
Vánoční speciál HC Škoda Plzeň  — 9 KčVánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál Vánoční speciál HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň  — 9 Kč — 9 Kč — 9 Kč — 9 Kč

ŽIVÉ PŘENOSY
z Tipsport extraligy a Chance ligy
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20. 12. od 17:30
HC VERVA LITVÍNOV

26. 12. od 16:30
PSG BERANI ZLÍN

30. 12. od 17:00
BK MLADÁ BOLESLAV

LOGSPEED CZ Aréna Plzeň
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Úvodní slovo
Vážení fanoušci,

dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal 
v tento sváteční čas v naší LOGSPEED CZ Aréně. 
Nesmírně nás těší, že jste si k nám našli cestu 
i na sklonku kalendářního roku.

Období Vánoc je pro hokejisty a celkově pro 
klub hektické období, v němž se každý snaží 
skloubit své vánoční povinnosti s povinnostmi 
v rámci extraligy. A letošní rok nebude výjimkou. 
Těsně před svátky nás čeká start druhé poloviny 
základní části. Na domácím ledě přivítáme Lit-
vínov, o druhém svátku vánočním Zlín a jediný 
den před Silvestrem Mladou Boleslav. Všechno 
to budou zápasy o vůli, píli a přístupu celého 
mančaftu a zvítězí ten tým, který bude tři body 
chtít více. Věřím, že vám uděláme našimi výkony 

radost a budeme to my, kteří si pro výhru půjdou 
odhodlaněji.

Závěrem bych vám všem chtěl z celého srdce popřát 
klidné prožití vánočních svátků, mnoho pohody 
v rodinném kruhu, ničím nerušené sledování po-
hádek a mlsání vánočního cukroví. Do nového roku 
pak jen vše nejlepší, kopu štěstí, dostatek zdraví 
a lásky. Děkujeme za vaši podporu, která je hnacím 
motorem naší práce, zároveň ale závazkem, abychom 
ji odváděli svědomitě a s maximálním nasazením. 
Věřím, že se v naší domovské LOGSPEED CZ Aréně 
budeme pravidelně potkávat i v novém roce 2020.

Osobně se na to velice těším!

Martin Straka, generální manažer a majitel 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 
fitka! 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 permanentka 
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 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!

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

Novinky z klubu

Výsledky z minulých kol
25. kolo: HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 21. Kracík (Jank, Budík), 34. V. Němec (Straka), 40. Mertl (Kantner, Rob), 51. Gulaš 
(Kantner, Mertl) – 34. Svačina (Dočekal, Kusko), 60. Jenyš (Plekanec).

26. kolo: HC Oceláři Třinec – HC Škoda Plzeň 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 6. M. Kovařčík, 24. M. Kovařčík (M. Stránský, Gernát), 45. M. Stránský (P. Vrána, 
Krajíček), 54. Martynek (Adamský, D. Musil), 59. Dravecký (Adamský, D. Musil) – 3. Kantner (Budík), 56. 
Mertl (Gulaš, Budík).

Tabulka
Poř. Klub Z Skóre B

1. Sparta 26 91:59 53

2. Třinec 28 96:74 50

3. Liberec 24 84:68 49

4. M. Boleslav 27 80:65 47

5. Plzeň 24 82:64 46

6. K. Vary 26 94:66 42

7. Kometa 26 75:79 41

8. Mountfield HK 27 67:70 38

9. Olomouc 26 53:68 34

10. Zlín 26 73:82 31

11. Kladno 26 65:89 31

12. Litvínov 27 70:88 30

13. Vítkovice 27 63:95 30

14. Pardubice 26 58:84 27
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Milan Gulaš
V tabulce koukám jen dolů

Z každého jeho slova slyšíte odpovědnost, kte-
rou si dobrovolně na svá bedra bere. Za sebe, 
za svoje výkony, za tým a za jeho výkony. Nejen 
v zápasech, ale i v tréninku. Je to přirozený 
lídr, který se za svůj A tým HC Škoda Plzeň umí 
postavit. A objektivně největší téma v české 
extralize, i přes návrat legendární JJ68. Každého 
novináře zajímá jeho názor. Ptají se ho, jakto že 
zase dal gól. A když ho nedá, zase všechny zajímá 
proč. „Co mám na jazyku, to řeknu, a toho si 
právě možná lidi cení,“ říká kapitán Milan Gulaš. 
A přesně takový je i tento obsáhlý exkluzivní 
rozhovor pro vánoční vydání zpravodaje Blafák.

