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Načtěte QR kód 
v aplikaci mobilního 

bankovnictví a přispějte.

DĚKUJEME!

25. 1. od 17:30
HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE

27. 1. od 17:30
HC DYNAMO PARDUBICE
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HC OLOMOUC
LOGSPEED CZ Aréna Plzeň
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Tabulka

k 17. 1. 2022

Poř. Klub B

1. HC Oceláři Třinec 81

2. Mountfi eld HK 81

3. HC Dynamo Pardubice 76

4. HC Škoda Plzeň 65

5. HC VÍTKOVICE RIDERA 63

6. HC Motor České Budějovice 59

7. HC Kometa Brno 59

8. Bílí Tygři Liberec 59

9. BK Mladá Boleslav 57

10. HC Sparta Praha 56

11. HC VERVA Litvínov 51

12. HC Olomouc 51

13. HC Energie Karlovy Vary 45

14. Rytíři Kladno 33

15. PSG Berani Zlín 25



Petr Vojan,
vedoucí Regionální plzeňské 
hokejové akademie
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Dobrý den, 
zdravím všechny příznivce plzeňského mládež-
nického hokeje. Dovolte mi malou rekapitulaci 
dosavadní sezóny a něco málo z toho, co nás 
čeká. Ziskem titulu Akademie roku Českého 
hokeje jsme se dostali pod „drobnohled“ nejen 
široké veřejnosti, ale i  té odborné, hokejové. 
Jsem proto nesmírně rád, že se našim mládež-
nickým týmům opět velmi daří. Patří, a nutno 
podotknout, že již dlouhodobě, k nejužší špičce 
v republice. Junioři vedou tabulku od začátku 
soutěže, kdy měli neuvěřitelnou šňůru patnácti 
vítězství v řadě. Jistě tak míří do nadstavby, do 
které se kvalifi kuje pouze dvanáct nejlepších 
týmů z dvaceti. Týmy se následně rozdělí do 
tří skupin po čtyřech týmech, ze kterých teprve 
vzejde osm nejlepších pro play off. Velmi těžký, 
nutno poznamenat, že i možná zbytečně složitý, 
klíč k závěrečným bojům. Věřím, že to zvládneme 
a budeme opět bojovat o nejvyšší příčky. 

Dorost také postoupil z velmi těžké základní 
skupiny do nadstavby. Tím si s předstihem zajistil 
postup do 16členného play off. V dorostenecké 
soutěži je totiž jiný systém soutěže než v juni-
orce. Zápasy nadstavby tak slouží především 
k přípravě na závěr sezony, a to kondiční i herní. 
I v dorostu budeme chtít patřit k týmům, které 
promluví do závěrečných bojů. 

Tolik tedy k akademickým celkům. Co se žákov-
ského hokeje týká, mám radost z obrovského 
progresu deváté třídy, kterou již bereme jako 
jakýsi předstupeň akademie. Oproti předsezón-
ním očekáváním si vedou ve své soutěži skvěle, 
taktéž postoupili ze své základní skupiny do 
vyšší nadstavby. Tým se podařilo vhodně doplnit 
a věříme, že se porvou o postup na závěrečný 
turnaj o mistra ČR. Předtím je ale čeká ještě 
jedna velká akce, a to turnaj krajských výběrů, 
který se letos koná na severu Čech. I zde máme 
určitá očekávání směrem k závěrečným bojům. 

V nižších třídách stále klademe důraz hlavně 
na dlouhodobý rozvoj hráčů. Poslední lednový 
týden nás čeká náborová akce Pojď hrát hokej 
a doufám, že přijde spousta dětí a rodičů. Na 
akci se podílí mnoho lidí z našeho klubu, tak 
doufám, že výsledek jejich skvělé práce bude 
velké množství nových malých indiánků v brus-
ličce a základně. 

Na závěr mi dovolte malé přání. V posledních 
dvou týdnech začínají mužstva napříč republikou 
i soutěžemi padat do karantény, odkládají se 
zápasy. Doufám, že to není předzvěst něčeho 
špatného, co jsme už zažili a že letošní sezónu 
snad dokončíme bez výraznějších problémů.k 17. 1. 2022

Úvodní slovo
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#jagrteam
Výhradní distributor pro ČR

Oslavy 30 let od federálního finále 
v online prostoru:
V tomto roce náš klub oslaví 30 let od prvního finále, 
kterého jsme se zúčastnili v sezóně 1991/92, jež 
byla poslední federální. Zvažovali jsme, jak oslavy 
těchto kulatin pojmout, neboť se rozhodně jedná 
o jubileum, na které jsme právem hrdí. Bohužel 
vinou stále platných koronavirových opatření, které 
by nám velké oslavy ztěžovaly, jsme se rozhodli 
pro oslavu „pouze“ v online prostoru. Slibujeme 
ale, že bude nač se těšit! Využijeme náš oficiální 
facebookový profil i  youtube kanál pro video 
vzpomínky a na našich oficiálních stránkách zpro-
středkujeme rozhovory s přímými aktéry finálové 
série i s fanoušky, kteří zplna fandili na ochozech. 
A aby to stálo za to, oslavy potrvají celý únor!

S vámi, napřímo a osobně, si oslavy vynahradíme 
příští sezónu, co vy na to? To se totiž blíží první 
kulatiny, tedy desetileté výroční našeho prvního 
titulového večera. Psal se nedělní večer 21. dubna 

a Martin Straka vystřelil… To je ale příběh pro 
připomínku přesně za rok.

Jubilanti: 
Michal Bulíř v utkání v Chomutově proti Kladnu 
zaokrouhlil svůj střelecký účet na prozatímních 
150 gólů. Odchovanci Petru Kodýtkovi se blíží také 
půl-jubileum – schází mu pouhá jedna trefa, aby 
zaokrouhlil svůj prozatímní střelecký účet na čísle 
50. A forvardu Tomáši Mertlovi chybí k pokoření již 
opravdu úctyhodné mety – 700 startů v Tipsport 
extralize – pouhé tři zápasy. Kulatin by tak měl 
dovršit v duelu s Pardubicemi, pokud nedojde k ne-
předvídatelným okolnostem. (všechny údaje k 17. 1.)

