tehdy
možná nejlepší gólman extraligy… Tohle už úplně
vypouštím z hlavy, pokaždé přicházíte místo někoho. To by se z toho člověk zbláznil. Takže jsem
sem přišel jako Míra Svoboda. Tečka.
Start sezóny vám narušila vážná viróza a do
obnovené premiéry v plzeňském dresu jste se
po vyléčení dostal až 3. října. Jak tuhle situaci
zvládla hlava?
Musím říct, že dobře. Posledních šest let bylo pro
mě náročných, ani jsem se prakticky nezastavil.
Takže svým způsobem bylo i dobře, že mi tělo
řeklo STOP. A hodně jsem si během třech týdnů,
kdy jsem měl nařízený klid, odpočinul a pak jsme
začali zlehka trénovat. Dostal jsem znovu chuť

7

do hokeje, kterou jsem po těch letech už neměl
tak velikou, jako ji mám teď. Vyhráváme, užívám
si to a doufám, že to bude jen a jen pokračovat.
Naskočil jsem ale proti týmům, které neměly
extra formu, takže svůj start zase tolik nepřeceňuji.
Zrcadlo se mi nastaví, až pojedeme někam ven na
led rozjetého soupeře. Je to pěkné, samozřejmě,
jsem za to ohromně rád. Vím ale, že to zatím nic
neznamená.
Změnil se Miroslav Svoboda za tři roky, kdy
nechytal v Plzni, zásadním způsobem?
Vždycky jsem hokeji dával hodně, což se nezměnilo.
Mám ale méně času nad vším tolik přemýšlet.
Nedělám taky tisíc věcí, ale jen zlomek, ale za
to maximálně pořádně. Je to přirozený vývoj, že
nabalujete jednu dobu víc a víc věcí, až je toho
tolik, že vyberete jen to, co vám vyhovuje nejvíce.
Už nejsem tak šílený, jak jsem byl. (smích)

Miroslav
Svoboda
POST: brankář
NAROZEN: 7. 3. 1995
VĚK: 26 let
VÁHA: 80 kg
VÝŠKA: 190 cm
HŮL: levá
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Soupisky
HC Dynamo
Pardubice

HC Sparta Praha
#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

29 Oldřich Cichoň

B

19

182

81

P

43 Dominik Frodl

B

25

181

79

L

31

Jakub Neužil

B

26

190

93

L

35 Milan Klouček

B

23

192

91

L

53

Alexander Salák

B

34

190

88

L

30 Jakub Soukup

B

27

181

85

L

20 Tomáš Dvořák

O

26

194

99

L

77

O

19

187

88

P

63 Martin Jandus

O

23

181

79

P

29 Jan Kolář

O

34

190

92

L

72

O

23

196

95

L

33

Jan Košťálek

O

26

183

89

P

Radek Jeřábek

84 Milan Jurčina

Michal Hrádek

O

38

193

115

P

2

Juraj Mikuš

O

32

194

92

L

Ondřej Mikliš

O

25

185

83

L

87

Jakub Nakládal

O

33

187

94

P

73

Michal Moravčík

O

26

194

96

L

55 Dennis Robertson

O

30

184

95

L

77

David Němeček

O

26

194

94

L

14

Ondřej Vála

O

23

194

97

L

19

Tomáš Pavelka

O

28

185

88

L

34 Jan Zdráhal

O

30

187

95

L

16

Adam Polášek

O

30

191

95

L

24

Lukáš Anděl

Ú

24

175

81

L

47

Jan Buchtele

Ú

31

186

95

L

18

Matěj Blümel

Ú

21

181

90

L

Ú

28

181

91

P

36 Anthony Camara

Ú

28

184

87

L

7

93 Zdeněk Doležal

Ú

29

178

87

L

81

David Cienciala

Ú

25

183

94

L

88 Miroslav Forman

11

David Dvořáček

Ú

31

186

92

L

70

Marek Hecl

Ú

23

176

77

L

Filip Koffer

L

51

Roman Horák

Ú

30

182

82

L

19

Ú

20

177

77

14

Filip Chlapík

Ú

24

187

94

L

90 Robert Kousal

Ú

31

185

91

L

25

David Kaše

Ú

24

180

77

L

88 Denis Kusý

Ú

24

178

80

P

24

Jakub Konečný

Ú

19

179

73

L

25

Adam Musil

Ú

24

190

97

P

70

Patrik Prymula

Ú

20

202

96

P

67

Matej Paulovič

Ú

26

190

95

P

26 Michal Řepík

Ú

32

179

86

P

44 Patrik Poulíček

Ú

28

182

84

L

71

Ú

34

180

89

L

71

Ondřej Rohlík

Ú

20

185

75

L

86 Erik Thorell

Ú

29

178

81

L

23

Ondřej Roman

Ú

32

181

84

L

42 David Vitouch

Ú

20

175

75

L

62 Robert Říčka

Ú

32

186

86

P

12

Ú

26

185

80

L

Vladimír Sobotka

Ladislav Zikmund

Hlavní trenér: Josef Jandač

Hlavní trenér: Richard Král
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Soupisky
HC Olomouc

