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27. 10. od 13:00
HC SPARTA PRAHA
LOGSPEED CZ Aréna Plzeň
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Úvodní slovo
Krásný hokejový víkend, vážení fanoušci!

Extraligový kolotoč je neúprosný, nikoho nešetří, 
a tak se nám nedělním zápasem překlopí základní 
část už do své druhé čtvrtiny.

Známe našeho soupeře pro osmifi nále Ligy mis‑
trů – znovu se podíváme do Švýcarska, tentokrát 
vyzveme Lausanne a zblízka si prohlédneme 
a vyzkoušíme novou halu, která vyrostla pro 
dějiště mistrovství světa.

Úspěšní jsme byli i na poli fanouškovské výzvy 
v rámci Ligy mistrů. Mezi 32 kluby jsme obsa‑
dili krásné čtvrté místo, když jsme v celkovém 
hodnocení měli stejný počet bodů jako druhý 

Klagenfurt a třetí Augsburg, bohužel v náš ne‑
prospěch rozhodl ukazatel nasbíraných bodů 
v soutěžích a kvízech, a my tedy zůstali těsně 
za fi nanční odměnou. Přesto, obrovský klobouk 
dolů před našimi fanoušky! Čtvrtí v Evropě? Tak 
to je paráda!

A  ještě jedna důležitá informace – chystáme 
pro vás kalendář pro rok 2020. Jeho focení se 
ujala výjimečná a báječná Jana Mensatorová a já 
vám mohu prozradit, že jsme se vydali na tak 
hokejově nezvyklé lokace jako Bolevák, náměstí 
Republiky nebo hlavní vlakové nádraží, fotili 
jsme před trolejbusem a v tramvaji a v Mlýnské 
strouze. Máte se rozhodně na co těšit!

Lucie Mužíková,
tisková mluvčí a marketingová manažerka 
HC Škoda Plzeň

Výsledky z minulých kol
10. kolo HC ŠKODA PLZEŇ ‑ HC DYNAMO PARDUBICE 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. Heřman (Moravčík), 13. Gulaš (Rob, Mertl), 39. Gulaš (Moravčík), 53. Eberle, 57. Gu‑
laš (Moravčík, Frodl) – 15. Hovorka (Látal, Blümel), 15. Mandát (Hovorka, R. Kousal), 39. Tybor (Piché, J. 
Kolář).

12. kolo HC KOMETA BRNO ‑ HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. O. Němec (P. Holík, Zaťovič), 21. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 60. Lev (O. Němec) – 
7. Mertl (Gulaš).
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Parkujte po celou sezónu v DEPO2015
HC Škoda Plzeň a DEPO2015 přináší našim fanouš‑
kům skvělou novinku! Ve spolupráci s DEPO2015 
jsme připravili 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!

Známe termíny zápasů s Lausanne
Indiáni znají termíny a časy zápasů proti švýcarské‑
mu Lausanne. První zápas s Lausanne sehrajeme 
doma v Plzni v úterý 12. listopadu od 18:00, odveta 
je pak v plánu o týden později v úterý 19. listopadu 
v 19:45 ve zbrusu nové Vaudoise areně v Lausanne.

