Zpravodaj HC Škoda Plzeň — ZDARMA

21. 11. od 16:30
HC VÍTKOVICE RIDERA

28. 11. od 16:30
RYTÍŘI KLADNO

3. 12. od 17:30

HC ENERGIE KARLOVY VARY
LOGSPEED CZ Aréna Plzeň
PARTNER UTKÁNÍ 3. 12.

ŽIVÉ PŘENOSY

z Tipsport extraligy a Chance ligy

PŘEDPLATNÉ JIŽ V PRODEJI!
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Václav Baďouček,
hlavní trenér A týmu HC Škoda Plzeň

Úvodní
vodní slovo
Vážení fanoušci,
vítejte v naší LOGSPEED CZ Aréně. Jsme moc
rádi, že jste si opět našli cestu na náš domácí
zápas a že nás podporujete. Pro mě osobně je
návrat do Plzně velikou osobní radostí, každý
zápas si užívám a cením si ho, ale domácí
utkání stavím ještě výše. V Plzni byli vždy skvělí
fanoušci a jsem tomu rád, že se na tom nic
nezměnilo. Pochopitelně mě mrzí, že vinou
opatření a restrikcí nejsou návštěvy vyšší, ale
nesmírně já i celý tým oceňujeme, že nám stále
fandíte. Velké díky za to!
Máme za sebou reprezentační pauzu, kterou
jsme strávili nakombinovaným odpočinkem,
regenerací, ale také pořádně tvrdou prací. V prvním týdnu jsme se soustředili na kondičku bez
taktických věcí, ale od pondělka už jsme zase

pilně pracovali na přípravě na nadcházející
duely. Hráči dostali pořádně do těla, a i když
nikdo z nich toto období nemá rád, víme všichni,
že je to absolutně nezbytné.
Před pauzou jsme třikrát těsně prohráli, dvakrát
na nájezdy, jednou o gól. Pochopitelně by bylo
příjemnější jít do volna s výhrami v zádech, ale
nevěšíme hlavy! Nájezdy trénujeme (jen je to
často o aktuální formě a pohodě daného hráče)
a snažíme se odrazit od povedených zápasů,
kterých, jak si troufám říct, byla většina. Chceme být aktivní, více na puku, zlepšit střeleckou
aktivitu a vás těšit pěknou hrou a výhrami!
Ještě mi dovolte, abych veřejně pochválil naše
reprezentanty, kteří „volno“ strávili na Karjala
Cupu. K týmu se připojili, co nejdříve to šlo, a už
jsou zase plně nastaveni na boje za náš tým.

Výsledky z minulých kol
22. kolo: HC Kometa Brno – HC Škoda Plzeň 2:1sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 27. P. Holík (Mallet, Gulaši), rozh. náj. P. Mueller – 38. Adamec (M. Lang).
23. kolo: HC Škoda Plzeň – HC Verva Litvínov 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)
Branky a nahrávky: 44. Kodýtek, 45. F. Suchý (Mertl), 60. M. Lang (Suchý, Kaňák) – 16. M. Chalupa
(Latta), 25. P. Zdráhal (Estephan, Balinskis), 29. Zygmunt (Latta, Demel), 30. P. Zdráhal (P. Straka).
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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:
Jaká jubilea se ještě blíží? Tomáši Mertlovi chybí
pouhé dva góly do pokoření mety 150 gólů v TELH.
Odchovanci Petru Kodýtkovi se blíží hned dvě jubilea
– pouhý jeden kanadský bod, aby získal svůj 100.
v nejvyšší soutěži, a zároveň dvě branky k dosažení
půl-jubilea – 50. branky. A to všechno v dresu Plzně!
A pomalu, pomaličku můžeme začít krájet zbývajících
10 zápasů Petera Čerešňáka do 400. startu v TELH!
(všechny údaje k 14. 11. 21:00) Pevně věříme, že všechna
jubilea společně oslavíme co nejdříve!

Stolní kalendář jako dárek k Vánocům:
Marně si lámete hlavu, co sobě nebo někomu
blízkému pořídit pod stromeček? Máme pro vás
jeden modrobílý tip! Pro následující rok si pro vás
HC Škoda Plzeň připravil stolní kalendář, který bude
možné zakoupit v našem fanshopu. Na kalendáři
se právě velice intenzivně pracuje, aby se vám co
nejvíce líbil. Plánovaná doba dodání je začátkem
prosince. A na co se v kalendáři těšit? Připomeňte
si s námi některé góly z domácích zápasů, boje
u mantinelů i týmové radosti!

Výhradní distributor pro ČR

#jagrteam
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Útočník
Ludwig Blomstrand
Zápasy se Spartou si
v kalendáři nekroužkuji
Za brankou, na tribuně sever, můžete při zápasech vídat švédskou vlajku, a to na počest tria
Viktor Lang, Gustaf Thorell a Ludwig Blomstrand.
Posledně jmenovaný, 28letý forvard Blomstrand,
kterému hráči v kabině přezdívají hezky česky
„Ludva“, si užíval fanouškovskou přízeň také
při tradiční podpisové středě. A vy si nyní s ním
můžete přečíst rozhovor, který na akci vznikl.
Ludwigu, prozraďte, jak jste začínal s hokejem.
Máte dlouhou tradici v rodině?
Moje maminka je zubařka a tatínek hraje na bubny, takže opravdu žádná veliká hokejová tradice
v rodině. (smích) Můj strýček, když byl malý, hokej