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.

Novinky z klubu
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#jagrteam
Výhradní distributor pro ČR

Za svůj klub se rveme!
Obránce Lukáš Kaňák

Lukáš Kaňák patří mezi stálice plzeňské obrany. 
Bek s číslem 97 je sice odchovancem klatovského 
hokeje, ale do velkého hokeje se probojoval už 
v plzeňském týmu. V rozhovoru se dočtete, co to 
pro hráče znamená, i třeba to, jakému sportu bude 
na olympiádě fandit.

Lukáši, letošní sezóna začala nadějně – s plnými 
tribunami. Jak velkým zklamáním je proto zkrouhnutí 
na jeden tisíc diváků?
Byl to skvělý návrat do doby před kovidem. Okamžitě 
jsme to na ledě pocítili, bylo super, že lidi mohli 
chodit na stadion a byly plné tribuny. Atmosféra byla 
skvělá jak v Plzni, tak venku. Teď už je to zase takové 
smutné. Naši fanoušci se nás snaží podporovat, jak 
to jde. Kdo může, přijde na permanentku, a když si 
mohou koupit lístky jako v Chomutově, přijedou za 
námi, za to jsme jim moc vděční. (odmlčí se) Takhle, 
aspoň že ta tisícovka může chodit.

Více jsou ale slyšet jednotlivci se svými pokřiky či 
výkřiky. Slyšíte to?
Když někdo zakřičí do ticha nahlas, určitě si toho 
všimnete. Je to zase něco nového. (směje se) Dou-
fejme, že jednotlivce nebudeme dlouho slýchat, ale 
brzy to překřičí to hukot celého stadionu.

A co vy, Lukáši? Býváte v kabině také více slyšet 
s každým odehraným rokem za Plzeň?
To je normální vývoj. Už se snažíme, například s Pe-
trem Kodýtkem, mladší kluky vést, stejně jako nás 
vedli starší kluci, když my přišli do áčka a byli v jejich 
věku. Chceme, aby to v kabině fungovalo. Řekneme 
si k tomu své, abychom hráli nahoře, abychom hráli 
dobrý hokej. Uděláme pro to maximum.

Jak zapojíte cizince do dobrého fungování kabiny?
Když si povídají třeba Viktor, Ludwa a Gustaf 
švédsky v šatně, křiknu na ně, ať mluví česky, že 
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jsou v české kabině. (pousměje se) Ale to 
je spíš ze srandy. Samozřejmě, jsme jeden 
tým, bereme ohledy. Když si povídáme 
dohromady a máme mezi sebou některého 
z cizinců, mluvíme v angličtině. I když je 
tam někdo z kluků, který angličtinou tolik 
nevládne, tak mu pomůžeme, abychom se 
konverzace účastnili všichni.

Říká se, že odchovanci nebo dlouholetí 
hráči jednoho klubu necítí odpovědnost 
jen za tým, ale také za město.
Já to tak stoprocentně cítím. Na druhou 
stranu každý hráč by měl hrát naplno a srd-
cem za klub, kde má podepsáno. Osobně 
jsem nezažil nic jiného než hrát za klub, 
díky kterému jsem ve „velkém“ hokeji, ale 
myslím si, že to tak je. Že za domácí klub 
se rvete hlava-nehlava a každá prohra vás 
štve daleko víc a z každé výhry máte radost 
o to ještě víc.

Jako mladý tým máte i, řekněme, dlou-
hodobě daný styl hry – agresivní, brus-
livý, náročný. Což se příchodem nových 
trenérů a obměnou kabiny nezměnilo,
je to tak?
Snažíme se o to, chceme být nepříjemným 
soupeřem. Máme mladý tým a do našeho 
stylu hokeje patří hodně energie, hodně 
drajvu. 

Plzeň neměla ideální start do kalendářního 
roku 2022. Po čtyřech prohrách se z výhry 
radovala „až“ v Chomutově s Kladnem. Oproti 
tomu tým v prosinci šlapal na výbornou. 
Proč nastal takový obrat?
Nevím, čím by to mohlo být. Věděli jsme, 
že v lednu bude hodně utkání a že to bude 
klíčový měsíc v boji o čtyřku. Takže jestli 
jsme se sami dostali pod tlak? Navíc když 
se nám nepovedl jeden, dva zápasy a my se 
tím sundali dolů…Prostě přišla krize, kterou 
jsme letos kromě začátku během sezóny 
nepoznali. Když se jednou prohrálo, dvakrát, 
zareagovali jsme výhrou. Doufám, že jsme 
to proti Kladnu otočili.

Lukáš
Kaňák
POST: obránce
NAROZEN: 5. 3. 1997
VĚK: 24
VÁHA: 74 kg
VÝŠKA: 174 cm
HŮL: levá

Lukáš
Kaňák

 obránce
NAROZEN: 5. 3. 1997

74 kg
 174 cm

Hodně se nyní zasahuje do programu 
týmů ať už ze zdravotních důvodů, nebo 
plánovanými přesuny kvůli olympiádě. Vám 
vyhovuje vyšší zápasové tempo?
Za mě je lepší hrát tři zápasy týdně, to 
zcela určitě. Pokud hrajete pátek-neděle, 
připravujete se celý týden na páteční zápas. 
Máte den volna, to si zvládnete odpočinout. 
Když se hraje úterý-pátek-neděle, tlačíte to 
pořád před sebou. Příprava na soupeře, kratší 
trénink, kratší posilovna. Zápas a znova. 
Příprava… Víc to utíká. Když je méně zápasů, 
tréninky jsou náročnější a posilovny delší.

Strašně ale čas letí. Pamatuju si, že jsme 
nedávno natáčeli videa pro sociální sítě na 
Rudě a za čtyři měsíce jsme tam snad znovu. 
Pořád se něco děje, je hodně zápasů, hrozně 
to utíká. Tabulka je nahuštěná a většina 
z nás ji sleduje. Ale že bychom kalkulovali 
na to, na koho jít? Ještě by ani nemělo cenu. 
Rozdíly mezi týmy jsou malé, každé kolo tím 
může pořádně zamíchat.