Novinky
z klubu

Tabulka
Poř. Klub Z Skóre B

1. Třinec 13 51:37 24

2. Kometa 11 30:24 24

3. M. Boleslav 12 40:28 23

4. Sparta 11 45:32 21

5. K. Vary 12 40:34 21

6. Plzeň 11 41:35 19

7. Liberec 11 47:45 19

8. Mountfi eld HK 12 37:38 18

9. Olomouc 12 24:32 16

10. Vítkovice 13 30:43 16

11. Pardubice 12 27:35 13

12. Kladno 10 33:42 12

13. Litvínov 12 31:39 11

14. Zlín 12 34:46 9

Soupiska

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

31 Jaroslav Pavelka B 25 188 91 L

34 Dominik Frodl B 23 182 78 L

35 Kristián Kolář B 19 182 82 L

3 Michal Houdek O 19 193 95 L

4 Tomáš Voráček O 29 191 96 L

11 Michal Moravčík O 24 194 96 L

14 Peter Čerešňák O 26 191 95 R

49 Vojtěch Budík O 21 185 92 L

51 Lukáš Pulpán "A" O 34 173 82 L

70 Bohumil Jank O 27 189 95 L

90 Roman Vráblík O 29 188 81 L

97 Lukáš Kaňák O 22 174 74 L

9 Miroslav Indrák Ú 24 175 72 L

12 Roman Vlach Ú 30 183 80 L

13 Matěj Kolda Ú 19 188 90 L

17 Jan Eberle Ú 30 180 78 L

20 Jan Matiášek Ú 19 175 67 L

23 Petr Straka Ú 27 184 84 L

53 Vojtěch Němec Ú 33 177 83 R

64 Jakub Pour Ú 20 191 90 L

71 Luboš Rob Ú 24 181 87 L

77 Milan Gulaš "C" Ú 33 178 88 R

81 Jaroslav Kracík Ú 36 185 85 L

86 Tomáš Mertl "A" Ú 33 175 82 L

87 Filip Přikryl Ú 18 185 77 L

88 Petr Kodýtek Ú 20 168 70 L

93 Matyáš Kantner Ú 21 192 86 L

96 Martin Heřman Ú 32 182 84 L

HC Škoda Plzeň

Hlavní trenér: Ladislav Čihák

Asistenti trenéra: Jiří Hanzlík, Jaroslav Špaček
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Milan Gulaš
a Tomáš Mertl
Tomáš Mertl a jeho 600. utkání v české extralize
Tomáš Mertl, pokud půjde vše podle plánu, 
nastoupí v neděli proti pražské Spartě ke svému 
600. utkání v české nejvyšší soutěži. Odchovanec 
českobudějovického hokeje v extralize oblékal 
dva jiné dresy než ten plzeňský, i když… českobu‑
dějovický a po přestěhování licence královehra‑
decký, než před sezónou 2017/18 přišel do Plzně. 
Společně s Milanem Gulašem vytvořili úspěšný 
útočný tandem, který si vysloužil pozvánku i na 
zimní olympiádu. V základní části vsítil 30 branek, 
čímž dosáhl na korunu pro nejlepšího střelce 
(potřetí se stěhovala do Plzně po dvou triumfech 
Dominika Kubalíka, v sezóně 2018/19 ji pak pro 
Plzeň získal Gulaš), a v play off přidal další dvě 
trefy. Po jednom roce v čínském Kunlunu se 
Tomáš Mertl, málomluvný centr, který za sebe 
raději nechává mluvit činy na ledě, vrátil zpět 
do modrobílé kabiny.

V letošním ročníku prozatím posbíral v 11 zápasech 
8 branek a 6 asistencí, což ho řadí na průběžné 4. 
místo v kanadském hodnocení Tipsport extraligy.

Milan Gulaš a jeho extraligový rekord
Bylo to téma prakticky všech novinářů už od, 
možná, šestého kola – plzeňský kapitán se 
pokaždé zapsal do kolonky střelců, povede se 
mu to zase? A zase? A zase zase? A znovu? To 
poslední znovu se povedlo, stejně jako všechna 
před ním, což znamená, že v 10. kole letošního 
ročníku gólem proti Pardubicím (mimochodem, 
v utkání skvělý Gulaš dal hattrick!) se osamostatnil 
na čele historických tabulek co do počtu utkání 
v rámci jedné sezóny a základní části v novodobé 
historii, v nichž se zapsal do střelecké listiny.

Úžasný, úžasný výkon, pane kapitáne! Gratulace 
a díky!
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Michal Houdek
Na svou premiéru nezapomenu 
a myslím, že nebudu sám!

Michal Houdek. To jméno jste slyšeli tolikrát 
vyskloňované, že byste nevěřili, že na Spartě 
letos odehrál první utkání v extraligové kariéře. 
A rozhodně jste zaznamenali, jak mu soupeřovi 
fanoušci spílali. Zprvu mu dávali za vinu dvě 
zranění Pražanů, až se ukázalo, že je nemá na 
svědomí. Přesto, jméno si udělal. A jestli očekává 
vendetu ze strany Sparty? „Jsem připravený na 
každý zápas!“ hlásí odhodlaně.

Michale, čeká vás nesmírně náročný domácí 
víkend. Obhájci titulu z Třince a pražská Sparta. 
Co udělat proto, abychom byli úspěšní?
Měli bychom navázat na části zápasu, které se 
nám podařily v Brně. Hrát hru, která fungovala, 
ale především se vyvarovat výpadkům, jež jsme 
na Kometě měli a bohužel nás stály zápas.

Ty výpadky bohužel nejsou ojedinělé…
Myslím si, že je to tím, že dostaneme gól, který 
by nás neměl dostat do kolen – například při 

našem vedení 2:0 na 2:1, jenže my se z  toho 
„zblázníme“. Musíme hrát stejně, góly se prostě 
v hokeji dostávají, takže nesmíme plašit a dál 
v zápase soustředěně pokračovat.