HC Oceláři Třinec
#

Jméno a příjmení

33

Lukáš Daneček

Post Věk

Výška

Váha Hůl

#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

B

33

177

73

L

42 Branislav Konrád

B

34

188

84

B

31

182

79

L

29 Jan Lukáš

B

28

183

77

L

Marek Mazanec

B

30

190

86

P

36 Jakub Sedláček

B

31

175

78

L

55 Marian Adámek

O

24

178

82

P

31

B

17

191

84

L

52

Milan Doudera

O

28

181

92

L

48 Tomáš Černý

O

24

183

88

P

47

Jan Jaroměřský

90 Ondřej Kacetl
2

Jan Špunar

O

33

181

84

L

6

O

28

185

87

P

84 Tomáš Kundrátek

O

31

187

91

P

66 Lukáš Mareš

O

22

184

84

L

21

O

29

192

95

L

23

Jiří Ondrušek

O

35

186

87

L

26 Jakub Matyáš

O

27

190

95

P

27

Alex Rašner

O

25

181

86

L

6

David Musil

O

28

193

94

L

4

Adam Rutar

O

20

185

84

P

13

Jan Zahradníček

Martin Marinčin

Tomáš Dujsík

L

O

25

186

72

L

14

Dalibor Řezníček

O

30

183

85

L

56 Marko Daňo

Ú

26

182

96

L

3

David Škůrek

O

28

196

111

P

22

Vladimír Dravecký

Ú

36

181

92

L

51

Jan Švrček

O

35

187

87

L

19

Patrik Hrehorčák

Ú

22

175

78

L

92 Tomáš Valenta

O

29

184

97

L

88 Erik Hrňa

Ú

33

178

82

L

72

Jan Bambula

Ú

20

177

73

L

8

Aron Chmielewski

Ú

30

188

87

P

24

Vilém Burian

Ú

33

194

94

L

76

David Kofroň

Ú

22

177

81

P

66 Tomáš Čachotský

Ú

39

177

75

L

87

Michal Kovařčík

Ú

24

182

80

L

17

Tobiáš Handl

Ú

19

196

95

L

34 Ondřej Kovařčík

Ú

26

178

75

L

9

Jan Káňa

Ú

29

178

84

L
L

43 Daniel Kurovský

Ú

23

192

96

P

61

Lukáš Klimek

Ú

34

187

90

65 Tomáš Marcinko

Ú

33

193

97

P

12

Jan Knotek

Ú

34

187

95

L

94 Andrej Nestrašil

Ú

30

190

91

L

81

Petr Kolouch

Ú

29

186

84

L

40 Miloš Roman

Ú

21

182

85

L

46 David Krejčí

Ú

35

183

85

P

27

Ú

35

181

79

P

71

Lukáš Kucsera

Ú

30

181

88

P

64 Ondrej Šedivý

Ú

32

181

82

P

22

Michal Kunc

Ú

20

184

85

L

20 Petr Vrána

Ú

36

177

83

L

73

Joshua James Mácha

Ú

19

185

76

P

Martin Růžička

Hlavní trenér: Václav Varaďa
9

7

Daniel Ministr

Ú

18

186

84

L

19

Lukáš Nahodil

Ú

33

184

83

P

88 Jakub Navrátil

Ú

22

185

80

L

57

Ú

36

186

97

L
L

Rostislav Olesz

44 David Ostřížek

Ú

31

190

85

41

Petr Strapáč

Ú

32

181

88

L

15

Matěj Tomajko

Ú

19

176

77

L

18

Vojtěch Tomeček

Ú

27

184

87

P

Hlavní trenéři: Zdeněk Moták, Jan Tomajko
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Představení soupeře
HC Sparta
Praha
Pražský klub patří každoročně k týmům s velkými ambicemi, možná těmi vůbec největšími. Na
Spartě se před sezónou i během ní snaží podřídit
vše tomu, aby mužstvo dokázalo v play off uspět
a dosáhnout na mistrovský extraligový titul, který
celku z hlavního města uniká již řadu let.
Pro aktuální ročník se kostra týmu notně pozměnila.
Pražský klub opustila celá řada hokejistů, kteří byli
v posledních letech nedílnou součástí sparťanské

