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Úvodní slovo
Dobrý den,

sezóna úspěšně běží a my již pomalu vstupujeme 
do její druhé poloviny. Je to vidět i na rostoucí 
stavbě ubytovny s tělocvičnou, která opět roz-
šíří naše zázemí a možnosti. Vše by mělo začít 
fungovat od nové sezony.

Ze sportovního hlediska je potřeba zmínit 
úspěšně zvládnutou základní část dorostenecké 
soutěže. Naši dorostenci letos opět vyhráli svou 
základní skupinu, tedy jednu ze tří regionálně 
rozdělených skupin v soutěži. Nyní se již nejlepší 

celky ze všech skupin spojily do jedné společné 
a budou bojovat o play off.

Juniorka prožívá také úspěšné období, pohybu-
je se na čele celé soutěže. Několik juniorů již 
v probíhajícím ročníku Tipsport extraligy dostalo 
šanci v prvním týmu.

Blíží se vánoční pauza, s níž přijdou i další re-
prezentační akce mládežnických reprezentací 
České republiky. Jako tradičně se v těchto týmech 
objeví i zástupci naší akademie a věříme, že to 
nebude jen v epizodních rolích

Výsledky z minulých kol
22. kolo HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 24. Gulaš (Jank), 37. Budík (Kodýtek, Kantner), 60. Kantner (Gulaš, Mertl) – 57. Zik-
mund (Jágr).

23. kolo HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 4:3pp (1:0, 1:0, 1:3 - 1:0)
Branky a nahrávky: 13. Machala (D. Kindl), 35. Mikuš (J. Zdráhal, D. Kindl), 60. Holland (Harju, Kusý), 
62. Mikuš (Kusý, R. Kousal) – 42. Straka (Frodl), 45. Vráblík (Moravčík), 47. Moravčík (Gulaš).

Petr Vojan,
vedoucí akademie
a šéftrenér mládeže
HC Plzeň 1929
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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!

Kalendář v prodeji
Nový nástěnný kalendář pro rok 2020, který zdobí 14 
krásných fotografi í Jany Mensatorové, si exkluzivně 
můžete pořídit v našem Fanshopu! Cena kalendáře 
je stejná, jako byla minulý rok – 299 Kč.

Mikuláš na hokeji
Pro dnešní utkání si klub pro nejmenší návštěvníky 
připravil již tradiční mikulášskou nadílku. Po celé 
utkání se můžete potkat s naší mikulášskou partou 
a za pěknou básničku nebo písničku si odneste 
mikulášské pamlsky.

Plzeňáci v reprezentaci ČR
Poprvé od MS na Slovensku se do národního týmu 
vrací kapitán indiánů Milan Gulaš, který vládne 
extraligovým kluzištím. Na další reprezentační 
akci se vydá také obránce Michal Moravčík, který 
se zúčastnil již listopadového turnaje Karjala. Mezi 
jmény fi guruje i řada bývalých indiánů, například 
Jakub Jeřábek, Vojtěch Mozík, Andrej Šustr nebo 
Roman Will. Náhradníkem v nominace je pak náš 
současný gólman Dominik Frodl.

Česká reprezentace turnaj rozehraje v Plzni ve 
čtvrtek 12. 12. proti Finsku. Poté se vydá do Ruska, 
kde se národní tým nejprve v sobotu 14. 12. utká 

s domácí reprezentací, v neděli 15. 12. zakončí turnaj 
duelem proti Švédsku.

Novinky z klubu

Tabulka
Poř. Klub Z Skóre B

1. Sparta 24 87:53 53

2. Třinec 26 91:67 47

3. M. Boleslav 24 72:50 47

4. Liberec 22 77:65 45

5. Plzeň 22 76:57 43

6. Kometa 24 71:69 41

7. K. Vary 24 82:63 37

8. Mountfi eld HK 25 63:68 35

9. Zlín 24 67:75 28

10. Olomouc 24 48:66 28

11. Kladno 24 61:84 28

12. Vítkovice 25 60:86 27

13. Litvínov 24 59:80 24

14. Pardubice 24 48:79 21
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Petr Straka
Před našimi fanoušky chceme 
předvádět ty nejlepší výkony

Odchovanec modrobílého hokeje a aktuálně 
nejzkušenější čistokrevné levé křídlo, které 
plzeňští indiáni mají k dispozici. Však si to na 
tréninku kolikrát od svých mladších spoluhráčů 
Petr Straka také vyslechne. S rostoucími zkuše-
nostmi se ale nositel slavného příjmení nebojí 
přijmout rovněž odpovědnost za nepovedený 
zápas a pojmenovat neduhy pravými jmény. 
Stejně, jako to předvedl po ztraceném utkání 
v Pardubicích. Nyní už ale vyhlíží domácí prestižní 
duel s brněnskou Kometou. „Věřím tomu, že 
kdokoli sem přijede, má to u nás těžké a nechce 
se mu sem vůbec jezdit hrát,“ hlásí.

