Zpravodaj HC Škoda Plzeň — ZDARMA

23. 12. od 17:30
BK Mladá Boleslav
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Martin Straka,
generální manažer HC Škoda Plzeň

Úvodní slovo
Vážení fanoušci,
vítejte v naší LOGSPEED CZ Aréně. Děkuji Vám,
že jste s námi, i když jsme znovu svázáni omezeními ohledně koronaviru. Vaše podpora je
pro nás nesmírně důležitá a my si jí obrovsky
vážíme! Věřím, že společně toto další náročné
období překonáme. Nezapomínejme, že zdraví
je to nejdůležitější.
Byli jsme proto rádi, že jsme se s Vámi mohli
potkávat alespoň v omezeném počtu na našich
tradičních prodejních středách v klubovém fanshopu. Bohužel jsem se jich nemohl zúčastnit z
důvodu reprezentačních povinností, ale věřím,
že jste si je s hráči a vedením týmu dosyta užili.
Z reakcí kluků vím, že Vás dorazila pokaždé velice
početná skupina, z čehož mám radost. Pokud
nám to situace v ČR umožní, naplánujeme na
konec sezóny větší podpisovou akci.

Pro letošní rok jsme si pro Vás připravili stolní
kalendář, který je dle mého opravdu povedený. A
zároveň velice praktický! Doufám, že se Vám bude
také líbit.
Dovolte mi, abych Vám závěrem za sebe, ale
také za celý klub HC Škoda Plzeň popřál krásné
prožití vánočních svátků a hromadu dárků pod
stromečkem. Užijte si rodinnou pohodu s Vašimi
nejbližšími, to je totiž ta nejlepší varianta Vánoc.
Do nového roku 2022 Vám i nám přeji především hodně sil a odolnosti. Situace je, jaká
je, a přesto doufám, že rok 2022 bude konečně
rokem pohody a klidu.
My se na Vás budeme opět těšit v druhé
polovině soutěže. Ještě jednou Vám moc děkuji
za Vaši podporu!
Váš Martin Straka

Výsledky z minulých kol
31. kolo: HC Dynamo Pardubice – HC Škoda Plzeň 4:3sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 36. Poulíček, 53. Camara (A. Musil), 60. Nakládal (Blümel, Paulovič),
rozh. náj. Poulíček – 20. Schleiss (Bulíř, Čerešňák), 32. Bulíř (Schleiss, Budík), 55. L. Kaňák (J. Dufek).
32. kolo: HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 37. Kundrátek (Hrňa, Dravecký), 41. Kundrátek (Hrňa) – 24. Mertl (Bulíř,
Čerešňák), 43. Bulíř (J. Dufek), 60. Čerešňák (Mertl).
Blafák
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Novinky z klubu
Prodejní středy ve fanshopu:
Děkujeme vám za přízeň, kterou jste našim prodejním dvojičkám věnovali. Kluci i členové realizačního
týmu si čas strávený s vámi užili! Jsme moc rádi, že
jsme se v dobách plných omezeních s vámi mohli
potkávat alespoň takto.
Jubilanti:
Jaká jubilea se blíží? Odchovanci Petru Kodýtkovi se
blíží půl-jubileum – chybí mu pouhé dvě trefy, aby
zaokrouhlil svůj prozatímní střelecký účet na čísle
50. Michalu Bulířovi se blíží krásné kulatiny v podobě
500. utkání v naší nejvyšší soutěži. A proto dorazte
na utkání s Kometou (30. 12.) rozhodně včas, protože Buldovi budeme před zápasem předávat dres
na památku tohoto dosaženého jubilea. (všechny
údaje k 18. 12.)

Výhradní distributor pro ČR

#jagrteam
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Vstupenka jako jízdenka:
Stejně jako minulé sezóny, i letos vás společně
s Plzeňskými městskými dopravními podniky 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.
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. Cena jednoho stolního kalendáře je
pouhých 150,- Kč.

Útočník Michal Bulíř
V Plzni už se cítím
jako doma
Michal Bulíř přicházel do Plzně s velkými očekáváními jako jedna z nejzvučnějších posil modrobílého
týmu před letošním ročníkem. V rozhovoru se
rozpovídal o tom, jak prožíval pomalejší rozjezd
sezóny, jak si rozumí s parťáky v týmu a také to,
co vzkazuje plzeňským fanouškům.
Michale, v době tohoto rozhovoru máte na svém
kontě 31 zápasů v plzeňském dresu. Co se dá říct
o vaší nové misi, kterou jste v letošní sezóně
v klubu začal?
Plzeň určitě splnila má očekávání. Ze začátku
to pro mě bylo těžší i z toho pohledu, že pokud

