Zpravodaj HC Škoda Plzeň — ZDARMA

31. 10. od 16:30
HC SPARTA PRAHA

2. 11. od 17:30

HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

7. 11. od 16:30
HC VERVA LITVÍNOV

LOGSPEED CZ Aréna Plzeň

ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!
Blafak_2.indd 1

26.10.2021 11:57:58

ALL_Format.indd 1

03.09.2019 17:14:46

Tabulka

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
1
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Zdeněk Pata,
vedoucí Sps , náboru a hlavní trenér
základny a brusličky.

Úvodní slovo
Úvodem bych chtěl všechny rodiče se zájmem,
aby se jejich děti naučily bruslit, upozornit, že
bruslička je již v plném proudu. Tréninky se konají každou středu od 16:00 do 17:00 a v sobotu
od 9:00 do 10:00. Bližší informace najdete na
našich webových stránkách.
V našem klubu pracuje 10 profesionálních trenérů
u mládeže od brusličky až po devátou třídu. Dále
pak máme pět trenérů, kteří pracují na dohodu.
Náš klub pracuje podle metodiky, kterou jsme si
sami nastavili, a v souladu s požadavky ČSLH. Je
velice důležité, aby se děti v jednotlivých kategoriích naučily základním hokejovým dovednostem,
na kterých pak mohou stavět trenéři akademie
a později pak trenéři A týmu.
V letošní sezóně 2021/22 nám přicházejí do brusličky děti narozené 2016 a mladší. K 20.10. chodí do

brusličky již cca 42 dětí. Základnu navštěvují děti
narozeny 2014 a 2015. Dále pak máme družstva od
třetí po devátou třidu, která již hrají svoji pravidelnou
soutěž řízenou Plzeňským, Pražským a Jihočeským
krajem. Jsem rád, že již několik let patříme mezi
nejlepší mládežnická družstva v republice. Jednotlivá
družstva trénují podle věku třikrát až pětkrát v týdnu
na ledě a dvakrát mimo led. V sobotu a v neděli
hrají svá soutěžní utkání a turnaje.
Závěrem bych chtěl připomenout, že je velmi
důležité budovat klub od malých dětí až po
A tým. Výsledkem je pak nejvíce zařazených
odchovanců v A týmu. Tato myšlenka je od
vedení a majitele klubu, ale i sponzorů, plně
podporována. Chci poděkovat všem trenérům mládeže v klubu, neboť každý z nich má
svůj velký podíl na hokejové výchově našich
dětí.

Výsledky z minulých kol
16. kolo: HC Škoda Plzeň – HC Dynamo Pardubice 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
Branky a nahrávky: 50. G. Thorell (Dzierkals, Čerešňák), 51. Dzierkals (Blomstrand), 55. Blomstrand
(G. Thorell) – 47. Říčka, 59. Paulovič (Košťálek, J. Mikuš).
17. kolo: HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 30. Bulíř (Kvasnička, G. Thorell) – 10. Hrehorčák, 51. Růžička (Dravecký).
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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!
Jubilanti:
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 proti Olomouci (26. 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 24.10. 21:00) 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 200,- Kč.

Výhradní distributor pro ČR

#jagrteam
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Útočník
Martins Dzierkals
Chci především
pomáhat týmu vítězit
Martins Dzierkals svým podpisem 6. září letošního
roku definitivně stvrdil své angažmá v plzeňském
klubu. Fanoušci mladého Lotyše přijali s radostí,
ale přesto tak trochu s otazníkem, neboť přišel
z KHL a nebyl všem příznivcům plzeňského hokeje
známým jménem. Tomáš Vlasák, sportovní manažer HC Škoda Plzeň, ale již dopředu avizoval, že
si od šikovného forvarda slibuje, že bude jedním
z tahounů týmu. A… je tomu opravdu tak!

Když se týmu daří, všechno hodnotíte pozitivně.
Sbíráme teď pravidelně body do tabulky a také
mně osobně se daří nějaké kanadské body sbírat.
Není nač si stěžovat. Extraligu beru jako obrovskou
šanci se ukázat, je to výborná soutěž s vynikajícími jmény. Ale musím říct, že mě svou kvalitou
nepřekvapila. Prošel jsem si už několika ligami
v jiných státech, a když to hodně zjednoduším,
hokej je prostě hokej.

Martinsi, jak byste zatím ohodnotil své angažmá
v Plzni? Jste spokojený?

