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Troufl by si na nájezd?
A co prozradil o letní přípravě?

STŘÍPKY Z KLUBU
Legenda oslavila
sedmdesátiny

TABULKA, SOUPEŘ, SOUPISKY...

3. kolo / 21. září, 17:30
HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha

ZDARMA

2 / 2018–19

Vážení fanoušci,
jak jste si všimli, i v letošní sezoně pro vás tiskneme
tento zpravodaj, protože na něj máme jen samé
pozitivní ohlasy. Věříme, že vám každé číslo bude
přinášet užitečné informace. Také pro letošní sezonu
můžete využívat některé beneﬁty pro fanoušky, jako
je například MHD zdarma před a po zápase nebo
parkování v areálu DEPO2015. A na začátku sezony
bych vám ještě rád připomněl náš program Indian
patriot, který je určen pro věrné fanoušky, kteří chtějí
pomoci klubu. Přeji vám krásné hokejové zážitky.
Doufám, že i dnes poženete kluky k vítězství.

Emil Kristek
ředitel HC Škoda Plzeň

!

fanou ci, pozor

Sbírejte Zpravodaje Indián a vyhrajte permanentku!
Pokud na konci sezony přinesete kompletní sadu zpravodajů a účtenku z fanshopu
z této sezony min. na 500 Kč, můžete vyhrát permanentku na další sezonu. Výherce
vyhlásíme na konci hokejové sezony.

Ticketing nov
Ticketing je od pondělí 17. 9. otevřen v nových prostorách u vrátnice, a to každý všední
den od 9:00 do 16:00 s polední pauzou od 11:30 do 12:00. Dále bude otevřeno při
domácích utkáních, a to vždy do 2. třetiny.

doprava
Máte možnost zaparkovat v bývalém depu dopravních podniků v Cukrovarské ulici
(DEPO2015). Vjezd na parkoviště je z ulice Presslova. Parkovné se platí obsluze
areálu.
I nadále můžete využívat MHD zdarma hodinu a půl před a dvě hodiny po každém
domácím utkání. Jako jízdenka slouží permanentka nebo vstupenka
na konkrétní zápas.
Název periodika: Zpravodaj Indián, vydává pro HC Škoda Plzeň: QAP PRODUCTION s.r.o., Zikmunda
Wintra 1282/21, 301 00 Plzeň, IČ: 290 89 000, vychází v Plzni, při domácích utkáních HC Škoda Plzeň,
toto číslo vyšlo dne 21. 9. 2018, tisk: NAVA s.r.o., evidenční číslo periodika MK ČR E 23048

Extraliga termíny, statistiky, tabulka

Tipsport extraliga – tabulka po 21. kole
Tým

Z V VP PP P skóre B

1. Litvínov
2. Olomouc
3. Brno
4. Vítkovice
5.–6. Plzeň
5.–6. Sparta Praha
7. Karlovy Vary
8. Pardubice
9. Zlín
10. Hradec Králové
11.–12. Chomutov
11.–12. Třinec
13. Mladá Boleslav
14. Liberec

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

9:5
7:3
7:4
5:3
6:3
6:3
5:4
3:2
6:7
3:6
4:7
4:7
3:8
0:6

6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

Příště se hraje – neděle 23. září
4. kolo: Sparta Praha – Dynamo Pardubice (15.00), Energie Karlovy Vary – PSG Berani
Zlín (15.30), Vítkovice Ridera – Škoda Plzeň (16.00), Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec
(16.00, ČT Sport), Kometa Brno – BK Mladá Boleslav (17.00), Mountﬁeld Hradec
Králové – HC Olomouc (17.00), Verva Litvínov – Piráti Chomutov (17.30)

Kanadské bodování po 2. kole
1. P. Holík 2 zápasy / 4 body (1 branka + 3 asistence), 2. Nahodil (oba Kometa Brno),
D. Kindl (Plzeň), oba 2/3 (3 + 0), 4. Kolouch (Olomouc), Kubát (Litvínov), oba 2/3 (2 + 1),
6. Gulaš, Němec (oba Plzeň), Gerhát (Litvínov), Košťálek (Sparta), Šlahař (Zlín),
všichni 2/3 (1 + 2)

Střelci po 2. kole
1. D. Kindl (Plzeň), Nahodil (Kometa Brno), oba 3 branky, 3. Kubát, Mikúš, Tůma
(všichni Litvínov), Irgl, Kolouch (oba Olomouc), Jarůšek (Sparta), Lev (Vítkovice),
Zaťovič (Kometa Brno), všichni 2

www.hcskoda.cz
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Zajímavosti z klubu