soupisky. V rudém dresu před sezónou skončili
útočníci Pech, Kudrna, Tomášek, Říčka či Rousek,
který zamířil do zámoří, dále například gólman
Machovský nebo obránci Košťálek s Kalinou.
Opravdu hodně velké množství změn mezi extraligovými ročníky. Velké příchody přitom před sezónou
Sparta dlouho neoznamovala, pouze potvrdila
posílení kádru o útočníka Zdeňka Doležala a beka
Ondřeje Mikliše. Až v průběhu letní přípravy Pražané
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představili tři jména do útoku a jedno do obrany.
A že se jednalo o zvučné persony. Ze zámoří se
do Česka vrátil David Kaše, ze Švýcarska zamířil
do Sparty švédský šikula Erik Thorell, z Finska pak
útočník Filip Chlapík a bek Michal Moravčík.
Do ostré sezóny tak Sparta vstoupila s gólmanskou
dvojicí Alexander Salák a Jakub Neužil, oba dostávají
v brankovišti prostor. A kromě osvědčených borců
jako jsou Horák, Řepík, Sobotka či Forman počítají
Pražané také se svými mladíky, například Konečným, Vitouchem či Prymulou. Bez koho se naopak
sparťanští trenéři Josef Jandač, Jaroslav Hlinka
a Tomáš Hamara musejí obejít, to je důrazný bek
David Němeček, který se zranil při jednom z utkání
v Champions Hockey League.
Extraligový ročník zahájili sparťané velmi solidně, od
začátku ročníku se drží v popředí tabulky. Z úvodních jedenácti duelů Pražané brali hned osm výher,
v devíti případech pak dokázali bodovat. V jednom
z nich bojovali na ledě O2 areny také indiáni, kteří
si do Plzně přivezli bod za prohru v prodloužení.
Spartu zdobila v těchto utkáních především ofenziva
a produktivita jak při hře pět na pět, tak během
početních výhod. Tým z hlavního města však také
dokáže dost gólů inkasovat, vhodným příkladem pro
oba fakty je třeba domácí duel Sparty, ve kterém

Pražané porazili Karlovy Vary 8:4. „Z naší strany
zasloužené vítězství. Kaňkou jsou čtyři inkasované
góly v obraně, což rozhodně není dobrá vizitka. Když
soupeře takhle tlačíme, musíme hrát zodpovědně
i dozadu,“ prohlásil pro web hokej.cz útočník Zdeněk
Doležal. Na jeho slova záhy navázal také hlavní kouč
Josef Jandač: „S produktivitou našich hráčů jsme
spokojeni. Hra dozadu nebyla z naší strany dobrá.
V obraně jsme předvedli poněkud lehkovážný výkon.
Ani v oslabení se nám příliš nedařilo, jak bychom
si představovali. Pořád to ještě není ono.“
Sparťané stejně jako Třinec a Mladá Boleslav bojovali
a bojují na dvou frontách, kromě extraligy sváděli
Pražané bitvy také v Champions Hockey League.
Soupeři českého zástupce v Lize mistrů byly týmy
Växjö ze Švédska, Turku z Finska a Bremerhaven
z Německa. Proti Växjö prohrála Sparta svůj jediný
zápas ve skupině, jinak ve všech ostatních utkáních
uspěla, ať už to bylo v základní hrací, případně
v prodloužení či nájezdech. Proti Bremerhavenu
v úplně posledním duelu skupiny A potvrdili
sparťanští hokejisté svůj postup do vyřazovacích
bojů v CHL, když na stadionu německého soupeře
zvítězili 3:1. Postoupit se Spartě povedlo jako jedinému českému týmu v aktuálním ročníku soutěže.
Hokejisté z hlavního města se tak kromě utkání
v Tipsport extralize mohou těšit také na listopadové
osmifinále Ligy mistrů.

Poslední zápasy soupeře
12. kolo: Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 2:3sn (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 27. Filippi (L. Šmíd, Faško-Rudáš), 47. J. Vlach (M. Rosandić)
– 11. F. Chlapík (J. Konečný, Sobotka), 30. Z. Doležal (T. Pavelka, F. Chlapík), roz. nájezd Řepík.
13. kolo: HC Sparta Praha – HC Energie Karlovy Vary 8:4 (2:0, 4:2, 2:2)
Branky a nahrávky: 9. Buchtele (Z. Doležal), 10. F. Chlapík (E. Thorell), 22. Z. Doležal
(Tomov, Buchtele), 32. Zikmund (E. Thorell, A. Polášek), 33. J. Konečný (Z. Doležal,
Tomáš Dvořák), 34. A. Polášek (E. Thorell), 51. M. Řepík (R. Horák, D. Kaše) – 25. Vondráček
(Parkkonen), 28. Hladonik (Flek), 41. Flek (Pulpán), 50. T. Rachůnek (Kohout).
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Tři hvězdy soupeře
HC Sparta Praha
Erik Thorell
Devětadvacetiletý útočník, mladší bratr plzeňského forvarda
Gustafa Thorella, se pro Spartu rýsuje v jeden z nejlepších
zahraničních kaufů za poslední roky. Zkušený Švéd zamířil
do týmu z hlavního města po dvouletém úspěšném angažmá
ve švýcarském Zugu, se kterým získal i jeden mistrovský titul.
Předtím Erik Thorell válel ve finské nejvyšší soutěži a ještě
dříve i v rodném Švédsku, kde jako mladíček získal zlato
s Färjestadem. Útočník je zatím jedním z hlavních tahounů
sparťanské ofenzivy, trenéři na něj hodně sázejí.