Do extraligy jste vlétl jako kometa. Jste v těch nejvyšších patrech kanadského bodování a pozornost
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soupeřů se čím dál tím víc stáčí na vás. Je
to pro vás důležité být tím rozhodujícím
klíčovým kamenem týmu?
Nepřemýšlím o tom. Každý den je nový den.
Jeden den vyhrajete, to je prima, užijme si
ten pocit, ale druhý den je nový den, nová
situace, nová práce. A na výhru zapomeneme,
protože ta už byla včera. Nechci znít nevděčně,
protože si samozřejmě velice cením toho, že
jsem pro tým přínosem. To je to nejdůležitější – aby se týmově dařilo. Přál bych si, aby
nám to vydrželo celou sezónu, ale hokejový
život je často nahoru-dolů. A pokud přispěju
svým dílem práce, abychom nahoře byli co
nejčastěji, bude to skvělé. Proto tady také
jsem! Abych týmu pomohl.
Když odlehčíme – co život v Plzni?
Bylo to pro mě zprvu těžší, jak civilní, normální život, tak ten hokejový. Musel jsem se
rozkoukat, ale teď už se cítím daleko lépe,
každý den je poznat. Měl jsem v Plzni také
na návštěvě bráchu, prošli jsme si město,
byli jsme v zoo a také v Techmanii. Zvykám
si na život v Plzni a zároveň si ho i užívám!
Zmiňujete o krušných začátcích sezóny.
Plzeňskému celku se nedařilo tak, jak
si představoval, ale teď už je atmosféra
jiná, viďte?
Všichni jsme si toho byli vědomí, že byly naše
výkony daleko od ideálu. Pro mě osobně to
bylo obrovské překvapení, jak se zásadní
měrou nepodařilo utkání s Pardubicemi na
samotný úvod sezóny. To byla přesvědčivá
a nelichotivá prohra. Hráli jsme opravdu,
opravdu špatně! A jsem pyšný na tým, jak
jsme se s tím dokázali popasovat. Mluvili
jsme o tom, hledali společně řešení a jako
kolektiv jsme se k neúspěchům postavili
čelem. Myslím, že se nám povedl opravdu
rozdíl. A doufám, že už se k tomu špatnému
nikdy nevrátíme.
Zmiňoval jste, že váš bratr se byl podívat
přímo v LOGSPEED CZ Aréně na hokeji. Jak
se mu líbilo?

5

Neskutečně! Byl nadšený z atmosféry v utkání
proti Pardubicím. To já také. Mám radost, že
jsme fanoušky potěšili výhrami nad Dynamem
i Spartou. Oba zápasy byly velice intenzivní,
přetahovali jsme se o výsledek, tribuny bouřily.
Dohromady jsme si to fakt užili.
Vy jste byl nadšený hned z prvního domácího zápasu, který Škoda sehrála 12. září
a porazila v něm úřadující mistry z Třince.
Je to tak?
Na zápas budu mít jen ty nejlepší vzpomínky, protože je vždy těžké dát v novém
angažmá první gól, můžete začít být víc
nervózní, když je čekání dlouhé a podobně.
A mně se to povedlo hned při své premiéře,
navíc na domácí půdě. Moje vzpomínka
ale bude patřit fanouškům, protože se
mi ještě ne stalo, že diváci po vstřelené
brance vyvolávali mé jméno, na to nikdy nezapomenu.
A brácha hraje hokej?
Víte, já pocházím z velké rodiny. Mám šest
sester a dva bráchy. Oba hrají hokej, jeden
je gólman, druhý je obránce a já jsem k nim
útočník. (smích) S hokejem jsem začínal
někdy, když mi bylo asi 3,5 roku. Když jsem
byl malý, dával jsem si za hokejový cíl, abych
byl lepší než oni. A podívejte se, vyšlo to.
Hraju v Plzni!

Martins
Dzierkals
POST: útočník
NAROZEN: 4. 4. 1997
VĚK: 24 let
VÁHA: 84 kg
VÝŠKA: 181 cm
HŮL: levá
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Soupisky
HC Škoda Plzeň
#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

