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Úvodní slovo
Vítejte na dnešním utkání! Jsme moc rádi, že jste si 
našli cestu do LOGSPEED CZ Arény. Dnes nás čeká 
souboj dvou modrobílých celků a další výzva před 
našimi hráči. Věřím, že s vaší podporou budeme 
úspěšní.

Od nové sezóny působím v nové roli manažera 
mládeže a musím přiznat, že začátky byly krušné. 
Kvůli výstavbě ubytovacího zařízení u malé haly 
jsme čelili organizačním výzvám, neboť tréninková 
hala nám byla k dispozici až od září. Všichni jsme 
moc rádi, že už se rozběhly všechny soutěže a tu 
nejtěžší část – organizační, tak z pozice hráčů 

tréninkovou – máme za sebou. I já osobně jsem 
musel zjistit, co všechno je potřeba v mé nové roli 
zařídit, na co pamatovat, co prioritizovat. Obměnil 
se nám částečně tým trenérů u mládeže, došlo 
k přesunům, to se nám povedlo dobře zkoordino‑
vat. Rovněž jsme přivedli několik nových partnerů 
pro mládež, z čehož mám osobně velkou radost, 
protože chceme děti vyslat do zahraničí. Ať už na 
jednotlivé zápasy, či na turnaje.

Je totiž důležité myslet nejen na současnost, ale 
také na budoucnost našeho plzeňského hokeje.

Jaroslav Špaček,
asistent trenéra A -týmu a manažer mládeže 
HC Škoda Plzeň

Výsledky z minulých kol
HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC ŠKODA PLZEŇ 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 6. Heřman (Kantner, Moravčík), 50. Gulaš (TS), 60. Mertl (Gulaš).

HC ŠKODA PLZEŇ - BK MLADÁ BOLESLAV 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 35. Gulaš (Mertl, L. Kaňák) – 35. Skalický, 43. Zbořil (Skalický), 54. Skalický, 
60. Šťastný (Žejdl).
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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 domácí‑
ho zápasu našich indiánů a platí ještě 120 min. po 
jeho skončení.

Parkujte po celou sezónu v DEPO2015
HC Škoda Plzeň a DEPO2015 přináší našim fanouškům 
skvělou novinku! Ve spolupráci s DEPO2015 jsme při‑
pravili hlídané parkoviště pro 250 aut v docházkové 
vzdálenosti od LOGSPEED CZ Arény, a to za cenu 
cca 20 Kč na jeden zápas. Zastavte se v ticketingu, 
ať si zajistíte své místo!

CHL Fan Challenge
Plzeňští fanoušci svědomitě 
bojují ve fanouškovské výzvě 
v rámci Ligy mistrů. Podpořte 
je i vy! Klubu výrazně pomůžete 
už jen tím, že se do systému 
přihlásíte, zahlasujete o nej‑
lepší gólovou znělku, o nejlepší video a nejlepšího 
průvodcem městem! Ale vyzkoušet si můžete i své 
herní schopnosti ve třech jednoduchých hrách nebo 
svůj odhad v tipování výsledků jednotlivých zápasů, 
anebo si postavte svůj tým, který vám bude sbírat 
body. Možností je celá řada!

A jak se přihlásit? Jednoduše! Jen načtěte QR kód 
a je to.

Předprodej vstupenek na Zug
15. října indiáni sehrají svůj poslední zápas v rámci 
základní části Ligy mistrů v této sezóně. Na plzeňský 
led zamíří EV Zug v kádru Janem Kovářem. A vy buďte 
u toho! Přijďte indiány podpořit před bitvami v play ‑off 
a poděkovat jim znovu za postup do vyřazovacích 
bojů. Předprodej běží online i v kanceláři ticketingu. 
Cena lístku se nemění ‑ jednotná 100 Kč.
Pro permanentkáře KLASIK platí týdenní opce, tedy 
do 7. října. Permanentkáři PREMIUM mají svá místa 

jistá už v rámci permanentní vstupenky.

Zimní stadion součástí říjnových oslav
Město Plzeň si jako každý rok připomene výročí 
vzniku samostatného československého státu ce‑
lodenním programem, do kterého se zapojí na tři 
desítky kulturních nebo sportovních subjektů a také 
významných fi rem. Jako již tradičně se i Zimní stadion 
Plzeň zapojí do Plzeňských oslav vzniku republiky, 
které se konají 28. října. A sice volným bruslením 
na tréninkové hale v čase od 10:00 do 11:00 hodin. 
A pozor! Vstup je zdarma.