Filip Chlapík
Útočník, jenž hokejově vyrůstal v Letňanech a později hlavně
v Liberci a Spartě, se v mladém věku vydal na zkušenou do
zámoří. V roce 2015 ho na 48. místě draftoval klub z NHL
Ottawa Senators. Za kanadskou hokejovou organizaci si
nakonec forvard v nejslavnější lize během několika sezón
opravdu zahrál, pevné místo v prvním týmu Ottawy si však
nevybojoval. V loňském ročníku tak Severní Ameriku opustil
a vydal se do Finska, letos už Filip Chlapík řádí v útoku Sparty.

Michal Řepík
Po dvou nových tvářích v dresu Sparty přichází na řadu
již stálice Pražanů. A také kapitán mužstva. Michal Řepík,
odchovanec Sparty, mnohonásobný reprezentant, který má
bohaté zkušenosti z NHL či KHL, patří k hlavním ofenzivním
tvářím Tipsport extraligy. Na titul s pražským mužstvem
Řepík stále čeká, jeden má ale již ve sbírce s Libercem. Díky
své vysoké produktivitě a souhře se zkušenými parťáky je
Řepík pro Spartu prakticky nenahraditelný.
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Představení soupeře
HC Dynamo
Pardubice
Velké plány, nemalé ambice, mohutná podpora od
majitele. A samozřejmě také obrovská očekávání
pardubických fanoušků, kteří už dlouhé roky vyhlížejí vzpruhu v podobě extraligového úspěchu.
Takhle nějak vypadá aktuální ročník z pohledu
východočeského Dynama.

Boleslav a bylo z toho konečné šesté místo. To
vedení pardubického hokeje rozhodně nestačilo,
proto zástupci klubu svůj tým pro aktuální ročník
vyzbrojili řadou zajímavých jmen. A nejen to, mužstvo také mnoho tváří opustilo, pro Dynamo přišla
celkově dost velké obměna.

V uplynulé sezóně se pardubičtí hokejisté po úspěchu
v předkole probojovali do čtvrtfinále vyřazovacích
bojů, kde pak hráči Dynama nestačili na Mladou

Z kádru pro letošní sezónu zmizeli útočníci Michal
Vondrka, Radoslav Tybor, Tomáš Zohorna, který
Pardubickým pomáhal v závěru loňského ročníku,

13
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Andrej Kosticyn či Luboš Horký. S Dynamem se
rozloučil rovněž zkušený bek Marek Ďaloga nebo
gólman Konstantin Barulin. Výčet odchodů je
ve finále větší než list příchodů, ale v mnohých
případech se jednalo o hráče na hostování,
kteří v Pardubicích působili plánovaně jen
krátkodobě.
Posily si Pardubice vybraly opravdu zvučné,
z několika koutů Tipsport extraligy do svých řad
přilákaly hodně zajímavá jména. Jedná se o gólmana Dominika Frodla, jenž předtím tři sezóny
hájil brankoviště plzeňské Škodovky, o obránce
Jana Košťálka a útočníka Roberta Říčku, bývalé
hráče Sparty, kteří byli hodně žádaným tuzemským
hokejovým zboží. Z Liberce pak Dynamo přivábilo
talentovaného Adama Musila a z Mladé Boleslavi
Davida Ciencialu, který skvěle tvoří hru. Východočeši
přibrali také dvě zahraniční posily, Slováka Marka
Hecla a Kanaďana Dennise Roberstona.
Hlavní trenér Richard Král a jeho asistenti David
Havíř a Petr Sýkora tak mají na papíře nesmírně
zajímavý kádr, v mnoho ohledech hodně silný,
protože v mužstvu Dynama i nadále působí kromě zmíněných posil také zkušení borci. Beci Jan
Kolář a Jakub Nakládal či útočníci Matěj Blümel,
Anthony Camara nebo Ondřej Roman, kterého však
od začátku aktuální sezóny trápilo zranění, jež ho
nepouštělo dlouho do hry.
Proti Plzeňanům Pardubice letošní ročník rozehrály,
v prvním kole dokázaly modrobílé porazit. Skvěle

se prezentovaly nové posily Cienciala a Říčka. Oba
řádili i v následujících zápasech. To Adam Musil, který
do týmu přicházel jako střelec, se dlouho nemohl
v extralize gólově prosadit. Pak ale najednou přišel
útočníkův hattrick do sítě Zlína. „Nehrál jsem dobře.
Kdybych alespoň měl šance, nebo je vytvářel pro
spoluhráče, tak bych si říkal, že to tam musí někdy
spadnout. Nedařilo se mi, tak nějak jsem se v tom topil.
Doufám, že tenhle zápas mě nakopne a budu lepší
a lepší,“ řekl o sobě Musil dosti kriticky pro hokej.cz.
Jak jsme zmiňovali, Dynamu se start sezóny povedl
dobře. Přišly však také nepříjemné porážky, gólmani
Frodl a Klouček se v brankovištích střídali, někteří
hokejisté se trošku hledali. I přes občasné výpadky
však Pardubičtí nalezli vítěznou vlnu, na kterou se
vhodně naladili. Východočeši se pyšní vysokými návštěvami, jež podporují svůj tým, jak se hřeje v předních
patrech tabulky. Průměrně domácí zápasy Dynama
navštěvovalo téměř osm tisícovek fanoušků, příznivci
byli a jsou z návratu do ochozů evidentně nadšení.
Ve statistických výčtech, kde sledujeme úspěšnost
přesilovek či ubráněných oslabení, patří Dynamo do
oblasti lepšího průměru. V prvních dvanácti zápasech
probíhající sezóny Východočeši dokázali využít průměrně
každou čtvrtou přesilovou hru, úspěšnost přes 20 %
je v této oblasti vždy hodně solidní. A v oslabeních
hokejisté Dynama také nezaostávali, ačkoliv nepatřili
mezi nejslušnější borce v extralize. V úvodních dvanácti
kolech soutěže inkasovali jen 6 gólů z 45 početních
výhod soupeřů. Po čtvrtině ročníku tak Pardubice
ukazují, že to se svými předsezónními ambicemi myslí
v klubu opravdu vážně.