hrával, proto je možné, že se moje mami nechala
jím inspirovat a já začal hrát.
Kdo byl vaším hokejovým idolem, když jste vyrůstal?
Myslím, že všichni Švédové v mém věku to měli
stejně, když řeknu, že to byli Mats Sundin a Peter
Forsberg.
V již dřívějších rozhovorech jste prozradil, že jste
měl nabídky i z elitní ligy ve Švédsku. Proč jste
se tedy rozhodl pro příchod do Plzně?
Imponovalo mi, jak moc o mě indiáni stáli. Poradil
jsem se s bývalými spoluhráči, se kterými jsem
se potkal za mořem ještě v juniorské kategorii
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(Blain a Polášek) a oba říkali, že jít do české
nejvyšší soutěže je správný krok.
Pokud se podíváme na mapu, ze Švédska
do České republiky míří šipka čistě na jih.
Přesto, občas se ještě bohužel setkáváme
s tvrzením, především od hráčů ze západní
části Evropy, že se trochu obávali, že míří „na
východ“. Neměl jste takové myšlenky i vy?
Musím přiznat, že jsem neměl žádná očekávání. Negativní ani pozitivní. Ale čím déle
jsem v Plzni, čím více trávím času ve městě,
jsem šťastný, že jsem sem šel. Historické
centrum je překrásné. A určitě se nebojte
se porovnávat se Švédskem, není to tak
rozdílné! Lidé jsou tu velice laskaví a milí,
a nejvíce samozřejmě naši spoluhráči, se
kterými trávím já i Gustaf (Thorell) s Viktorem
(Langem) nejvíce času. Pochopitelně, čeština
je pro mě opravdu těžká, protože jsem tu
teprve pár měsíců, ale zlepšuju se. Viktor
mi doporučil aplikaci do mobilu, která mi
s češtinou pomáhá. Jsou tam základní fráze,
takže když si jdu třeba nakoupit, pomůže
to v komunikaci.
Zmiňoval jste Gustafa Thorella, krajana
a aktuálně vašeho spoluhráče. Přesto,
ve Švédsku jste hráli proti sobě. Změnil
se váš pohled na něho tím, že jste už na
stejné straně?
Vždycky jsem ho vnímal jako vynikajícího
tvůrce hry a je silný na puku. Když jsem hrál
proti němu, měl k sobě vhodně zvoleného
parťáka a dělali kopu bodů. A pojďme si
říct, že jsem stoprocentně raději, že ho
mám v týmu, než proti sobě jako soupeře.
Do extraligy jste vlétl jako hurikán a srdce
fanoušků jste si především získal hattrickem
proti Spartě a dvěma góly o necelé dva
týdny později znovu proti stejnému soupeři.
Myslím, že to byla náhoda, že to tak vyšlo.
Ale buďme upřímní, je to zvláštní, co? Že
bychom z toho udělali tradici? (smích) Ale
vážně. Ty zápasy mi sedly, hrozně s mi líbilo,
jak jsme pracovali jako tým. A po celých
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60 minut byla v hale elektrizující atmosféra.
Poznal jsem, že rivalita mezi Spartou a Plzní
je opravdu rivalitou s velkým R. Jsem proto
moc rád, že jsem mohl týmu pomoct k důležitým šesti bodům. Ale že bych koukal
do kalendáře a kroužkoval si, kdy hrajeme
znovu se Spartou? (6.2. v Praze, pozn. redakce) To ne! Navíc, už nás čeká jen jedno
utkání, vždyť jsme s nimi hráli třikrát. Takže
neméně důležitých utkání s jinými soupeři
bude více než dost.
Překvapila vás česká extraliga něčím?
Nechci říkat, že překvapila. Když to můžu
porovnat s ligami, kde jsem působil, tak česká
liga je rychlejší. Člověk musí být silnější na
puku a přemýšlet dopředu. Česká extraliga
se mi líbí, je tu spousta zajímavých jmen
jako Jágr, Krejčí, navíc v Plzni hraje Kuba
Kindl. Je hezké sledovat, co všechno dokážou.
Poslední otázka míří trochu úsměvným
směrem. Petr Kodýtek před odletem na
Karjala Cup na pozápasové tiskové konferenci
prozradil, že jste mu s Viktorem a Gustafem
přáli hodně štěstí proti Švédsku. Jak to?
(směje se) Nedělejme z toho takovou vědu,
je to v podstatě jednoduché. Ve švédském
národním týmu neznám tolik kluků, ale
z Plzně jsme do reprezentace poslali hned
tři! To je hrozně super, takže jasná věc.
Fandím našim klukům!

Ludwig
Blomstrand
POST: útočník
NAROZEN: 8. 3. 1993
VĚK: 28 let
VÁHA: 102 kg
VÝŠKA: 188 cm
HŮL: levá
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Soupisky
HC Vítkovice
Ridera