Jaké to je, Milane, hrát s céčkem na hrudi 
i v reprezentačním dresu, navíc před domácím 
plzeňským publikem?
Pokaždé je to speciální představit se v národním 
dresu na české půdě. A na té plzeňské je to ještě 
speciálnější. Upřímně nikdo neví, kolik zápasů 
v reprezentačním mužstvu mám ještě před se-
bou. Je to skvělý pocit, když po zápase z Třince 
se druhý den hlásíte u výběru reprezentace, kde 
to všechno znám, protože to máme u nás v Plzni. 
Přišla celá řada našich plzeňských fanoušků. 
Atmosféra byla skvělá a osobně jsem si zápas 
moc užil! Jen škoda, že nám v utkání utekly tři 
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body, protože jsme to měli skvěle rozehrané. Ale myslím, že 
dva body zůstaly na té správné straně.

Jak byste popsal duel z pohledu českého týmu?
Myslím si, že jsme první třetinu odehráli přesně podle plánu, 
který jsme si řekli před zápasem. Pak jsme trochu povolili, 
Finové se do toho dostali, pro nás bylo těžké chytnout tempo 
zápasu zpátky. Oni jsou kvalitní hráči, v závěru jim to tam 
padlo. My jsme to ale zase urvali v prodloužení, což je super.

Jak jste si užil ovace po utkání?
Užil jsem si to se vším všudy. Je příjemné si doma v Plzni ob-
léknout reprezentační dres a zahrát si před skvělými fanoušky!

Bylo od začátku jasné, že z druhého reprezentačního podniku 
sehrajete „jen“ úvodní zápas na české půdě?
Ano, ano. S trenéry nároďáku jsme se domlouvali hodně 
dopředu. Napřed, jestli má z mé strany smysl v reprezento-
vání pokračovat. Už jsme si k tomu pochopitelně řekli něco 
po sezóně po skončení mistrovství světa. Mluvili jsme o tom 
víceméně před měsícem a půl, jak by se mohla moje situace 
vyvíjet. V té době jsme s Plzní hráli ještě Ligu mistrů, takže 
ten program byl opravdu nabitý. Rovnou jsme se domluvili, 
že kdybychom postoupili do čtvrtfinále, trenéři nároďáku by 
si mě vyzkoušeli jen v tom domácím zápase u nás. A u toho 
jsme nakonec i zůstali.

Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Myslím, že v mém 
případě nemá smysl koukat nějak hodně dopředu – může 
přijít zranění, únava nebo herní výkonnost nebude už pro 
mezinárodní hokej optimální. Budeme s trenéry v kontaktu, 
jak se situace bude vyvíjet.

Referujete k sobě velice sebekriticky, což je v přímém kon-
trastu s tím, jak vás každý opěvuje za vaše výkony v naší 
nejvyšší soutěži…
Vím, že je to téma a každý o tom mluví. Já ale takový jsem. 
Kladu na sebe ty nejvyšší nároky, a  to v každém zápase 
v extralize nebo v národním tréninku i v na každém tréninku. 
Chci podávat výkony takové, jaké já si představuju. I když můj 
výkon není špatný, vždycky si najdu na sobě nějakou věc, 
která neseděla. Bavili jsme se o tom otevřeně i s trenéry po 
mistrovství světa, jak jsem se cítil, jak jsem šampionát ode-
hrál po té určité herní pauze. Teď už to můžeme říct; byl to 
měsíc, kdy jsem nebyl na ledě. Neměnil bych to, a kdybych 
byl ve stejné situaci znovu, udělám to znovu. Vůle po tom 
reprezentovat na mistrovství světa byla obrovská.
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Nikdy o sobě nebudu mluvit v superlativech. 
Takový nejsem. Ale náročný jsem i na ostatní 
a umím jim říct, když se mi něco nelíbí. Vím, že 
plno kluků tohle nemusí, ale je to potřeba. Až 
budou třeba jednou starší, pochopí, že je to dů-
ležitá součást nejen hokejového života. Člověka, 
který umí říct naplno i negativní věci, je potřeba 
mít v týmu. Nic není jen růžové.