Poslední zápasy soupeře
13. kolo: HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 0:1p (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 64. Kolouch (Strapáč).
5. kolo: HC Dynamo Pardubice – HC VÍTKOVICE RIDERA 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 10. Říčka (Košťálek), 15. R. Kousal (A. Musil, Camara), 39. Koffer,
50. O. Roman (Říčka, Cienciala), 52. Blümel (Paulovič), 57. Koffer (Hrádek, J. Kolář).
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Tři hvězdy soupeře
HC Dynamo Pardubice
David Cienciala
Pětadvacetiletý útočník se stal jednou z největších akvizic
Dynama pro aktuální sezónu. Šikovný forvard, který je odchovancem Třince, ale zkušenosti v juniorském věku sbíral
také dva ročníky ve Finsku, má ve sbírce jeden mistrovský
titul právě s Oceláři, do jejichž týmu se po anabázi na severu Evropy vrátil. Po působení v Mladé Boleslavi, kdy ho
provázela zranění, se David Cienciala pro letošek rozhodl
pro třetí extraligové angažmá, v Pardubicích již dokládá své
ofenzivní dovednosti.

Juraj Mikuš
Zkušený slovenský obránce působí v dresu Dynama již
čtvrtou sezónou. Předtím bojoval v české nejvyšší soutěži
v dresu Sparty a Komety, nyní je pevným členem defenzivy
Pardubic. Juraj Mikuš má zkušenosti i ze zámoří a KHL, kde
hrával za Lev Praha. Mnohonásobný slovenský reprezentant
neukazuje svůj um pouze v obraně, velice solidně totiž
Mikuš dovede podpořit také útočné kolegy, což dokládá
také v aktuálním ročníku.

Robert Říčka
Pro české hokejové fanoušky známé jméno, které se na
stadionech v Tipsport extralize pohybuje již řadu let. Robert
Říčka do povědomí vstoupil díky produktivním sezónám
v dresu Zlína, následně svou kariéry spojil s pražskou Spartou, kde se mu hlavně v uplynulých dvou ročnících dařilo
velmi dobře. Po zkušeném útočníkovi letos sáhly mohutně
posilující Pardubice, kde se Říčka zkraje sezóny ukazoval ve
velice slušném střeleckém světle.

15
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Představení soupeře
HC Oceláři
Třinec
Mistři z posledních dvou ročníků, ve kterých se konaly
vyřazovací boje, rozehráli první čtvrtinu základní
extraligové části výborně. Hlavně na domácím ledě
jsou Oceláři prakticky neporazitelní, Werk Arena jim
skvěle svědčí. Málokterý klub si odtamtud body
odveze. Třineckým se ale daří také na kluzištích
soupeřů, proto je tým v přetahované o naprosté
čelo tabulky hodně silným aktérem.
V úvodních jedenácti zápasech sezóny bodovali
Oceláři v deseti případech, pouze jedinkrát odešli

ze zápasu s nulou. Jednalo se o druhé kolo soutěže,
kdy Třinečtí prohráli na ledě plzeňských indiánů 2:3.
Jinak brali samé výhry, případně ojedinělé prohry
v prodloužení.
Slezané dokázali své soupeře rozstřílet, ale také
urvat cenné výhry o jeden jediný gól, čímž ukazovali obrovskou sílu a flexibilitu. Předsezónní
posilování Třineckých nebylo nijak velkolepé, avšak
noví hráči se v mužstvu Ocelářů adaptovali skvěle.
Gólman Marek Mazanec patří k oporám týmu a díky
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svým číslům se objevuje v gólmanské extraligové
špičce. Zkušený slovenský bek Martin Marinčin
ideálně zapadl do ocelářské defenzivy, útočník
Marko Daňo, Marinčinův krajan, sice není až tolik
produktivní, nicméně vedení klubu je s jeho hrou
a přínosem pro tým spokojené, proto s forvardem prodloužilo smlouvu do konce aktuální sezóny.
Je už takovou klasikou, že se Oceláři mohou spolehnout
na ostřílené borce v týmu. Nestárnoucím příkladem
je útočník Martin Růžička, který i v šestatřiceti
letech atakuje nejpřednějších příčky v hráčských
statistikách. „Je příjemné pomáhat týmu, aby byl
úspěšný. Není to úplně o mně, máme spoustu
šikovných hráčů, kteří můžou udeřit,“ prozradil
zkušený forvard pro hokej.cz.
Růžičkovi se daří i v historických statistikách, osamostatnil se totiž na druhém místě tabulky třinecké
produktivity. „Nevěděl jsem o tom, je čest posouvat
se tabulkami. Jsou a byli tady skvělí hokejisté. Měl
jsem vždy štěstí na výborné spoluhráče, vedení
a trenéry. Doufám, že to takhle bude pokračovat,“
dodal Martin Růžička pro hokej.cz.
Statisticky se týmu dobře prezentuje ve všech
nejsledovanějších oblastech. Hlavně přesilové hry
mají Oceláři smrtící, jejich využití je opravdu vysoké.
Také během početních výhod Třinečtí zpravidla
rozhodují vyrovnané duely a překlápí je na svou
stranu. Kromě zmíněného Martina Růžičky v nich