nebudeme počítat rok v Rusku, jednalo se o moji
první změnu. Reálně první přestup v rámci české
extraligy. Nevěděl jsem, do čeho jdu. Postupem
času se ale vše změnilo k lepšímu a já se v Plzni
cítím, dá se říct, už jako doma.
Pomalejší start vás určitě trápil. Jak jste se nastartoval, co vám pomohlo?
Osobně jsem takový, že potřebuji mít svoji pohodu.
Mít to srovnané v hlavě, protože je to všechno
o psychice. Nepovedený start jsem si hodně bral,
záleželo mi na tom, abych se v Plzni dobře uvedl.
Dělal jsem si hlavu z toho, že to není z mé strany
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takové, jak jsme si všichni představovali.
Že nesplňuji roli, se kterou jsem sem
přicházel. Nejsem už vyjukaný mlaďas,
něco jsem si odehrál, takže jsem si snažil
pomoct sám a těžit ze svých zkušeností.
Soustředil jsem se na to, ať jsem v pohodě
a v klidu. To se zatím daří a jsem rád, že to
funguje.
A funguje to výborně. 31 zápasů – 16 gólů a 16 přihrávek, tedy více než bod na
zápas. Zmiňoval jste svoji roli; řada novinářů a fanoušků ve vás viděla náhradu
za Milana Gulaše a vy jste z náročného
porovnání neuhýbal. Sledujete tedy svoje
statistiky a třeba se osobně také porovnáváte?
Svoje čísla určitě sleduju. Každý z nás
hokejistů to tak má, a kdo říká, že ne, tak
kecá. (smích) Všichni sledujeme jak svoje,
tak týmová čísla. Nestydím se za to, že se
podívám na to, kolika body přispívám týmu.
Chci svými čísly pomáhat k bodům mančaftu.
Ale že bych se porovnával konkrétně s Gulim, to zase ne. (v tu chvíli kolem Michala
prochází Gustaf Thorell a provolává: „Bulda
je jednička! Bulda je nejlepší!“ poznámka
redakce) Soustředím se na sebe a svoje
výkony, abych pomáhal Plzni.
Navažme na Gustafa. Jaká je nálada uvnitř
v týmu?
Je to super! Kabina funguje a je tu dobrá
nálada a super kluci, všichni si rozumíme!
Není sebemenší problém. A pokud se bavíme
konkrétně o Švédech – komunikujeme spolu
v angličtině. A co já pochytím za drobky
ve švédštině, stejně to oni mají s češtinou.
S Ludwigem Blomstrandem (15 vstřelených branek) se s nadsázkou přetahujete o prozatímního plzeňského krále
střelců.
Ale že bychom se doopravdy nějak tahali,
to vůbec. Nic neproběhlo, i když každý víme,
kolik máme. Že bychom ale po sobě nějak
šli, byť ve srandě, kdože jich bude mít víc?
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To ne. Pro mě je důležité dávat góly, abych
pomohl týmu, aby hrál nahoře.
Plzni se, zaťukejme na dřevo, zatím daří
v přesilovkách, naopak v další „nestandardní“ disciplíně – samostatných nájezdech či
trestných stříleních – tápe.
Přesilovky jsou v dnešním hokeji klíčové,
doslova rozhodují zápasy. Tak to prostě
je, je to neuvěřitelně důležitý faktor. My se
proto na ně zaměřujeme a dobře se snažíme připravit, abychom nevymýšleli kolikrát
zbytečné přehrávání situace do prázdné
branky. Naopak jdeme do jednodušších
střel, ze kterých dáme góly.
Co se týče nájezdů, tam je to s námi o dost
horší. (povzdychne si) Je to o individuální
pohodě každého z hráčů. Musíme si věřit,
že góla dáme, vystřelit a nepouštět se do
zbytečných kliček. Já osobně nejsem na
nájezdy specialistou, v kariéře jsem jich
moc nedal, i když nedávno v Pardubicích mi
to zrovna vyšlo. A to přesně díky tomu, co
jsem zmiňoval; nevymýšlel jsem a vystřelil.
Jednoduchá věc a povedlo se. Takže recept?
Možná doopravdy takto – zjednodušit si
to a věřit si.
Blíží se nám teď mílovými kroky hokejově
kritické období Vánoc.
Je dobře, že 26. prosince máme volno, protože
si Vánoce budeme moct dosyta užít, a přitom
se připravit na zápasy 28. a 30. prosince. Je
důležité udržet si týmovou pohodu v kabině,
to je základ. Když jsem byl v Liberci, jeden
rok to nefungovalo a muselo se toho dost
změnit, abychom se nastartovali. To se nám
tady povedlo hned zkraje sezóny. A pokud si
udržíme, že jeden za druhýho jsme v kabině,
i na ledě, máme šanci na úspěch.
Jak vy si období Vánoc užíváte?
Bavíme mě a hrozně moc, hlavně kvůli starší
dceři, ta mladší je ještě maličká a nemá
z toho rozum. Baví mě si dát dobré jídlo,
sednout si a koukat na pohádky. Hezky
si je užít v klidu s rodinou. Už se moc
těším!
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Představil jste se zblízka plzeňským fanouškům
na tradičních prodejních středách ve fanshopu.
Také jste si to užíval?
Od klubu je to super akce! Hráči se za pultem
vystřídají a pokaždé přijde hodně lidí. Myslím si,
že je dobré se s fanoušky potkávat, ale v dnešní
době je děsně složité to vymyslet tak, aby se
dodržela opatření a aby se podmínky neměnily
a nemuselo se to pořád rušit a přesouvat. Je to
hezky nastavené, že se s fanoušky můžeme potkat
aspoň tímhle způsobem. Je to povedený koncept!
V utkání s Kometou, pokud vše půjde podle plánu,
vám bude předán památeční dres s číslem 500.
To už je pěkné číslo, souhlasíte?
Máte pravdu, už to něco znamená. Měl jsem nějaké
zdravotní problémy v Liberci, když jsem tam působil,
rok jsem strávil v Rusku, takže jsem už na svém
kontě mohl mít i víc zápasů, ale jsem rád za to, jak
na tom jsem. Těším se na ten zápas, bude pro mě
speciálním, když vychází na takové kulaté číslo.
Závěrem už jen – co byste popřál plzeňským
fanouškům do nového roku 2022?
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V téhle době hlavně zdraví! Ať jsou šťastní a ať
chodí na hokej, co to jen půjde. Doufám, že se
arény zase zplna otevřou a na zápasy budou moct
chodit všichni. Naši fanoušci udělají vždy skvělou
atmosféru, kterou mám moc rád, protože pak cítíte
podporu i přímo na ledě. Ale především – štěstí
a zdraví do nového roku všem! Ať se vám daří!

