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Úvodní slovo
Vážení fanoušci,

vítejte na první letošním západočeském derby, 
které hostí naše LOGSPEED CZ Aréna! Věříme, že 
dokážeme potvrdit naši výhru ze svátečního záři‑
jového dne z karlovarského ledu a navážeme na 
naše velice kvalitní výkony, které jsme předváděli 
před reprezentační pauzou.

Dovolte mi takové krátké okénko z marketingo‑
vého oddělení. Velká část našeho týmu, včetně 
realizačního týmu, se hrdě připojila k Fakultní 
nemocnici Plzeň v  její každoroční propagaci 
a vlastně i osvětě o akci Movember, která si klade, 
mimo charitativního přesahu, za cíl zvyšovat po‑

vědomí o zdraví mužů, především znovu a znovu 
otevírá téma rakoviny varlat a rakoviny prostaty. 
Jsme moc rádi, že nás FN Plzeň oslovila, a proto 
pozorně sledujte naše hráče, jak komu roste knírek.

Jak už jsme Vás informovali minulý měsíc, nafotili 
jsme pro rok 2020 kalendář, který právě fi nišuje 
svou grafi ckou úpravu! A vy se pomaličku, po‑
lehounku můžete začít chystat na slavnostní 
křest, který se uskuteční již začátkem prosince 
v Obchodním centru Olympia Plzeň. Přesný termín 
Vám oznámíme co nejdříve s ohledem na vývoj 
naší osmifi nálové série Ligy mistrů s Lausanne 
HC. Ale dopředu avizuji, ohromně se těšte! Foto‑
grafka Jana Mensatorová překonala samu sebe.

Výsledky z minulých kol
17. PSG BERANI ZLÍN – HC ŠKODA PLZEŇ 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 17. Freibergs (Dufek, Jeglič) ‑ 32. Pour (R. Vlach), 36. Kantner.

Osmifi nále CHL – 1. zápas: HC ŠKODA PLZEŇ - HC LAUSANNE 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 35. Pour (Kantner) – 38. Vermin (Lindbohm, Frick), 57. Genazzi (Almond).

Lucie Mužíková,
tisková mluvčí a marketingová manažerka 
HC Škoda Plzeň
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Indiáni v Koloseu
V rámci spolupráce se Sport centrem Koloseum 
budeme celkem dvacetkrát soutěžit při domácích 
zápasech HC Škoda Plzeň v Tipsport extralize 
o roční permanentku do fi tka! Rozdáme mezi vás 
tak ceny v hodnotě 120 000 Kč! A jak se zapojit do 
soutěže? Zkrátka přijďte na hokej! Před každým 
utkáním vyhlásíme, kolikátý průchod turniketem 
odměníme. Takže pak už jen zbývá si držet palce, 
abyste byli vy těmi šťastlivci.

Vstupenka jako jízdenka
Stejně jako minulé sezóny, i  letos vás společně 
s PMDP budeme vozit na hokej! Vstupenka či per‑
manentka platí jako jízdenka 90 min. před začátkem 
domácího zápasu našich indiánů a platí ještě 120 
min. po jeho skončení.

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!

CHL Fan Challenge
Plzeňští fanoušci svědomitě bojují ve fanouškovské 
výzvě v rámci Ligy mistrů. Podpořte je i vy! Vyzkoušet 
si můžete i své herní schopnosti v pěti jednodu‑

chých 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.

Změny v termínech duelů
První změnou je navrácení domácího duelu 39. kola 
s HC Oceláři Třinec na původní termín, tedy pátek 

24. ledna od 17:30. Důvodem je nasazení jiného 
utkání soupeře do vysílání a jeho termínový pře‑
sun. Druhou změnou je nasazení našeho zápasu 
v rámci 29. kola na ledě Mountfi eld HK do vysílání 
ČT Sport. Zápas se neodehraje v původních 16:00, 
nýbrž 22. prosince od 17:20. A do třetice – opět 
nasazení našeho zápasu na obrazovky ČT Sport, 
tentokrát 32. kolo a domácí duel s BK Mladou 
Boleslav. Utkání se nezačne v 17:30, ale o 30 minut 
dříve, tedy 30. prosince od 17:00.

Novinky z klubu

Tabulka
Poř. Klub Z Skóre B

1. Sparta 17 65:43 35

2. Plzeň 16 58:42 32

3. M. Boleslav 17 51:36 32

4. Kometa 16 46:38 32

5. Třinec 18 63:48 31

6. K. Vary 18 61:47 30

7. Liberec 16 56:55 28

8. Mountfi eld HK 18 48:53 26

9. Vítkovice 18 46:58 23

10. Olomouc 17 34:52 20

11. Kladno 16 47:62 19

12. Litvínov 17 42:53 17

13. Zlín 17 48:59 16

14. Pardubice 17 37:53 16
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HLEDÁME ŘIDIČE
DO TÝMU!

Hledáš pohodovou brigádu nebo práci na HPP?