řádí i Erik Hrňa, jehož střely letos už nejednou
zajistily Třinci důvod k radosti.
Zároveň mají Oceláři slušně zvládnutou práci
během oslabení. K tomu přispívá také fakt, že
v oblasti statistik, která sleduje hity a bloky týmů,
se Třinečtí umisťovali v úvodních kolech vždy na
těch nejvyšších příčkách. Názorně tak dokazovali,
že se nebojí tvrdé hry, přidat na důrazu a také
obětavě zblokovat střely soupeřů.
V Radegast indexu, tedy statistice, která oceňuje
především bojovnost a tvrdost extraligových hokejistů, Třinec v první čtvrtině vládl s úplně nejvíce
body mezi týmy. Co je ovšem neméně zajímavé, tak
mezi hráči se ani jeden Ocelář nedostal do první
desítky. Třinečtí tak evidentně umí rozdávání hitů,
blokování střel a další aspekty, které zmíněná statistika hlavně sleduje, rozdělit do celého mužstva.
Před startem extraligového ročníku i během něj
bojovali úřadující čeští mistři také na mezinárodním
poli v prestižní Lize mistrů. V soutěži však Oceláři
ztratili šanci na postup již po prvních čtyřech duelech, v Champions Hockey League totiž dvakrát
prohráli s týmem Fribourg-Gottéron i švédským
mužstvem Leksands. Když už bylo jasné, že se
Třinečtí ze skupiny do dalších bojů nedostanou,
zvládli alespoň červenobílí zdolat slovenský Slovan Bratislava. Třinec se tak po konci v CHL může
zcela věnovat zápasům v Tipsport extralize, kde se
mužstvu zatím výborně dařilo.

Poslední zápasy soupeře
11. kolo: HC Oceláři Třinec – PSG Berani Zlín 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 30. O. Kovařčík (Zahradníček, M. Kovařčík), 42. Hrňa (Dravecký,
Jaroměřský) – 17. Okál (Vopelka, Hejcman).
12. kolo: HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Ondrušek (J. Káňa) – 6. Martin Růžička (Jaroměřský, M. Daňo),
53. M. Doudera (Martin Růžička).
17
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Tři hvězdy soupeře
HC Oceláři Třinec
Erik Hrňa
Třiatřicetiletý útočník, který během své kariéry získal s Třincem tři mistrovské tituly a dvě stříbra, ale také bronzovou
medaili s Plzní, patří k nejdéle sloužícím Ocelářům. V rozjezdu
aktuální sezóny získal Erik Hrňa vynikající formu, když se
díky své produktivitě stal jedním z nejobávanějších hráčů
z již tak nabité ofenzivy Třineckých. Hrňa válí především
při přesilovkách, kdy jsou jeho pokusy z pravého kruhu pro
gólmany mnohdy nechytatelnou záležitostí.

Martin Marinčin
Ze zámoří do české extraligy. Tak vypadal přesun slovenského obránce z AHL do mužstva třineckých Ocelářů. Košický
rodák, který byl v roce 2012 na celkovém 46. místě draftován
klubem Edmonton Oilers, je největší posilou defenzivy Třince.
Marinčin si v NHL připsal přes 200 startů, hrál právě za tým
Edmontonu, posléze také v Torontu. V kanadské organizaci
však postupně ztrácel pevné místo v prvním týmu Maple
Leafs, a tak se mnohonásobný slovenský reprezentant
rozhodl před letošním ročníkem pro přestup do třineckého
klubu, kde vyztužil místní defenzivu.

Tomáš Marcinko
Již pátou sezónu je mohutný útočník nedílnou součástí
třinecké ofenzivy. Třiatřicetiletý Tomáš Marcinko má také
zkušeností na rozdávání, během své kariéry bojoval v AHL,
Švédsku, KHL i slovenském národním mužstvu. Ocelářům
pomohl k zisku dvou mistrovských titulů a jednoho stříbra,
především pro svou postavu a šikovnost před brankovištěm je Marcinko nepříjemným protivníkem pro všechny
extraligové celky.