Přesto, když jsme se společně rozhlédli po 
aréně v reprezentačním týdnu, vaše fotogra-
fie s céčkem na hrudi zvala na zápas. Byl jste 
takovým tím „klukem z plakátu“, personou 
a tahákem na zápas.
Jenže já sebe tak nevnímal. Možná dřív, když jsem 
byl mladší, jsem měl „choutky“ se něčím tako-
vým stát, ale jak běží čas, poznáte jiné hodnoty 
v životě. Jsem samozřejmě rád, že práce, kterou 
odvádím, se zamlouvá lidem. Budu se v  tom 
pochopitelně snažit pokračovat, ale budu se 
opakovat. Může se kdykoli cokoli stát a určitě tu 
„herní pohodu“, kterou mám, bych chtěl pokaždé 
přenést na reprezentační úroveň. Hokej je tady 
ale jiný, náročnější, takže jsem šel do zápasu 
s respektem a chtěl podat co nejlepší výkon. 

Nebo takové to klasické klišé – „když se podaří 
přispět týmu gólem, budu rád.“ (smích)

Ruku v ruce s vašimi výkony jde i ohromný zájem 
médií o vaši osobnost. S nadsázkou každý no-
vinář chce znát váš názor na rozmanitá témata. 
Mediální pozornost jistě není pro vás novinkou, 
ale letos dosahuje na poměry velkých rozměrů. 
Jak vnímáte vy média?
Mám to tak, že pokud dělám rozhovor, který má 
hlavu a patu, s někým, kdo umí pokládat otázky 
nebo to pak umí pěkně napsat, baví mě to. Jsem 
hodně otevřený. Co mám na jazyku, to řeknu, 
a toho si právě možná lidi cení. Mám to rád tak 
i v osobním životě, protože jsem přesvědčený, 
že věci by se měly říkat narovinu. V  tomhle 
směru bych chtěl vystupovat i mediálně. Někdy 
je to prostě těžké, když zápas není podle vašich 
představ. Nálada po něm je všelijaká a na vás 
čeká patnáct vlčáků. Chtějí vědět „proč“. Proč se 
nedařilo, proč jsme tak hráli, proč se nevyhrálo. 
Je to těžké. Někdy emoce hrají velkou roli a není 
vůbec jednoduché je ukormidlovat. S tím se člověk 
musí tak trochu i narodit, ale jde to ovlivnit, když 
i na tomhle pracujete.
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Hokejová kariéra je dlouhá, a když si přečtete, co 
jste v rozhovoru řekli třeba před deseti lety, tak 
se divíte, co jste řekli za kravinu. Všichni o mně 
ví, že mediální pozornost nevyhledávám. Snažím 
se to eliminovat, zvlášť teď v poslední době, kdy 
všichni chtějí rozhovor a pořád se řeší rekordy. Na 
druhou stranu, je to pro mě nová zkušenost. Protože 
i pod tlakem ze strany veřejnosti prostřednictvím 
médií je potřeba naučit se žít a odvádět výkony. 
Všichni máme, když to řeknu hezky česky lidově, 
díru do zadku stejnou. Jsme lidi a „je to jenom 
sport“. Já to tak beru. Mám hodnoty postavené 
jinak a možná proto jsem úspěšný a odvádím 
výkony. Přijít do práce jako profesionál a pak 
odejít s čistou hlavou. Neužírat se tím, když se 
třeba nedaří, a přijít druhý den pozitivně a jít 
do zápasu s tím, že napravíme předchozí utkání, 
které se třeba nepovedlo.