 

Požadujeme:
- min. věk 21 let

      - řidičské oprávnění sk. B
      - trestní bezúhonnost

 

Nabízíme:
                                  - práce v mladém kolektivu

               - časová flexibilita
                                - možnost nadstandartního

                            finančního přivýdělku

Pošli životopis na email
info@ecocitytaxi.cz
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Dominik Frodl
Před našimi fanoušky chceme být 
vždy úspěšní!

Dominik Frodl, objev loňské sezóny v brankovišti, 
má od startu nového ročníku pořádně napilno. Co se 
jeho parťák Jaroslav Pavelka zranil ve fi nském utkání 
v rámci Ligy mistrů, je prakticky pořád v zápřahu. 
Na západočeské derby se už velice těší a otázky 
o únavě odmítá: „Těším se na atmosféru derby!“

Dominiku, pojďme se ještě společně ohlédnout za 
utkáním s Lausanne. Jaké z vašeho pohledu bylo?
Jedním slovem – prohrané. Byl to vyrovnaný zápas 
a šance byly na obou stranách. Troufnu si říct, že 
na utkání bylo znát, že už „o něco“ jde, že se jedná 
o vyřazovací boje. Nikdo nechtěl dostat gól a ob‑
zvlášť to bylo poznat za vyrovnaného skóre, tedy 
na začátku za stavu 0:0 a pak ke konci při 1:1. Hrálo 
se ze zabezpečených obran a bohužel to byli oni, 
komu se podařilo přidat druhou trefu. Nic ale není 
ztraceno! Remíza by utkání slušela víc, ale jedno‑
brankové manko není nic, čeho bychom se odvety 

měli bát. Beztak jsme tam jeli vyhrát, tak snad se 
nám to povede!

Rozhodlo nakonec 100% využití jediné přesilovky 
Lausanne, kdežto Plzeň tu svoji nevyužila…
Jenže ten jejich gól nebyl ani přesilovkový, nevím, 
co se tam stalo. Najednou ujel a dal gól. Ale možná 
i trošku naše smůla, že tam nebyl nějaký odraz od 
nás, měli jsme hodně střel od modré čáry. Jenže 
jsme víc gólů nedali.

Jak byste charakterizoval hru Lausanne?
Lausanne na nás celý zápas čekalo ve středním 
pásmu. Netlačili se moc do nás a když už si něco 
vytvořili, snažili se hrát do prázdné brány. Měli plno 
takových těch „pološancí“ a vůbec to proti nim nebyl 
jednoduchý zápas. Uvidíme, s čím přijdou, až budou 
oni domácí a budou hrát na svém ledě.
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Všeobecně, jaké je hrát play off v listopadu?
Stejné jako ho hrát v březnu, v dubnu, na 
konci sezony. Je to prostě jiná soutěž.

Po druhém inkasovaném gólu vás trenéři 
odvolali. Byl jste překvapený, když každá 
trefa může hrát roli? (poznámka redakce: 
v dvojzápasech play ‑off CHL rozhoduje 
agregovaný výsledek, vyjma finále)
Popravdě jsem s tím vůbec nepočítal a všiml 
si toho, až když na mě kluci začali křičet, ať 
jedu na střídačku. Rychle jsem si spočítal 
naše hráče a říkám si, že jich je šest, tak jsem 
ujížděl. Kdyby to vyšlo, jsou trenéři za bohy, 
kdyby ne, hůř pro nás do odvety. Víte, jak to 
je – kdo nic nezkusí… Ale my jsme měli tři 
solidní střely a pak už trenéři vycítili, že by 
bylo lepší, abych se vrátil do brány.

Nastoupili jste po reprezentační přestávce. 
Prospěla vám, nebo vám na začátku chyběla 
rozehranost?

Ta pauza nebyla zase tak dlouhá, nemělo 
to takový vliv! Vezměte si z jiného pohledu; 
kdybychom nehráli úterní zápas, tohle téma 
by se znovu otevíralo při pátečním derby. 
Pauza by byla ještě o tři dny delší a už by 
třeba byla znát. S Lausanne jsme odehráli 
dobré utkání proti velice kvalitnímu soupeři 
a pro nás to bude výhoda. Na derby, které 
chceme zvládnout, půjdeme lépe připravení!