HC Sparta Praha

Váha Hůl

#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

39 Dominik Pavlát

B

21

187

80

L

29 Oldřich Cichoň

B

19

182

81

P

32

B

26

190

80

L

31

Jakub Neužil

B

26

190

93

L

49 Vojtěch Budík

O

23

185

92

L

53

Alexander Salák

B

34

190

88

L

14

Peter Čerešňák

O

28

191

95

P

20 Tomáš Dvořák

O

26

194

99

L

51

Dominik Graňák

O

38

181

80

L

63 Martin Jandus

O

23

181

79

P

O

23

196

95

L

O

38

193

115

P

Miroslav Svoboda

5

David Jiříček

O

17

191

80

P

72

97

Lukáš Kaňák

O

24

174

74

L

84 Milan Jurčina

4

Jakub Kindl

O

34

191

98

P

7

Ondřej Mikliš

O

25

185

83

L

16

Vladimír Kremláček

O

18

183

77

L

73

Michal Moravčík

O

26

194

96

L

65 David Kvasnička

O

22

178

82

L

77

David Němeček

O

26

194

94

L

22

Viktor Lang

O

26

192

96

L

19

Tomáš Pavelka

O

28

185

88

L

27

Václav Adamec

Ú

19

174

75

L

16

Adam Polášek

O

30

191

95

L

96 Ludwig Blomstrand

Ú

28

188

102

L

47

Jan Buchtele

Ú

31

186

95

L

80 Michal Bulíř

Ú

30

187

82

L

93 Zdeněk Doležal

Ú

28

181

91

P

17

Martins Dzierkals

Radek Jeřábek

Ú

24

181

84

L

11

Ú

29

178

87

L

93 Matyáš Kantner

Ú

23

192

91

L

88 Miroslav Forman

Ú

31

186

92

L

88 Petr Kodýtek

Ú

23

168

70

L

51

Roman Horák

Ú

30

182

82

L

66 Filip Kuťák

Ú

25

179

79

L

14

Filip Chlapík

Ú

24

187

94

L

67

Ú

19

180

78

P

25

David Kaše

Ú

24

180

77

L

Martin Lang

David Dvořáček

82 Sebastián Malát

Ú

19

184

83

L

24

Jakub Konečný

Ú

19

179

73

L

86 Tomáš Mertl

Ú

35

175

82

L

70

Patrik Prymula

Ú

20

202

96

P

89 Pavel Musil

Ú

29

181

78

L

26 Michal Řepík

Ú

32

179

86

P

87

Filip Přikryl

Ú

20

185

77

L

71

Ú

34

180

89

L

84 Jan Schleiss

Ú

27

177

81

P

86 Erik Thorell

Ú

29

178

81

L

10

Ú

18

187

75

L

42 David Vitouch

Ú

20

175

75

L

42 Filip Suchý

Ú

23

173

76

L

12

Ú

26

185

80

L

12

Ú

31

181

87

L

Dominik Soukup
Gustaf Thorell

Hlavní trenéři: Václav Baďouček, Miloš Říha
7

Vladimír Sobotka

Ladislav Zikmund

Hlavní trenér: Josef Jandač
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Soupisky
HC Verva
Litvínov

HC Motor
České Budějovice
#

Jméno a příjmení

49 Dominik Hrachovina

#

Jméno a příjmení

Post Věk
B

27

Výška
181

Váha Hůl
86

L

31

David Čermák

2

Jan Strmeň

B

29

195

81

L

4

Kristofers Bindulis

O

26

190

87

65 Martin Bučko

O

21

190

25

Ivan Lytvynov

O

21

27

Stuart Percy

O

75

Jan Piskáček

Post Věk

Výška

Váha Hůl

B

18

188

71

L

30 Denis Godla

B

26

180

81

L

L

34 Šimon Zajíček

B

20

188

80

L

89

P

21

Ondřej Baláž

O

19

180

74

L

179

77

L

8

Uvis Balinskis

O

25

182

84

L

28

185

85

L

3

Patrik Demel

O

26

181

82

L

O

32

180

85

L

13

Marek Hrbas

O

28

183

88

L

26 Ondřej Slováček

O

27

182

75

L

44 Aaron Irving

O

25

185

84

P

44 Petr Šenkeřík

L

O

30

182

87

L

4

Daniel Kolář

O

29

195

91

7

Jan Štencel

O

26

177

80

L

10

Jan Strejček

O

28

178

80

L

17

David Štich

O

32

189

105

L

11

Matěj Stříteský

O

31

183

87

P

90 Roman Vráblík

O

31

188

85

L

20 Denis Zeman

O

21

184

90

P

24

Ú

26

185

85

L

88 Giorgio Estephan

Ú

24

183

89

P

56 Martin Beránek

Ú

20

185

83

L

18

Ú

31

177

91

L

77

Milan Gulaš

Ú

35

178

82

P

29 Martin Havelka

Ú

23

185

94

L

79

Martin Hanzl

Ú

27

181

79

L

86 Filip Helt

Ú

23

187

99

L

11

Miroslav Holec

Ú

33

183

84

L

26 Viktor Hübl

Ú

43

183

79

L

10

Tomáš Chlubna

Ú

19

190

86

P

96 Richard Jarůšek

Ú

30

189

85

L
L

Jindřich Abdul

František Gerhát

8

Václav Karabáček

Ú

26

185

85

P

27

Josef Jícha

Ú

24

182

85

12

Jiří Novotný

Ú

38

188

92

P

17

Andrej Kudrna

Ú

30

189

95

L

33

Jiří Ondráček

Ú

31

186

84

L

7

Michael Latta

Ú

30

182

94

P

23

Lukáš Pech

Ú

38

172

78

L

16

František Lukeš

Ú

39

177

86

P

20 Matěj Toman

Ú

20

180

82

L

75

Tomáš Pospíšil

Ú

34

183

84

P

22

Jakub Valský

Ú

33

187

95

L

78

Lukáš Stehlík

Ú

19

172

79

L

19

Matouš Venkrbec

Ú

32

193

90

L

23

Petr Straka

Ú

29

176

78

L

82 Michal Vondrka

Ú

39

184

81

L

91

Matúš Sukel'

Ú

25

176

78

L

96 Daniel Voženílek

Ú

25

190

98

L

97

Přemysl Svoboda

Ú

21

181

73

L

25

Patrik Zdráhal

Ú

26

183

82

L

12

Pawel Zygmunt

Ú

22

191

92

P

Hlavní trenér: Jaroslav Modrý

Hlavní trenér: Vladimír Országh
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Představení soupeře
HC Sparta
Praha
Sparťanští hokejisté letos bojují na dvou frontách,
a to jak v české nejvyšší hokejové soutěži, tak
mezinárodní Champions Hockey League. Pražané
chtějí být pochopitelně úspěšní v extralize i Lize
mistrů, program je však pro hráče z hlavního města
hodně nabitý a náročný. Sparta sice po povedených
výkonech v CHL postoupila do osmifinálové fáze
soutěže, zároveň ale v první čtvrtině základní části
také ztratila několik solidně rozehraných duelů
v Tipsport extralize.