Michal
Bulíř
POST: útočník
NAROZEN: 12. 8. 1991
VĚK: 30 let
VÁHA: 82 kg
VÝŠKA: 187 cm
HŮL: levá

Představení soupeře
BK Mladá
Boleslav
Mladoboleslavští hokejisté parádně zachytili začátek
letošního ročníku. Na startu extraligové sezóny
2021/22 totiž dokázali bodovat v deseti ze třinácti
zápasů, díky čemuž se vyhoupli do předních pozice v tabulce. Tam či v její prostřední části se drží
stále, nicméně na Bruslaře i další mužstva z okolí
tabulky se tlačí celky ze spodnějších míst, které se
v aktuálním nesmírně vyrovnaném ročníku derou
směrem vzhůru.

I Středočeši v probíhající sezóně zažili nepříliš
povedené pasáže, když například prohráli čtyři
duely v řadě. Během listopadové série extraligových
zápasů se pak pravidelně střídaly zeleně zabarvené
výsledky za vítězství s těmi červenými, které indikovaly prohrané duely. Vedení mladoboleslavského
klubu se i v důsledku některých nepovedených
duelů odhodlalo k již několika zásahům do kádru
pro aktuální sezónu.

Blafák
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Ještě během října se udál velký extraligový trejd,
během nějž do Mladé Boleslavi zamířil útočník Tomáš
Fořt, který do výměny vedl trápící se Berany ze Zlína
z pozice kapitána, opačným směrem pak putovali
forvardi Oscar Flynn a Adam Zbořil. Do defenzivy
poté Bruslaři angažovali urostlého finského beka
Alexe Lintuniemiho, jenž má značné zkušenosti
z KHL. Fin doplnil již tak rozsáhlou zahraniční
skvadru v mužstvu Mladé Boleslavi, která čítá také
slovinského gólmana Krošelje, Slováky Jánošíka,
Kelemena a Luntera, Lotyše Bičevskise, Francouze
Claireauxe a Kanaďana Fillmana.

k extraligovým duelům přičteme i jedno bezgólové
utkání v Champions Hockey League.
Zkraje prosince, kdy Bruslaři vyšli střelecky naprázdno v souboji proti Třinci, na ofenzivu žehral
útočník Miloš Kelemen. „Na góly se strašně nadřeme,
dáváme jich málo. Ať už jsem to já, nebo celý tým.
Není tu nikdo, kdo by je dávat nechtěl. Všichni to
chceme. Doufáme, že se to zlomí, ale nepřijde to
samo, musíme tomu pomoct,“ říkal tehdy slovenský
útočník v rozhovoru pro web hokej.cz.