Závěrem jen – blíží se zimní olympijské hry. 
Co si, pochopitelně mimo hokeje, pustíte 
v televizi?
Fandím biatlonu, tak ten určitě. A jinak budu 
sledovat asi sporty s českou účastí. Na olym-
piádu se těším!
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Soupisky

Hlavní trenér: Jaroslav Modrý

HC Motor 
České Budějovice

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

49 Dominik Hrachovina B 27 181 86 L

2 Jan Strmeň B 30 195 81 L

4 Kristofers Bindulis O 26 190 87 L

65 Martin Bučko O 21 190 89 P

25 Ivan Lytvynov O 21 179 77 L

27 Stuart Percy O 28 185 85 L

75 Jan Piskáček O 32 180 85 L

44 Petr Šenkeřík O 30 182 87 L

7 Jan Štencel O 26 177 80 L

17 David Štich O 32 189 105 L

90 Roman Vráblík O 31 188 85 L

24 Jindřich Abdul Ú 26 185 85 L

56 Martin Beránek Ú 20 185 83 L

25 Zdeněk Doležal Ú 28 181 90 P

77 Milan Gulaš Ú 36 178 82 P

79 Martin Hanzl Ú 28 181 79 L

11 Miroslav Holec Ú 34 183 84 L

10 Tomáš Chlubna Ú 19 190 86 P

8 Václav Karabáček Ú 26 185 85 P

12 Jiří Novotný Ú 38 188 92 P

33 Jiří Ondráček Ú 31 186 84 L

23 Lukáš Pech Ú 38 172 78 L

20 Matěj Toman Ú 21 180 82 L

22 Jakub Valský Ú 33 187 95 L

19 Matouš Venkrbec Ú 32 193 90 L

82 Michal Vondrka Ú 39 184 81 L

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

39  Dominik Pavlát B  22 187  80  L 

32  Miroslav Svoboda B  26 190  80  L 

49  Vojtěch Budík O  23 185  92  L 

14  Peter Čerešňák O  28 191  95  P 

51  Dominik Graňák O  38 181  80  L 

5  David Jiříček O  18 191  80  P 

97  Lukáš Kaňák O  24 174  74  L 

4  Jakub Kindl O  34 191  98  P 

16 Vladimír Kremláček 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  Martin Lang Ú 20 180  78  P 

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 

HC Škoda Plzeň

Hlavní trenéři: Václav Baďouček, Miloš Říha
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Soupisky

Hlavní trenér: Richard Král

HC Dynamo 
Pardubice

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

43 Dominik Frodl B 25 181 79 L

35 Milan Klouček B 23 192 91 L

30 Jakub Soukup B 27 181 85 L

77 Michal Hrádek O 19 187 88 P

27 Tomáš Jelínek O 20 183 88 P

29 Jan Kolář O 35 190 92 L

33 Jan Košťálek O 26 183 89 P

2 Juraj Mikuš O 33 194 92 L

55 Dennis Robertson O 30 184 95 L

– Jurij Sergijenko O 26 184 90 L

14 Ondřej Vála O 23 194 97 L

34 Jan Zdráhal O 30 187 95 L

24 Lukáš Anděl Ú 24 175 81 L

18 Matěj Blümel Ú 21 181 90 L

36 Anthony Camara Ú 28 184 87 L

81 David Cienciala Ú 26 183 94 L

70 Marek Hecl Ú 24 176 77 L

19 Filip Koffer Ú 20 177 77 L

90 Robert Kousal Ú 31 185 91 L

88 Denis Kusý Ú 24 178 80 P

83 Ondřej Matýs Ú 22 186 77 L

25 Adam Musil Ú 24 190 97 P

67 Matej Paulovič Ú 27 190 95 P

86 Michal Pochobradský Ú 22 195 101 L

44 Patrik Poulíček Ú 28 182 84 L

71 Ondřej Rohlík Ú 20 185 75 L

23 Ondřej Roman Ú 32 181 84 P

62 Robert Říčka Ú 32 186 86 P

22 Tomáš Urban Ú 19 181 83 L

Hlavní trenéři: Zdeněk Moták, Jan Tomajko

HC Olomouc

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

42 Branislav Konrád B 34 188 84 L

29 Jan Lukáš B 28 183 77 L

31 Jan Špunar B 17 191 84 L

48 Tomáš Černý O 24 183 88 P

6 Tomáš Dujsík O 29 185 87 P

66 Šimon Groch O 18 190 94 L

– Matúš Hlaváč O 20 177 81 L

7 Lukáš Mareš O 22 184 84 L

23 Jiří Ondrušek O 35 186 87 L

27 Alex Rašner O 25 181 86 L

4 Adam Rutar O 20 185 84 P

14 Dalibor Řezníček O 30 183 85 L

3 David Škůrek O 28 196 111 P

51 Jan Švrček O 35 187 87 L

92 Tomáš Valenta O 29 184 97 L

72 Jan Bambula Ú 21 177 73 L

24 Vilém Burian Ú 33 194 94 L

17 Tobiáš Handl Ú 19 196 95 L

9 Jan Káňa Ú 30 178 84 L

61 Lukáš Klimek Ú 35 187 90 L

12 Jan Knotek Ú 34 187 95 L

81 Petr Kolouch Ú 30 186 84 L

46 David Krejčí Ú 35 183 85 P

71 Lukáš Kucsera Ú 30 181 88 P

22 Michal Kunc Ú 21 184 85 L

91 Silvester Kusko Ú 26 182 88 L

73 Joshua James Mácha Ú 19 185 76 P

7 Daniel Ministr Ú 19 186 84 L

19 Lukáš Nahodil Ú 33 184 83 P

88 Jakub Navrátil Ú 22 185 80 L

57 Rostislav Olesz Ú 36 186 97 L

41 Petr Strapáč Ú 32 181 88 L

15 Matěj Tomajko Ú 19 176 77 L

18 Vojtěch Tomeček Ú 27 184 87 P

Soupisky
HC Dynamo 
Pardubice

# Jméno a příjmení Post

43 Dominik Frodl B

Milan Klouček

Váha Hůl

79 L

91 L

HC Olomouc

# Jméno a příjmení Post

42 Branislav Konrád

29 Jan Lukáš



O KAPKU 
LEPŠÍ 
HOKEJ

Zapojte se svojí kapkou do 3. ročníku společného projektu hokejového hnutí 
a Nadačního fondu Kapka naděje, a pomozte tak dětským pacientům v boji 
s leukémií. Dobrých skutků můžete udělat několik. Vydražit v aukci dres, 
zakoupit si oranžovou stužku, poslat dárcovskou SMS zprávu nebo přispět 
prostřednictvím svého mobilního bankovnictví. 