9

Nejdříve se zastavme u sparťanské jízdy v základní
skupině Champions Hockey League. V ní Pražané
po úvodním nezdaru proti švédskému mužstvu
Växjö pětkrát v řadě uspěli, když v odvetě stejného
soupeře porazili, následně dvakrát zdolali také
finský tým Turku a německý celek Bremerhaven.
Sparta postoupila z hodně zákeřné skupiny. Navíc
se jí to povedlo jako jedinému českému zástupci,
protože týmy Třince i Mladé Boleslavi v Champions

Blafák
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Hockey League neuspěly. Svěřenci Josefa Jandače,
Jaroslava Hlinky a Tomáše Hamary se tak mohli těšit
na napínavý los pro osmifinálové kolo mezinárodní
soutěže. V něm na Spartu připadl další švédský sok,
opět hodně zkušený soupeř, klub Skellefteå AIK.
Domácí i venkovní duel proti tomuto celku odehraje
Sparta v druhé polovině listopadu.
„V Lize mistrů se každý zápas o něco hraje. Je to
super soutěž, pro mě osobně výborné porovnání
s ostatními týmy v Evropě. Švédské, finské i německé
celky mají kvalitu, ale my jsme ukázali tu svou,“ řekl
útočník Filip Chlapík, jenž letos v barvách Sparty
září, pro hokej.cz. Čtyřiadvacetiletý forvard se nyní se
svými kolegy z týmu může těšit na další konfrontaci
se švédským hokejem.
Po přepnutí z Ligy mistrů na českou extraligu se
zase museli sparťané potýkat s nadupaným programem. V duelech jim chyběly i některé opory,
Sparta nemohla kvůli lehčím zraněním počítat se
zkušeným útočníkem Romanem Horákem a gólmanem Alexandrem Salákem. Krátce po postupu
v Champions Hockey League se Pražané představili
ve Zlíně, kde dokázali uspět. Následně však v závěru první čtvrtiny aktuální základní části Pražané
prohospodařili čtyři dobře rozjeté zápasy.
Poprvé ztratila Sparta dvoubrankové vedení v domácím duelu proti Kladnu. V O2 areně se sešlo přes
14 000 diváků, kteří sledovali, jak se Rytíři na Pražany

dotahují v závěru třetí třetiny a mažou dvoubrankový
náskok Sparty. Ta nakonec se Středočechy padla po
nájezdech. Následně se hokejisté z hlavního města
představili v Plzni, kde byl k vidění strhující duel,
jeden z nejlepších zápasů v probíhající sezóně. Sparta
znovu vedla o dva góly, ale indiáni ukázali velká
srdce, v dechberoucí třetí třetině duelu nakonec
zcela překlopili misky vah na svou stranu. Pražané
tak nezískali ani bod. Jeden brali v dalším utkání,
když opět v úplném závěru vedli nad Pardubicemi,
ale Dynamo dokonalo obrat v dalším nájezdovém
dramatu. Po těchto třech nezdarech nepanovala
ve sparťanské kabině optimistická nálada, v rozhovorech padala i ostřejší slova. A poslední kolaps
přišel v Olomouci v minulém kole.
Co hlavně Pražany v těchto utkáních sráželo? Vlastní
nedisciplinovanost a velké množství inkasovaných gólů během oslabení. V první čtvrtině byla
Sparta spolu se Zlínem nejvíce trestaným týmem
extraligy, menších trestů posbírala úplně nejvíce.
Úspěšnost ubráněných oslabení se pak pohybovala
pouze okolo 70 %, což bylo nejhorší číslo ze všech
mužstev domácí soutěže. V těchto ohledech to
skřípalo, naopak v ofenzivě se Pražané činili. Patřili
k nejproduktivnější hokejistům v soutěži, průměrně
nasázeli 3,7 gólu na utkání, to bylo nejlepší číslo ze
všech týmů. Navíc má Sparta v týmu Erika Thorella,
který se neustále drží v nejpřednějších místech
kanadského bodování extraligy, stejně tak i jeho
kolega z útoku, kterým je Filip Chlapík.