Následně během listopadu posílil ofenzivu Středočechů zkušený Tomáš Pospíšil, který postupně
ztrácel místo v útoku Litvínova, proto přišla změna.
Zatím poslední trejd, kterého se Mladá Boleslav
zúčastnila, proběhl s plzeňskou Škodovkou. Do
mužstva indiánů zamířil útočník Jan Dufek, opačným směrem se vydal forvard Matyáš Kantner.
Oba hokejisté se právě během vánočního duelu
v LOGSPEED CZ Aréně poprvé postaví proti svým
bývalým celkům, v nichž probíhající extraligovou
sezónu zahájili.

Před reprezentační přestávkou, kterou extraligu na
několik dní zastavil turnaj Channel One Cup, patřily
v ofenzivních statistikách Mladé Boleslavi příčky ve
spodních patrech tabulek. Bruslaři měli do zmíněné
pauzy pátý nejhorší útok soutěže, stejná pozice jim
patřila při pohledu na statistiky využití přesilových
her, Středočeši měli úspěšnost lehce přes 16 %.
S necelými 80 % ubráněných početních nevýhod se
Boleslav rovněž řadila k extraligovému podprůměru.
Bruslaři si však celkově vedli velice dobře v defenzivě.
Jejich obrana byla třetí nejlepší v celé soutěži, hned
po Třinci a Mountfieldu inkasovala nejméně branek.

Jak je vidno z uvedených jmen, které přibyli na
soupisku Středočechů, Bruslaři se velice snažili
o oživení a posílení ofenzivy. V útoku se totiž
Mladoboleslavským během probíhající sezóny
několikrát nevedlo, v dosavadních zápasech před
druhou reprezentační přestávkou nedokázali v šesti
případech ani jednou skórovat. V sedmi, pokud

V hráčských statistikách hokejisté Mladé Boleslavi
v probíhající sezóně příliš nevyčnívají. Velice citelná je ztráta šikovného útočníka a pravidelného
reprezentanta Davida Šťastného, který v posledních
letech vždy táhl ofenzivu Bruslařů kupředu. Letos
však Šťastného trápí zranění, a proto forvard odehrál
v aktuálním ročníku jen 13 zápasů.

Poslední zápasy soupeře
31. kolo: HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
Branky a nahrávky: 37. V. Tomeček (Kusko), 46. Klimek (J. Káňa, Krejčí), 47. Kusko (Klimek,
Rašner) – 18. Ševc (Pospíšil), 31. Kelemen (Lunter), 39. J. Stránský (Pýcha), 50. Bičevskis
(Pýcha).
32. kolo: BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 7. Pospíšil (P. Kousal, Ševc), 38. Lintuniemi (Kelemen) – 6. Říčka
(Cienciala), 18. J. Kolář (Paulovič, Hecl), 22. Paulovič (Hecl, J. Kolář), 33. Blümel (Hecl,
Paulovič).
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Tři hvězdy soupeře
BK Mladá Boleslav
Pavel Kousal
Odchovanec Jihlavy, který se po štacích v zámořských soutěžích
vydal zpět do České republiky, kde již pátým rokem obléká dres
mladoboleslavských Bruslařů. Třiadvacetiletý Pavel Kousal,
bývalý mládežnický reprezentant, se každou sezónou stává
větší oporou a důležitější postavou ofenzivy Středočechů.
V uplynulém ročníku už se dostal přes hranici 20 nasbíraných
kanadských bodů, pokořit by ji měl i letos díky svým dosavadním výkonům. Právě za ně byl Kousal v probíhající sezóně
nominován do národního týmu na turnaj Karjala.

Jakub Kotala
Zajímavé jméno v bruslařském útoku. Jakub Kotala, pětadvacetiletý útočník, se v aktuální sezóně poprvé v kariéře stabilně
probojoval do extraligy, v předchozích letech pendloval mezi
druhou nejvyšší soutěží a celky Mladé Boleslavi a Olomouce.
Skvělé výkony předváděl v Havířově, svůj um si letos přenesl
také do týmu Středočechů. Mezi Mladoboleslavskými byl
Kotala před reprezentační přestávkou nejlepším střelcem
mužstva a druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

Jan Růžička
Mladoboleslavský rodák a odchovanec klubu, který v extralize
během své dosavadní kariéry nastupoval pouze v barvách
Bruslařů. V loňském play off byl Jan Růžička velkou oporou
středočeského celku, stejně tak je tomu i v probíhající sezóně.
Mladá Boleslav sice nemá jasně danou jedničku do brankoviště, Růžička se pravidelně střídá s parťákem Krošeljem,
pokud se ale do hry dostane, předvádí výborné výkony.
Statisticky Jan Růžička patří k lepším gólmanům v extralize.