DMS KAPKANADEJE 30       

DMS KAPKANADEJE 60       

DMS KAPKANADEJE 90      

Načtěte QR kód 
v aplikaci mobilního 
bankovnictví.

DĚKUJEME!CENA DMS JE 30, 60 NEBO 90 KČ, NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE OBDRŽÍ 29, 59 NEBO 
89 KČ.VÍCE NA WWW. DARCOVSKASMS.CZ. SLUŽBU DMS PROVOZUJE FÓRUM DÁRCŮ. 
TECHNICKY ZAJIŠŤUJE ATS PRAHA.

DMS posílejte vždy na číslo: 

87 777
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87 777
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Jihočeský klub, který mohutně posiloval před 
startem aktuálního extraligového ročníku, ale byl 
na přestupové poli velmi aktivní i v jeho průběhu, 
zažívá momentálně dobré časy. Kádr Motoru, jenž 
je napěchovaný zkušenými hokejisty, si sedl. Čes-
ké Budějovice hlavně na konci uplynulého roku 
a zkraje toho aktuálního zachytily opravdu velice 
solidní formu. Celá řada výher posunula mužstvo 
do horních pater tabulky.

Od poloviny prosince do půlky ledna si Motor 
připsal celkem sedm výher v základní hrací době 
z devíti odehraných utkání. Celku se dařilo získávat 

zápasy jak na stadionech soupeřů, tak i na domá-
cím kluzišti. V tomto období byly zvláště cenné 
vysoké výhry z Pardubic a ledu Sparty, ale třeba 
i těsné vítězství 2:1 proti Mladé Boleslavi. V něm 
týmy nastoupily v retro dresech a Českobudějovičtí 
o hubené výhře rozhodli trefami v předposlední 
a poslední minutě hrací doby.

Kromě týmových úspěchů a bodových příspěvků do 
tabulky dosáhli dva útočníci Motoru na významnou 
metu v kariéře. Milan Gulaš, kapitán Českých Bu-
dějovic, a Lukáš Pech, zkušený forvard jihočeského 
celku, vstoupili do Klubu střelců deníku Sport. Aby 

HC Motor 
České Budějovice

Představení soupeře
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40. kolo: HC Sparta Praha – HC Motor České Budějovice 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Branky a nahrávky: 15. R. Horák (Chlapík, Sobotka) – 27. Z. Doležal (J. Ondráček, Šenkeřík), 
37. Valský (Holec), 40. Pech (Vondrka, Z. Doležal), 47. Pech (Percy, Gulaš), 50. Piskáček 
(Šenkeřík).

29. kolo: HC Motor České Budějovice – Bílí Tygři Liberec 5:4 (2:1, 3:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 13. Gulaš (Šenkeřík, Piskáček), 16. Piskáček (Pech, J. Ondráček),  
21. Z. Doležal (Pech), 39. Karabáček (Piskáček, M. Hanzl), 40. Vondrka (Gulaš, Pech)  
– 8. Ordoš (M. Ivan, M. Zachar), 52. Ordoš (Gríger), 54. M. Zachar (M. Ivan), 58. Rychlovský 
(Faško-Rudáš).

Poslední zápasy soupeře

se hokejista do tohoto výjimečného spolku pro-
bojoval, musí v české nejvyšší soutěži a národním 
týmu nastřílet 250 gólů. 

Na tuto metu dosáhl Pech ve zmiňovaném utkání 
na Spartě, které Motor vyhrál 5:1. V mužstvu Pražanů 
strávil Lukáš Pech velkou část své kariéry a celou 
řadu gólů si připsal právě v rudém dresu. Forvard 
v duelu zaznamenal dvě trefy, jež potřeboval pro 
vstup do Klubu střelců. „Je moc hezké se dostat mezi 
nejlepší střelce. Že to vyšlo zrovna proti Spartě, je 
opravdu nádherný pocit,“ řekl Pech pro web hokej.
cz. On i Gulaš následně převzali křišťálové puky jako 
připomínku dosažené mety 250 vstřelených branek.

Tým Českých Budějovic však samozřejmě není pouze 
o Gulašovi a Pechovi. V ofenzivě jsou nesmírně 
platní i další hokejisté, jako například Abdul, Hanzl, 
Vondrka, Ondráček, Valský či veterán Novotný, který 
si v dresu Motoru i nadále prodlužuje svou bohatou 
kariéru. Jihočeši mohou opět počítat také se služ-
bami střelce Zdeňka Doležala. Ten po skvělé minulé 
sezóně přestoupil do Sparty, v průběhu té aktuální 
však z Prahy zamířil zpět do českobudějovického 
týmu výměnou za útočníka Voženílka. V obraně se 
Motor spoléhá hlavně na produktivního Šenkeříka, 
jenž řídí z modré čáry přesilovky týmu, nebo na 
další zkušené borce, jimiž jsou Piskáček či Percy. 
Všem kryje záda gólman Hrachovina, který se dá 
překonat jen těžko, když má svůj den.