HC Škoda Plzeň
#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

39 Dominik Pavlát

B

21

187

80

L

30 Aleš Stezka

B

24

193

91

L

32

B

26

190

80

L

35 Darek Bartošák

B

17

182

73

L

49 Vojtěch Budík

O

23

185

92

L

37

Daniel Dolejš

B

27

178

82

L

14

Peter Čerešňák

O

28

191

95

P

5

Karel Plášil

O

27

190

90

L

51

Dominik Graňák

O

38

181

80

L

18

Lukáš Kovář

O

29

199

97

L

5

David Jiříček

O

17

191

80

P

24

Alexej Solovjev

O

27

188

92

L

97

Lukáš Kaňák

O

24

174

74

L

31

Jakub Stehlík

O

31

190

94

P

4

Jakub Kindl

O

34

191

98

P

44 Petr Gewiese

O

28

185

87

L

16

Vladimír Kremláček

O

18

183

77

L

46 Roman Polák

O

35

188

107

P
L

Miroslav Svoboda

65 David Kvasnička

O

22

178

82

L

58 Guntis Galvinš

O

35

187

98

22

Viktor Lang

O

26

192

96

L

64 Patrik Koch

O

24

186

86

L

27

Václav Adamec

Ú

19

174

75

L

96 Tomáš Machů

O

18

192

86

P

96 Ludwig Blomstrand

Ú

28

188

102

L

–

Dominik Lakatoš

Ú

24

181

81

L

80 Michal Bulíř

Ú

30

187

82

L

–

Lukáš Žálčík

Ú

31

184

82

L
P

Ú

24

181

84

L

9

Kristian Afanasijev

Ú

23

191

87

93 Matyáš Kantner

17

Martins Dzierkals

Ú

23

192

91

L

10

Rob Flick

Ú

30

188

94

L

88 Petr Kodýtek

Ú

23

168

70

L

11

Marek Kalus

Ú

28

188

93

L

66 Filip Kuťák

Ú

25

179

79

L

12

Petr Fridrich

Ú

21

178

82

L

67

Ú

19

180

78

P

13

Vladimír Svačina

Ú

34

178

85

P

Martin Lang

82 Sebastián Malát

Ú

19

184

83

L

15

Petr Chlán

Ú

22

180

83

L

86 Tomáš Mertl

Ú

35

175

82

L

20 Jan Bernovský

Ú

20

183

81

P

89 Pavel Musil

Ú

29

181

78

L

23

Vojtěch Lednický

Ú

20

176

78

L

87

Ú

20

185

77

L

25

Josef Krejsa

Ú

18

170

83

L
L

Filip Přikryl

84 Jan Schleiss

Ú

27

177

81

P

26 Tomáš Vildumetz

Ú

24

173

76

10

Ú

18

187

75

L

27

Rastislav Dej

Ú

33

179

89

L

42 Filip Suchý

Ú

23

173

76

L

28 Rostislav Marosz

Ú

30

180

80

P

12

Ú

31

181

87

L

29 Lukáš Krenželok

Ú

38

187

92

L

41

Ú

24

197

99

L

Dominik Soukup
Gustaf Thorell

Hlavní trenéři: Václav Baďouček, Miloš Říha
7

Radovan Bondra

42 Jakub Illéš

Ú

25

188

90

L

57

Jan Hruška

Ú

35

183

93

L

71

Roberts Bukarts

Ú

31

181

82

P

Hlavní trenér: Miloš Holaň
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Soupisky
HC Energie
Karlovy Vary