Poslední zápasy soupeře
18. kolo: HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice 1:2sn (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 52. F. Chlapík (E. Thorell, Moravčík) – 59. J. Mikuš (Košťálek, Camara),
rozh. náj. R. Kousal.
17. kolo: HC Olomouc – HC Sparta Praha 4:3sn (0:0, 0:1, 3:2 – 0:0)
Branky a nahrávky: 56. Ondrušek (Kucsera), 58. J. Káňa (David Krejčí, Ondrušek),
59. David Krejčí (J. Káňa, Olesz), roz. nájezd Nahodil – 32. Tomáš Dvořák (Z. Doležal,
Prymula), 43. R. Horák (M. Řepík, D. Kaše), 55. Zikmund.
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Tři hvězdy soupeře
HC Sparta Praha
Vladimír Sobotka
Čtyřiatřicetiletý útočník hrával dlouhá léta v dresu pražské
Slavie, odvěkého rivala Sparty. Následně se vydal do zámoří,
kde působil v organizaci Boston Bruins, jež ho v roce 2005
draftovala. Vladimír Sobotka nakonec v NHL odehrál téměř
600 zápasů, velké zkušenosti posbíral také v KHL, Švýcarsku
či v dresu českého národního týmu. Sobotka je komplexním
hráčem, Sparta na něj hodně sází ve všech herních situacích.

Zdeněk Doležal
Toto jméno možná tolik na nabité sparťanské soupisce
nevyčnívá, nicméně Zdeněk Doležal je důležitou postavou
ofenzivy Pražanů. Osmadvacetiletý forvard byl jednou z prvních oznámených posil Sparty před aktuální extraligovou
sezónou, v uplynulém ročníku patřil Doležal k nejlepším
a nejproduktivnějším borcům v mužstvu českobudějovického Motoru. Útočníkovi se bodově daří také v dresu Sparty,
a to jak v Tipsport extralize, tak Champions Hockey League.

Adam Polášek
Statný obránce, účastník zimní olympiády i světového šampionátu v roce 2018, je sice rodákem z Ostravy a vítkovickým
rodákem, ale drtivou část své kariéry spojil s týmem Sparty.
V mužstvu Pražanů získal Adam Polášek již tři extraligové
medaile, dva bronzy a jedno stříbro. Bek má zkušenosti
také z KHL a finské nejvyšší soutěže, letos zastává ve Spartě
funkci asistenta kapitána. Kromě poctivé práce v defenzivě
se Polášek nebojí ani zaútočit, což každoročně dokazují jeho
statistiky. Nejinak je tomu i letos.

11

Blafák

Blafak_2.indd 11

26.10.2021 11:58:15

Představení soupeře
HC Motor
České Budějovice
Jihočeský klub momentálně hraje svou druhou
sezónu po dlouho vyhlíženém návratu do české
nejvyšší hokejové soutěže. A zatím se jedná o diametrálně jiný ročník oproti tomu minulému, kdy se
Českobudějovičtí po celou základní část krčili na
chvostu tabulky. Letos je vše jinak, vyzbrojený Motor
pomýšlí na notně příznivější postavení.

pouhých 33 bodů do tabulky, to byl nejmenší bodový
zisk některého z týmů od ročníku 2013/14. Jihočechy
to však až tolik trápit nemuselo, jak je totiž známo,
loňská sezóna byla v mnoha ohledech specifická,
ale hlavně nesestupová. A tak se hokejisté Motoru
mohli s řadou nových kolegů v týmu připravovat
v klidu na aktuální extraligové boje.

V uplynulé sezóně platily České Budějovice jednoznačně za nejhorší extraligový tým. Mužstvo si připsalo

S hodně dlouhou řadou nových kolegů. Výčet
hráčů, kteří celek Motoru posílili před začátkem
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a v průběhu ročníku 2021/22, je skutečně čtení na
nějakou tu chvíli. Do ofenzivy Českých Budějovic
přibyli například Milan Gulaš, Lukáš Pech, Jindřich
Abdul, Michal Vondrka, Jiří Ondráček či Jakub Valský,
v obraně lze také najít nové tváře, kupříkladu Jana
Piskáčka, Petra Šenkeříka nebo Romana Vráblíka.
Zajímavý příchod Budějovice oznámily také do
brankoviště, když na jih Čech dorazil Dominik Hrachovina. Klub naopak opustili třeba obránci Pavel
Pýcha, Karel Plášil, René Vydarený, který ukončil
kariéru, nebo útočníci Zdeněk Doležal, Roman
Přikryl či Vít Jonák. Po jedné sezóně se s Motorem
rozloučil i gólman Marek Čiliak.
Aby toho nebylo málo, Budějovičtí přemluvili
k návratu k aktivnímu hokeji i mistra světa Jiřího
Novotného. „Hodně jsem se rozmýšlel, ale znám se
dlouhou dobu s lidmi v klubovém vedení a když jim
omarodili hráči, řekl jsem si, že bych měl klubu nějak
splatit tu šanci, kterou mi dal na startu kariéry. Teď
jsem opravdu šťastný,“ řekl Novotný pro web hokej.
cz, který v dřívější době působil i v dresu Plzně.
Jaroslav Modrý, Patrik Martin a Roman Fousek, trenéři,
kteří před začátkem aktuální sezóny převzali tým
Motoru, tak mohli počítat se zajímavým kádrem.
Ten jim nabízí řadu možností, jak náročné zápasy
překlápět na stranu Českých Budějovic, protože
Jihočeši se mohou spolehnout na řadu individualit.
To dokazují také hráčské statistiky za první extraligovou čtvrtinu. Činí se především zkušení