Při pohledu na týmové statistiky lze zjistit, že České 
Budějovice po téměř čtyřiceti odehraných zápa-
sech v aktuální základní části v žádné z kategorií 
významně nezářily, ale také výrazně nepropadávaly. 
V oblasti nastřílených gólů patřil Motor za zmíněné 
období k lepšímu extraligovému průměru, ve výčtu 
obdržených gólů na tom pak byl ještě lépe, když 
mu patřila pozice v elitní pětce mužstev s nejnižším 
počtem inkasovaných branek. V oblasti proměňování 
přesilových her na tom Jihočeši i přes svou nabitou 
ofenzivu nebyli tak zářivě, s 18 % využitých početních 
výhod jim patřila podprůměrná příčka. Oslabení měli 
Českobudějovičtí velmi solidní, dokázali ubránit přes 
80 % početních nevýhod. Motor se všeobecně řadí 
k nejslušnějším a nejméně vylučovaným týmům 
aktuálního ročníku. Po 37 odehraných duelech 
se jednalo o jediný tým, který v nynější sezóně 
obdržel v duelech výhradně a pouze menší, tedy 
dvouminutové, tresty.

V hráčských statistikách vládnou dva útočníci, 
o kterých již byla, a  ještě bude řeč. Lukáš Pech 
a Milan Gulaš se drží v popředí produktivity týmu 
i celé extraligy. Za touto dvojicí bychom v mužstvu 
Budějovic našli mezeru, nicméně řada hráčů si drží 
svou výkonost a body sbírá celkem pravidelně. 
Brankář Dominik Hrachovina je jasnou jedničkou 
týmu, svého kolegu Strmeně pouští do brankoviště 
jen minimálně. Úspěšnost zákroků si Hrachovina 
držel kolem 91 %.  
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Tři hvězdy soupeře
HC Motor České Budějovice

Milan Gulaš
Nejen vstup do Klub střelců, ale také potvrzení produktivních 
výkonů z předchozích extraligových sezón. Milan Gulaš se drží díky 
svým trefám a asistencím v popředí kanadského bodování české 
nejvyšší soutěže. Ačkoliv se do nominace na zimní olympijské 
hry v Pekingu neprobojoval a kapitolu v národním týmu má dle 
svých slov uzavřenou, na posledním turnaji v rámci Euro Hockey 
Tour patřil Gulaš společně s Janem Kovářem k nejlepším hráčům 
české reprezentace. Nyní už se kapitán Motoru může soustředit 
výhradně na rozehraný ročník s Jihočechy.

Lukáš Pech
V osmatřiceti letech zažívá Lukáš Pech během svého třetího 
extraligového angažmá jeden z nejlepších ročníků kariéry. Po 
příchodu do Českých Budějovic se v mužstvu Motoru adapto-
val velice rychle, díky svým zkušenostem a šikovnosti může 
být pro Jihočechy trumfem v rozhodujících duelech letošní 
sezóny. U Pecha převládají nasbírané asistence, nemá však 
problém ani se střílením gólů, jak již v probíhajícím ročníku 
několikrát dokázal. Pokud si udrží tempo, může zaútočit na 
své bodové maximum z jedné extraligové základní části. 

Jindřich Abdul
Pětadvacetiletý útočník zažívá letos svou premiérovou ex-
traligou sezónu. Jindřich Abdul zamířil do Českých Budějovic 
jako jedna z největších posil do ofenzivy z KHL, kde vsetínský 
rodák a bývalý mládežnický reprezentant strávil uplynulý 
ročník v dresu Čerepovce. Kvůli zranění však odehrál jen 
zlomek sezóny, nemohl tak navázat na předchozí ročníky, kdy 
se mu bodově dařilo velice dobře na Slovensku. Abdul nyní 
předvádí své produktivní umění také v Českých Budějovicích. 
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Nabitý pardubický tým zatím v aktuální extraligové 
sezóně šlape velmi dobře. Klub s nemalými ambicemi 
se po velkém posilování, které proběhlo před startem 
nynějšího ročníku, stále drží v nejvyšších patrech 
tabulky, stabilně se zabydlel v elitní trojce. Zápasy 
Dynama bývají velmi zajímavé, východočeský celek 
pravidelně sbírá body za povedené výhry, ale také 
za vydřená vítězství. Kolem Pardubic je zkrátka velmi 
rušno, a to prakticky ve všech směrech.

Zkraje letošního roku zastihla fanoušky Dynama 
i celou hokejovou veřejnost nečekaná zpráva, že 
v mužstvu Pardubic končí kapitán Jakub Nakládal. 
Zkušený obránce tým opustil z osobních důvodů, 
stalo se tak čtyři dny po domácím výbuchu s Českými 
Budějovicemi, během kterého Východočeši prohráli 
v poměru 1:6. Nakládal patřil k oporám Dynama od 
svého návratu do české nejvyšší soutěže, jenž se 
uskutečnil před sezónou 2020/21. „Jménem celého 

HC Dynamo 
Pardubice

Představení soupeře

Nabitý pardubický tým zatím v aktuální extraligové Zkraje letošního roku zastihla fanoušky Dynama 

HC Dynamo 
ředstavení soupeře
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40. kolo: Bílí Tygři Liberec – HC Dynamo Pardubice 3:4p (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 5. Vlach (Rosandič, Jelínek), 27. Šír (Najman), 44. Rychlovský (Klapka)  
– 13. Camara (Košťálek, Musil), 35. Musil (Košťálek, Camara), 60. Mikuš (Kousal, Musil),  
61. Camara (Košťálek, Kousal).

41. kolo: HC Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 4:3p (0:2, 1:0, 2:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 25. Urban (Anděl, Matýs), 52. Hecl (Paulovič, Blümel), 56. Blümel 
(Musil), 65. Košťálek (Musil) – 16. Kubík (Plekanec, Hlava), 17. Filip (Wood, Ticháček),  
50. Beran.

Poslední zápasy soupeře

klubu děkujeme Jakubovi za spoustu skvělých zápasů, 
které v našem dresu odehrál,“ stálo v prohlášení 
klubu po odchodu zkušeného obránce z mužstva. 

Jakub Nakládal, který posbíral celou řadu startů 
i v národním týmu, tak v mužstvu trvale skončil. 
Kapitánské céčko po něm v celku Dynama převzal 
osmadvacetiletý útočník Patrik Poulíček. „Poula je 
kluk, který tomuto klubu odevzdává naprosté maxi-
mum. Má zde podepsanou dlouhodobou smlouvu, 
je to Pardubák, takže to k jeho volbě úplně vybízelo,“ 
řekl po jmenování Poulíčka kapitánem Richard Král, 
hlavní trenér Dynama, pro web hokej.cz.