Petře, je bod za prohru 3:4 na ledě posledních 
Pardubic málo?
Určitě jsme si chtěli odvézt z Pardubic více, než 
jeden bod. Dá se na to dívat z obou stran, protože 
jsme po dvou třetinách ztráceli na domácí dva 
góly, ale pak jsme zápas parádně otočili v poslední 
dvacetiminutovce. Nakonec to dopadlo tak, že 
snad deset vteřin před koncem vyrovnali a pak 
po dalších pár vteřinách v prodloužení rozhodli 
duel pro sebe. Rozhodně zklamání.

Nemohlo roli hrát nějaké podcenění soupeře?
To si myslím, že vůbec ne. Možná první třetina 
vypadala z naší strany vlažně, ale podle mě to 
ovlivnily přesilovky, které jsme měli a které jsme 
nesehráli zdaleka podle našich představ. V první 
části jsme měli rozhodně rezervy, ale ve druhé 
už jsme se zlepšili, měli více ze hry a vypracovali 
si šance. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, 
protože Pardubice hrají o život, rvou se o každý 
puk a už jim ani nic jiného nezbývá. A  to se 
v duelu také potvrdilo.

Co probíhalo o přestávkách v kabině?
Po první dvacetiminutovce jsme si řekli, že 
se musíme zlepšit v úplně všem. Věděli jsme, 
že nehrajeme tak, jak bychom mohli. Ale 
musím zopakovat – obraz hry byl podle mě 
ovlivněný přesilovkami, které se nám hrubě 
nepovedly. Moc dobře jsme si uvědomovali, že 
každý z nás může zabrat víc. Od druhé třetiny 
jsme se zlepšili, obraz hry byl lepší a přišly 
i šance. Řekli jsme si, že když takhle budeme 
pokračovat a podaří se nám vstřelit branku, 
mohlo by je to nahlodat a dostat je pod tlak. 
To se potvrdilo.

Vy jste snižoval na 1:2. Jak vaše branka padla?
Jako levé křídlo v systému, který hrajeme, se 
mi často stává, že přejíždím na druhou stranu 
a jezdím zprava. V posledních zápasech jsem 
měl podobných situací poměrně hodně. Mám 
hokejku do středu, pro obránce je to tak těžší, 
protože si mohu najet do obou stran. Rozhodl 
jsem si, že to zkusím ze středu z toho důvodu, že 
jsem ještě koukal, jestli se mi neotevře možnost 
přihrát na Vojtu Němce nebo Honzu Eberleho. 
Obránce na to musel reagovat a v tu chvíli jsem 
si puk stáhl víc k mantinelu, dostal se za jejich 
beka a z takového polosouboje vystřelit. Jsem 
moc rád, že se mi podařilo to trefit.

Podobně jako minulý týden v  Lausanne, 
i v Pardubicích jste krátce po startu prodlou-
žení inkasovali…
Myslím, že těch prodloužení jsme nehráli zase 
tolik, aby představovala nějaký všeříkající vzorek. 
Na druhou stranu, hráli jsme letos v extralize 
čtyři – třikrát prohráli a jednou zápas ztratili 
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„až“ v nájezdech. Takže určitě je to něco, 
na čem můžeme rozhodně zapracovat.

Pojďme se ale soustředit na našeho 
dnešního soupeře – HC Kometa Brno. 
Jak byste jejich tým charakterizoval?
Mají plno zkušených hráčů a vynikajících 
hokejistů, kteří dokážou zápas strhnout 
pro Kometu, i když se jim úplně nedaří. 
To si ale nemyslím, že bude dnes ten 
případ, protože mají na střídačce sta-
ronového trenéra pana Zábranského 
a  jejich výkony gradují. Je to natolik 
zkušené mužstvo, že je pokaždé velký 
problém nechat si je odskočit do vedení, 

protože umí zbytek zápasu odehrát tak, 
aby si výsledek uhlídali.