hokejisté, ostřílení z mnoha důležitých bojů, Lukáš
Pech s Milanem Gulašem. Oba se po zmiňované
úvodní čtvrtině extraligové základní části drželi
v nejpřednějších příčkách kanadského bodování.
U Pecha převažovaly hlavně asistence, kterých měl
dvakrát více než vstřelených gólů. U kapitána Motoru
Gulaše byl poměr nastřílených tref a přesných
přihrávek téměř identický. Ve skvělém světle se
prezentoval rovněž Jindřich Abdul. Šikovný forvard
se stal důležitým článkem Motoru na přesilových
hrách. V produktivitě obránců žádný bek Českých
Budějovic nijak zvlášť nevyčníval, ve statistikách gólmanů Dominik Hrachovina s necelými
90 % úspěšných zákroků nepatřil k extraligové
špičce.
V týmových statistikách se Motoru v první čtvrtině
nevedlo vůbec zle. Hokejisté Českých Budějovic
pravidelně sbírali body, drželi se v nahuštěné
společnosti týmů mezi třetím a osmým místem
v tabulce, kde se pořadí mužstev po každém kole
pravidelně měnilo. V oblasti využívání přesilovek
patřila Motoru po první třetině pátá příčka, naopak
ve statistikách ubráněných oslabení se Jihočechům
už tolik nedařilo, nacházeli se mezi horším průměrem. Tyto dva aspekty jdou také ruku v ruce s tím,
že Českobudějovičtí nemají problémy se střílením
gólů, hlavně úspěšnost střelby kolem 11 % je opravdu
velice slušná, ale zapracovat by mužstvo mělo i na
defenzivě, protože počet inkasovaných gólů v první
čtvrtině Tipsport extraligy převažoval nad počtem
branek vstřelených.

Poslední zápasy soupeře
16. kolo: HC Motor České Budějovice – HC Oceláři Třinec 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 17. Hrňa (M. Doudera).
17. kolo: Rytíři Kladno – HC Motor České Budějovice 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 18. Hlava (Baránek), 27. Hlava, 33. Dotchin (Kristo, Plekanec),
35. A. Kubík (Jágr, Dotchin) – 20. Percy (Gulaš), 21. L. Pech (J. Ondráček), 60. M. Hanzl
(Abdul, L. Pech).
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Tři hvězdy soupeře
HC Motor České Budějovice
Milan Gulaš
U pětatřicetiletého útočníka asi dlouhé představování není
příliš nutné. Milan Gulaš se po úspěšných letech v Plzni,
kde bavil fanoušky indiánů, vrátil do rodného města. Gulaš
hned v Motoru převzal kapitánské céčko a měl se stát hlavní
tváří ofenzivy. To se také děje, ostřílený útočník je spolu
s kolegou Pechem nejproduktivnějším borcem v mužstvu
Českých Budějovic, s největší pravděpodobností bude
i v letošní sezóně útočit na titul hráče s nejvyšším počtem
kanadských bodů v soutěži.

Lukáš Pech
Jihlavský rodák toho v hokeji zažil také již spoustu. Osmatřicetiletý útočník má ve sbírce sadu všech extraligových
medailí, s karlovarskou Energií získal mistrovský titul, bral
i stříbro, následně ve Spartě vybojoval Lukáš Pech také jednu
stříbrnou medaili a dvě bronzové. Svou kariéru spojil právě
se zmíněnými dvěma týmy, jedenáct sezón strávil v Karlových
Varech, osm pak v pražské Spartě. Nyní se Pech přesunul
do Českých Budějovic, kde už od začátku tohoto ročníku
dokazuje svůj instinkt produktivního borce.

Jindřich Abdul
Pro všechny fanoušky českého hokeje hodně zajímavé jméno,
ačkoliv pro mnohé možná i trochu neznámé. Jindřich Abdul
letos hraje v dresu Motoru svou premiérovou extraligovou
sezónu, předtím šikovný útočník působil na Slovensku a v KHL.
Vsetínský odchovanec nejprve ovládl kanadské bodování
slovenské soutěže, následný ročník v ruském Čerepovci pak
z drtivé části vynechal kvůli zranění. Bojovník, který kvůli
jinému zranění z juniorky vidí na jedno oko jen z 20 %, je
pro ofenzivu Jihočechů velikou posilou.
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Představení soupeře
HC Verva
Litvínov
Severočeši získali mistrovský titul v roce 2015. Od
tohoto úspěchu se litvínovské mužstvo probojovalo
do čtvrtfinále play off pouze jednou. V uplynulém
ročníku si sice hokejisté Vervy proklestili cestu do
předkola, tam však přišla stopka. V aktuální sezóně
chtějí v Litvínově více, jak prozrazují ambice vedení
a trenérského štábu.

udrželo dlouholeté útočné stálice. Černožluté dresy
tak i nadále oblékají veteráni Viktor Hübl, který má
v kapse řadu litvínovských a extraligových rekordů,
a jeho nezdolný kolega František Lukeš. Okolo nich
manažeři Vervy vybudovali zajímavý tým, také na
severu Čech přišla před aktuálním ročníkem veliká
obměna.