Rytíři Kladno
#

Jméno a příjmení

Post Věk

29 Landon Bow
1

Tomáš Král

Výška

Váha Hůl

#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

B

26

195

100

L

62 Adam Dybal

B

16

182

72

L

B

28

176

79

L

85 Vladislav Habal

B

30

182

92

P

38 David Stahl

B

23

179

75

L

31

B

19

182

79

L

63 Marek Baránek

O

26

185

82

L

35 Filip Novotný

B

30

186

88

L

61

O

25

185

86

P

72

Ondřej Dlapa

O

29

193

104

L

O

27

191

95

P

77

Tomáš Havlín

O

25

190

98

L

63 Patrik Parkkonen

Cody Donaghey

44 Jake Dotchin
4

Martin Kehar

O

27

181

85

L

23

Hakon Nilsen

O

23

187

93

P

22

Jakub Suchánek

Adam Horák

O

28

176

84

L

7

Michal Plutnar

O

27

189

82

P
L

O

36

192

105

L

51

Lukáš Pulpán

O

36

173

81

30 Jakub Štochl

O

21

195

97

L

90 Martin Rohan

O

31

177

82

L

26 Jiří Ticháček

O

18

173

73

L

58 Martin Weinhold

O

24

180

85

P

3

O

25

200

107

P

8

Ondřej Beránek

Ú

25

184

88

L

88 Matěj Beran

Kyle Wood

Ú

28

193

100

L

21

Jiří Černoch

Ú

25

179

87

P

83 Vítězslav Bílek

Ú

38

179

90

L

9

Jakub Flek

Ú

28

173

78

L

17

Daniel Ciampini

Ú

30

180

84

L

67

Jan Hladonik

Ú

22

177

82

L

24

Matyáš Filip

Ú

20

176

79

L

23

Vít Jiskra

Ú

20

179

79

L

Petr Koblasa

P

19

Jakub Hajný

Ú

24

189

95

L

10

Ú

28

185

97

77

Nicolas Hlava

Ú

27

182

85

P

64 Martin Kohout

Ú

26

185

94

L

68 Jaromír Jágr

Ú

49

189

115

L

11

Jaroslav Kracík

Ú

38

184

84

L

79

Ú

31

183

88

P

25

Jiří Kulich

Ú

17

182

78

L

59 Adam Kubík

Danny Kristo

Ú

23

184

88

L

23

Tomáš Mikúš

Ú

28

183

84

L

8

Ú

22

180

81

L

76

Martin Osmík

Ú

25

189

84

L

43 Antonín Melka

Ondřej Machala

Ú

31

178

85

L

15

Jiří Průžek

Ú

23

177

778

L

10

Tomáš Pitule

Ú

32

190

95

L

30 Tomáš Rachůnek

Ú

30

182

94

P

14

Tomáš Plekanec

Ú

39

179

89

L

17

Ú

28

186

92

L

69 Marek Račuk

Ú

29

194

95

L

26 Otakar Šik

Ú

21

181

81

L

13

Ú

26

185

80

L

5

Ú

30

189

98

L

Ladislav Zikmund

Hlavní trenér: Jeff Paul

Tomáš Redlich
Tomáš Vondráček

Hlavní trenér: Martin Pešout
Blafák
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Představení soupeře
HC Vítkovice
Ridera
Vítkovický celek před dlouhou dobou, v sezóně
2010/11, postoupil do extraligového finále. Od těchto
chvil se toho událo už velmi mnoho, ale Ostravští
na tento úspěch nenavázali, v posledních deseti
ročnících nepřešli ve vyřazovacích bojích ani jednou
přes čtvrtfinále. To pro klub bylo maximum, jinak
se Vítkovice se sezónami loučily v předkole play
off či ve skupině play out.

13

Před probíhajícím ročníkem se v mnoha týmech
děly veliké změny, nejinak tomu bylo také u mužstva
Vítkovic, kde rovněž nezůstalo skoro nic při starém.
V tomto případě je myšleno složení hráčského kádru,
který po uplynulé sezóně opustilo hned čtrnáct
hokejistů. Mezi nimi byli například gólman Miroslav
Svoboda s útočníkem Jan Schleissem, kteří zvolili
návrat do Plzně, v týmu skončil i veterán Zbyněk
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Irgl, reprezentační bek Filip Pyrochta nebo forvard
Alexandre Mallet, ten zamířil opět do Komety.
Důležitými posilami pro mužstvo Vítkovic se stali
brankář Aleš Stezka, obránci Karel Plášil a Jakub
Stehlík či útočník Radovan Bondra. Tou největší
hvězdou, která se opět připojila k týmu Ostravanů,
je v extralize dobře známý lotyšský útočník Roberts
Bukarts. Mnohonásobný reprezentant své země,
který v minulosti kromě Vítkovic působil také
v týmech Zlína, Sparty a Třince, do kádru přišel
jako náhrada za útočníka Dominika Lakatoše, ten
zamířil do Finska.
Jenže Vítkovice nakonec mohou počítat s Bukartsem
i Lakatošem. První jmenovaný je sice v aktuální sezóně
často na marodce, ale zdravý a v ideální formě je
velkou oporou celku, ten druhý během reprezentační
přestávky ohlásil návrat do ostravského týmu. „Těší
mě, že majitel klubu Aleš Pavlík navýšil rozpočet na
hráče tak, abychom mohli Dominika přivést zpět
a sám osobně s Dominikem jeho návrat řešil tak,
že jsme se dohodli na podepsání víceletého kontraktu,“ prozradil Roman Šimíček, sportovní ředitel
vítkovického klub, pro web hokej.cz.
Start do sezóny měly Vítkovice náročnější, neboť
se v úvodních deseti duelech ročníku musely
představit na stadionech soupeřů. Ostravané si
během těchto soubojů připsali na své konto čtyři
výhry a šest proher, také v následujících týdnech
se museli potýkat s celkem kolísavou formou. Když

už se Vítkovicím podařilo najet na sérii vítězství,
záhy přišla stejná šňůra proher. Proto mužstvu
patřilo před reprezentační přestávkou 13. místo
v tabulce, avšak s velkým bodovým náskokem na
předposlední Kladno a poslední Zlín. Navíc měli
Ostravané oproti týmům ve svém nejbližším okolí
o dva odehrané zápasy méně.
V týmových statistikách Vítkovice před reprezentační
pauzou nezářily. Tým měl na svém kontě nejméně
nastřílených gólů ze všech extraligových celků, ve
výčtu branek inkasovaných však patřilo mužstvo
z Ostravy k těm lepším. V obou těchto aspektech
nicméně hrálo roli, že Vítkovice měly oproti soupeřům méně odehraných zápasů.
V přesilových hrách se mužstvu příliš nedařilo, s využitím pouze 14 % početních výhod Vítkovice opět
patřily k tomu nejhoršímu v extralize. Produktivita
sice drhla, nicméně v defenzivě se situace zdála
daleko lepší. Během oslabení bylo Vítkovicím vstřelit
gól opravdu náročné, tým měl téměř 90% úspěšnost
ubráněných početních nevýhod.
Hráčské statistiky v týmu Vítkovic také nebyly příliš
zářné, v týmu žádný střelec či sběratel kanadských
bodů příliš nevyčníval. Hráči si bodový přísun mezi
sebou rozdělovali víceméně rovnoměrně. Příměr
o nevyčnívání však neplatil u gólmana Aleše Stezky,
který se svými čísly mohl pyšnit. Po 16 odchytaných
duelech mu patřila jedna z předních příček brankářských statistik s úspěšností zákroků přes 93 %.

Poslední zápasy soupeře
22. kolo: HC Vítkovice Ridera – BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 36. Bernovský (Stehlík, Marosz) – 26. Fořt (Raška, Pospíšil), 46. Claireaux
(Kotala, Dufek).
23. kolo: HC Oceláři Třinec – HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 11. Musil (Nestrašil), 32. Zahradníček (Růžička, Nestrašil) – 9. Solovjev
(Svačina).
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tři hvězdy soupeře
HC VÍTKOVICE RIDERA
Marek kalus
Osmadvacetiletý urostlý útočník prošel ve své kariéře již
celou řadou klubů. Marek Kalus hokejově vyrůstal v Havířově
a později v třinecké organizaci, představil se rovněž v zámořské Western Hockey League. Poté se forvardova kariéra
trochu zabrzdila, Kalus působil na Slovensku, v nižší švédské
soutěži a v Polsku. Následně dostal útočník šanci v tehdejší
mezinárodní soutěži EBEL, kde se mu skvěle dařilo v barvách
Znojma a Linze. Díky tomu si získal angažmá v extraligových
Vítkovicích, kde v probíhající sezóně předvádí kvalitní výkony.