Jak tedy na Kometu, aby indiáni mohli 
pomýšlet na úspěch?
Bude důležité, abychom do utkání dobře vstoupili 
a pokud možno to byli my, kdo se dostane do 
náskoku. Vždycky je to tak, že když hrajeme 
doma, chceme před našimi fanoušky předvést 
ten nejlepší výkon. Věřím tomu, že kdokoli sem 
přijede, má to u nás těžké a nechce se mu sem 
vůbec jezdit hrát. Hlavně ze začátku zápasu to 
chce využít naší energie, udávat tempo utkání 
a nejlépe soupeři i brankově odskočit tak, aby 
ráz zápasu byl tak daný.

Krátký dotazník pro #23 
Petra Straku

Začátky s hokejem: V pěti letech, k hokeji mě přivedli rodiče

Hokejový vzor: Dříve to byl Martin Straka, nyní Kuba Pour :-)

Nejhezčí hokejový zážitek: Starty v národním týmu a NHL

Hokejový sen: Titul s Plzní

Co mě na ledě dokáže nejvíc naštvat: Když ubližují Petrovi Kodýtkovi :-)

Přihrávka nebo střela: Přihrávka

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

Nejlepší parťák v kabině: Honza Eberle

Vysněná destinace: Japonsko, Nový Zéland

Na opuštěný ostrov bych si vzal: Hokejku, puk, plexisklo
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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

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

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

82 Sebastian Malát Ú 17 183 79 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

33 Lukáš Klimek B 25 185 87 L

50 Karel Vejmelka B 23 192 98 P

3 Jack Glover O 23 191 86 P

7 Tomáš Batejs O 27 180 87 L

11 Stanislav Svozil O 16 183 78 L

23 Ivan Baranka O 34 189 90 L

24 Michal Gulaši O 33 182 93 L

42 Filip Pyrochta O 23 183 88 L

63 Ondřej Němec O 35 182 90 P

71 Tomáš Malec O 37 188 102 L

77 Jan Štencel O 24 175 78 L

80 Daniel Kowalczyk O 19 190 92 L

8 Jan Süss Ú 20 185 80 L

10 Martin Erat Ú 38 179 90 L

13 Vladimír Svačina Ú 32 178 85 P

14 Tomáš Plekanec Ú 37 179 89 L

15 Petr Kratochvíl Ú 22 175 80 P

16 Luboš Horký Ú 22 188 88 P

19 Silvester Kusko Ú 24 182 88 L

22 Michal Kunc Ú 19 182 83 L

25 Karel Plášek Ú 19 181 83 L

26 Martin Zaťovič Ú 34 180 89 L

27 Jakub Orsava Ú 28 186 94 P

30 Jakub Lev Ú 29 186 99 P

47 Pavel Jenyš Ú 23 192 95 L

57 Jan Hruška Ú 33 183 90 L

69 Lukáš Kucsera Ú 28 181 88 P

88 Peter Mueller Ú 31 189 90 P

90 Martin Dočekal Ú 28 192 99 L

92 Petr Holík Ú 27 172 76 L

HC Škoda Plzeň
HC 
Kometa Brno

Hlavní trenér: Ladislav Čihák

Asistenti trenéra: Jiří Hanzlík, Jaroslav Špaček

Hlavní trenér: Libor Zábranský

Trenéři: Jiří Horáček, Kamil Pokorný
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Ambiciózní klub z Moravy, ve kterém se po loňském 
konci v semifinále play -off udála celá řada výraz-
ných změn. Kometa sice i pro letošní extraligovou 
sezónu přivedla řadu nových jmen, jako jsou třeba 
Plekanec, Lev, Pyrochta či Svačina, který se k týmu 
připojil v průběhu aktuálního ročníku, jinak se ale 
klub oproti minulým rokům držel při sestavování 
kádru celkem při zemi. Zásadní novinkou u týmu 
z Brna byl hlavně příchod nového hlavního kouče, 
kterým se v létě stal Petr Fiala.