Novinky z klubu

Tabulka
Poř. Klub Z Skóre B

1. Liberec 6 34:25 16

2. Třinec 8 29:21 13

3. M. Boleslav 6 20:12 13

4. Olomouc 7 19:18 13

5. Vítkovice 7 18:19 13

6. Mountfi eld HK 6 20:20 12

7. Plzeň 6 22:21 10

8. Kometa 5 10:06 9

9. K. Vary 5 16:13 9

10. Sparta 5 20:22 6

11. Kladno 6 16:25 6

12. Litvínov 5 9:13 3

13. Pardubice 6 9:18 3

14. Zlín 6 13:22 0
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Liga mistrů pokračuje, 
indiáni vyrážejí do Zugu
S postupem již jistým v kapse 
pokračují indiáni ve své pouti letošním 
ročníkem Ligy mistrů.

Po čtyřech vítězstvích nasbírali 10 bodů a stejný 
obnos má na svém kontě i švýcarský Zug. Oba týmy 
si tak s předstihem zajistily účast ve vyřazovacích 
bojích. Ve hře je toho však stále ještě dost.

HC Škoda Plzeň odjede s jednodenním předstihem 
do Švýcarska, kde absolvuje večerní trénink, aby 
ztuhlé svaly hráči protáhli na ledě a seznámili se 
s prostředím. Ve středu 9. října je čeká tradiční 
ranní rozbruslení, zápasová porada a v 19:45 
souboj o první místo v tabulce, a tím pádem 
i  lepší výchozí pozici pro los pro osmifinále 
play ‑off, s domácím Zugem, v  jehož dresu se 
představí Jan Kovář.

O necelý týden později je pak naplánovaná 
odveta, která se hraje v úterý 15. října od 17:00. 
Podle informací, jež má naše redakce k dispo‑
zici, se i plzeňští fanoušci mohou těšit na start 
Jana Kováře!

Indiáni bojují ale ještě na jedné frontě, a  to 
ve fanouškovské výzvě. Aktuálně modrobílým 
patří čtvrté místo jen jediný skok od finančně 
ohodnocené bronzové pozice. Fanoušci Plzně 
bojují statečně, ale potřebují každou pomoc. A tak 
nezapomeňte naskenovat QR kód z předchozí 
stránky a přidejte se!
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Bohumil Jank
Teď je to na mně!

Jméno Bohumila Janka plzeňští fanoušci přijali 
s neskrývanou radostí, když se objevilo nově na 
soupisce hned v první květnové vlně. Aby také 
ne. Řízný bek s pořádnými hokejovými parametry 
cuchal nervy Plzni ještě jako soupeř. Stále ještě 
v živé paměti je utkání v Chomutově, kdy se po 
něm slovně ohnal kapitán Milan Gulaš. Až tak 
umí vlézt soupeřům pod kůži.

Nicméně fanoušci si na Bobbyho museli počkat 
až do pátého kola extraligového kolotoče. Hned 
zkraje finální části přípravy týmu po startu na 
ledě mu začal přidělávat starosti kotník a Jank 

musel na operaci. Ale o tom ostatně nechme 
hovořit právě jeho.

Bobby, start v plzeňském týmu jste si jistě před-
stavoval jinak než na operačním sále s kotníkem. 
Co se seběhlo?
Bylo to těžké. Loni jsem s kotníkem problémy 
neměl, ale v Plzni je příprava nejtěžší, jakou 
jsem kdy zažil. Kotník se mi rozbouřil a na mag‑
netické rezonanci zjistili, že v něm mám úlomky 
chrupavky, které mi tam lítaly a dělaly nepořádek. 
S trenéry a fyzioterapeutem jsme se domluvili, 
že mu dáme čas a přizpůsobili tréninky, jenže 
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ani to nepomohlo. Pan doktor Zeman mi doporučil operaci a během 
14 dní po startu na ledě jsem ji absolvoval.