Mužstvo Vervy si zachovalo tvář, jakou fanoušci
znají z posledních let, a sice tím, že vedení v klubu

V mužstvu skončilo hned jedenáct hokejistů, mezi
nimi například obránci Oskars Cibulskis, Jan Ščotka
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či útočníci Martinové Hanzl a Látal nebo bývalý
forvard Jakub Petružálek, který ukončil kariéru.
Litvínovští naopak do svého týmu přivedli řadu
ostřílených extraligových borců, ale také neokoukané
posily ze zámoří. V dresu Vervy se tak letos prohání
Marek Hrbas, Matěj Stříteský, Petr Straka či Andrej
Kudrna. Pro Severočechy bylo nesmírně důležitou
vzpruhou také prodloužení smlouvy s útočníkem
Richardem Jarůškem, který v posledních sezónách
svými góly táhl ofenzivu Vervy.
Litvínov v posledních letech rád sází na zahraniční
borce, letos jich má v týmu hned devět. Giorgio
Estephan a Michael Latta jsou zmiňované kanadské
posily do útoku, v obraně tvrdí hru jejich krajan,
zároveň také dobrý střelec Aaron Irving. Za Vervu
pak bojují také čtyři Slováci, gólman Denis Godla
a útočníci Kudrna, Gerhát a Sukel‘, Polák Pawel
Zygmunt a Lotyš Uvis Balinskis.
Trenérský štáb ve složení Vladimír Országh, Václav
Sýkora a Martin Tvrzník tak má k dispozici rozmanitě
složený kádr. Samotný úvod do sezóny se Vervě
povedl, Severočeši vyhráli dva zápasy zkraje ročníku.
Pak ale přišla nelichotivá série s červeně zabarvenými výsledky, to Litvínovští padli sedmkrát v řadě.
Hlavně na konci září, když Litvínov doma prohrál
s Pardubicemi, přičemž ve druhé třetině inkasoval
dokonce šest gólů, se hlavní kouč Országh hodně
rozohnil v rozhovoru pro hokej.cz: „Absolutně jsem
nebyl spokojený s tím, co jsme předvedli. Liga je tak

vyrovnaná, každý zápas musí být boj o život. Když
vyhrajete tři zápasy, tak můžete v tabulce postoupit
o pět míst, když tři prohrajete, tak jste o pět míst
dole. Do každého utkání musíme jít s vyceněnými
zuby a pobít se o každý bod plných šedesát minut.“
Ani tento projev moc nepomohl, protože Severočeši
pak prohráli další tři duely v řadě. Včetně toho
s indiány, kteří právě na ledě Vervy načali vlastní
vítěznou šňůru. Následně se Litvínovským povedlo
urvat pár výher, proto se nedá úvodní čtvrtina letošní
základní extraligové základní části považovat za
naprostý propadák. Černožlutí se sice určitě nepohybují v místech, kde by se chtěli nacházet, stále
jsou však pro konkurenci nepříjemným soupeřem,
který se snaží prodrat do vyšších pozic a co nejdál
od spodku tabulky.
V týmových statistikách patřila litvínovskému mužstvu po první čtvrtině sezóny podprůměrná místa.
Severočeši příliš nezářili v koncovce, ve sledované
oblasti vstřelených branek jim patřila devátá příčka.
V počtu inkasovaných gólů na tom byla Verva ještě
hůře, když měla pátou nejhorší defenzivu v extralize.
Litvínovští měli zároveň i šestou nejhorší přesilovku
ze všech týmů, podobné umístění zapsali Severočeši
rovněž v oblasti ubráněných oslabení. Hokejisté
Vervy tak v žádné oblasti týmových statistik nezáří.
Lídry těch hráčských jsou pak Patrik Zdráhal s Richardem Jarůškem, kteří se drží v elitní dvacítce
nejproduktivnějších extraligových borců.

Poslední zápasy soupeře
16. kolo: HC Verva Litvínov – PSG Berani Zlín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 25. P. Zdráhal (Estephan, Jarůšek), 42. Demel (P. Straka) – O. Flynn
(O. Němec).
17. kolo: Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 7. Ordoš (P. Jelínek, Filippi), 10. Melancon (Klepiš), 40. P. Jelínek
(Rosandič).
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Tři hvězdy soupeře
HC Verva Litvínov
Patrik Zdráhal
Šestadvacetiletý útočník, který má s Tipsport extraligou již bohaté zkušenosti, zatím prožívá jednu ze svých nejpovedenějších
sezón. Patrik Zdráhal je členem litvínovské ofenzivy druhým
rokem, v úvodní čtvrtině základní části se mu dařilo náramně.
Byl to právě on, kdo táhl útok Vervy, připisoval si v průměru
jeden bod na zápas. I díky Zdráhalovi se Severočechům podařilo
na svou stranu urvat těch několik vítězných zápasů, kdy brali
body. Forvard tak dokazuje, že se v Litvínově mohou spolehnout
nejen na Hübla a Lukeše, ale i na další borce.