Nový brněnský lodivod před startem letošního 
ročníku Tipsport extraligy tvrdil, že si respekt 

u hokejistů Komety bude muset vydobýt, ne 
vykřičet. Pro Petra Fialu se také rýsoval jasný cíl – 
zisk dalšího mistrovského titulu. A rovněž chtěl 
předvádět s brněnským týmem takové výkony, 
aby hráči dělali čest svým jménům. Plány to byly 
zcela pochopitelné a pro klub, jakým je Kometa, 
jistě odpovídající. Ovšem ne vždy se věci nakonec 
stanou tak, jak si trenéři a hráči doopravdy vysní. 
Tak tomu bylo i u kouče Petra Fialy.

Brněnské mužstvo sice dokázalo v první čtvrtině 
letošního extraligového ročníku bodovat vcelku 
pravidelně, i když klub musel překousnout drtivou 

HC Kometa
Brno

Představení soupeře
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domácí porážku proti Zlínu. Berani na ledě Komety 
vyhráli 7:0. Postupně však přicházela krize a mo-
ravský tým ztrácel jeden zápas za druhým, až se 
začala natahovat nelichotivá šňůra nepovedených 
utkání. Po prohře ve Vítkovicích, kde Brněnští sice 
vedli už 3:0, ale nakonec padli po nájezdech, si 
kapitán týmu Martin Zaťovič nebral servítky. Po 
konci duelu před novináři otevřeně říkal, co má na 
srdci. Pro hrubší slovo nešel daleko a celému týmu 
spílal. Všichni hráči Brna se prý na ledě chovali 
jako malí kluci, proto zápas nezkušeně ztratili.

Záhy přišla příležitost na reparát, Kometa mohla 
prohru odčinit na domácím ledě proti karlovarské 
Energii. Jenže vše dopadlo opět nevalně, Karlovy 
Vary vyhrály v Brně vysoko 7:2. Hlavní trenér Petr 
Fiala na pozápasové tiskové konferenci rezignoval 
na svůj post. Tlak v Kometě je velký, Fiala chtěl svým 
činem dát mužstvu nový impuls. Zároveň prozradil, 
že hráči za ním nešli tak, jak by si představoval, 
proto brněnské výkony na ledě nebyly zdaleka 
ideální. Celou nepříjemnou situaci vzal na sebe, 
protože podle Fialy pouze trenér určuje, jak se bude 
hrát, a pokud není schopný z hráčů získat to, co 
chce, měl by jeho práci převzít někdo jiný. Zdálo 
se mu, že ne všichni v mužstvu kopali za stejné 
cíle. Fiala rovněž po svém konci řekl, že věří, že 
novému kouči se podaří z hráčů získat maximum.

Kometa představila nového trenéra týmu velice 
rychle po Fialově rezignaci. Lépe řečeno sta-

ronového trenéra, protože do funkce se vrátil 
Libor Zábranský. Ten Brno vedl po konci Aloise 
Hadamczika od roku 2016, klub dotáhl během 
svého prvního působení v pozici trenéra ke 
dvěma titulům a před sezónou předal žezlo 
Fialovi. Jen na chvíli, nyní už je Zábranský opět 
hlavním šéfem střídačky Brna. Zábranský chtěl 
sice v klubu působit na místě ve vedení, kde ho 
podle jeho slov Kometa potřebuje nejvíce, ale po 
rezignaci minulého trenéra se údajně nenabízelo 
jiné řešení, a tak se vrátil na střídačku.

Libor Zábranský se bude snažit poslat Kometu 
na vítěznou vlnu. Výsledky Brna po jeho návratu 
do důležité funkce byly tak půl na půl, doma 
Moravané vítězili, proti silným celkům venku 
uspět nedokázali. Ještě jednou je třeba se krátce 
zmínit o kádru Komety. Ta už letos nepočítá 
s Leošem Čermákem, dlouholetým kapitán týmu, 
jenž ukončil aktivní kariéru. A zatím se nemůže 
spolehnout ani na jiného útočníka, kterým je 
Martin Erat. Ten sice pokračuje v hráčské kariéře, 
ale stále se zotavuje po operaci, nikdo přesně 
neví, kdy se bývalý reprezentant vrátí na led. 
Optimisticky to nevypadá s dalším forvardem 
Peterem Muellerem. Americký hokejista, jehož 
góly Brnu notně chybí, by se měl na led údaj-
ně vrátit nejdříve na začátku příštího roku. 
Nyní se musí Kometa obejít bez něj a snažit 
se vylepšovat své výsledky pod staronovým 
hlavním trenérem.