Rostislav Marosz
Třinecký odchovanec prošel mnoha českými mužstvy. Třicetiletý Rostislav Marosz hájil během své kariéry barvy právě
Ocelářů, Olomouce, Pardubic, Karlových Varů či Liberce.
Bodově se mu náramně dařilo hlavně v týmech Dynama
a Bílých Tygrů, kde dokazoval, jak má šikovné ruce. V uplynulé
sezóně byl útočník součástí týmu Vítkovic, část ročníku však
strávil na hostování u kladenských Rytířů. Letos je Marosz
pevným členem vítkovické ofenzivy, který pravidelně sbírá
kanadské body.

aleš Stezka
Již o něm byla řeč, čtyřiadvacetiletý gólman se v letošní
sezóně vrátil v barvách Vítkovic do české nejvyšší soutěže.
Aleš Stezka je libereckým rodákem a odchovancem místního
klubu. V juniorském věku se bývalý mládežnický reprezentant vydal do zámořské United States Hockey League. Zde
odchytal dvě sezóny a vrátil se opět do týmu Bílých Tygrů,
štěstí pak zkoušel také v celku chomutovských Pirátů. Uplynulé dva ročníky strávil Stezka v Havířově, nyní dostal šanci
v extraligových Vítkovicích a chytil se jí skvěle.

15
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Představení soupeře
Rytíři
Kladno
V předloňské sezóně Kladno hrálo českou nejvyšší
soutěž, do které se probojovalo po pěti ročnících
strávených v první lize. Tam se sice Rytíři znovu
propadli, do extraligy se však Středočeši opět rychle
probojovali, a to v nejkratší možné době, tedy už po
jedné sezóně. Letos jsou tak Kladenští nováčkem
v Tipsport extralize, ale také týmem, který se za každou
cenu chce vyhnout přímému sestupu o patro níž.

Rytíři, kteří kvůli rekonstrukci vlastního stadionu
odehrají letošní ročník v chomutovském azylu, před
probíhající sezónou dlouho čekali s představením
posil pro důležité extraligové boje. Nakonec se
Středočeši uchýlili ke kroku angažovaní především
zahraničních posil, a sice kvůli již přebranému
hráčskému trhu, jak vyplynulo z prohlášení kladenských funkcionářů.
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V mužstvu Rytířů tak letos můžeme najít hned
sedm zahraničních borců. Pět z nich má kanadskou národnost. Jedná se o gólmana Landona
Bowa, v obraně nastupují i jeho krajané, kterými
jsou Cody Donaghey, Jake Dotchin a Kyle Wood,
v útoku se pak snaží o střílení branek forvard
Daniel Ciampini. Do ofenzivy Kladna přibyl rovněž
americký útočník Danny Kristo, do obrany potom
Hakon Nilsen, první Nor, který kdy oblékl dres Středočechů. Zajímavé jméno přivedli Kladenští také
na střídačku, důležitým členem realizačního týmu
se stal trenér Jeff Paul z Kanady, který v minulosti
působil například jako skaut organizace Florida
Panthers.
Kromě těchto posil Kladno v kádru počítá samozřejmě také s velkými osobnostmi českého
hokeje, Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.
První jmenovaný i v devětačtyřiceti letech dokáže
bodovat, pokud do utkání nastoupí, druhý plní
funkci kapitána Rytířů a na ledě je pro svůj tým
nenahraditelný. Kolem veteránů roste i několik nadějných mladých hráčů, kteří se v dresu
Kladna začínají prosazovat také na extraligové
scéně.
K nim se během reprezentační pauzy přidal útočník Ladislav Zikmund, který za Středočechy válel
v předminulé extraligové sezóně, následně se
přesunul do pražské Sparty. „Na Spartě jsem hrál
třetí až čtvrtou lajnu. U Rytířů bych si měl zahrát
víc směrem dopředu a čekají se od mého působení
více body. Věřím, že navážu na výkony, které jsem
tu předváděl,“ prozradil šestadvacetiletý útočník
Zikmund pro web hokej.cz. Opačným směrem, tedy

do týmu z hlavního města, zamířil bývalý kladenský
kapitán Jakub Strnad.
Kladenští hokejisté se před reprezentační přestávkou nacházeli na předposledním místě tabulky se
slušným bodovým náskokem na poslední Zlín, který
v nedávném utkání na jeho ledě porazili 5:1. Tato výhra
byla pro Rytíře nesmírně důležitá. A co vypovídaly
týmové statistiky? Kladno nemá úplně problém se
střílením gólů, v této sledované oblasti se nachází
v extraligovém průměru. Středočeši v úvodních
21 zápasech sezóny nasázeli 55 gólů do sítí soupeřů,
což je kupříkladu úplně stejné číslo jako u Mladé
Boleslavi, která se v tabulce nachází na předních
pozicích. Kladno má oproti tomu nepříliš pevnou
obranu, před reprezentační pauzou druhou nejhorší
v celé české nejvyšší soutěži. Hned za Zlínem.
Rytíři mají problémy v disciplíně. Jsou nejtrestanějším týmem co do počtu dvouminutových vyloučení
(k 14. listopadu nasbírali rovnou stovku) a v počtu trestných minut jsou druhým – ve špatném
smyslu slova – nejaktivnějším týmem. Pardubice
s 240 trestnými minutami jsou jen o jedinou minutu
před Kladnem.
Na předním místě kanadského bodování bychom
u kladenského mužstva našli Tomáše Plekance,
který si letos získal status nejproduktivnějšího
Rytíře. U zkušeného útočníka před reprezentační
pauzou převládaly posbírané asistence, mezi
střelci vynikal útočník Nicolas Hlava. Gólman Landon Bow patřil k nejvíce vytěžovanému brankáři
v celé Tipsport extralize, zasáhl do všech úvodních
21 zápasů Kladna v probíhající sezóně.