Pardubičtí se poté museli vyrovnat s dalšími ztrátami, 
ty však zavinily zdravotní problémy. V polovině ledna 
totiž klub oznámil, že mužstvu bude kvůli zranění 
několik týdnů scházet Robert Říčka. Útočník měl 
doposud v letošním ročníku skvělou formu, svými 
trefami táhl celé Dynamo. Nejlepší střelec celku se 
Pardubicím vrátí v průběhu února. Krátce po Říčkovi 
pak kvůli zranění Východočeši přišli také o obránce 
Jana Koláře. Se zadákem s bohatými zkušenostmi 
z české reprezentace by trenéři Dynama mohli 
počítat během druhé poloviny února. I toto je pro 
mužstvo velká ztráta, Kolář patří k nejvytěžovanějším 
hráčům Pardubic.

Na události reagovalo vedení Pardubic velice rychle, 
Dynamu se podařilo zlákat posilu do defenzivy. 
Šestadvacetiletý kazašský obránce Jurij Sergijen-
ko přibyl na soupisku Pardubic a bude hájit dres 

Východočechů. „Z možností, které jsme zvažovali, 
jsme se rozhodli pro Jurije, pro něhož hovoří jeho 
styl hry a komplexnost. Máme na něho dobré re-
ference a věříme, že nám v naší situaci, kdy máme 
dlouhodobě zraněné dva obránce, pomůže,“ prozradil 
Dušan Salfický, sportovní manažer pardubického 
klubu, pro web hokej.cz. Sergijenko do Dynama 
zamířil z VHL, zkušenosti má ovšem také z KHL.

V týmových statistikách patří Pardubice téměř ve 
všech kategoriích ke špičce. Po necelých čtyřiceti 
odehraných duelech letošní sezóny bylo Dynamo 
na předních pozicích v tabulce, společně se Spartou 
měli Východočeši nejlepší ofenzivu v celé extralize. 
I v oblasti inkasovaných branek bychom Pardubice 
našli mezi nejlepšími mužstvy v české nejvyšší 
soutěži. Východočechům letos funguje jak útok, 
tak i defenziva. S téměř 23% úspěšností využití 
přesilových her se Pardubičtí pyšnili druhou nej-
údernější ofenzivou v početních výhodách, hned po 
Plzni pak Dynamo dokázalo podle procentuálního 
podílu ubránit nejvíce oslabení.

Hráčské produktivitě vládl zmiňovaný Robert Říčka, 
do výborné formy se v průběhu ročníku dostal také 
forvard Anthony Camara. Svými přihrávkami své 
kolegy z útoku zásobuje David Cienciala, nejlepší 
nahrávač mužstva. Velmi produktivním bekem 
Dynama je Slovák Juraj Mikuš, který dokazuje své 
schopnosti v defenzivě i ofenzivě. V brankovišti se 
pravidelně střídají gólmani Frodl s Kloučkem, oba 
si drží úspěšnost zákroků kolem 92 %. 
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Tři hvězdy soupeře
HC Dynamo Pardubice

Anthony Camara
Zajímavý živel v dresu Dynama, který jde během extraligových 
zápasů na ledě jen těžko přehlédnout. Osmadvacetiletý 
rodák z kanadského Toronta, jenž má zkušenosti i ze švéd-
ské nejvyšší soutěže či DEL, přibyl na soupisku Pardubic 
v loňské sezóně. Už tehdy Anthony Camara dokazoval svůj 
produktivní potenciál, také v posledních týdnech se rozjel 
k výborným výkonům. Kanadský forvard těží ze skvělé 
spolupráce s kolegy z útočné formace, kterými jsou Robert 
Kousal a Adam Musil.

Adam Musil
Na úplném startu sezóny za Pardubice zářila dvojice Robert 
Říčka a David Cienciala, nyní prakticky v každém zápase 
sbírá body útočná lajna ve složení Adam Musil, Anthony 
Camara a Robert Kousal. Musil neměl úplně dobrý rozjezd 
po své příchodu do mužstva Dynama z Liberce, na přelomu 
prosince a ledna však získal vynikající formu, během níž 
sbíral v duelech vícero bodů. Bojovník se zkušenostmi 
i z národního celku může být pro Pardubické zajímavým 
trumfem.

Matěj Blümel
Jednadvacetiletý útočník svými výkony na sebe upoutal 
pozornost již v uplynulé sezóně, díky nim se dokonce 
probojoval i na světový šampionát. Matěj Blümel, odcho-
vanec pardubického hokeje, vhodně zapadá do ofenzivy 
východočeského celku, také v aktuálním ročníku pravidelně 
sbírá kanadské body a pomáhá Dynamu, aby se udrželo 
v nejvyšších patrech tabulky. Rovněž v  letošní sezóně 
obdržel Blümel pozvánku do národního týmu na turnaj 
v rámci projektu Euro Hockey Tour. 



Hanáci vstoupili do letošního extraligového roč-
níku velice slušně. Zkraje sezóny se týmu dařilo, 
olomoučtí bojovníci posilnění o tuzemskou hvězdu 
v podobě David Krejčího sbírali body i výhry pra-
videlně. S postupujícími zápasy však Mora trochu 
ztratila dech. Mužstvo se pomalu z vyšších pater 
propadalo do spodnější části tabulky.

Je spravedlivé říci, že na Olomoucké nedolehla 
nějaká tragická krize, během níž se tým vyloženě 

trápil. Na přelomu listopadu a prosince však přišlo 
období, kdy kohouti ztráceli zápasy, které rozhodovaly 
maličkosti, proto přišel postupný sešup v tabulce. 
Když už si ve zmíněném období Olomouc připsala 
jednu výhru, následné dvě nebo tři utkání prohrála 
a podobné situace se nadále opakovaly. Přes to 
všechno jsou Hanáci stále ve hře o vyšší příčky, 
protože na začátku roku 2022 byly Moře odloženy 
některé zápasy, v nichž olomoučtí hokejisté mohou 
nasbírat cenné body pro fi niš základní části. 