23. kolo: Bílí Tygři Liberec – HC Kometa Brno 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 15. Filippi (Lenc, Šmíd), 24. L. Hudáček (Filippi, Birner), 46. J. Vlach 
(T. Hanousek, Hrachovina) – 17. Zaťovič (Orsava, P. Holík), 34. Zaťovič (O. Němec).

24. kolo: HC Kometa Brno – Rytíři Kladno 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 22. Kucsera, 28. O. Němec (Kucsera, Plekanec), 55. Hruška (Plekanec, 
Pyrochta), 59. Horký (O. Němec) – 13. Redlich.

Poslední zápasy soupeře
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Tři hvězdy soupeře
HC Kometa Brno

Ondřej Němec
Pětatřicetiletý obránce je již čtvrtou sezónu oporou defenzivní 
sekce brněnského celku. Ondřej Němec se do české extraligy 
vrátil po několikaletém angažmá v KHL, během kterého hrál 
například za týmy Lev Praha či CSKA Moskva. Bek s velkými 
zkušenostmi z národního týmu a mistr světa z roku 2010 má 
ve sbírce tři tituly z české nejvyšší soutěže, první získal v dresu 
Karlových Varů, další dva v barvách Komety.

Martin Zaťovič
Další brněnský hokejista, který má v kapse tři extraligová 
zlata, stejně jako Němec získal dvě s Kometou a  jedno 
s karlovarskou Energií. Martin Zaťovič však neodešel do KHL 
tak brzy, v Togliatti působil dvě sezóny, pak se opět vrátil 
do České republiky. Čtyřiatřicetiletý útočník, taktéž zkušený 
reprezentant, vede brněnský celek z pozice kapitána a svůj 
tým táhne skvělými individuálními statistikami, je lídrem 
bodování Komety.

Tomáš Plekanec
V  loňském ročníku už pár zápasů za brněnskou Kometu 
odehrál, v závěru minulé sezóny ale působil Tomáš Plekanec 
v dresu Rytířů z Kladna, kterým po letech výrazně pomohl do 
extraligy. Pro letošek však Plekanec zamířil opět do Komety, 
kde podepsal roční smlouvu. Sedmatřicetiletého forvarda 
asi není nutné příliš představovat, Tomáš Plekanec má ve 
sbírce stříbro z MS, bronz ze zimní olympiády a v NHL odehrál 
v týmech Montrealu a Toronta dohromady přes 1 000 zápasů.
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Již řadu sezon společnost Accept - výroba re-
klamy realizuje pro plzeňské hráče fotografi e 
hokejových tříd včetně A -týmu

Foto tříd
Tento týden byly opět vylepeny jednotlivé třídy 
na stejném místě jako každý rok – na vstupních 
dveřích LOGSPEED CZ Arény vlevo od Fanshopu. 
Zde si můžete zkontrolovat třídu, do které cho-
dí Váš syn, vnuk, synovec, a poté si na recepci 
vyzvednete objednávkový formulář. Ten máte 
možnost vyplnit přímo na místě a vložit do 
papírového boxíku s označením VYPLNĚNÉ FOR-
MULÁŘE nebo si v klidu odnést formulář domů 

a vyplnit ho s ostatními členy rodiny, kteří by 
případně měli o fotky zájem. Myslete však na to, 
že je nutné formulář opět odnést na recepci, kde 
si je v častých intervalech zástupce fi rmy Accept 
vyzvedne (případně vyplněný formulář můžete 
odeslat e -mailem na adresu accept@accept.cz).

Pokud máte zájem o fotografi e do Vánoc, potře-
bujeme formuláře vyplnit co nejdříve, čas letí!
NOVINKA – Pro Vaše případné doobjednávky nebo 
dotazy slouží od letošního roku nově přiložená 
papírová vizitka s údaji fi rmy Accept, kterou si po 
vyplnění formuláře ponechte u sebe (kdybyste 
cokoli z informací o naší fi rmě zapomněli).

Nové fotografi e 
hokejových tříd pro 
sezonu 2019–2020 
konečně v prodeji
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Vyhrajte výjezd na utkání HC Škoda Plzeň a HC Sparta Praha 18.12. 2019 pro 2
osoby včetně dopravy vozem Hyundai s řidičem, občerstvení a účasti plzeňských
legend. Soutěž probíhá od 2.-11.12.2019 na Facebooku Aspekta Plzeň.

S Aspektou a legendami
plzeňského hokeje 18.12.

NA SPARTU!

aspekta.hyundai.cz

aspektaplzen
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