Poslední zápasy soupeře
22. kolo: HC Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 32. Růžička (Nestrašil), 53. Hrehorčák.
23. kolo: PSG Berani Zlín – Rytíři Kladno 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Branky a nahrávky: 28. Zbořil – 34. Wood (Baránek), 40. Kubík (Dotchin), 43. Strnad
(Filip, Melka), 57. Melka (Strnad), 59. Beran (Kubík).
17
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tři hvězdy soupeře
Rytíři Kladno
Jaromír Jágr
V devětačtyřiceti letech i nadále česká hokejová legenda brázdí
extraligová kluziště. Olympijský vítěz, dvojnásobný světový
šampion, který má ve sbírce i dva Stanley Cupy a celou řadu
dalších ocenění, pořád hájí barvy svého rodného Kladna.
V uplynulé sezóně odehrál Jaromír Jágr jen část zápasů ve
druhé nejvyšší české hokejové soutěži, v aktuálním extraligovém ročníku také nezasáhl do všech duelů, ale pokud ano,
tak byl opět nepřehlédnutelnou postavou. A hokejistou, který
i ve svém věku nemá problém se sbíráním bodů.

tomáš Plekanec
Dlouholetá opora Montrealu, která v NHL odehrála téměř
1 100 zápasů, druhou sezónou vede kladenské Rytíře z pozice
kapitána. Po konci v nejslavnější hokejové lize světa se Tomáš
Plekanec, bývalý mnohonásobný a úspěšný reprezentant,
vrátil do České republiky, kde hájil barvy zmíněného Kladna
a Komety Brno. Za ní odehrál kompletní extraligovou sezónu,
v té loňské pomohl Středočechům zpět mezi elitu a letos
patří k lídrům a nejproduktivnějším hráčům mužstva Rytířů.

Nicolas Hlava
Sedmadvacetiletý útočník je odchovancem chomutovského
hokeje, v místním klubu působil až do sezóny 2017/18. Poté
se Nicolas Hlava představil v tehdejší EBEL v dresu Znojma
a blýskl se fantastickým ročníkem. Po něm se vrátil zpět do
týmu chomutovských Pirátů, kteří působili v první lize. Útočník
zároveň zkoušel štěstí také v Karlových Varech. Loni našel
herní pohodu v celku kladenských Rytířů, kterým výraznou
měrou pomohl vybojovat postup do extraligy, v té se mu
zatím daří i v letošním ročníku.
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Představení soupeře
HC Energie
Karlovy Vary
Karlovarská Energie momentálně hraje čtvrtou
sezónou v Tipsport extralize po svém návratu
z druhé nejvyšší soutěže. Tým již pátým ročníkem
vede stejný trenérský štáb, který tvoří hlavní kouč
Martin Pešout a jeho asistenti Tomáš Mariška
a Pavel Kněžický. Jejich mužstvo se každoročně
nemění příliš radikálně, kostra týmu většinou
zůstává pohromadě.

19

Před probíhající sezónou se však jedna značná
změna udála, tou bylo ukončení hráčské kariéry
dlouholetého karlovarského útočníka a nepřehlédnutelného kapitána Václava Skuhravého. „Céčko“ po
něm převzal jeho bývalý kolega z ofenzivy Tomáš
Vondráček. Kromě Skuhravého se s týmem před
ročníkem 2021/22 rozloučili také například obránci
Petr Šenkeřík a Libor Zábranský či útočník Tomáš
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Mikúš. Ten se vydal do Zlína, ale nakonec jeho kroky
vedly zpět do týmu Energie.
Forvard Mikúš totiž vedení Beranů požádal o výměnu
do jiného mužstva. Taková událost nakonec nastala,
Tomáš Mikúš se vrátil na západ Čech. Opačným
směrem do zlínského kádru putoval obránce Tomáš
Hanousek, který Energii posílil před letošní sezónou,
ale příliš se v Karlových Varech neohřál.
„Jsem rád, že jdu do známého prostředí, kde jsem
strávil tři krásné roky. Narodily se nám tu děti,
mám tu hodně kamarádů, moc se těším,“ hlásil
po dokončení trejdu slovenský útočník Tomáš
Mikúš pro hokej.cz. Pro stejný web Martin Pešout,
hlavní trenér týmu, dodal: „Tomáš nám pomůže
na pozici centra, kterého jsme dlouho sháněli.
Navíc je to výborný kluk do kabiny, který dobře
zná místní prostředí.“
Mikúš se po návratu v kabině karlovarské Energie
shledal se známými tvářemi, ale i novými hokejisty
v týmu. Mezi ně patří například obránci Ondřej Dlapa,
Lukáš Doudera a Tomáš Havlín nebo útočník Jiří
Průžek, ti všichni posílili Karlovy Vary před startem
aktuální sezóny. Doplnili místní opory, mezi které
paří brankář Filip Novotný či útočníci Jakub Flek,
Tomáš Rachůnek a Ondřej Beránek, jenž s klubem
nedávno prodloužil smlouvu.
Energie se v uplynulých extraligových sezónách
vždy prezentovala rychlým hokejem, při kterém se
pravidelně snažila dostat soupeře pod tlak. Karlovy