Týden hokeje měl v Plzni úspěch.
Na své začátky zavzpomínal i Roman Vráblík
V tréninkové
hale proběhlo 18. září
další
pokračování
projektu
Týden
hokeje. Děti
si mohly
vyzkoušet,
jaké to je být
hokejistou.
Po nezbytné registraci a fasování dresů
následovala „suchá“ příprava na venkovním multifunkčním hřišti. Pak už se
šlo na led. Dětem se věnovali trenéři HC
Škoda Plzeň, kteří mají na starosti právě
dětské kategorie. Nechyběli ani hokejoví
indiáni z mládežnických týmů, kteří
dětem pomáhali.
Na led vyjel také obránce A-týmu HC
Škoda Plzeň Roman Vráblík, který
zavzpomínal na své hokejové začátky.
„Vodila mě mamka s dědou. Já si to
úplně nevybavuji, ale z doslechu vím,
že jsem se pořád válel v bráně. Byl jsem
spíš lenoch, a když mě děda vyzvedl,
tak jsem vždycky dostal cestou domů
pohlavek. Přišlo to u mě až déle,“ smál
se Roman.
Na akci Týden hokeje přivedl i syna
Erika: „Je mu tři a půl a je to pro něj
úplně nová zkušenost. Na ledě už byl
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dvakrát. Pro
něj je to tady
dobrý, může
být na ledě
s dětmi. Baví
ho to. To, že
se konají akce
tohoto typu, je
určitě dobře,
protože rodiče
ani někdy
nevědí, jak
děti přivést k hokeji. A jim se to může
zalíbit a spousta jich u hokeje zůstane.“
Týden hokeje probíhá ve skoro 150 klubech napříč celou republikou. Premiéru
měla akce v roce 2016, kdy se do ní

zapojilo 25 klubů a 791 dětí. Na začátku
letošního roku to bylo už 141 klubů
a 4 893 dětí. Celkem se dosavadních
čtyř Týdnů hokeje zúčastnilo bezmála
16 000 dětí. Většinou se jednalo o děti
ve věku 4 až 8 let.

www.hcskoda.cz

Buďte partnerem hokejového klubu HC Škoda Plzeň
a získejte nevšední zážitky s klubem svého srdce.
Program Indian patriot pro sezónu 2018/2019 zahrnuje:
tradiční den strávený s týmem: volné bruslení s hráči A-týmu, setkání
s Martinem Strakou a Tomášem Vlasákem, prohlídka kabiny, focení s hráči
přátelské posezení s hráči v průběhu sezony
losování o oběd strávený s oblíbeným hokejistou (2 patrioti + 2 hokejisti)
losování o vstup patriota do VIP prostor na jedno domácí utkání
losování o proﬁ sportovní masáž od maséra A-týmu přímo v klubovém zázemí (1 patriot)
losování o hokejku jednoho z hráčů přímo po extraligovém zápase (1 patriot)
losování o permanentní vstupenku Premium na novou sezónu 2019/2020 (1 patriot)
losování o výjezd na derby Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň
(losování patriota na 26. 10. 2018 + losování patriota na 27. 1. 2019)
Identiﬁkační karta Indian patriot (kartičku s vaším jménem dostanete při koupi programu)
sada fotek hráčů A-týmu s podpisy
limitovaná edice - originál samolepka Indian patriot
10% sleva ve fanshopu HC Škoda Plzeň
prezentace patriota na webu HC Škoda Plzeň
prezentace patriota na tabuli u hlavního vstupu do arény
certiﬁkát věrného fanouška
limitovanou edici - kšiltovka Indian patriot

www.hcskoda.cz
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P edstavujeme soupe e