Západočeské derby se přesouvá do Plzně. 
Vám se v září vyvedlo náramně, vychytal 
jste nulu.
Bylo by to hezké zopakovat. Ale jak už jsem 
říkal ve Varech, ta nula nebyla jenom moje. 
Zasloužili jsme si jak ji, tak tři body za náš 
týmový výkon. Bylo to týmové vítězství, takže 
i týmová nula. Před našimi fanoušky chceme 
být doma úspěšní, takže bereme jakoukoli 
výhru. Věřím, že připraví zase skvělou at‑
mosféru – v Karlových Varech jsme hráli 
prakticky doma, tak už se na pátek těším!

Krátký dotazník pro #34 
Dominika Frodla
Začátky s hokejem: Ve třech letech, k hokeji mě přivedla rodina

Hokejový vzor: Dříve to byl Dominik Hašek, teď hokejový vzor už nemám

Nejhezčí hokejový zážitek: První zápas za A tým Slavie a celá loňská sezóna v Plzni

Co mě na ledě dokáže nejvíc naštvat: Rozhodčí

Zákrok, na který nikdy nezapomenu: Ještě ve slávistickém dresu pro Jaromíru Jágrovi

Proč nosím číslo 34: Mám ho odmalička, držím si ho

Oblíbený styl hudby: České kapely, nejraději mám skupinu Lucie.

Nejlepší parťák z kabiny indánů: Jarda Pavelka

Na opuštěný ostrov bych si vzal: Playstationa, bráchu a přítelkyni
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Soupisky

# 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 P

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

18 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

42 Filip Suchý Ú 21 173 76 L

53 Vojtěch Němec Ú 33 177 83 P

64 Jakub Pour Ú 20 191 90 L

71 Luboš Rob Ú 24 181 87 L

77 Milan Gulaš "C" Ú 33 178 88 P

78 Tomáš Vracovský Ú 21 184 83 L

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

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

1  Jan Bendnář B 17 194  85  L 

Václav Mokrý B 20 180  71  L 

07  Michal Plutnar O 25 190  83  P 

11  Matěj Stříteský O 29 183  90  P 

20  Dalimil Mikyska O 20 185  93 

22  Vladimír Eminger O 27 190  94  P 

25  Adam Rulík O 23 189  95  L 

35  Filip Novotný O 28 184  89  L 

44  Petr Šenkeřík O 28 182  88  L 

51  Dominik Graňák O 36 181  80  L 

63  Ondřej Šafář O 24 183  90  L 

90  Martin Rohan O 29 178  84  L 

05  Tomáš Vondráček Ú 28 190  95  L 

08  Ondřej Beránek Ú 23 182  87  L 

09  Jakub Flek Ú 26 172  74  L 

10  Petr Koblasa Ú 26 185  90  P 

12  Dávid Gríger Ú 24 178  78  P 

15  Adam Křemen Ú 18 179  82  L 

23  Tomáš Mikúš Ú 26 184  86  L 

24  Vojtěch Polák Ú 34 179  80  L 

30  Tomáš Rachůnek Ú 28 182  95  P 

34  Václav Skuhravý Ú 40 192  119  L 

47  Sebastian Gorčík Ú 24 182  88  L 

64  Martin Kohout Ú 24 185  95  L 

66  Adam Raška Ú 24 180  85  L 

77  Nicolas Hlava Ú 25 182  84  L 

 Jiří Černoch Ú 23 179  85 

 Tomáš Kubalík Ú 29   P 

HC Škoda Plzeň
HC Energie 
Karlovy Vary

Hlavní trenér: Ladislav Čihák

Asistenti trenéra: Jiří Hanzlík, Jaroslav Špaček

Hlavní trenér: Martin Pešout

Asistent trenéra: Tomáš Mariška
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V loňské sezóně se do Tipsport extraligy vrátilo 
západočeské derby, všichni fanoušci se mohli těšit 
na vzájemné duely mezi Škodovkou a karlovarskou 
Energií. I pro letošní ročník jsou Karlovy Vary pevným 
členem nejvyšší české hokejové soutěže. V ní se 
hokejisté z lázeňského města představují ve svých 
typických dresech, na kterých dominuje kombinace 
se zelenou, černou a bílou barvou. Nynější vizuál 
dresů se ještě před extraligovým startem pozměnil, 
neboť po odhalení prvotní podoby se strhla mezi 

fanoušky na sociálních sítích i mimo ně smršť diskuzí, 
které hovořily o tom, že karlovarské dresy nejsou 
povedené. Po úpravě designu se Energie vrátila 
k minulým rokům a aktuální dresy připomínají ty 
klasické, na které jsou fanoušci zvyklí.