Blafák
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VESELÉ
VÁNOCE
A VÍTĚZNÝ
NOVÝ ROK
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Tabulka

Soupisky
HC Škoda Plzeň

Poř.
1.

Klub
HC Oceláři Třinec

B
68

2.

Mountfield HK

62

3.

HC Dynamo Pardubice

59

4.

HC Škoda Plzeň

54

5.
6.
7.
8.
9.
9.

HC VÍTKOVICE RIDERA
HC Kometa Brno
BK Mladá Boleslav
HC Sparta Praha
HC Motor České Budějovice
HC VERVA Litvínov

48
47
47
45
41
41

11.

HC Olomouc

41

12.

Bílí Tygři Liberec

39

13.

HC Energie Karlovy Vary

35

14.

Rytíři Kladno

25

15.

PSG Berani Zlín

20
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#

Jméno a příjmení

Post Věk

Výška

Váha Hůl

39 Dominik Pavlát

B

22

187

80

L

32

B

26

190

80

L

49 Vojtěch Budík

O

23

185

92

L

51

Dominik Graňák

O

38

181

80

L

5

David Jiříček

O

18

191

80

P

97

Lukáš Kaňák

O

24

174

74

L

4

Jakub Kindl

O

34

191

98

P

16

Vladimír Kremláček

Miroslav Svoboda

O

19

183

77

L

65 David Kvasnička

O

22

178

82

L

22

Viktor Lang

O

26

192

96

L

27

Václav Adamec

Ú

19

174

75

L

96 Ludwig Blomstrand

Ú

28

188

102

L

80 Michal Bulíř

Ú

30

187

82

L

44 Jan Dufek

Ú

24

183

83

L

17

Martins Dzierkals

Ú

24

181

84

L

88 Petr Kodýtek

Ú

23

168

70

L

66 Filip Kuťák

Ú

25

179

79

L

67

Ú

20

180

78

P

Martin Lang

82 Sebastián Malát

Ú

19

184

83

L

95 Marcel Marcel

Ú

18

194

98

L

86 Tomáš Mertl

Ú

35

175

82

L

89 Pavel Musil

Ú

29

181

78

L

87

Filip Přikryl

Ú

20

185

77

L

84 Jan Schleiss

Ú

27

177

81

P

73

Jan Slanina

Ú

18

187

81

L

10

Dominik Soukup

Ú

18

187

75

L

42

Filip Suchý

Ú

23

173

76

L

12

Gustaf Thorell

Ú

31

181

87

L

Hlavní trenéři: Václav Baďouček, Miloš Říha

Soupisky
HC Kometa
Brno

BK Mladá
Boleslav
#

Jméno a příjmení

#

Jméno a příjmení

37

Gašper Krošelj

Post Věk
B

34

Výška
189

Váha Hůl
89

L

33

Lukáš Klimeš

33

Jan Růžička

B

24

185

87

L

36 Jakub Sedláček

40 Marek Schwarz

30 Matej Tomek

Post Věk

Výška

Váha Hůl

B

27

184

88

L

B

31

175

78

L

B

35

180

86

P

B

24

191

82

L

1

Marek Stuchlík

B

18

190

86

L

7

Tomáš Bartejs

O

29

180

87

L

17

David Bernad

O

27

178

77

L

8

Marek Ďaloga

O

32

194

93

L

20 Mitchell Fillman

O

31

189

92

P

29 Patrik Fajmon

O

18

182

74

P
L

3

Adam Jánošík

O

29

180

83

L

28 Lukáš Forman

O

27

185

77

8

Sebastian Jasečko

O

18

185

88

P

24

O

35

182

95

L

6

Karel Křepelka

O

18

185

88

P

93 Rhett Holland

O

27

188

98

P

10

Alex Lintuniemi

O

26

192

105

L

4

Radek Kučeřík

O

19

184

97

L

7

David Moravec

O

18

182

86

L

22

Dalimil Mikyska

O

22

185

92

L

19

Martin Pláněk

O

30

179

86

P

25

Vladimír Roth

O

31

188

94

P

12

Jan Sedláček

L

Michal Gulaši

Pavel Pýcha

O

25

184

81

L

11

O

19

174

72

55 Martin Ševc

O

40

183

87

L

90 Martin Dočekal

Ú

30

193

102

L

4

Petr Šidlík

O

27

182

90

L

92 Petr Holík

Ú

29

172

76

L
P

85 Dominik Vacík

O

19

177

78

P

16

Ú

23

188

90

96 Maris Bičevskis

Ú

30

180

80

L

89 Pavel Jenyš

Luboš Horký

Ú

25

192

95

L

28 Valentin Claireaux

Ú

30

180

87

P

72

Andrej Kollár

Ú

21

187

86

P
P

15

Jan Eberle

Ú

32

183

78

L

27

Petr Kratochvíl

Ú

24

175

80

22

Tomáš Fořt

Ú

29

186

92

L

13

Michal Krištof

Ú

27

176

72

L

24

Jan Grim

Ú

21

177

80

L

18

Brandon Magee

Ú

27

175