Bere tuto pozornost i jako prostor svým názorem 
někoho ovlivnit nebo upozornit na nějaký, dejme 
tomu, nešvar v českém hokeji? Otevřeně jste 
hovořil například na téma rozhodčích v extralize.
Nevím, jestli až ovlivnit… Ale může se třeba někdo 
nad tím zamyslet. Hodně lidem se nelíbí, když 

promluvíte upřímně a od srdce a jim to není úplně 
po chuti. A to se netýká jen hokeje – každý má ve 
své práci nebo osobním životě něco. Nebojím se 
ty věci, které mě štvou, pojmenovat a upřímně 
je nazvat. V  týmu je tohle důležité. Pročistíte 
atmosféru, vzduch v kabině. Když si to řeknete 
na rovinu, jede snadněji dál, než abychom si 
špitali za zády. Musíme táhnout za jeden provaz, 
komunikovat spolu a pracovat na tom. A tenhle 
přístup mám i při rozhovorech.

Na druhou stranu, tento zájem má i pozitivní 
dopady. Například jste byl pozván Magazínem 
Sport k dvojrozhovoru s legendou českosloven-
ského hokeje, rekordmanem Milanem Novým.
To je jeden z rozhovorů, které mě baví a na který 
jsem se těšil. Není to ta dokola stále stejná 
písnička, když to tak řeknu. „Jel jste jeden na 
jednoho, vystřelil jste, dal jste krásnej gól. Jak 
byste to zhodnotil?“ – „Jel jsem jeden na jedno-
ho, vystřelil jsem a dal jsem pěknej gól.“ (smích) 
Tohle je nutnost, ale strašně vás to nebaví. To 
nevyhledávám. A pak jsem dostal nabídku na 
dvojrozhovor s panem Novým. Ohromně jsem 
se na to těšil, byl jsem z toho nadšený a vážil si 
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toho, že pan Nový přijel za mnou do Plzně. Ta-
kové rozhovory lidi baví, věřím tomu, že si je lidi 
s chutí přečtou. Ten člověk má něco za sebou, je 
to ohromná legenda!

Radil vám nějaké triky, abyste ho v tabulkách 
předehnal?
Neradil. (smích) Prošli jsme si společně hokej od 
začátků a já ohromně rád poslouchal ty věty, které 
říkal. Je to člověk, který toho hrozně moc zažil. 
Jeho generace položila základy českého hokeje 
tam, kde teď je. Díky ní takhle hrajeme, ta nám 
vybudovala hokej tak, jak ho známe.

Z jiného pověstného soudku – jak zatím hodno-
títe sezónu vaší hokejové Plzně? Reprezentační 
pauza ukončila první polovinu základní části.
Pohybujeme se v horní části tabulky, takže z to-
hoto pohledu je to fajn. Letos je soutěž extrémně 
těžká kvůli tomu „bubákovi“ v podobě přímého 
sestupu. Jede se na krev, a to každý zápas. Ze-
jména v duelech s  týmy, které se do souboje 
o poslední místo namočily. Zápasy jsou strašně 
náročné a příkladem jsou Pardubice, které proti 
nám doma ubojovaly dva body. Ať už byl průběh 
zápasu jakýkoli. A nedlouho poté vyhrály nad 
Spartou a Kometou!

Když se soustředíme na nás, je určitě na čem 
pracovat! Podívejme se, jaký máme věkový prů-
měr týmu, kolik a jakých hráčů odešlo po minulé 
sezóně. S nimi odešly zkušenosti, které jsou v lize 
nesmírně důležité. Přestože ty teď teprve zase 
nabíráme, pohybujeme se v tabulce poměrně 
nahoře. Zatím můžeme být spokojení, ale jsme 
si vědomi, že jsme odehráli řadu zápasu, z nichž 
jsme brali body, nicméně náš výkon dobrý nebyl. 
Což je jednu stranu dobré, že dokážeme výhru 
vybojovat, i když to nejde snadno, na druhou 
vidíme plno chyb. Každý hokejista ví, když chybu 
udělá. A nikdo je nedělá schválně! Máme teď 
ještě dostatek času, abychom všechno vypilovali 
do play off. Tam se teprve bude lámat chleba.