HC Olomouc
Představení soupeře

Hanáci vstoupili do letošního extraligového roč-
níku velice slušně. Zkraje sezóny se týmu dařilo, 

trápil. Na přelomu listopadu a prosince však přišlo 
období, kdy kohouti ztráceli zápasy, které rozhodovaly 

HC Olomouc
ředstavení soupeře
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39. kolo: HC Olomouc – PSG Berani Zlín 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 4. V. Tomeček (Švrček, David Krejčí), 18. Nahodil (Řezníček, J. Káňa),  
43. Nahodil (T. Černý, Burian), 46. Burian (Nahodil, A. Rutar).

40. kolo: Rytíři Kladno – HC Olomouc 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 11. M. Indrák (Hlava, K. Wood), 60. Hlava (K. Wood).

Poslední zápasy soupeře

Právě z důvodu odkladů duelů měli trenéři Zdeněk 
Moták a Jan Tomajko během ledna velké množství 
času na trénink důležitých aspektů, které by se 
poté ve hře Olomouce objevily. „Dbáme na taktické 
věci, které musíme dostat do hry. Potřebujeme, 
aby další zápasy byly úspěšné. Budeme pracovat 
jak na přesilové hře, tak na oslabení. Hra v nerov-
novážném počtu hráčů na ledě zápasy mnohdy 
rozhoduje,“ prozradil během zápasové pauzy trenér 
Moták pro olomoucké webové stránky.

Mora se musí v průběhu sezóny potýkat také 
s výpadky důležitých hráčů týmu. Během duelů 
na startu měsíce ledna nemohli olomoučtí trenéři 
počítat s borci do ofenzivy i defenzivy, kohoutům 
scházeli zranění obránci Tomáš Dujsík, Alex Rašner 
nebo útočníci Lukáš Kucsera, Petr Kolouch či Petr 
Strapáč. Na koho se naopak Hanáci již mohou 
spolehnout, je gólman Branislav Konrád.

Zkušený slovenský brankář se během letní přípravy 
nepříjemně zranil, když ho v utkání s Mountfiel-
dem zasáhla brusle do krku. Bojovník Konrád 
s péčí lékařů a svého okolí celou situaci zvládl 
a postupně se připravoval na návrat do hry. Ten 
přišel na konci prosince, Branislav Konrád naskočil 
do utkání na ledě Českých Budějovic a přispěl 
k vítězství Olomouce 3:1. V prvních šesti duelech 
po svém návratu do akce se Konrád prezentoval 
skutečně obdivuhodnými výkony, jimiž dokazoval, 
jak je pro Hanáky důležitým členem. V těchto šesti 
zápasech Konrád vychytal čtyři výhry a jedno čisté 
konto s téměř 95% úspěšností zákroků.

Konrádova vůle a odhodlaní k návratu do hry jde 
ruku v ruce se stylem, jakým se Olomouc v extralize 
během duelů prezentuje. „Bojovnost je vždy na 
prvním místě, bez toho to nejde. Navíc my nejsme 
tým, který by přehrával soupeře technickou hrou. Je 
to o bojovnosti,“ prozradil pro web hokej.cz kapitán 
Mory Jiří Ondrušek, který v probíhající sezóně také 
zápolí se zraněními.

V týmových statistikách olomoucké mužstvo po 
odehraných necelých čtyřiceti kolech sezóny 
nepatřilo na úplné extraligové výslunní. Hanáci 
měli třetí nejhorší útok, méně gólů nastřílely jen 
týmy Mladé Boleslavi a Zlína. Mnohdy jen těžce 
překonatelná obrana Mory se ve výčtu inkasova-
ných gólů nacházela v extraligovém průměru. Díky 
faktoru Krejčí pak Olomoučtí patřili ve využívání 
přesilových her s úspěšností kolem 20 % k těm 
lepším celkům, naopak v bránění početních 
nevýhod na tom Hanáci byli v  tomto výčtu jen 
o místo lepší než poslední Kladno. Na oslabení 
si Olomouc dávala pozor, tým patřil ve zmíněném 
počtu odehraných zápasů k nejslušnějším muž-
stvům v extralize.

Hráčským statistikám vládli produktivní útočníci 
David Krejčí a Jan Káňa, o nichž ještě bude řeč. Za 
nimi je však v olomoucké produktivitě velký propad. 
Z pozice obránce prožívá velmi dobrou sezónu Jiří 
Ondrušek, bodově se postupně zvedal forvard Lukáš 
Nahodil. O skvělém návratu gólmana Konráda již 
byla řeč, Olomoučtí na něj budou v rozhodujících 
momentech jistě spoléhat.
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Tři hvězdy soupeře
HC Olomouc

David Krejčí
Velká extraligová hvězda, která po příchodu z Bostonu zdobí 
kluziště v české nejvyšší soutěži a za svůj domov si opět zvolila 
olomouckou plechovou arénu, kde hokejově vyrůstala. Tým 
Hanáků samozřejmě není pouze David Krejčí, ale pětatřicetiletý 
útočník je obrovským tahounem mužstva. Nejproduktivnější 
hráč Mory, který už v několika případech dokázal zápas strhnout 
na stranu Olomouckých, nechybí v nominaci národního týmu 
na blížící se zimní olympijské hry v Pekingu.

Jan Káňa
Třicetiletý útočník zažívá letos suverénně nejpovedenější 
extraligovou sezónu, jež s více zápasy v základní části ještě 
rozhodně nekončí. Jan Káňa, který má ve sbírce i extraligový 
titul s brněnskou Kometou, již výrazně překonal své bodové 
maximum, to si připsal právě v dresu Jihomoravanů během 
ročníku 2015/16. A Káňa rozhodně s bodovým přísunem týmu 
nemíní přestat, díky spolupráci s Davidem Krejčím mohou 
útočníci posunout Olomouc do vyšších pater v tabulce. 