Rekonvalescenci jste měl původně naplánovanou na 4 týdny, ale na 
ledě jste indiánům chyběl déle.
Rehabilitace se mi bohužel protáhla na 6 týdnů, protože zákrok nebyl 
jednoduchý. Kromě úlomků jsem v kotníku měl i výrůstky, které se 
musely obrousit. Celkově se kotník musel dát do pořádku. Kvůli zra‑
nění po odtrénované celé letní přípravě jsem najednou jako nový kluk 
v kabině, nový hráč vypadl ze sestavy a na zápasy jenom koukal. Nic 
příjemného, když přijdeš do nového prostředí, chceš se ukázat v nej‑
lepším světle. A já musel za trenéry a říct jim, že nemůžu. Náš Adam 
Havel, fyzioterapeut, odvedl skvělou práci, Honza Snopek, náš kondiční 
trenér, mi připravil plán na udržení, do kterého jsme zakomponovali 
i kolo, abych byl v kondici.

Premiéru v plzeňském dresu jste měl pořádně ostrou a náročnou. 
Nejenže jste na led vjel v ostře sledovaném derby, ale ice time jste měl 
přes 21 minut! Jak jste to zvládl a jak jste si bitvu o západ Čech užil?
Derby bylo úžasné! Když jsem se rozhlídl po tribunách a viděl více naší 
modré než varské zelené, neskutečný pocit! Bylo to, jako kdybychom 
hráli doma. Naneštěstí se nám v první třetině zranil Lukáš Pulpán, takže 
jsme museli hrát na pět beků celé utkání… Nic příjemného! Vařil jsem 
jak okurky. Byl jsem tolikrát zavařenej, že mi masér musel vyklepávat 
nohy. Nějak jsem to zvládl a jsem moc rád, že jsme vyhráli 3:0. A hlavně, 
že utkání z naší strany vypadal dobře.

Váš náročný víkend pokračoval. Po necelých 24 hodinách k odpočinku 
se hrálo doma, a tedy další premiéra – tentokrát před plzeňskými 
fanoušky. Nechyběly vám síly?
Musím říct, nic jednoduchého naskočit do takto rozjetého vlaku. Kluci měli 
vesměs 10 zápasů za sebou. Osahali si různé herní situace, jak na ledě, 
tak na videu viděli chyby nebo dobré věci mockrát. Mohli se poupravit 
v postavení na ledě, vychytat poziční hru. Snažil jsem se hodně kluky 
sledovat, ať už v televizi nebo osobně na zimáku, abych věděl, jak se 
kdo pohybuje a jaký systém hrajeme. Sedli jsme si pak znovu s trenéry 
a řekli si, co se ode mě čeká, jaké máme založení, jaká je moje pozice 
a co dělat. Teď je na mně, abych to co nejvíce přenesl do vlastní hry.

Závěrem tradiční otázka, která míří na každého z nových hráčů plzeň-
ského klubu. Jak se vám u nás zatím líbí?
Cítím se tu velice dobře! Celou řadu kluků znám, prakticky celou jihočeskou 
partu. Buď jsme společně prošli mládeží, nebo áčkem Budějovic, když 
tam byla ještě extraliga. Nebo se známe z výběrů nároďáků, například 
Petra Straku. Takže jsem nešel do neznáma, že by tu pro mě byly samé 
nové tváře. O to je to samozřejmě jednodušší, když kluky znáš. Sranda 
je pak o to lehčí a kabina tě také lépe přijme.
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Soupisky