Se Spartou vás čeká zajímavý zápas. Už po 
odehrání prvního kola Pražané vaše jméno 
vyskloňovali nejednou…
Pokud si mě budou všímat i na ledě, jedině dob‑
ře! Ať je víc prostoru pro naše hvězdy, které jim 
nastřílejí góly. Nicméně si myslím, že s odstupem 
času nějaká příprava na mě nebude taková, jako 
třeba na Milana Gulaše. Nad jeho hrou jistě stráví 
daleko více času.

A co případná výzva od Jana Piskáčka, kdyby se 
stačil vrátit do sestavy?
Jsem připravený na každý zápas. Vím, že se na 
mou adresu vyjádřil pochvalně, ukázal, jak fé‑
rový je. A jestli mě vyzve na odvetu? Je to jeho 
rozhodnutí, budu připravený na kohokoli.
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V podstatě říkáte – ať si Sparta dělá, co chce. 
Ale pro vás to bude jistě speciální utkání.
Na Spartě jsem prožil svou extraligovou 
premiéru, takže pro mě utkání s nimi 
vždycky budou speciální. Myslím, že takhle 
to má každý hráč. Ať je premiéra jakákoli, 
ať jakkoli dopadne, pořád je to váš první 
zápas v nejvyšší soutěži. Nikdo na to nikdy 
nezapomene. A co se mě týče, myslím, že 
na můj první start nezapomenu nejen já, 
ale i řada fanoušků obou týmů a hokejoví 
odborníci. (smích)

Stále vás vidíme v sestavě indiánů, už máte 
i své místo v kabině. Jak si tyto zkušenosti 
užíváte?
Všechny malé krůčky, jako je přestěhování 
si věcí z juniorky do kabiny áčka, jsou pro 
mě hrozně důležité. Každého z nich si od 
chvíle, co trénuju s A ‑týmem, nesmírně 
vážím. A že jsem v základní sestavě? Před 
sezónou pro mě nepředstavitelná věc! Ale 
musíme zůstat nohama na zemi – máme 
dva výborné zkušené beky zraněné a  já 
dostávám prostor i právě proto.

Na čem vy konkrétně s trenéry pracujete?
Vnímání hry a rozehrávka, tam cítím, že 
mám nedostatky. Na komplexnějších věcech 
pracujeme vždycky po zápase na videu s pa‑

nem Hanzlíkem, který se mě snaží připravit, 
abych se dostal na extraligovou úroveň, jež 
je z mého pohledu pořád extrémní. Skok 
z juniorky je obrovský a je potřeba pracovat 
i na nejmenších detailech, protože ty vás 
právě posouvají dopředu.

Nenastupujete jen za A ‑tým, ale startujete 
rovněž za juniorku, případně za partnerské 
Klatovy.
Pro mladého hráče je to nejlepší věc, že mám 
tolik zápasového prostoru. Tréninky jsou tady 
skvělé, ale to, co dostanu v utkáních, ať už 
v juniorech nebo v Klatovech, je nenahradi‑
telné. Ice time prostě potřebujete, pokud se 
chcete zlepšovat a sbírat zkušenosti. Jsem 
ohromně vděčný za to, že tuto šanci mám.

Závěrem, co říkáte na to, že se často z tribun 
ozývá skandování vašeho jména?
Je to hrozně hezké! Užíval jsem si to ještě 
v hledišti, když fanoušci vyvolávali jméno 
toho či toho hráče. Jenže když skandují vaše 
jméno, je to úplně něco jiného. Vnímáte to 
jiným směrem. Jsem moc rád, že naši fanoušci 
oceňují moji práci – dohrávat souboje, hrát 
tvrdě, umět se zastat našich hvězd, protože 
tím směrem se pravděpodobně bude ubírat 
moje kariéra. A hrozně se těším na náš kotel, 
jaké peklo vždycky připraví soupeřům!