HC Sparta Praha
Jednoznačný úkol – napravit nepovedenou minulou sezonu, ve které skončili až desátí.
Hokejisté pražské Sparty, každoročně
tým s nejvyššími plány, mají co napravovat. Napomoci k tomu má výrazně
obměněný kádr a také německý trenér
Uwe Krupp, bývalý vynikající reprezentační obránce, který odehrál přes osm
stovek utkání v NHL! Třiapadesátiletý
bývalý kouč německé reprezentace,
Kolína nad Rýnem a Eisbären Berlín
nahradil trenéry Františka Výborného
a Radima Rulíka. „Těším se na sezonu.
Mám z týmu zatím velice pozitivní dojmy.
Jdeme v těch první sedmi osmi týdnech
dobrou cestou. Mužstvo tvrdě maká,
v zápasech předvádělo velmi dobré
výkony. Jsme optimističtí, i když víme,
že je hodně věcí, na kterých musíme
pracovat,“ hlásil Krupp těsně před
startem extraligy.
Do ní klub vstoupil na domácím ledě
jasnou výhrou nad Hradcem Králové
(4:0), ve druhém kole ale prohrál ve
Vítkovicích 2:3. Pikantní posilou Sparty,
vzhledem k dnešnímu duelu, se stal
gólman Matěj Machovský, který se vrátil
z farmy Detroitu z Grand Rapids. Ale čtyři
sezony předtím byl velkou oporou Škody.
Dalšími novými tvářemi ve sparťanské
kabině jsou obránci Jeremie Blain
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z Innsbrucku, Steven Delisle z Banské
Bystrice, Blaž Gregorc z Hradce Králové
a Jan Košťálek ze záložního týmu
Winnipegu z Manitoby. Do ofenzivy se
vrátil Daniel Přibyl z farmy Calgary ze
Stocktonu, přišli také explzeňský Matěj
Beran z Pardubic a Zach Sill z Hershey
z AHL. Tým naopak opustili brankáři
Sami Aittokallio a Ján Laco, beci Marek
Ďaloga, Arturs Kulda, Zbyněk Michálek,
Juraj Mikuš a Jan Švrček a útočníci
Jaroslav Hlinka, Alexander Reichenberg,
Michal Řepík a Dominik Uher. Kapitánské
„céčko“ po klubové legendě Hlinkovi
převzal útočník Petr Vrána. „Chci
poděkovat za důvěru, že mohu v takovém klubu, jako je Sparta, nosit céčko.
A po takových skvělých kapitánech, kteří
tady byli,“ prohlásil Vrána. „Všichni víme,
že v minulé sezoně to nebylo podle
našich představ. Za šatnu budeme dělat
všechno, aby sezona skončila podle
představ a co nejlepším výsledkem.
Přišlo pár nových kluků, zapadli skvěle.
Charakter v šatně je, i zásluhou trenéra
všechno fungovalo a chemie v kabině je
skvělá,“ doplnil Vrána.
Klub pro novou sezonu má kromě
tradičních rudých a bílých dresů
k dispozici i třetí sadu červených na
vybraných šest domácích zápasů –
s Plzní, Litvínovem, Pardubicemi,
Vítkovicemi, Zlínem a Kometou Brno.

www.hcskoda.cz

Soupisky tým
HC Sparta Praha

HC Škoda Plzeň

Brankáři
35 Matěj Machovský, 25 let
41 David Honzík, 25 let

Brankáři
34 Dominik Frodl, 22 let
40 Dmitrij Miltchakov (Běl.), 32 let
35 Kristián Kolář, 18 let

Obránci
7 Steven Delisle (Kan.), 28 let
16 Tomáš Dvořák, 23 let
19 Tomáš Pavelka, 25 let
25 Blaž Gregorc (Slovin.), 28 let
29 Petr Kalina, 21 let
33 Jan Košťálek, 23 let
44 Tomáš Voráček, 28 let
55 Jeremie Blain (Kan.), 26 let
75 Jan Piskáček, 29 let
Útočníci:
10 Lukáš Rousek, 18 let
11 Matěj Beran, 24 let
12 Jiří Černoch, 22 let
18 Andrej Kudrna (SR), 27 let
20 Petr Vrána, 33 let
23 Lukáš Pech, 35 let
24 Zach Sill (Kan.), 30 let
28 Tomáš Pšenička, 19 let
46 Petr Kumstát, 36 let
47 Jan Buchtele, 28 let
61 Lukáš Klimek, 31 let
62 Robert Říčka, 29 let
67 Jiří Smejkal, 21 let
74 Daniel Přibyl, 25 let
88 Miroslav Forman, 28 let
96 Richard Jarůšek, 27 let
Trenéři: Uwe Krupp (Něm., hlavní
trenér), Jaroslav Nedvěd (asistent
trenéra), Petr Přikryl (trenér brankářů),
František Ptáček (kondiční trenér)