Vámi zmiňovaný bubák přímého sestupu, a tedy 
neexistují opravky, je až takovou hrozbou, že jste 
podrobně začal sledovat tabulku?

Nebudu lhát, tu jsem sledoval a sleduju vždycky. 
Je to pro mě důležité vědět, jak si kdo stojí a mít 
o nás i soupeřích přehled. Od začátku letošní sezóny 
koukám jenom dolů. Nekoukám nahoru, jak je to 
daleko na první místo. Koukám jenom, jenom dolů. 
Není to nic snadného a strašák je obrovský. Jsem 
rád, kde se pohybujeme a že máme na spodek 
určitý počet bodů náskok. Myslím si ale, že dole se 
to ještě srovná. A musíme proto v každém zápase 
maximálně pracovat a brát pravidelně body.

Posledním tématem, které společně otevřeme, 
jsou pochopitelně Vánoce, které letos v extralize 
budou extrémně perné. Zápasy 18., 20. a 22. prosince 
těsně před svátky a pak hned 26., 28., 30. prosinec 
a po Silvestru už 3. leden.
Z hokejového hlediska mám rád, když zápasy běží 
takhle rychle za sebou. Navíc je vánoční období 
atraktivní pro diváky, na zimák si jich najde cestu 
pravidelně velký počet. Z osobního hlediska bych 
rád jel na hory. Rád bych jel na výlet s rodinou, 
strávil s nimi víc z toho vánočního času. Nechci si 
ale vůbec stěžovat, patří to k naší profesi. Hráčská 
asociace se do budoucna bude snažit, aby nám 
kolem Vánoc přibylo trochu volna, aby se zápasy 
nehrály tak blízko Štědrému dnu, ale to ještě není 
aktuální.

Jaký máte vztah vůbec k vánočním svátkům? Máte 
rád specifickou atmosféru?
Vánoce prožíváme především kvůli našim dvěma 
malým dětem. Celá rodina se sejdeme, jak máme 
odjakživa ve zvyku. Synovi je osm let, malé jsou 
už dva, takže oba si to užívají. Snažíme se udělat 
večer pokaždé pro děti speciální. Zvoníme na zvo-
nek, všichni ven z baráku a čekáme na Ježíška, na 
kterého pořád doma věříme. A doufám, že budeme 
věřit ještě dlouho.

Závěrem – co byste popřál našim čtenářům a vůbec 
fanouškům nejen plzeňského hokeje?
Krásné Vánoce a klidné a příjemné prožití svátků. 
Vše nejlepší do nového roku, štěstí a zdraví a hlavně 
pohodu. Doufám, že nám stále budou fandit, protože 
si jejich podpory nesmírně vážíme a je fantastické, 
v jak hojném počtu chodí na naše zápasy. Věříme, 
že je i nadále naším hokejem budeme bavit!
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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