Krátký dotazník pro #3 
Michala Houdka
Hokejový vzor: V mládí Alex Ovechkin, momentálně Jan Výtisk

Nejhezčí hokejový zážitek: Titul mistrů ČR ve starším dorostu

Přihrávka, nebo střela: Přihrávka

Co mě na ledě dokáže nejvíc naštvat: Chybné rozhodnutí na ledě, případně prohraný zapas

Nejlepší parťák v kabině: Matěj Kolda

Vysněná destinace: Dubai
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Soupisky

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

32 Patrik Bartošák B 26 185 88 L

60 Petr Kváča B 22 186 77 L

5 Lukáš Krajíček O 36 188 89 L

6 David Musil O 26 193 94 L

10 Jan Zahradníček O 23 186 72 L

17 Filip Haman O 21 184 88 P

25 Vladimír Roth O 29 188 94 P

26 Ondřej Hrachovský O 21 191 82 L

26 Jakub Matyáš O 25 190 95 P

28 Martin Gernát O 26 193 92 L

52 Milan Doudera O 26 181 92 L

55 Marian Adámek O 22 178 82 P

58 Guntis Galvinš O 33 187 98 L

84 Tomáš Kundrátek O 29 187 91 P

19 Patrik Hrehorčák Ú 20 175 78 L

20 Petr Vrána Ú 34 177 83 L

22 Vladimír Dravecký "A" Ú 34 181 92 L

23 Jiří Polanský Ú 37 179 87 P

27 Martin Růžička Ú 33 181 79 P

29 Michal Kvasnica Ú 19 185 86 L

34 Ondřej Kovařčík Ú 24 178 75 L

41 Jan Hladonik Ú 20 176 78 L

44 Matěj Stránský Ú 26 191 93 P

46 Štěpán Novotný Ú 29 189 83 P

65 Tomáš Marcinko "A" Ú 31 193 97 P

76 David Kofroň Ú 20 177 81 P

83 Martin Adamský “C” Ú 38 183 97 L

87 Michal Kovařčík Ú 22 182 80 L

88 Erik Hrňa Ú 31 178 82 L

92 David Květoň Ú 31 180 84 L

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

30 Adam Wolf B 19 190 95 L

35 Matěj Machovský B 26 189 85 L

36 Jakub Sedláček B 29 175 76 L

7 Michael Krutil O 17 186 85 P

16 Adam Polášek "A" O 28 191 97 L

20 Tomáš Dvořák O 24 193 96 L

29 Petr Kalina O 22 183 77 L

33 Jan Košťálek O 24 185 82 P

55 Jérémie Blain O 27 191 88 P

63 Martin Jandus O 21 180 79 P

71 Marek Ďaloga O 30 194 86 L

75 Jan Piskáček O 30 180 88 L

84 Milan Jurčina O 36 193 120 P

10 Lukáš Rousek Ú 20 180 73 L

11 David Dvořáček Ú 27 180 80 L

12 Jiří Černoch Ú 23 179 85 P

18 Andrej Kudrna Ú 28 189 95 L

23 Lukáš Pech "A" Ú 36 172 76 L

24 Matúš Sukeľ Ú 23 176 78 L

26 Michal Řepík "C" Ú 30 179 87 P

28 Tomáš Pšenička Ú 21 190 86 L

47 Jan Buchtele Ú 29 186 95 L

62 Robert Říčka Ú 30 186 88 P

67 Jiří Smejkal Ú 22 192 92 L

74 Daniel Přibyl Ú 26 190 94 P

88 Miroslav Forman Ú 29 186 87 L

90 Martin Dočekal Ú 28 192 99 L

91 Marek Kvapil Ú 34 180 87 P

92 Vladimír Růžička Ú 30 190 97 L

96 David Tomášek Ú 23 187 85 P

HC Oceláři Třinec HC Sparta Praha

Hlavní trenér: Václav Varaďa

Asistenti trenéra: Marek Zadina, Jiří Raszka

Hlavní trenér: Uwe Krupp

Asistent trenéra: Jaroslav Nedvěd
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Obhájce titulu z minulé sezóny Tipsport extraligy 
narazí na indiány v probíhajícím ročníku vůbec 
poprvé od poslední sedmé semifinálové bitvy 
v  loňském play ‑off. I pro aktuální sezónu si 
Oceláři z Třince vytyčili ty nejvyšší cíle, což zcela 
odpovídá klubu s podobnými podmínkami. Pro 
letošní extraligový ročník si navíc Slezané připravili 
speciální logo s číslem 90. Tak dlouho již totiž 

třinecký hokejový klub existuje, stejně jako tým 
indiánů byl založen v roce 1929.

Oceláři typicky do svého celku postupně zapojují 
několik mladých hráčů, kteří dostávají v Třinci pod 
vedením Václava Varadi mnoho šancí. Je to na 
druhou stranu také potřeba, protože úřadující mistr 
se během probíhající sezóny potýká s marodkou. 