Vary byly schopné porazit i papírové favority, zároveň mnohdy i zápasy vysokým rozdílem ztrácely.
V probíhajícím ročníku se zatím Západočeši drží
ve spodních patrech tabulky Tipsport extraligy,
kde bojují v našlapané konkurenci o posunutí se
do vyšších míst.
Před startem reprezentační přestávky měla Energie
na svém kontě 20 odehraných zápasů, po kterých
se nacházela na 12. příčce v tabulce. Skóre měli
Karlovarští zcela vyrovnané, tedy stejně nastřílených gólů jako těch inkasovaných. V obou těchto
aspektech šlo Západočeši zařadit k extraligovému průměru. V jaké oblasti patřily Karlovy Vary
k nejhorším týmem celé extraligy, to je úspěšnost
mužstev na venkovních kluzištích. V úvodních
9 zápasech probíhající sezóny prohrála Energie
na stadionech soupeřů 8 utkání a vybojovala jen
5 bodů do tabulky.
V proměňování přesilovek na tom v úvodní třetině
základní části nebyly Karlovy Vary úplně špatně,
jejich využití se pohybovalo kolem 20 %, jednalo se
o lepší extraligový průměr. S bráněním početních
výhod soupeřů to za stejné období už tolik dobré
nebylo. Energie v tomto výčtu patřila k nejhorším
týmům v české nejvyšší soutěži. Hráčskou produktivitu dosud táhla dopředu známá a osvědčená
jména, útočníci Kohout, Flek, Rachůnek a kapitán
Vondráček, ti všichni se probojovali na přední místa
kanadského bodování Karlových Varů. Oba gólmani,
kteří zasáhli do hry, Filip Novotný i Vladislav Habal,
si drželi úspěšnost zákroků nad 90 %.

Poslední zápasy soupeře
20. kolo: HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 3:2p (0:0, 2:2, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 33. T. Rachůnek (T. Hanousek, Kracík), 36. Vondráček (Hladonik),
65. Plutnar (Jiří Kulich) – 34. J. Knotek (J. Káňa, Ondrušek), 35. Řezníček (Strapáč).
22. kolo: HC Energie Karlovy Vary – PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 5. Kohout (Parkkonen), 27. Kracík (Flek), 40. Jiří Kulich (T. Hanousek,
Plutnar), 59. Flek (Vondráček) – 53. Ferenc (Honejsek, A. Zbořil).
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tři hvězdy soupeře
HC Energie Karlovy Vary
Jakub Flek
Osmadvacetiletý útočník, který mnoho českých hokejových fanoušků zaujal svými výkony na letošním světovém
šampionátu v Rize. Rychlonohý Jakub Flek patřil k nejlepší
českým hráčům, právě po mistrovství světa byl o jeho služby
v zahraniční zájem. Forvard se však rozhodl zůstat v extralize,
v dresu karlovarské Energie patří k oporám týmu už řadu
sezón. Za své výkony byl Flek odměněn reprezentační pozvánkou i v aktuálním ročníku, na nedávném Karjala Cupu
zasáhl do všech tří duelů.

Martin kohout
Podobný případ jako u Jakuba Fleka. Ačkoliv je šestadvacetiletý útočník Martin Kohout odchovancem Vsetína, také
on je už řadu let pevným členem ofenzivy karlovarské
Energie. Bývalý mládežnický reprezentant České republiky
patří v aktuální sezóně k těm úplně nejproduktivnějším
hokejistům západočeského mužstva. Kohout tak navazuje
na předchozí úspěšné ročníky, kdy se mu v extralize rovněž
bodově dařilo velice dobře.