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

34 Dominik Frodl G 23 182 78 L

35 Kristián Kolář G 19 182 82 L

31 Jaroslav Pavelka G 25 188 91 L

49 Vojtěch Budík O 21 185 92 L

14 Peter Čerešňák O 26 191 95 R

3 Michal Houdek O 19 193 95 L

70 Bohumil Jank O 27 189 95 L

97 Lukáš Kaňák O 22 174 74 L

11 Michal Moravčík O 24 194 96 L

51 Lukáš Pulpán "A" O 34 173 82 L

90 Roman Vráblík O 29 188 81 L

17 Jan Eberle Ú 30 180 78 L

77 Milan Gulaš "C" Ú 33 178 88 R

96 Martin Heřman Ú 32 182 84 L

9 Miroslav Indrák Ú 24 175 72 L

93 Matyáš Kantner Ú 21 192 86 L

88 Petr Kodýtek Ú 20 168 70 L

13 Matěj Kolda Ú 19 188 90 L

81 Jaroslav Kracík Ú 36 185 85 L

86 Tomáš Mertl "A" Ú 33 175 82 L

53 Vojtěch Němec Ú 33 177 83 R

64 Jakub Pour Ú 20 191 90 L

87 Filip Přikryl Ú 18 185 77 L

71 Luboš Rob Ú 24 181 87 L

23 Petr Straka Ú 27 184 84 L

12 Roman Vlach Ú 30 183 80 L

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

37 Daniel Dolejš B 25 178 82 L

95 Miroslav Svoboda B 24 190 87 L

58 Martin Bodák O 20 185 88 P

81 Tomáš Černý O 22 183 88 P

15 Blaž Gregorc O 29 190 97 L

3 Daniel Krenželok O 22 191 83 L

7 David Kvasnička O 20 178 84 L

4 Petr Šidlík O 25 183 88 L

61 Peter Trška O 27 183 88 L

6 Jan Výtisk “C“ O 38 182 97 L

10 Jozef Baláž Ú 20 172 74 L

20 Jan Bernovský Ú 18 181 73 L

71 Roberts Bukarts Ú 29 181 82 P

27 Rastislav Dej “A“ Ú 31 179 89 L

12 Petr Fridrich Ú 19 176 76 P

69 Tomáš Guman Ú 22 184 82 P

43 Daniel Kurovský Ú 21 193 97 P

31 Dominik Lakatoš Ú 22 184 88 L

21 Alexandre Mallet Ú 27 185 93 L

14 Erik Němec Ú 25 184 82 L

23 Ondřej Roman “A“ Ú 30 182 83 L

84 Jan Schleiss Ú 25 176 81 P

83 Šimon Stránský “A“ Ú 21 181 83 L

91 Radim Toman Ú 20 174 77 P

30 Lukáš Vopelka Ú 23 184 90 P

49 Nicolas Werbik Ú 21 191 88 P

25 Patrik Zdráhal “A“ Ú 24 183 82 L

19 Lukáš Žiak Ú 21 175 76 L

HC Škoda Plzeň
HC  
Vítkovice Ridera

Hlavní trenér: Ladislav Čihák

Asistenti trenéra: Jiří Hanzlík, Jaroslav Špaček
Hlavní trenér: Jakub Petr

Trenér: Pavel Trnka



Blafák      8

Pravděpodobně v žádném extraligovém klubu se 
toho před ostrou extraligovou sezónou 2019/2020 
neudálo tolik, jako tomu bylo ve Vítkovicích. Kro‑
mě velice znatelného obměnění hráčského kádru 
bylo kolem ostravskému týmu rušno i z důvodu 
několika afér a slovních přestřelek během letní 
přípravy. Nejhlavnějším tématem byl odchod Rosti‑
slava Olesze z vítkovického mužstva. Třiatřicetiletý 
forvard, ostravský rodák a odchovanec Vítkovic 
působil opětovně v klubu v minulých pěti sezónách, 

v posledních třech letech zastával i funkci kapitá‑
na. Jenže Olesz v týmu Ridery v závěru července 
skončil a odchod to nebyl zcela poklidný. Jaký byl 
důvod? O peníze nešlo, jak prohlásil sám útočník 
se zkušenostmi z NHL. Problém byl jinde, a sice 
u vítkovických trenérů. Olesz totiž veřejnosti přiznal, 
že si nedokáže představit působení u týmu, kterému 
koučují Jakub Petr s Pavlem Trnkou. Útočník rovněž 
prozradil, že zmínění trenéři budovali novou sestavu 
Vítkovic pro extraligové boje bez něj. Petr s Trnkou 