84

P

63 Matyáš Kantner

Ú

23

192

91

L

13

Jakub Malý

Ú

19

180

74

L

21

Miloš Kelemen

Ú

22

187

95

L

28 Erik Meluzín

Ú

19

184

86

L

25

Tomáš Knotek

Ú

31

185

82

L

88 Peter Mueller

Ú

33

189

90

P

27

Jakub Kotala

Ú

25

188

91

L

44 Davi Ostřížek

Ú

31

191

91

L

23

Pavel Kousal

Ú

23

183

88

L

98 Radovan Pavlík

Ú

23

178

78

L

47

Mário Lunter

Ú

27

182

88

L

61

Ú

34

188

88

L

46 Ondřej Najman

Ú

23

187

98

L

94 Jan Süss

Ú

22

185

80

L

93 Vojtěch Polák

Ú

17

179

86

P

9

Eduard Šalé

Ú

16

186

76

L

78

Tomáš Pospíšil

Daniel Rákos

Ú

34

183

84

P

15

Tomáš Šoustal

Ú

24

188

96

P

36 Jan Půček

Ú

18

185

77

L

81

Tomáš Vincour

Ú

30

191

100

P

69 Adam Raška

Ú

27

180

85

L

26 Martin Zaťovič

Ú

36

180

93

L

91

Ú

31

178

88

P

38 Adam Zbořil

Ú

26

171

86

L

29 David Šťastný

Ú

28

187

90

L

49 Jan Závora

Ú

19

184

85

P

Jan Stránský

Trenéři: Radim Rulík, Pavel Patera

Hlavní trenér: Jiří Kalous
Blafák
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Představení soupeře
HC Kometa
Brno
Brněnská Kometa zažívá v aktuální sezóně celkem
divoké časy. Jihomoravskému týmu se nevyhnuly
nevydařené série, ale i povedené šňůry se zápasy,
kdy tým úspěšně bodoval, ty v poslední době
u mužstva převládaly, změny jak v hráčském kádru,
tak i úpravy ve složení trenérského štábu. Brno má
každoročně jen ty nejvyšší cíle, ke kterým se chce
co nejvíce přiblížit i v aktuálním ročníku.

15
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V průběhu prosince, kdy se Kometa nacházela ve
spodní části tabulky a týmu se nedařilo herně ani
výsledkově, přišla zajímavá novinka. Jiří Kalous,
hlavní trenér mužstva, a Libor Zábranský, majitel
klubu, se vzájemně domluvili, že druhý jmenovaný posílí trenérský štáb Brna. To vše se událo na
žádost hlavního kouče, jak Jiří Kalous prozradil pro
hokej.cz: „Požádal jsem Libora Zábranského, jestli

by nerozšířil realizační tým a nepřidal se k nám na
střídačku. Libor na to přistoupil, půjde nám pomoct.“
Zábranský, který na střídačce Komety působil již
v předchozích sezónách, se tak vrátil přímo do zápasového dění mezi hráče, které se svými kolegy opět
začal dirigovat při hře. Efekt se dostavil záhy. Tento
impuls Brnu prospěl, jak se zdálo, protože mužstvo
v prvních dvou duelech se Zábranským v zádech
porazilo za tři body České Budějovice i Litvínov.
Po těchto úspěších však přišly dva nezdary, během
kterých Kometa nestačila na Vítkovice a královéhradecký Mountfield. A bylo opravdu zle, Libor
Zábranský si po prohrách nebral servítky a pro
média si přichystal ostřejší prohlášení. „Je to jako
noc a den. Z mého pohledu je to jen o hráčích,
o ničem jiném. Buď budou plnit, co jim říkáme,
nebo půjdou pryč a nechám hrát mladé,“ prohlásil
Zábranský po utkání s Hradcem Králové pro hokej.
cz. A zároveň dodal: „Umístění, kde momentálně
jsme, je dehonestující pro všechny Brňáky a jižní
Moravu. Nedokázal jsem si nikdy představit to, že
budeme v tabulce takhle nízko.“
Po těchto výrocích přišla zatím poslední změna
v kádru Komety, trejd útočníků mezi Brnem a Zlínem.
Do týmu Beranů odešel Alexandre Mallet, opačným
směrem zamířil brněnský odchovanec Adam Zbořil.
Ještě předtím se s jihomoravským celkem rozloučil
slovenský forvard Marcel Haščák, který sice tým
Komety posílil před probíhající sezónou, ale ještě
v jejím průběhu zvolil návrat do své rodné země.
Brno představilo i novou tvář do brankoviště, kam