Blafák

13_10_Sparta_Pardubice_Trinec_Olomouc.indd 18

18

15.10.2021 9:37:11

Představení soupeře
HC Olomouc
Že budou zápasy proti Olomouci lákat do ochozů
velké množství fanoušků? Na to by si ještě nedávno
vsadil pravděpodobně málokdo. Jenže všechno
obrátil jeden veliký návrat na Hanou, který se udál
před startem letošního ročníku Tipsport extraligy.
A rázem také upravil pohled na Moru, tedy tým, který
byl mnohdy označován za ryze defenzivní. Když se
však k útoku Olomouckých přidal jeden z nejlepších
českých hokejistů současnosti, okolnosti se změnily.
Pojďme se ale na vše podívat popořádku.

19

V loňském play off se kohouti opět střetli s plzeňskými indiány, tentokrát již Olomouc v bitvě
známých soků uspěla, díky čemuž se probojovala
do čtvrtfinále vyřazovacích bojů. Tam ji ale vystavila stopku pražská Sparta a bylo z toho konečné
osmé místo. Letos mohou Hanáci pomýšlet na
ještě vyšší příčky.
Změn byste v mužstvu našli během pauzy mezi
sezónami jen hodně málo. Dlouholetý kapitán
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mužstva Martin Vyrůbalík ukončil kariéru a “C“
předal Jiřímu Ondruškovi, bývalému kolegovi z defenzivy. K té se naopak přidali beci Dalibor Řezníček
a Tomáš Černý. Hanou ještě opustil útočník Tomáš
Gřeš. A to bylo všechno, žádný průvan, ani obměna
kádru, nic takového. S mužstvem se počítalo jak se
starou známou Olomoucí. Jenže to byl velký omyl.
Hanáci si totiž přichystali obrovskou přestupovou
bombu, když do svého mužstva přivedli útočníka
Davida Krejčího, dlouholetou oporu Boston Bruins,
slavného klubu NHL. S příchodem Krejčího se síla
mužstva, které je spolu již několik sezón, rapidně
zvedla. Hvězdný forvard s hokejem v Olomouci
začínal, ještě v dorosteneckém věku se ale přesunul
do Třince a v tom juniorském do Kladna. Pak se
rozloučil a odešel na dlouhá léta do zámoří.
Na Moru však David Krejčí v žádném případě nezanevřel, po dvaceti letech se do klubu vrátil. Zatím
určitě na aktuální ročník, co bude dál, to zatím
není tak úplně jisté. Díky Krejčímu se k Olomouci
pochopitelně začala více upírat rovněž mediální
pozornost, klub získal hlavně na Twitteru velké
množství sledujících z oblasti Bostonu, tamní fanoušci svého oblíbence Krejčího i nadále sledují
a podporují.
Start sezóny Olomouci vyšel i díky pravidelnému
bodovému příspěvku David Krejčího celkem slušně,
Hanáci si pravidelně připisovali body do tabulky.
Olomouc bohužel musela řešit i nepříjemnost, pro
úvodní kola aktuálního ročníku nemohla počítat
se službami gólmana Branislava Konráda, který

je každoročně velkou oporou celku. Zkušený gólman se totiž ještě v přípravě zranil, a to opravdu
nepříjemně. V duelu proti Mountfieldu ho zasáhla
brusle do krku. Slovenský brankář po této události
podstoupil operaci, po které je naštěstí v naprostém
pořádku. Kdy se vrátí do hry, to zatím není jisté, a tak
klub do svých služeb angažoval Jakuba Sedláčka.
Ten extraligu samozřejmě moc dobře zná, dlouhá
léta chytal za Zlín, v posledním českém angažmá
za Spartu. V Olomouci se Sedláček ihned prezentoval ve vynikajícím světle, týmu v prvních třech
odchytaných duelech pomohl k osmi bodům. Na
ledě Pardubic si navíc připsal nulu. „Nula je pro
brankáře jako hattrick pro hráče v poli,“ rozplýval se
Sedláček, který se nové štace chytil opravdu pevně.
Statisticky spadala Olomouc během první čtvrtiny
aktuální extraligové sezóny ve sledovaných oblastech
do průměru, trápila ji například hra v oslabeních,
kdy inkasovala nejvíce branek. V tabulce Hanákům
patřila příčka přibližně ve středu. Očekává se, že
Moru potáhne svými výkony několikrát zmiňovaný
bard David Krejčí. Pokud jeho statistiky z úvodní
čtvrtiny soutěže prozkoumáme podrobněji, tak
samozřejmě kromě vynikající produktivity, kterou
forvard oplývá, zaujme i Krejčího strávený čas na
ledě. Po kapitánovi Ondruškovi, který je ovšem
obránce, měl David Krejčí suverénně nejvyšší ice
time ze všech ostatních hráčů Mory, na ledě strávil
v průměru 23 minut na zápas. Ale tým Olomouckých rozhodně není jen o jednom hráči. Obrovská
urputnost a bojovnost z výběru trenérů Zdeňka
Motáka a Jana Tomajka v žádném případě nezmizela.