HC Oceláři
Třinec

Představení soupeře
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Ocelářům citelně chybí hlavně stěžejní útočné 
eso, kterým je forvard Martin Růžička, toho trápí 
nepříjemné zranění. Podle kouče Varadi se elitní 
střelec může do týmu vrátit na začátku příštího 
roku, ale je možnost, že k dispozici bude třeba až 
v období play ‑off.

Nepříjemné starosti Třineckým přidělalo i zranění 
důležitého beka Tomáše Kundrátka. Obránce s vel‑
kými zkušenostmi z národního týmu, zámořské 
NHL i KHL se v ocelářském dresu mihl již krátce 
během minulé sezóny, leč po šesti duelech dal 
přednost lukrativnějšímu angažmá ve švýcarském 
Davosu. Pro letošní sezónu se do týmu českého 
mistra vrátil, ale i jeho souží zranění, takže ho 
fanoušci v sestavě Ocelářů vídat dlouho nemohli. 
Vedení Třince vždy na podobné situace reaguje 
bleskově a většinou se trefí velice dobře. V jed‑
nom případě to ale vůbec nevyšlo. Na marodku 
v zadních řadách reagovali Oceláři angažováním 
kanadského beka Cama Barkera. Ten ale v Třinci 
nakonec absolvoval s  týmem jen tři tréninky, 
načež byla spolupráce s ním ukončena, což klub 
oznámil na svém twitterovém účtu. Podle informací 
nepřijel do České republiky Barker zcela vhodně 
fyzicky připravený.

Jen o něco delší bylo působení u týmu Ocelářů 
českého útočníka Andreje Nestrašila. Ten se 
v premiéře v Tipsport extralize představil ve dvou 
duelech a připsal si čtyři body. Jen dva zápasy, 
ale mužstvu z Třince svými výkony notně pomohl, 
protože klub nezažíval zkraje sezóny úplně ideální 

období. Hokejisté Třince po pár nepovedených 
výkonech nešetřili peprnými výrazy, pro nadávku 
i během rozhovorů nešli daleko. Moc dobře věděli, 
že nedobré výsledky musí hodit za hlavu. Vše se 
rychle zlomilo, Oceláři začali být klasicky velice 
produktivní a rychle se dostali do popředí tabulky. 
I díky návratům některých členů z marodky, Třinci 
vypomohly i posily z prvoligového Frýdku ‑Místku.

Oceláři sázejí v probíhajícím ročníku na novou 
brankářskou dvojici, Patrika Bartošáka a Petra 
Kváču, kteří si zatím rozdělují porci zápasů celkem 
rovnoměrně. Oba se drží na 90% úspěšnosti 
zákroků. Bartošák se zkraje sezóny představil 
v dresu Třince i na ledě Vítkovic, kde v posledních 
letech působil. Fanoušci ostravského celku si 
pro gólmana připravili i nelichotivé choreo, na 
kterém podle Batošáka bylo cosi se sedmi sty 
tisíci a vítkovickou kasou. Na gólmanův výkon 
to ale dle jeho slov vliv nemělo.

Oceláři stejně jako indiáni reprezentovali český 
hokej v Champions Hockey League. Ale i  letos 
skončilo působení Třince v Lize mistrů již po 
základní skupině, Slezané obsadili třetí místo 
za Lausanne a Minskem, předskočili pouze tým 
Lahti Pelicans. Hlavně závěrečnou prohru na ledě 
švýcarského Lausanne, soupeře Plzně v osmifinále 
soutěže, nesli Třinečtí hodně nelibě kvůli výkonu 
rozhodčích. Po konci v CHL se tak mohou Oceláři 
soustředit výhradně na Tipsport extraligu, v zimě 
se zúčastní i tradičního Spengler Cupu.

11. kolo: HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 21. Harju (Látal), 24. Hovorka (J. Kolář, Harju), 43. Matýs (Machač), 
59. R. Kousal, 60. Mandát – 39. Dravecký (M. Kovařčík), 51. Marcinko (P. Vrána, M. Doudera).

12. kolo: HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 19. Dravecký (Marcinko), 26. M. Kovařčík (M. Stránský, Krajíček), 
27. Adamský (D. Kofroň), 34. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Galviņš), 52. Hrehorčák (O. Kovař‑
čík) – 23. Ordoš (L. Krenželok), 46. Bulíř (Šmíd, Peters).