Michal Plutnar
Sedmadvacetiletý obránce toho již v kariéře zažil poměrně
hodně. V mládežnickém věku se přesunul z havlíčkobrodského klubu do Liberce, odkud se však Michal Plutnar vydal
na zkušenou do zámoří. Zde působil tři sezóny ve Western
Hockey League, poté se vrátil zpět do organizace Bílých
Tygrů. V mužstvu Severočechů si odbyl i debut v nejvyšší
soutěži. Od sezóny 2017/18 patří Plutnar ke členům karlovarské defenzivy, letos již po 20 zápasech téměř dorovnal
svůj maximální bodový zisk v jednom extraligovém ročníku.
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Mládežnické reprezentace
Na kempech reprezentací obsadili
mladí indiáni sedmnáct míst!
Soutěže všech mládežnických kategorií jsou
v tomto období v plném proudu, přesto se našlo
okénko na reprezentační srazy. A stejně jako před
více než měsícem, i nyní trenéři do svých výběrů
nominovali celou řadu indiánů.
V A týmu bojovali tři hráči – Miroslav Svoboda,
Petr Kodýtek a sedmnáctiletý David Jiříček. V mládežnických výběrech se pak objevilo jmen dalších
sedmnáct, Plzeň tak dá dohromady prakticky jeden
tým reprezentantů!
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Reprezentace U16
Nejmladší kategorie měla mít před sebou zápasy
přeplněný sraz, avšak nakonec se plány uskutečnily
pouze z poloviny. Trojutkání se Švýcarskem se
totiž nezrealizovalo, protože v rámci covidových
opatření hrozilo, že by hosté skončili na čtrnáct
dní v Čechách v karanténě.
Mužstvo tak v náhradním programu na souboj vyzvalo
dvakrát karlovarskou juniorku, se kterou nejprve
zapsalo vítězství 5:1, o dva dny později ale padlo 1:4.
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Dle plánu se tak odehrála pouze dvě střetnutí
s rakouskou Akademií v Salzburgu s o rok staršími
hráči, ve kterých svěřenci explzeňského kouče
Milana Razýma nejprve padli 3:4, o den později ale
zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech. V pozvánce
figurovala hned tři plzeňská jména – Adamové Benák
s Jiříčkem a Tomáš Pittr. Druhý jmenovaný, mladší
bratr Davida, jenž již válí v A týmu, navíc tento výběr
vedl do boje jako kapitán a i se gólově prosadil.
Reprezentace U17
Pořádně náročný program čekal i o rok starší výběr.
Ten totiž nejprve odehrál tři zápasy proti Rusku,
avšak ani v jednom případě na domácím ledě
nezvítězil – Češi postupně prohráli 0:6, 3:9 a 1:4.
Další výzvou byl kvalitně obsazený Turnaj čtyř
ve Finsku, zde se již týmu poměrně dařilo. Na
úvod přišlo vítězství 3:2 proti domácímu výběru,
následovaly neúspěšné nájezdy se Švédy 1:2.
V posledním střetnutí byl souboj s USA nakonec
tím o celkové vítězství, těsně 2:1 jej nakonec pro
sebe uzmuli zámořští hráči. Český tým tak skončil
celkově třetí, druzí před ním o bod Švédové.
Do výběru Rostislava Vlacha se dostalo pět Plzeňáků – Jan Kučera, Josef Eichler, Adam Buzek,
Marek Hořejší a Daniel Jansa.
Reprezentace U18
Tým Jakuba Petra zamířil z naší republiky opačným směrem, nabral cíl Švýcarsko. Nechyběli ani
zástupci indiánů Marek Soukup a Adam Dvořák.
Zde se zúčastnil Turnaje pěti, kde na úvod padl
se Švédskem 0:2, následně s USA 1:9, s Finskem 4:5 a na závěr se Švýcarskem se rozloučil
taktéž 0:2.

Reprezentace U20
Nejstarší mládežnická reprezentace rovněž
do svých řad povolala indiány. Karel Mlejnek
totiž ukázal na Sebastiána Maláta a Vladimíra
Kremláčka.
Dvacítka se také vydala na sever Evropy, ale zemi
tisíce jezer vyměnila za Švédsko. Zde se totiž konal
Turnaj čtyř a na úvod klání tým zapsal nezdar
s domácími 0:5, následovaný porážkou 3:5 s Rusy
a vše završil nezdar 2:4 s Finy.

Reprezentace U19
Po prakticky čtvrt roce se sešel i výběr hráčů do
devatenácti let. Pod taktovkou Miroslava Přerosta
si objevili i dva Škodováci – Marcel Marcel s Dominikem Soukupem.

Skills kemp
Novinkou jsou pro letošní rok takzvané dovedností
kempy, které mají za cíl mladým hráčům opět
dalším způsobem pomoci v jejich rozvoji. První
se konal na začátku října a je určen pro hokejisty
reprezentací do šestnácti a sedmnácti let.

Mužstvo se vydalo do Finska, kde se třikrát popasovalo s domácími hráči. Nejprve zvítězilo 2:1, poté
padlo 1:4 a rozloučilo se při skóre 2:4.

Pod vedením pánů Karla Mlejnka, Richarda Loba,
Martina Pouska a Jakuba Vence se nyní představí
indiáni Adamové Benák s Jiříčkem a Tomáš Pittr.
Blafák
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SUV modely
Volkswagen
Výhodněji to již nejde! Vybrané SUV modely Volkswagen si nyní můžete
pořídit s 0% úrokem. Pokud se rozhodnete pro financování s Volkswagen
Financial Services, nezaplatíte nyní na splátkách ani o korunu navíc, ať
už jde o kompaktní crossover T-Cross, stylový T-Roc, nebo nový Tiguan.

Úrok 0 %
Povinné ručení
za 1 Kč měsíčně

Vzorový příklad úvěru na vůz T-Roc 1,0 TSI 6G v ceně 515 900 Kč, při financování s Volkswagen Financial Services v ceně 507 100 Kč
po zohlednění slevy vozu na protiúčet, splátka předem 304 260 Kč (60 %), výše úvěru 202 840 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 202 848 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 226 464 Kč, RPSN vč. pojištění 11,358 %, délka úvěru
24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 0 Kč, měsíční splátka úvěru 8 452 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 9 436 Kč, úroková sazba
p. a. 0,00 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let a běžné použití vozu.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Tiguan: 5,1−9,8 l / 100 km,
134−222 g/km, T-Cross: 5,8−7,1 l / 100 km, 133−161 g/km, T-Roc: 4,9−8,8 l / 100 km, 127−199 g/km.
Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Více se o uvedené nabídce dozvíte na webu volkswagen.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
Borská 59, 301 00 Plzeň,
Tel. +420 371 005 270, www.smucler.cz
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Partneři klubu

GENERÁLNÍ PARTNER

1. HLAVNÍ PARTNER

DIAMANTOVÍ PARTNEŘI
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čně
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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