HC Vítkovice Ridera
Představení soupeře
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ztratili důvěru Rostislava Olesze, který si po konci 
ve Vítkovicích brzy našel angažmá nové, posílil 
ofenzivu Olomouce. Ještě před Oleszem ostravský 
tým opustili i jiní stěžejní hokejisté – gólman Patrik 
Bartošák odešel do Třince (při vzájemném duelu si 
vítkovičtí fanoušci pro Bartošáka připravili štiplavé 
choreo, které se zaměřovalo na výplatu třineckého 
brankáře), útočníci Lev s Kucserou zamířili do br‑
něnské Komety, další forvard Tybor do Pardubic. 
A tak by se dalo pokračovat, kádr Vítkovic všeho 
všudy opustilo celkem deset hráčů. Proto Jakub 
Petr se svými kolegy začali sázet na mladé hráče 
ze zámoří i českých kluzišť, které doplnili velezku‑
šení borci, jakými jsou třeba obránce Jan Výtisk či 
útočník Rastislav Dej. V týmu Vítkovic tak aktuálně 
lze nalézt mnoho mladých nových tváří na všech 
postech. A rovněž i bývalé Plzeňany. Jakub Lev už 
mužstvo sice opustil, ale bývalý indián Jan Schleiss 
je i nadále pevným členem ofenzivy Ridery. Starého 
známého doplnil i gólman Miroslav Svoboda, který 
v týmu Škody dostal důvěru ve své premiérové 
extraligové sezóně v pozici brankářské jedničky, 
a také odchovanec Plzně David Kvasnička. Mladý 
obránce naskočil do Tipsport extraligy již ve svých 
šestnácti letech, před sezónou se poprvé přesunul 
do jiného extraligového týmu. Do kádru přišly i další 
posily. Zajímavou akvizici získaly Vítkovice v podobě 
Robertse Bukartse, který do týmu zamířil z pražské 
Sparty, a nabízel se i příchod Vladimíra Svačiny. Tento 
útočník v klubu působil během kariéry celkem osm 
sezón. Mistrovský Třinec už s ním po konci minulého 
ročníku nepočítal, a tak i sám Svačina věřil, že se 

uskuteční jeho návrat do Vítkovic, který si pro něj 
stal prioritou. Jenže podobný scénář se nakonec 
neudál – Vítkovičtí se dohodli s jiným útočníkem 
Alexandrem Malletem, ten do týmu přišel z Komety, 
a na Svačinu v ofenzivě Ostravanů nezbylo místo. 
Zkušený forvard se pak měl na sociálních sítích 
kriticky vyjadřovat na adresu hlavního trenéra Petra, 
jenž podle něj lhal o vzájemném jednání o angažmá 
ve Vítkovicích. Svačina nakonec kývl na nabídku 
prvoligové Poruby a v týmu Ridery zatím působit 
nebude. Kdo naopak celek skutečně posílil, byl 
útočník Dominik Lakatoš, který do Ostravy zamířil 
z Liberce. Během sedmého přípravného utkání 
Vítkovic na ledě Prostějova právě na Lakatoše po 
jeho gólu začali místní fanoušci pořvávat rasistické 
urážky. Hostující střídačka se rozhodla zamířit do 
kabin, duel se z tohoto důvodu nedohrál. A proběhla 
slovní přestřelka mezi oběma tábory. Trenér Jakub 
Petr prohlásil, že pro tým byl odchod samozřejmostí, 
protože se hráči považují za jednu partu a rodinu, 
která drží za všech okolností při sobě. Naproti tomu 
hlavní kouč Prostějova Jiří Vykoukal toto počínání 
soupeře dle vlastních slov nepochopil. Lakatoš podle 
něj domácí fanoušky celý zápas provokoval, proto 
přišla reakce, a odchod soupeře do kabin označil 
za ostudu ostravského klubu. Značně svérázný byl 
i způsob, jakým Vítkovice o celé události referovaly 
na oficiálních sociálních sítích klubu. Po velice 
rušném letním období přišla Tipsport extraliga. Do 
ní přebudované Vítkovice vkročily velmi solidně, 
pravidelně bodovaly a zvládaly hlavně koncovky 
během vyrovnaných duelů.

5. kolo: HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Kometa Brno 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 14. Zaťovič (Holík, Mueller), 15. Zaťovič (Štencel), 42. Orsava (Holík, 
Zaťovič).

6. kolo: HC Dynamo Pardubice – HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Branky a nahrávky: 28. Harju (Tybor), 48. Holland – 27. Schleiss (Lakatoš), 30. Kvasnička 
(Š. Stránský), 36. Šidlík (Trška).

Poslední zápasy soupeře
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Tři hvězdy soupeře
HC Vítkovice Ridera

Miroslav Svoboda
Čtyřiadvacetiletý gólman posílil Vítkovické před aktuální sezónou. 
Právě Svoboda je jedním z hlavních faktorů, že ostravský klub dokázal 
v úvodních kolech probíhajícího ročníku pravidelně bodovat, díky 
svým zákrokům byl pro své kolegy velikou oporou. V předloňské 
sezóně poprvé pořádně nakoukl do extraligy v dresu Škody, úspěš‑
nost zákroků si tehdy v základní části i play ‑off udržel nad 90 %. 
Po neúspěšném angažmá v zámoří a krátkých epizodách ve Finsku 
a EBEL se Miroslav Svoboda vrátil do české nejvyšší soutěže, poprvé 
se může představit proti svým bývalým plzeňským spoluhráčům.