Pokud se podíváme již konkrétně na hru na ledové 
ploše, během probíhající sezóny Energie v dosa‑
vadních zápasech zatím dokazovala, že se s ní musí 
počítat. Karlovy Vary sice zůstaly skromnějším klu‑

HC Energie 
Karlovy Vary

Představení soupeře
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bem, v duelech ale sází na bojovnost, vyrovnanost 
všech formací a pevné opory v individualitách, které 
drží tým v přednějších místech tabulky.

Před letošním ročníkem i během něj byl tým 
doplněn o hokejisty, kteří do stylu hry, jakým se 
Energie prezentuje, přesně zapadnou. Že tým má 
velké srdce, díky čemuž se mu daří bodovat, po‑
tvrdil útočník Vojtěch Polák, odchovanec Energie, 
který se do klubu v letošním ročníku vrátil. Před 
první reprezentační přestávkou se skutečně zdálo, 
že Karlovarští v čele s hlavním trenérem týmu 
Martinem Pešoutem našli vhodné rozpoložení.

Vstup do extraligové sezóny 2019/20 se Energii 
povedl skvěle, po třech úvodních výhrách ale přišlo 
první letošní západočeské derby, ve kterém vládla 
Škodovka – díky trefám Martina Heřmana, Milana 
Gulaše a Tomáše Mertla zvítězila přesvědčivě 3:0. 
Pak po několika fackách, kdy Karlovy Vary musely 
skousnout prohry, přišla sérii vítězství, díky které 
se Energie vyšvihla právě do popředí extraligové 
tabulky.

Jedna z jasných výher přišla i proti Pardubicím, 
Karlovy Vary Dynamo doma přejely v poměru 8:0. 
Vysoké vítězství se zrodilo díky tomu, že východo‑
český celek kvůli karanténě poslal na led Energie 
juniorský tým. Duel odložen nebyl, Vary ho chtěly 
odehrát, i v tomto případě se rozproudila obrovská 

diskuze na sociálních sítích. Pardubice litovaly, že 
jim Energie nevyšla v požadavku odložení zápasu 
vstříc, ale Karlovarští se proti tomuto tvrzení ohra‑
dili s tím, že se kluby v roce 2012 usnesly, že duely 
nebudou kvůli zdravotním problémům odkládány. 
Energie se tohoto stanoviska držela, a proto se 
zápas odehrál dle původního plánu. Před repre 
pauzou si pak Energie připsala dvě porážky proti 
Rytířům z Kladna a proti Olomouci.

Během již zmíněné reprezentační přestávky mohli 
fanoušci v době čekání na další extraligové boje 
nahlédnout do statistik soutěže. A prakticky ve 
všech nejsledovanějších sloupcích by mohli najít 
hokejisty karlovarské Energie. Za prvním mužem 
hráčských statistik, kterým je plzeňský kapitán Milan 
Gulaš, se na dalších místech kanadského bodo‑
vání držel tahoun Karlovarských Tomáš Rachůnek. 
Šikovný útočník si díky svým výkonům vysloužil 
také pozvánku do českého reprezentačního celku 
pro turnaj Karjala.

V elitní dvacítce nejproduktivnějších hráčů byli 
i další útočníci Energie Dávid Gríger s Tomášem 
Flekem. U obránců se hledí na poctivou defenzivní 
práci, nicméně Petr Šenkeřík i Matěj Stříteský letos 
patří k nejlépe bodujícím bekům soutěže. A na závěr 
pohled do brankoviště – gólman Filip Novotný je 
velkou oporou Energie, což je vidět i díky skvělému 
postavení v žebříčku statistik brankářů

16. kolo: Rytíři Kladno – HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Branky a nahrávky:. O‘Donnell (T. Kaut, Kehar), 23. Barinka (Zelingr), 30. O‘Donnell (Haj‑
ný), 36. Lakos (T. Kaut, Valský) – 12. Vondráček (Skuhravý), 58. Šenkeřík.

17. kolo: HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Stříteský (Skuhravý), 28. Vondráček (Koblasa, Šenkeřík) – 24. Na‑
hodil (Olesz, Irgl), 25. Škůrek (Irgl, Nahodil), 29. Klimek (Strapáč, Dujsík).

Poslední zápasy soupeře
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Tři hvězdy soupeře
HC Energie Karlovy Vary

Filip Novotný
Jak již bylo řečeno, gólman Filip Novotný je důležitým členem 
karlovarského týmu. V týmu Energie působí rodák z Pelhři‑
mova třetí sezónu, klubu pomohl zpátky do extraligy, kde 
nyní předvádí skvělé výkony a předává zkušenosti mladému 
kolegovi Janu Bednářovi. Bývalý mládežnický reprezentant, 
který dlouho působil v pražské Spartě a krátce to zkoušel 
i v KHL, drží svou aktuální úspěšnost zákroků vysoko nad 90 %.