Richard Jarůšek
Jedním z takových borců je kromě Patrik Zdráhala bezpochyby také Richard Jarůšek, další forvard. Bouřlivák s Vervou
v průběhu letní přípravy prodloužil smlouvu, tento akt
litvínovští fanoušci hodně vyhlíželi a přáli si, aby se vedení
klubu s Jarůškem dohodlo na další spolupráci. To se nakonec
podařilo, a tak třicetiletý Jarůšek načal na severu Čech již
svou třetí sezónu. V přechozích dvou ročnících si připsal
dohromady 70 kanadských bodů, na další bodové úspěchy
Richard Jarůšek cílí a bude cílit i letos.

Giorgio Estephan
Čtyřiadvacetiletý rodák z Edmontonu zatím ve své dosavadní
kariéře působil výhradně v zámoří, kde bojoval v soutěžích
WHL, ECHL a také v AHL. Do NHL, nejslavnější hokejové ligy
světa, se kanadský forvard, který byl v roce 2015 na 152. místě
draftován organizací Buffalo Sabres, nikdy neprobil. Nyní
se Giorgio Estephan stal důležitým členem ofenzivy Vervy,
ve svém prvním evropském angažmá dostává útočník na
ledě velké množství prostoru, za což se trenérům odvděčuje
slušnou produktivitou.
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Marek Soukup
a Adam Dvořák
v reprezentaci U18
Narodili se téměř na den dva měsíce od sebe, spoluhráči jsou od prvních hokejových krůčků, společně
také válčí za plzeňské juniory, kteří se drží na výslunní
průběžné extraligové tabulky. Tedy nejstarší mládežnické soutěže, která čítá rovných dvacet celků. Shodně
se prezentují ve svém týmu bilancí bod na utkání.
„S Márou Soukupem hrajeme spolu opravdu již
hromadu let, prakticky od prvních krůčků v Třemošné. Asi se ho nikdy nezbavím,“ směje se starší
Adam Dvořák.

Nyní si oba plzeňské forvardy vybírá pravidelně
na kempy i kouč reprezentační osmnáctky Jakub
Petr. Společně absolvovali dvě krátká soustředění
v Ostravě a Jihlavě, ale také trojutkání s Ruskem,
které v létě ovládlo Hlinka Gretzky Cup. V úvodním
měření sil sice Češi jako první inkasovali, dokázali
ovšem otočit stav až na 3:1. Jenže i Rusové přispěchali s otočkou a nakonec celý duel rozsekli
v 57. minutě. Druhý souboj hosté zcela ovládli,
domácí korigovali pouze na 1:5. Závěrečné střetnutí
bylo opět ve znamení přestřelky, Rusové jako první
19
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inkasovali, nakonec však uspěli 4:2. „Po prvním
zápase, kdy jsme smolně po zbytečných faulech
ztratili výsledek 3:1, jsme věděli, že se jich pro příště
musíme vyvarovat. Ve druhém mači, i když byly
pasáže, kdy jsme Rusy přehrávali, jsme odehráli
velmi nepovedený zápas s velkými nedostatky. Až
třetí střetnutí jsme odehráli přesně podle pokynů
trenérů, začali hrát důrazně a dostali jsme se pod kůži
ruským hráčům,“ popisuje plzeňský Marek Soukup.

Nyní byly na pořadu dne dvě soustředění, další
akcí pro českou reprezentační osmnáctku bude
Turnaj pěti týmů od 7. listopadu ve Švýcarsku.
„Cíle těchto dvoudenních kempů jsou vždy stejné
- projíždíme naši hru, konkrétně věci, kterými se
chceme prezentovat. Zároveň bojujeme o místa ve
výběru. Trenéři chtějí, abychom to na sebe stavěli
a nezačínali pokaždé od nuly,“ prozrazuje Dvořák.
Dočká se opět se svým spoluhráčem další nominace?

Osmáci a sedmáci
odstartovali Dlouhodobou
turnajovou soutěž
DTS je součástí výchovy mládeže a podporuje
hráče ve vývoji tím, že kromě ligy dává možnost
klubům se potkat i s jinými soupeři. Mladí indiáni
se tak kromě své soutěže mají možnost poměřit
i s vrstevníky z jiných klubů. Zápasy se hrají na dvě
poloviny, každá se počítá zvlášť.
Sedmáci začali bravurně. V prvním kole, které hostil
mix Sokolova a Karlových Varů, se modrobílí kromě
domácích střetli i s Chomutovem. Výsledek? Tři
vítězství a jedna remíza! Sklonit se museli v obou
případech Severočeši – 3:5 a 0:3, domácí pak
1:5 a druhý duel vítěze po výsledku 3:3 nenašel.
Osmáci se poprvé v Dlouhodobé turnajové soutěži představili na vlastním ledě, výsledky ale
byly zamotanější, soupeři ovšem totožní. S Piráty
mladé pušky zaznamenaly vyrovnanou bilanci
– 3:1 a 0:3, s Energií po remíze 2:2 přišel následně nezdar 1:2.
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