Jan Výtisk
Ve výčtu bývalých hráčů Škodovky Jan Výtisk chyběl, za Plzeňské 
odehrál jednu sezónu. Zkušený obránce v extralize vyzkoušel 
i angažmá v Třinci, Spartě, Karlových Varech a Liberci, který jako 
kapitán dovedl v roce 2016 k mistrovskému titulu. Aktuálně již čtvrtou 
sezónu působí Výtisk ve svém mateřském klubu, i ve Vítkovicích 
nosí po odchodu Rostislava Olesze “C“ na dresu. Jan Výtisk se díky 
statistikám umisťuje v nejvyšších patrech hodnot Radegast Indexu.

Roberts Bukarts
Lotyšský forvard byl v české extralize spojován s týmem ze Zlína, ze 
kterého se po povedených výkonech přesunul do Třince. U Ocelářů 
se však Bukartsovi tolik nedařilo, a tak byl v minulé sezóně vytre‑
jdován do Sparty. Z hlavního města se však opět brzy přesunul, 
když odešel na hostování právě do Vítkovic. Zde patří Roberts 
Bukarts, který se na letošním mistrovství světa blýskl hattrickem 
do sítě Švédska, třikrát překonal legendárního Henrika Lundqvista, 
k lídrům produktivity.
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Mládež v akci!
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Mladí reprezentanti odšpuntovali novou sezónu 
společným kempem v Rokycanech v závěru června. 
O měsíc později se již vydali k boji, ve Švýcarsku 
zvládli oba souboje 5:1 a 4:1. O jednu českou 
radost se postaral i indián Vladimír Kremláček.

Poslední akcí je Hlinka Gretzky Cup, na kterém 
se národní výběr umístil na pátém místě. 
V rámci generálky čeští mladíci skolili 3:1 USA, 
poté již v samotném turnaji přetlačili Švýcarsko 
4:3 v nájezdech, padli s Finskem 1:5 a Kanadou 
1:7. Výsledkem tak byl další duel s USA. O ko‑
nečné páté místo zabojovali lépe domácí – 4:3 
v prodloužení.

„Páté místo na takovém prestižním turnaji jako je 
Hlinka Gretzky Cup je zklamáním a neúspěchem. 
Ještě k tomu na domácí půdě,“ hodnotil další 
indián Sebastián Malát. Ten bojoval s dalšími 
parťáky z Plzně Vladimírem Kremláčkem a Da‑
nielem Malákem, náhradníky byli navíc ještě Jan 
Slanina a Václav Adamec.

A podobně volil hlavní trenér Karel Beran i nyní. 
Jeho družina se v Příbrami třikrát během tří dny 
postaví Rusku a z Plzně si nominaci vysloužili 
Vladimír Kremláček, Sebastián Malát, Jan Slanina 
a připravený bude i Daniel Malák. Hracími dny 
je čtvrtek desátého, pátek jedenáctého a sobota 
dvanáctého října. Začíná se vždy v 17:30 hod., 
pouze poslední souboj začíná o hodinu a půl dříve.

Nominace
HC Energie Karlovy Vary ‑ Bednář Jan, HC Oceláři 
Třinec ‑ Malík Nick, Bílí Tygři Liberec ‑ Hampl Jan, 
Kovář Filip, Jiruš Vojtěch, HC Verva Litvínov ‑ Stehlík 
Lukáš, HC Dukla Jihlava ‑ Chlubna Tomáš, HC 
Olomouc ‑ Mácha James Joshua, Ministr Daniel, 
Piráti Chomutov ‑ Koláček Josef, Vrhel Stanislav, 
HC Sparta Praha ‑ Bláha Marek, Cichoň Oldřich, 
Krutil Michael, Slavíček Josef, HC Škoda Plzeň - 
Kremláček Vladimír, Malát Sebastián, Slanina Jan, 
HC Dynamo Pardubice ‑ Hrádek Michal, Rouha 
Michal, Mountfield HK ‑ Naar Jakub, PSG Berani 
Zlín ‑ Talafa Tadeáš.

Reprezentační 
osmnáctka povolala 
i tři indiány!
Druhý říjnový týden využije česká 
hokejová reprezentace do osmnácti 
let již ke svému letošnímu čtvrtému 
srazu. Představí se v trojutkání na 
domácí půdě s Ruskem.
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