Poslední zápasy soupeře
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Tři hvězdy soupeře
HC Oceláři Třinec

Patrik Bartošák
O strážci třineckého brankoviště již řeč padla, nicméně je 
třeba zmínit, že Patrik Bartošák je jednou z největších hvězd 
v napěchovaném celku Ocelářů. Šestadvacetiletý rodák 
z Kopřivnice, který v uplynulých čtyřech sezónách držel nad 
vodou Vítkovice, má být stěžejním faktorem v třineckém 
týmu v rozhodujících momentech probíhajícího ročníku. 
Bartošáka si v minulé sezóně vybrali trenéři národního týmu 
jako gólmana, který dostal mnoho šancí během mistroství 
světa na Slovensku.

Tomáš Marcinko
Urostlý útočník je oporou Ocelářů již třetí sezónu, v týmu 
plní funkci asistenta kapitána. Slovenský forvard má mnoho 
zkušeností z působení v zámoří, Švédsku a KHL. Jednatřicetiletý 
Marcinko je i pevným členem slovenského reprezentačního 
mužstva. Zúčastnil se tří mistrovství světa, a dokonce se v le‑
tech 2014 a 2018 představil na zimních olympijských hrách. 
Tomáš Marcinko patří i v letošní sezóně k nejproduktivnějším 
třineckým útočníkům.

Petr Vrána
Zajímavá postava v třineckém dresu. Petr Vrána se připojil 
k Ocelářům během minulé sezóny, když do týmu zamířil po 
neshodách z pražské Sparty. S Třincem vyhrál mistrovský 
titul a nyní patří k velkým oporám mužstva. Zkušený útoč‑
ník si zahrál v zámoří, zkusil si NHL, působil rovněž v AHL, 
ve Švédsku a KHL. Vránovi se bodově daří, v probíhajícím 
ročníku má na holi větší klid než v minulých sezónách, což 
je na jeho výkonech vidět.
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Po neúspěšných sezónách z posledních let se na 
Spartě musely začít dít veliké věci. A taky ano. 
Pro aktuální ročník se klub z hlavního města 
vytasil se sloganem „Nezastavíš“. Takové heslo má 
obrozenou Sparta v kampani definovat a ukázat, 
že cílem klubu je jednoznačně všechny přejet 
a vítězit v každém duelu, kdy to bude možné.

Hodně ambiciózní cesta, která se však od takého 
týmu vlastně očekává. Sparta své touhy pro aktuální 
ročník prezentovala skutečně velmi nahlas a bez 
ostychu. Heslo „Nezastavíš“ se pro celou řadu 
fanoušků stalo terčem mnoha připomínek, jak 
už to při podobných sebevědomých kampaních 
bývá. Ozývaly se různé hlasy, některé tvrdily, že 

HC Sparta
Praha

Představení soupeře
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heslo se ke Spartě hodí v tom smyslu, že tým 
nemusí nikdo zastavovat, ale může zcela klidně 
zastavit sám sebe.

Velikánské změny se udály jak na poli manažerském, 
tak v sekci hráčské. Až to během předsezónního 
období chvílemi vypadalo, že pokladna, kterou 
mají k dispozici noví vedoucí sportovního úseku 
Sparty, jimiž jsou bývalí útočníci Petr Ton a Jaroslav 
Hlinka, je bezedná. Případně hodně hluboká a na 
opačném konci slušně napěchovaná. Do pražskému 
klubu totiž zamířila plejáda velkých jmen, kupří‑
kladu útočníci Marek Kvapil, Michal Řepík, Vladimír 
Rúžička mladší nebo Martin Dočekal, obránci 
Adam Polášek s Markem Ďalogou. A nezůstalo 
u toho, ještě v průběhu sezóny ofenzivu Sparty 
posílili český reprezentant David Tomášek, jenž 
skončil ve Finsku, a urostlý slovenský zadák Milan 
Jurčina, který se sparťanským fanouškům při své 
premiéře uvedl tvrdou hrou a nekompromisním 
hitem. Hlavní trenér Pražanů Uwe Krupp má tedy 
k dispozici různorodý tým, na všech postech 
několik zajímavých jmen.