Dávid Gríger
Slovenský útočník spojil svou kariéru s karlovarskou Energií 
v ročníku 2013/14 ještě jako mládežnický reprezentant své 
země, v klubu tedy letos načal svou sedmou sezónu. Postu‑
pem času se Dávid Gríger stal pevným a důležitým členem 
ofenzivy Západočechů. V loňském ročníku patřil forvard, který 
již reprezentuje seniorský výběr Slovenska na mezinárodní 
scéně, k nejproduktivnějším hráčům Karlových Varů. A v na‑
stoleném trendu pokračuje i letos.

Tomáš Rachůnek
Zkušený útočník odehrál v extralize přes 300 zápasů, v kar‑
lovarském dresu ho můžeme vídat již pátou sezónu. Předtím 
hrál Tomáš Rachůnek také za Plzeň, Spartu nebo Olomouc. 
Několik startů zapsal také v KHL, kde působil v barvách Lva 
Praha, hrál rovněž za Novokuzněck a Slovan Bratislava. Díky 
výtečným letošním výkonům se Rachůnek nedávno vrátil i do 
národního týmu, a to po dlouhých šesti letech. V Karlových 
Varech zastává funkci asistenta kapitána.
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Ovšem nebyla to pouze seniorská reprezentace, která 
se vydala vstříc zahraničním soupeřům.

Reprezentace U20
Nejstarší mládežnická kategorie se rovněž představila 
ve Finsku, z Turnaje čtyř si domů přivezla třetí místo. 
Na úvod nestačila těsně 1:2 na pozdějšího celkového 
vítěze ze Švédska. Ve druhém duelu to byl opět velký 
boj, nakonec po šedesáti minutách nerozhodný. 
V prodloužení vítězství 2:1 nad domácím výběrem 
zařídil Šír. Na závěr čekalo Rusko, které v přímém 
souboji o druhé místo zvítězilo 5:2. Ve výběru Václava 
Varadi nechyběl ani Michal Houdek. Pevná součást 
obranných řad A ‑týmu indiánů přitom svým věkem 
patří ještě do mladší kategorie, kde také původně 
měla nastoupit.

Reprezentace U19
Reprezentační devatenáctka přivítala v trojlístku 
utkání Finsko. Ač byly duely vyrovnané, hosté všechny 
ovládli – 4:5, 1:3 a 1:2. Explzeňský trenér David Bruk 
si vybral i Filipa Přikryla, který se odvděčil hned 
dvěma góly.

Reprezentace U18
Čeští mladíci se představili rovněž na severu od 
naší země, konkrétně ve Švédsku. Na velkém 
turnaji skončili nakonec čtvrtí, když na úvod 

fotbalově 0:1 padli s pozdějším vítězem USA, 
následně ovšem stejným způsobem skolili 
Švýcarsko. Poté 2:3 v nájezdech padli s Finskem 
a na závěr 1:3 s domácími. V týmu Karla Berana 
nechyběli Plzeňáci Vladimír Kremláček, Sebastián 
Malát i Jan Slanina. A společně byli u poloviny 
českých branek.

Reprezentace U17
Sedmnáctka v Kanadě odehrála neoficiální mist‑
rovství světa. V základní skupině sice padla s USA 
1:10, Kanadou black 4:5 v nájezdech a Kanadou 
white 0:3. Jenže ve čtvrtfinále přejela Švédy 5:1, 
a přestože do finále po nezdaru s pozdějším 
vítězem Ruskem 0:3 nedosáhla, veze si domů 
bronz po výhře 3:2 v nájezdech s Kanadou white. 
Všechny duely odehrál i  indián David Špaček, 
v nominaci byli i David Jiříček, Marcel Marcel 
a Dominik Soukup.

Reprezentace U16
Nejmladší česká reprezentace se vydala k troj‑
lístku utkání do Švýcarska, kde doslova kralovala. 
Hned dvakrát udržela čisté konto a při celkovém 
skóre 14:2 zvítězila 4:2, 6:0 a 4:0. Nechyběli ani 
plzeňští Jakub Šiler, Marek Soukup a Jan Hodi-
nář. Prvně jmenovaný vsítil dva góly, druhý zase 
přispěl asistencí.

Mladí indiáni 
hrdě bojovali i na 
mezinárodní scéně!
Reprezentační pauza je za námi, 
český tým ovládl turnaj  
Karjala Cup. 
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