přišel zkušený gólman Jakub Sedláček. Ten v probíhajícím ročníku odváděl solidní výkony v Olomouci,
poté se ale přesunul na jih Moravy.
Rázný proslov Libora Zábranského a všemožné
přeskupování v sestavě Brna, které se delší dobu
muselo obejít bez zraněného útočníka Petra Holíka, důležité postavy ofenzivy Komety, opravdu
zabralo. Jihomoravané díky pěti vítězstvím za sebou
začali stoupat vyrovnanou tabulkou. „Musíme dál
pracovat, každý musí vědět, co bude dělat a jakou
má v mančaftu pozici. Je to jenom o práci a o tom,
že každý plní to, co má,“ prozradil Martin Zaťovič,
kapitán týmu, pro hokej.cz po sérii vyhraných duelů.
V týmových statistikách bychom Kometu před
druhou reprezentační přestávkou v sezóně nenašli
na předních místech. Ve výčtu, který ukazuje nejlépe střílející týmy Tipsport extraligy, patřila Brnu
průměrná pozice, podobně na tom byli Jihomoravané i s úspěšností využití přesilovek. V podílu
ubráněných oslabení pak hokejisté Komety zapsali
úspěšnost jen lehce přes 75 %, v tomto ohledu jim
patřilo jedno z nejhorších míst v extralize. Před
pauzou pak bylo Brno jednoznačně nejslušnějším
týmem celé soutěže. Pro porovnání – nejtrestanější
Kladno obdrželo za prakticky stejný počet zápasů
o 130 trestných minut více než Kometa. V hráčských statistikách týmu vládne fantom Mueller,
ke kterému se přidali také produktivní útočník
Krištof a střelec Horký, o všech třech ještě bude
řeč. Zlepšená čísla si připsal gólman Tomek, skvělé
statistiky si po příchodu z Olomouc udržoval také
brankář Sedláček.

Poslední zápasy soupeře
31. kolo: HC Kometa Brno – HC Energie Karlovy Vary 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 27. Vincour (Krištof, P. Mueller), 28. Vincour (Krištof, P. Mueller),
31. P. Mueller (Zaťovič) – 29. Černoch (Kohout, Pulpán), 58. Hladonik.
32. kolo: HC Kometa Brno – PSG Berani Zlín 2:1p (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 16. P. Mueller (Zaťovič, Gulaši), 61. A. Zbořil (Ďaloga) – 46. O. Němec
(Mallet, Suhrada).

Blafák
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Tři hvězdy soupeře
HC Kometa Brno
Michal Krištof
Velká předsezónní trefa pro ofenzivu Komety. Michal Krištof,
osmadvacetiletý rodák z Nitry, který má bohaté zkušenosti ze
slovenské reprezentace, v jejímž dresu se představil na světových šampionátech i olympijských hrách, poslední roky strávil
ve finské nejvyšší soutěži. Bodově se útočníkovi vedlo slušně,
pro aktuální ročník si ho tak do svých řad vyhlédlo Brno. Krištof
se v jihomoravském kádru zabydlel hodně rychle, pravidelně
sbírá body, do statistik se mu daří zapisovat hlavně asistence.

Luboš Horký
Čtyřiadvacetiletý rodák ze Znojma, který hokejově vyrůstal
v brněnské Kometě, zažívá v aktuální sezóně zatím velmi
dobré střelecké období. Luboš Horký, který v uplynulých ročnících kromě mužstva z Brna pendloval i mezi týmy Pardubic
či Třebíče, si již během listopadu mohl do svých statistik
zaznamenat střelecky nejúspěšnější sezónu v kariéře. A své
konto s góly může forvard Horký samozřejmě navyšovat ve
velkém množství zápasů, jež zbývají do konce základní části.
Kometa je za svého střelce, který se v aktuálním ročníku
probojoval i na turnaj Karjala, moc ráda.