Poslední zápasy soupeře
12. kolo: HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Ondrušek (J. Káňa) – 6. Martin Růžička (Jaroměřský, M. Daňo),
53. M. Doudera (Martin Růžička).
13. kolo: HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 0:1p (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 64. Kolouch (Strapáč).

Blafák

13_10_Sparta_Pardubice_Trinec_Olomouc.indd 20

20

15.10.2021 9:37:14

Tři hvězdy soupeře
HC Olomouc
David Krejčí
Dlouhé představování v tomto případě asi není nutné. Česká
nejvyšší soutěž již dlouho na svých kluzištích nepřivítala
takovou hvězdu přímo z NHL. David Krejčí, vítěz Stanley
Cupu a držitel bronzové medaile ze světového šampionátu,
odehrál v Bostonu přes 1 100 zápasů. Nyní je šikovný centr,
který již přislíbil účast na blížící se zimní olympiádě, velkou
hvězdou a ozdobou domácí extraligy, jež do všech ochozů
láká nadšené fanoušky.

Jan Káňa
Další zkušený útočník, který má ve své sbírce jeden mistrovský titul, ten získal v roce 2017 s brněnskou Kometou. Právě
odtud se rodák ze Zlína vydal k další extraligové štaci do
Olomouce, kde tak Jan Káňa působí již svou pátou sezónou.
Hlavně předešlý ročník se forvardovi co se produktivity
týká skvěle vydařil. A v hodně solidní formě Káňu zastihl
také start aktuálního ročníku, své Olomouci v útoku notně
pomáhá důležitými kanadskými body.

Jiří Ondrušek
Taková věrnost je až neuvěřitelná. Jiří Ondrušek hraje za
Olomouc – kromě kratičkých anabázích v Šumperku a Vítkovicích – nepřetržitě od počátku tohoto tisíciletí. Cesty
Mory a zkušeného beka se rozhodně jen tak nerozejdou,
Ondrušek totiž s Hanáky podepsal před tímto ročníkem
novou čtyřletou smlouvu. Obránce aktuálně vede Olomoucké
z pozice kapitána, je lídrem defenzivy a rozhodně se neztrácí
ani při sbírání kanadských bodů.
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Mládežnické
reprezentace
Na kempech reprezentací
obsadili mladí indiáni
šestnáct míst!
Akademie klubu HC Škoda Plzeň byla vyhlášena
tou vůbec nejlepší za loňskou sezónu, své dobré
jméno potvrzuje i nadále. Nejenže se junioři
a dorostenci indiánů pohybují na špicích svých
průběžných extraligových tabulek, ale nyní se
jméno Plzně často skloňovalo i při reprezentačních nominacích.
Kempů bylo přichystáno pět, modrobílí šikulové
přitom v pozvánkách zabrali šestnáct míst.
Reprezentace U16
Nejmladší kategorie se sešla na čtyřdenní soustředění v Hodoníně, v pozvánce figurovala hned čtyři
jména plzeňských bojovníků – Adam Benák, Adam
Jiříček, Matyáš Beran a Tomáš Pittr. „Těšil jsem se
na soustředění hodně, protože z důvodu nemoci
jsem na první nemohl dorazit. Bylo fajn potkat
nové trenéry a kluky z jiných klubů. Určitě skvělá
zkušenost,“ vypráví posledně jmenovaný.
Reprezentace U17
Podobně na tom byla i o rok starší kategorie. Sešla
se na stejném místě i ve stejné dny, v nominaci
se objevila i šestice indiánů Josef Eichler, Marek
Hořejší, Daniel Jansa, Jan Kučera, Adam Buzek
23

a Denis Řehoř. „Na trénincích jsme se celkově
zaměřovali spíše na taktiku týmu, založení útoku,
přechod do útočného pásma a podobně,“ prozrazuje
prvně jmenovaný.
Reprezentace U18
Osmnáctka se jako jediná vydala i k zápasům. Po
krátkém soustředění v Příbrami se na stejném místě
následně třikrát popasovala s Ruskem. Hosté ovšem
byli nad síly domácích, ti s i s Plzeňáky Markem
Soukupem a Adamem Dvořákem v sestavě padli
3:4, 1:5 a 2:4. „I přes tři prohry jsme si z těchto
zápasů my hráči i trenéři odnesli hodně věcí,“ řekl
prvně jmenovaný.
Reprezentace U20 a skills kemp
Již celkově tři jednodenní kempy přichystala pro
své hráče nejstarší mládežnická kategorie. Posledního v Litoměřicích se zúčastnili Škodováci
se zkušenostmi z A týmu – David Jiříček, Vladimír
Kremláček a Sebastián Malát.
Na závěr tohoto bloku se ještě koná speciální skills
camp, kde budou mezi trenéry například i Milan
Razým či Dušan Andrašovský a z kádru Západočechů
si vybrali Tomáše Pittra.
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Partneři klubu
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