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

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

30 David Honzík B 26 189 97 L

32 Jaroslav Janus B 30 183 88 L

48 Šimon Zajíček B 18 185 83 L

3 Adam Jánošík O 27 180 85 L

13 Lukáš Doudera O 21 178 79 L

24 Jan Ščotka O 23 186 92 L

28 Karel Kubát O 31 183 87 L

29 Tomáš Pavelka O 26 185 85 L

62 Jiří Říha O 27 187 85 P

63 Marek Baránek O 24 183 91 L

77 David Štich O 30 189 104 L

97 Patrick Kudla O 23 191 70 L

5 Michal Trávníček Ú 39 185 99 L

11 Samson Mahbad Ú 30 175 77 P

12 Pawel Zygmunt Ú 20 191 92 P

16 František Lukeš Ú 37 177 86 P

18 František Gerhát Ú 29 177 91 L

26 Viktor Hübl Ú 41 183 79 L

27 Filip Helt Ú 21 187 99 L

64 Ondřej Jurčík Ú 27 188 105 L

71 Juraj Mikúš Ú 32 185 101 P

75 Martin Havelka Ú 21 185 94 L

79 Martin Hanzl Ú 26 180 80 L

81 Lukáš Válek Ú 25 181 77 L

83 Lukáš Kašpar Ú 34 189 97 L

88 Jakub Petružálek Ú 34 176 80 P

91 Jan Myšák Ú 17 179 83 L

96 Richard Jarůšek Ú 28 188 95 L

HC Škoda Plzeň
HC VERVA
Litvínov

Hlavní trenér: Ladislav Čihák

Asistenti trenéra: Jiří Hanzlík, Jaroslav Špaček

Hlavní trenér: Vladimír Kýhos

Asistenti trenéra: Jindřich Kotrla, Radim Skuhrovec
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# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