Peter Mueller
Nepostradatelný a stěžejní forvard pro tým brněnské Komety.
Peter Mueller, třiatřicetiletý útočník, který má velké zkušenosti
z NHL a v minulosti se v dresu Spojených států amerických
zúčastnil i mistrovství světa, ani v aktuálním ročníku nepolevuje a nemíní přestat s pravidelným bodovým přínosem
týmu. V Brně letos Mueller plní roli asistenta kapitána, díky
svému přehledu je nejsilnější zbraní během přesilových
her Komety, a kromě přesných zásahů poctivě sbírá také
přihrávky na góly spoluhráčů. I letos bude Mueller bojovat
o titul nejproduktivnějšího hráče tuzemské nejvyšší soutěže.
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Plzeňský dorost
Dorost míří do nadstavby,
play off má jisté již nyní!
Nejen A tým bojuje o nejvyšší příčky a v dlouhodobé
části soutěže se počet odehraných duelů překlopil
do druhé poloviny. Podobně jsou na tom i oba celky
Akademie. Dorost postoupil do nadstavby, junioři
nadále vévodí své soutěži.
Dorostenci mají za sebou první fázi extraligy, ve které
si vedli skvěle. Ze tří desetičlenných skupin totiž do
nadstavby postoupil vždy jen čtyřlístek nejlepších
a indiáni mezi nimi nechybí! Z tabulky Západ se
kvalifikovali modrobílí ze druhého místa, když o jediný
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bod zaostali za Mladou Boleslaví, za sebou naopak
nechali další postupující Liberec a Karlovy Vary.
Velkým plusem postupu je i fakt, že všech dvanáct
celků má již nyní jisté play off. K nim se ještě přidají nejlepší z těch celků, které zůstaly na horších
pozicích. Ty ovšem zároveň bojují doslova o přežití
v nejvyšší soutěži, protože díky letošnímu zužování
počtu účastníků jich až osm může padnout o patro
níže – šest klubů padá přímo, dva budou hájit svou
příslušnost v baráži.

Plzeň se však může dívat pouze dopředu, s jistotou
vyřazovacích bojů v zádech nyní v nadstavbě bojuje
o nejlepší možnou výchozí pozici do play off. Novinkou je také skutečnost, že odpadá v této kategorii
tradiční finálové Mistrovství ČR, ale o mistrovském
titulu bude rozhodovat standardní formát play off.
Konkrétně osmifinále je naplánované na dvě vítězná
utkání, čtvrtfinále a semifinále na tři vítězné duely
a finále dokonce na čtyři vítězné souboje. Nejpozději
by měl být mistr znám v polovině dubna. V plánu je
i série na dva vítězné duely o celkový bronz mezi
poraženými semifinalisty.
V první fázi soutěže svěřenci Petra Kořínka odehráli
osmnáct utkání a pouze dvakrát nebodovali! Nejvyšší
výhru si Škoda připsala v pátém kole, kdy na svém
ledě přejela otloukánka skupiny PZ Kladno málo
vídaným výsledkem 15:0. Z osmnácti zápasů Plzeň
vstřelila hned čtyřikrát deset a více branek, jednou
toto řádění odnesl dokonce na svém ledě i Liberec.
„První polovina byla z naší strany velice slušná, v té
druhé jsme měli menší krizi,“ ohlíží se plzeňský lodivod.
Modrobílí hokej baví na všech frontách a dorostenci
nejsou výjimkou. Nejlepší ze všech byla Plzeň ve
vstřelených brankách, průměrně vsítila v utkání
5,5 gólu. Úspěšnost střelby měla téměř čtrnáct
procent, zároveň Škodovka dokázala využít každou
čtvrtou početní výhodu, přitom myslela i na zadní
vrátka, ve hře v oslabení byla třetí.

Nejproduktivnějším hráčem plzeňského mužstva byl
čtrnáctiletý Adam Benák, který při své premiérové
sezóně v kategorii dorostu posbíral v osmnácti
duelech skvělých 34 bodů (15+19). Celkově v soutěži
mladému plzeňskému hráči patřila čtvrtá pozice, na
první místo ztratil Benák šest bodů. Stejný hráč byl
zároveň i nejlepším střelcem plzeňského mužstva,
dvě trefy na něj ztratil Jan Kučera. V brankovišti
se objevili dva gólmani. Třináct duelů odchytal
Daniel Jansa, pět Tomáš Mečl. První jmenovaný
inkasoval průměrně 2,19 branek na zápas s celkovou
úspěšností 91,59 %. Mečl všech pět svých zápasů
dovedl do vítězného konce, ve kterých lovil puk
ze své sítě pouze pětkrát.
Nyní tedy na modrobílé čeká dvacet zápasů, ve
kterých se čtyřikrát popasují s pražskou Slavií
i Spartou, karlovarskou Energií, libereckými Tygry
a mladoboleslavskými Bruslaři. „Těšíme se na to,
teď nás budou čekat jenom kvalitní soupeři. Naším
cílem je podávat vyrovnané výkony se vzestupnou
tendencí a prezentovat se určitým stylem hokeje.
Základem je, že hráči musejí chtít každý zápas
vyhrát,“ říká trenér Petr Kořínek.
A jeho tým již stihl v nově vytvořené skupině
čtyři zápasy, další je čekají až v lednu roku 2022.
Bilance je zatím vyrovnaná, vítězství přišlo v utkání
s Energií a Libercem, naopak nezdar se Slavií
a v Mladé Boleslavi.
Blafák
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