Naprostý úvod letošního ročníku Tipsport ex‑
traligy ukázal, že v ofenzivě možná bude Sparta 
v mnoha případech jen těžko zastavitelná. 
Naopak v defenzivě a brankovišti to nebylo 
ono, nefungovalo to, skřípalo, pokud použijeme 
diplomatická přirovnání. První vzájemný duel 
proti Škodovce ukázal, že Sparta nebude mít 
velké problémy se střílením gólů. Pražané si 

v utkání proti Plzni dokázali vypracovat náskok 
už o tři góly, na začátku třetí třetiny se dostali 
do takového trháku. Indiáni ale dokázali srovnat, 
domácí nakonec získali druhý bod v prodloužení. 
Mnoho fanoušků a novinářů o zahajovacím duelu 
extraligové sezóny 2019/2020 tvrdilo, že nasadil 
vysokou laťku, tu dost možná nejvyšší. Sparťa‑
né a Plzeňané předvedli nejenom gólové hody 
a pěkné akce, ale i několik bitek. Odveta těchto 
dvou soupeřů bude jistě nesmírně zajímavá, jak 
už ostatně duely Sparty a Škody bývají normálně, 
nyní budou ještě více okořeněná událostmi ze 
zmiňovaného prvního zápasu.

Veliká přestřelka na začátek, ale hned druhé 
kolo v Liberci ukázalo, že pro defenzivní sekci 
sparťanského mužstva může být ještě hůře. Na 
severu Čech totiž Pražané Bílým Tygrům nasázeli 
dokonce šest gólů již v úvodní třetině! Ale nakonec 
to na výhru nestačilo, Sparta si odvezla prohru 
7:8 po prodloužení. Gólmani pražského týmu tedy 
rozhodně neměli úplně čisté svědomí, stejně tak 
ani jejich kolegové z pole.

Pro další extraligové zápasy už se sparťanští 
trenéři v čele s Uwe Kruppem zaměřili s největší 
pravděpodobností právě na obrannou činnost. 
Pražané poté dostávali v duelech podstatně méně 
branek než v prvních dvou kolech. Sestava si 
takříkajíc sedla, a tým Sparty si dokonce připsal 
šest výher v řadě, díky čemuž se usadil v popředí 
tabulky Tipsport extraligy.

Dohrávka 6. kola: HC Sparta Praha – HC VERVA Litvínov 5:4p (1:3, 2:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Polášek (Pech, Řepík), 32. Forman (Ďaloga, Pavelka), 35. Pech 
(Forman, Řepík), 56. Kudrna (Machovský), 62. Forman (Polášek, Smejkal) – 10. Jarůšek, 
14. Myšák (J. Mikúš, Gerhát), 18. M. Hanzl (Petružálek, Jarůšek), 41. V. Hübl (Kašpar).

12. kolo: HC Sparta Praha – HC Dynamo Pardubice (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Rousek (Blain), 62. Tomášek (Řepík, Polášek) – 50. Mandát (Mikuš, 
Tybor).

Poslední zápasy soupeře
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Tři hvězdy soupeře
HC Sparta Praha

Michal Řepík
Sparťanský odchovanec se do týmu z hlavního města v minulých 
letech vracel v průběhu sezóny na závěrečnou fázi ročníků. 
Před tím aktuálním se ale Michal Řepík stal kmenovým hráčem 
Sparty. A zároveň kapitánem mužstva. Šikovný forvard je jednou 
z hlavních ofenzivních sil ambiciózního celku, účastník čtyř 
světových šampionátů a jedné zimní olympiády totiž nemá 
problém se sbíráním kanadských bodů. Svými výkony táhne 
svůj tým k lepším výsledkům.

Miroslav Forman
Tento útočník je již stálicí v sestavě pražského týmu. Miroslav 
Forman je odchovancem Sparty a nikdy v kariéře nehrál 
v žádném jiném týmu, pokud nebudeme počítat odskočení 
během začátků mezi muži do Berouna a Litoměřic. Dříč, který 
se nebojí obětovat pro tým a zároveň i shodit rukavice, je 
rovněž velice produktivním hráčem. Forman za Spartu ode‑
hrál již přes 400 v Tipsport extralize a pro soupeře je hodně 
nepříjemným protivníkem.