Lukáš Nahodil
Třiatřicetiletý rodák z Třebíče má ve sbírce dva extraligové tituly 
s Pardubicemi, které získal na začátku své dospělé hokejové 
kariéry. Následně Lukáš Nahodil prošel několika mužstvy, po 
konci v Dynamu se přesunul do brněnské Komety, chvíli hrál 
v Mladé Boleslavi, po další anabázi v Brně se jeho domovem 
stala Olomouc. Zde Nahodil působí již čtvrtou sezónu. Ačkoliv 
začátek probíhajícího ročník ho nezastihl v té nejlepší formě, 
v poslední týdnech šly jeho výkony nahoru, a i na něj se může 
Mora směrem dopředu spoléhat.
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V kategorii dorostu, která je pro hráče do sedm-
nácti let, naskočil letos poprvé. V dresu Plzně 
nikdo nenasbíral více bodů a na podobnou pozici 
útočí i v celé soutěži! Průměr bodů na utkání 
přehoupl přes hranici dva, pozvánka přišla i do 
reprezentace U16. A výsledek? Dvě premiérová 
utkání a bilance 2+4! 

Dámy a pánové, to je čtrnáctiletý Adam Benák, syn 
bývalého skvělého obránce Václava Benáka, který 
v Plzni odehrál přes tři sta zápasů.  
    
Adame, pamatujete si ještě, kde byly vaše první 
hokejové krůčky?
Ano. Ve dvou letech mě vzal táta na led tady v Plzni. 
On je v podstatě můj hlavní trenér od mala, radí 
mi úplně ve všem.

Chodil jste se dívat na jeho zápasy? 
Ještě, když hrával, tak jsem chodil na každé jeho 
utkání. Nyní zajdu občas například na naši juniorku.

K hokeji jste se dostal sám nebo díky němu?
Už co jsem začal chodit, tak jsem všude běhal 
s hokejkou, takže asi jsem si to vybral sám. (smích)

Do obrany vás to po tátovi netáhlo?
Pozice obránce mě nikdy moc nelákala. Už od 
mala jsem chtěl být útočník a dávat góly. Táta si 
to také přál.

Váhal jste třeba ještě i mezi jiným sportem?
Hrál jsem i fotbal, ale hokej byl vždy na prvním místě.

Je spíše klidný typ nebo naopak často zvyšuje hlas?
Jak kdy. (smích) Někdy je v klidu a někdy trochu 
hlučnější.

Adam Benák
Představujeme talent

Jaké máte oblíbené číslo na dresu?
Jsou to čísla 9 a 19, protože je nosil i táta.

Vlastně nejen tuto sezónu hrajete s mnohem staršími 
protivníky. Jak moc je to těžké? 
Nepřipouštím si, že jsou starší, pořád se snažím 
hrát co možná nejlépe. Ani si nemyslím si, že si na 
mě dávají větší pozor než na ostatní.

Letos jste odehrál již i první zápasy v reprezentaci, 
byl to velký rozdíl?
Zvláštnost je asi jen, že hraji s kluky, kteří jsou nor-
málně protihráči a nyní jsme byli v jednom týmu. 
Ale třeba nervózní jsem nikterak nebyl.

Schoval jste si puk za první reprezentační gól? 
Tak ten jsem si nenechal. Doma ale mám sbírku 
všech medailí, pohárů a diplomů, které jsem od 
mala vyhrál.

V dorostenecké soutěži navíc útočíte na pozici nej-
produktivnějšího hráče, panuje tedy spokojenost?
Bodově se mi doteď docela daří a doufám, že to 
takhle bude pokračovat v nadstavbě a play off. Hlavně 
bych si přál, abychom s týmem došli až k titulu.

Máte nějaký hokejový sen?
Chtěl bych si jednou zahrát v NHL s Connorem 
McDavidem.
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Pane trenére, jak byste Adama Benáka charak-
terizoval?
Hodně na sobě pracuje, je to náš velký talent. 
Shodou okolností jsem ho již vedl v žákovské 
kategorii v minulosti, on hrál vždy o ročník výš. 
Ale je potřeba říct, že zcela zaslouženě. Hokej má 
rád, baví ho, a neustále na sobě pracuje. To jsou 
základní věci, které v sobě má a teď vše záleží na 
něm. Má velké předklady, vše dobře nastartované, 
ale cesta je před ním ještě dlouhá.

Vy, jako vynikající útočník, kde spatřujete jeho 
plusy a mínusy?
Hokej sleduje i zpovzdálí, chodí se dívat na další 
zápasy, vidí a vnímá všemožné situace. Pro nás 
trenéry je úžasný v tom, že jednou mu něco řeknete 
nebo poradíte a on to hned pochopí a aplikuje. 
Hraje centra, tvoří tedy hru celého útoku, tak se 
třeba bavíme, kde by se měl ideálně pohybovat. 

Petr Kořínek
Trenér dorostu

On to hned zavnímá, plní plány a dokáže zvednout 
své spoluhráče kreativitou, navíc dobře čte hru. 
Možná bych mu poradil být více sobec. Adam se 
hodně snaží jít do kombinace, ale kolikrát i může 
vzít danou situaci na sebe. To je ale pohled do 
budoucna, kterou on sám cítí a cpát se do zakon-
čení jistě bude více.

Jak bylo několikrát řečeno, Adam Benák hraje ve 
vyšších kategoriích, než do jakých věkově patří. 
To pro něj musí být o to těžší, že?
Jistě. On je vzrůstem menší, ale vše nahrazuje 
hbitostí a šikovností. Jako trenéři jsme sami měli 
ze začátku strach, protože dorostenecký hokej je 
již s kluky třeba staršími i o dva a půl roku. Byli 
jsme tedy zvědaví, jak vše bude zvládat. Ale po-
pasoval se s tím skvěle, a protože skvěle čte hru, 
dokáže se spoustě atakům vyhnout. Pochopitelně 
ale ránu kolikrát dostane, soupeři si na něj již 
dávají velký pozor.

Jak jste vnímal jeho účast na pro něj premiérovém 
reprezentačním dvojzápase na začátku roku 2022?
Jsme samozřejmě v kontaktu s trenérem reprezen-
tačního výběru do šestnácti let panem Razýmem, 
hodnotili jsme vše spolu. Je potřeba říct, že on do 
této kategorie ještě věkově nepatří, přesto nám 
bylo řečeno, že patřil k nejlepším a plnil si věci 
tak, jak si trenéři přáli.
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