Obránci
37 Conor Allen (USA), 28 let
14 Peter Čerešňák (Svk.), 25 let
5 Nick Jones (USA), 28 let
97 Lukáš Kaňák, 21 let
4 Jakub Kindl, 31 let
51 Lukáš Pulpán, 33 let
90 Roman Vráblík, 28 let
Útočníci
17 Jan Eberle, 29 let
77 Milan Gulaš, 32 let
95 Miroslav Indrák, 23 let
93 Matyáš Kantner, 20 let
92 Denis Kindl, 26 let
88 Petr Kodýtek, 20 let
81 Jaroslav Kracík, 35 let
22 Ondřej Kratěna, 41 let
13 Václav Nedorost, 36 let
53 Vojtěch Němec, 32 let
63 Miroslav Preisinger (Svk.), 27 let
20 David Stach, 26 let
23 Petr Straka, 26 let
Trenéři: Ladislav Čihák (hlavní trenér),
Jiří Hanzlík, Jaroslav Špaček (asistenti
trenéra), Rudolf Pejchar (trenér brankářů),
Jan Snopek (kondiční trenér)

Rozhovor

Na trestné střílení bych
si klidně troufl, říká

Lukáš Kaňák
V minulé sezoně se radoval z první
extraligové trefy v životě, přidal čtyři
asistence a naskočil celkem do 33 utkání v nejvyšší soutěži. Dalších osmadvacet zápasů zvládl plzeňský obránce
Lukáš Kaňák za juniorku Škody a druholigové Klatovy. A letos by bruslivý zadák, který se 174 centimetry výšky patří
k nejmenším hráčům soutěže, měl
v extraligovém kádru dostat ještě větší
prostor. „Vnímám zase větší důvěru.
Trenéři mě nabádají, abych hrál jednoduchý hokej, nekomplikoval si to.
A hlavně abych na sobě pořád pracoval,“ svěřuje se 21letý klatovský rodák
Kaňák. Nastoupil i ke čtyřem utkáním
letošní Ligy mistrů, na ledě ﬁnského
Jyväskylä pomohl gólem k vysokému
vítězství 6:2 nad obhájcem trofeje.
Pomohly vám čtyři výhry v Lize mistrů
k většímu sebevědomí před startem
extraligy?
Je to kvalitní soutěž a nás ve skupině čekal
obhájce a špičkový švýcarský tým. Že jsme
s nimi ty zápasy zvládli vítězně, bylo před
extraligou určitě povzbuzující. A hlavně už
jsme byli všichni natěšení na ostré zápasy,
příprava byla dlouhá.
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Jak složité bylo nahánět ﬁnské útočníky,
vesměs skvělé bruslaře?
No, když to řeknu kulantně, ti Finové byli
vážně docela rychlí… (smích) Věděli jsme,
jaká je jejich síla. A o to víc jsme si těch
výsledků vážili. Všichni jsme odvedli sto
procent. Ale teď už se soustředíme hlavně
na domácí soutěž.
Pro vás to může být zlomová sezona.
Zdá se, že na ledě dostanete zase víc
prostoru než v té minulé.
Takhle to neberu. Já jdu trénink od tréninku, zápas od zápasu. Soustředím se
pokaždé stoprocentně na svůj výkon,
abych byl týmu co nejvíce prospěšný.
Ale je pravda, že důvěru od trenérů cítím
docela velkou.
Úvodní dva zápasy jste odehrál
v obranné dvojici s Conorem Allenem,
v přípravě byl vedle vás i Jakub Kindl.
Je vám jedno, koho máte po boku?
Jsem hlavně rád, když hraju. A je mi jedno
s kým. Skvěle se mi hraje s Kubou i s Conorem. A tady jsou vedle mě samí skvělí
obránci, takže se rád postavím vedle
kohokoliv z nich.

www.hcskoda.cz

Začátek sezony máte náročný, po
Liberci a Brnu nastoupíte proti Spartě,
v neděli jedete do Vítkovic. Jak berete
tenhle los?
Věděli jsme už během přípravy, že začátek
ligy máme hodně náročný. Liberec jsme
doma zvládli výborně, hodně nás mrzela
těsná porážka v Brně. Všichni si uvědomujeme, že vstup do sezony je hodně důležitý. Ale jdeme postupnými krůčky, takže
teď myslím jen na Spartu. Uvidíme, s čím
proti nám nastoupí, ale my v každém
případě budeme hrát svůj hokej, kterému
věříme.
Na čem v defenzivní činnosti ještě
musíte jako tým zapracovat?
Nějaká okénka budou vždycky. Trenéři
nám po každém utkání ukazují na videu,
co jsme udělali špatně. Chyby ke sportu
patří, i když jich samozřejmě chceme dělat
co nejméně. Ale myslím, že i naše hra
dozadu je momentálně hodně slušná...
Loni jste měli v brance jasnou jedničku,
Miroslava Svobodu. Teď se zřejmě
o zápasy budou dělit Dominik Frodl
a Bělorus Dmitrij Milčakov. Jak se s nimi
spolupracuje?
Oba chytají skvěle. A oba hrají výborně
s hokejkou, což je pro nás beky i útočníky
velkou pomocí. Myslím, že je nám jedno,
kdo bude chytat, protože věříme oběma.
Dima vyrůstal ve Švédsku a umí perfektně
anglicky, takže i domluva je jednoduchá.