Jan Košťálek
Sparta má ve svých zadních řadách několik zajímavých jmen, 
ať už se jedná o ryze defenzivní borce, či beky, kteří umí zahrát 
solidně i směrem dopředu. Jedním z nich je i čtyřiadvacetiletý 
obránce Jan Košťálek, který se do mateřské Sparty vrátil po 
zámořské anabázi před minulou sezónou. V obou ročnících po 
opětovném spojení sil Košťálka a týmu z Prahy měl šikovný bek 
skvělý rozjezd a sbíral bod za bodem, hlavně díky své přesné 
a rychlé ráně je mnohdy postrachem pro brankáře soupeřů.
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Začíná se ve středu 27. listopadu v 18:30 a po utkání 
navazuje oficiální afterparty, na kterou si už teď 
můžete koupit zvýhodněnou vstupenku! Jedná se 
o ideální příležitost, kam mohou studenti z Plzně 
a okolí během oblíbené středy vyrazit za zábavou, 
podívat se na pořádnou hokejovou řežbu mezi 
týmem Západočeské univerzity a Lékařské fakulty 
v Plzni a pobavit se na následných akcích. Zváni 
jsou samozřejmě i všichni ostatní fanoušci dobrého 
hokeje a kvalitní atmosféry. Na oblíbené utkání, 
které pořádají Akademici Plzeň, si budete moci 
obstarat lístky přes portál sazkaticket.cz. Zmínění 
Akademici se soustředí i na další důležité zápasy, 
tým samotný má za sebou totiž již několik duelů 
v Univerzitní lize ledního hokeje (ULLH), která letos 
odstartovala svůj premiérový ročník! V září Akademici 
rozehráli úvodní zápas celého nového projektu, na 
ledě v LODSPEED CZ Aréně přivítali krátce po extra‑
ligovém utkání indiánů celek Black Dogs Budweis. 
Českobudějovické univerzitní mužstvo nakonec 

Západočeši porazili v zajímavé přestřelce 6:3, díky 
čemuž si připsali premiérové tři body do tabulky 
Univerzitní ligy ledního hokeje. Následovaly říjnové 
zápasy Akademiků, konkrétně tři, všechny byly ode‑
hrány na domovských ledech v Plzni v LODSPEED 
CZ Aréně a v hokejové hale na Košutce. Na úvodní 
výhru v ULLH Akademici sice navázat nedokázali, 
ve druhém zápase vyšli střelecky naprázdno, když 
prohráli 0:2 s celkem BO Ostrava. Jenže už další 
zápas vyšel z pohledu Akademiků naprosto parádně! 
Plzeňané se utkali s týmem VUT Cavaliers Brno, který 
si na Moravu musel odvézt vysokou porážku 2:6. 
V následujícím odehraném utkání v ULLH si Aka‑
demici přivítali mužstvo Engineers Prague, jednalo 
se o přímou bitvu o třetí flek v tabulce. Domácí po 
boji nakonec museli překousnout porážku 1:5. A kdo 
nemá dost Univerzitní ligy ledního hokeje, toho tedy 
jistě zláká Bitva o Plzeň mezi týmem Západočeské 
univerzity a Lékařské fakulty v Plzni, na kterou jsou 
ještě jednou všichni fanoušci zváni!

Největší studentská 
akce podzimu se blíží!
Už sedmý ročník tradiční hokejové 
Bitvy o Plzeň mezi týmem 
Západočeské univerzity a Lékařské 
fakulty v Plzni znovu zaplní ochozy 
LOGSPEED CZ Arény a vy byste u toho 
neměli chybět
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Nejstarší mládežnická kategorie v tomto roce ob‑
hajuje zisk bronzových medailí, rok před tím to byl 
stejný kov a o sezónu dříve dokonce zlato. V plném 
proudu je nyní turnaj O Pohár DHL a plzeňské 
mladíky čeká v následujícím týdnu hned trojlístek 
utkání před svými fanoušky. V LOGSPEED CZ Aréně 
se představí postupně celky Karlových Varů, Liberce 
a Mladé Boleslavi.

Letos se v základní části 19 družstev utká dvouko‑
lově každý s každým. Následně se prvních šestnáct 
nejlepších mužstev rozdělí do čtyř osmifinálových 
skupin po čtyřech, ve kterých si to týmy jednotlivě 
rozdají o dvě postupová místa do čtvrtfinále. Systém 
bude každý s každým dvakrát. V tabulce dva nejlépe 
hodnocené celky po základní části dostanou výhodu 

šesti, respektive tří bodů. Aktuálně odehráli junioři 
již třináct duelů dlouhodobé fáze a pohybují se 
v popředí startovního pelotonu. Další tři je čekají 
v následujících dnech.

Již v úterý devětadvacátého října od 17:00 hodin 
přivítají v západočeském derby karlovarskou Energii. 
V pátek prvního listopadu budou jejich soupeřem 
Bílí Tygři z Liberce již od 13:00 a v sobotu o den 
později Bruslaři z Mladé Boleslavi, zde bude úvodní 
buly vhozeno ve 13:30. Všechna tři utkání budou 
soubojem nejlepších juniorských celků u nás, proto 
neváhejte a přijďte podpořit mladé indiány!

A pozor, vstup je na všechny duely mládežnických 
celků zdarma!

Podpořte juniory indiánů!
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