rád. A k udržení kondice je to výborný
sport.
Jaká vůbec byla letní příprava pod
novým kondičním trenérem Janem
Snopkem?
Bylo to trošku jiné, než jsme zažili předtím.
On hokej dlouho hrál na vrcholové úrovni
a přesně ví, co je pro nás důležité. Těch
osm týdnů pod jeho rukou bylo
v létě hodně
těžkých...
Extraliga změnila několik
pravidel. Mimo
jiné může jít na
trestné střílení
kterýkoliv hráč
týmu, už ne jen
ten faulovaný.
Trouﬂ byste si
na nájezd?
Já osobně
bych se
k němu
určitě
hlásil.
Ale myslím, že
důvěru
asi nedostanu...
(smích)

Co váš oblíbený hokejbal, zbyla na
něj po uplynulé sezoně trocha času?
Jasně. Za Dobřany jsem na jaře stihl
play-off, odehrál jsem asi pět zápasů. Je to
něco jiného, vždycky si hokejbal zahraji

www.hcskoda.cz
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St ípky z klubu

Legenda slaví

Nechce se věřit. A když ho vidíte, už
vůbec ne. Plzeňský expres Bohuslav
Ebermann, ikona československého
hokeje a bývalý vynikající útočník,
oslavil ve středu 19. září neuvěřitelné
sedmdesátiny! „No jo, letí to,“ pousmál
se rodák z Vochova.

Přehled jeho kariéry je zářivý. Dvakrát si
zahrál na olympijských hrách, zúčastnil se
šesti mistrovství světa, z nichž se pokaždé
vracel s medailí. Jeho sbírka obsahuje
mimo jiné olympijské stříbro z Innsbrucku
1976, druhou příčku z Kanadského poháru
v témže roce či zlato z vídeňského šampionátu 1977. Ebermann hrál kromě dvouleté vojenské služby v jihlavské Dukle
v dresu Škoda Plzeň. V lize odehrál v letech 1965 až 1981 celkem 419 zápasů,
ve kterých vstřelil 211 gólů. V letech 1969
a 1970 získal s Jihlavou mistrovský titul.
Za národní mužstvo odehrál 177 utkání,
dal 80 branek.
S hokejem začínal ve čtyřech letech na
vochovském rybníku. „Když jsem byl větší,
kolem mých osmi let, přijel za mnou kama-
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rád Tonda Dub, že dělají v Plzni nábor do
Škodovky, tenkráte se klub jmenoval
Spartak Plzeň, že to zkusíme, třeba nás
vezmou. My, vesnický kluci, jsme sem dorazili, tady už stáli plzeňští frajeři kolem
mantinelu a říkali si cosi o buranech,“
popsal před časem své další hokejové
kroky. A nakonec se stal jednou z největších hokejových legend. V plzeňském
dresu se mezi dospělými objevil již jako
sedmnáctiletý mladíček.
Z dvouleté vojenské služby v Jihlavě se
do Plzně vracel již jako očekávaná posila.
Postupně se prosadil i v reprezentaci,
v útoku hrál s Ivanem Hlinkou, Josefem
Augustou nebo Jiřím Holíkem. Nejraději
vzpomíná na rok 1977, kdy na MS ve
Vídni dal se Švédy gól, který nakonec
rozhodl o zisku zlaté medaile pro Čechoslováky. Jeho únik a následný blafák
potom zhruba rok otevíral nedělní televizní
pořad Branky, body, vteřiny! „Díky tomu,
že Švédové v posledním utkání porazili
Sověty, mohli jsme slavit titul,“ vzpomínal.
V roce 1981 odešel do ciziny, hrál za HC
Lausanne a Grenoble, po konci kariéry se
dal na trénování. V roce 1980 byl také
v Lake Placid vlajkonošem československé olympijské výpravy. V roce 2010 byl
uveden do Síně slávy českého hokeje,
o šest let později do Dvorany slávy Plzeňského kraje, pomyslné síně slavných lidí
spojených s regionem. Ebermann se později stal i politikem, nyní je starostou rodného Vochova a zastupitelem Plzeňského
kraje.
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