33 Marek Čiliak B 29 183 89 L

34 Michal Kořének B 19 178 78 L

39 Libor Kašík B 27 179 76 L

57 Daniel Huf B 20 181 74 L

5 Tomáš Žižka O 39 187 96 L

7 David Nosek “A” O 38 183 82 P

18 Martin Novotný O 30 185 80 L

18 Martin Padrnos O 21 187 86 L

24 Lukáš Buchta O 24 190 90 P

29 Ralfs Freibergs O 28 180 83 L

43 Daniel Gazda O 22 185 91 P

47 Dalibor Řezníček O 28 183 89 L

52 Matyáš Hamrlík O 19 176 71 L

80 Jan Dluhoš O 19 178 74 L

82 Mikuláš Zbořil O 25 181 82 L

89 Jakub Ferenc O 30 200 101 P

8 Štěpán Fryšara Ú 21 178 80 L

9 Bedrich Köhler Ú 34 193 107 P

11 Rickard Palmberg Ú 30 180 85 L

12 Tomáš Fořt Ú 27 186 91 L

22 Jiří Ondráček Ú 31 185 84 L

23 Michal Popelka Ú 26 184 77 L

25 Pavel Kubiš "A" Ú 34 181 86 L

27 Antonín Honejsek Ú 28 182 82 L

28 Vlaentin Claireaux Ú 28 180 90 P

44 Jan Dufek Ú 22 183 83 L

46 Vojtěch Dobiáš Ú 19 184 87 L

51 Jakub Šlahař Ú 28 184 84 P

65 Pavel Sedláček Ú 25 183 85 L

71 Jakub Herman Ú 27 181 87 L

86 Šimon Kratochvíl Ú 25 186 80 P

88 Zdeněk Okál Ú 29 176 80 L

91 Jakub Navrátil Ú 20 183 83 P

# Jméno a příjmení Post Věk Výška Váha Hůl

30 Radek Haas B 19 190 80 P

33 Jan Růžička B 22 185 86 L

33 Jan Růžička B 22 185 86 L

37 Gašper Krošelj B 32 188 88 L

3 Karel Klikorka O 17 186 88 L

5 Sabahudin Kovačevič O 33 190 90 P

11 Jiří Kurka O 25 183 86 P

12 František Hrdinka O 21 183 95 L

13 Marek Hrbas O 26 183 88 L

17 David Bernad O 25 178 76 L

19 Martin Pláněk O 28 179 84 P

20 Mitchell Fillman O 29 191 93 P

55 Martin Ševc O 38 183 87 L

72 Ondřej Dlapa O 27 192 102 L

17 Žiga Jeglič Ú 31 185 80 P

18 Adam Zbořil Ú 24 171 86 L

21 Jakub Klepiš Ú 35 186 89 P

23 Pavel Kousal Ú 20 179 83 L

25 Vladislav Houška Ú 19 193 84 P

28 Pavol Skalický Ú 23 195 98 P

29 David Šťastný Ú 26 186 92 L

46 Ondřej Najman Ú 21 185 95 P

47 Mário Luntner Ú 25 182 82 L

74 Petr Maršoun Ú 21 179 80 P

78 Lukáš Žejdl Ú 28 193 98 L

81 David Cienciala Ú 23 182 91 L

82 Michal Vondrka Ú 37 185 86 L

84 Lukáš Pabiška Ú 35 181 91 L

88 Oscar Flynn Ú 20 174 71 L

91 Jan Stránský Ú 29 178 88 P

96 Maris Bičevskis Ú 28 180 79 L

97 Radim Zohorna Ú 23 198 101 L

PSG Berani Zlín
BK 
Mladá Boleslav

Hlavní trenér: Robert Svoboda

Asistent trenéra: Martin Hamrlík

Trenéři: Radim Rulík, Pavel Patera
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Jeden z nejtradičnějších účastníků české nejvyšší 
hokejové soutěže ani v  letošním extraligovém 
ročníku nezáří. Litvínovští se pohybují v nej-
spodnějších patrech tabulky a snaží se ze všech 
sil dělat změny na různých postech v klubu, aby 
se Verva dostala do vyšších pozic. Pohybu bylo 
v severočeském klubu v první polovině sezóny 
provedeno již opravdu hodně, zdá se, že poslední 
novinky týmu skutečně pomáhají.

Pro Litvínovské je potíží, že se nemohou uchytit 
na nějaké delší vítězné vlně, případně alespoň 

šňůře, během které by se jim několik duelů v řadě 
dařilo získávat třeba jen po bodu. Je to právě 
úplně naopak. Když už Verva získá na svou stranu 
cenné vítězství, mnohdy i proti favoritům, přijde 
pak série proher. Když se pozorněji podíváme 
na hráčský kádr, tak v brankovišti často gólmani 
Severočechů nepředvádí vůbec špatné výkony, 
ale stejně často se objevují chyby u jejich kolegů 
z obranných řad. Proto pak Litvínovští inkasují 
velký počet branek. Defenzivní sekce celku vy-
kazovala v polovině soutěže jedny z nejhorších 
extraligových statistik.

HC
VERVA Litvínov

Představení soupeře
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Ani vepředu to není úplně ono. V ofenzivě Vervy 
se notně trápí útočník Lukáš Kašpar, který byl 
v loňském ročníku představen jako velká posila, 
která do klubu zamířila z Komety. Bodový příděl 
od dvojice Viktor Hübl a František Lukeš letos 
není takový, na jaký byli fanoušci Severočechů 
v minulosti zvyklí. Tito hokejoví souputníci byli 
dokonce i na pár zápasů v sestavě od sebe od-
děleni, což se dříve prakticky nedělo. Pozitivním 
prvkem je na druhou stranu šikovnost Richarda 
Jarůška, který je v popředí kanadského bodování 
celku, zdatně mu sekunduje i další důležitý člen 
litvínovské ofenzivy, kterým je zkušený Jakub 
Petružálek.

Koncem listopadu se v litvínovském klubu udály 
ony zatím stěžejní změny. Dosavadní hlavní trenér 
mužstva Jiří Šlégr rezignoval na svou funkci, tým 
dočasně vedli jeho asistenti. Šlégr, který se ihned 
po konci na střídačce nechal slyšet, že vratkou 
litvínovskou loď rozhodně v žádném případě neo-
pouští, se coby generální manažer týmu pustil do 
hledání nového kouče. Bývalému obránci a jeho 
kolegům se mezitím povedlo sjednat několik za-
jímavých příchodů. K týmu Vervy se přidali třeba 
Samson Mahbod, jenž si od svého příchodu držel 
zisk skoro jednoho kanadského bodu na zápas, 
nebo Tomáš Pavelka, který si zároveň prodloužil 
hostování ze Sparty.

I  fanoušci klubu se odhodlali ke svéráznému 
kroku, jak litvínovské hokejisty probrat k  lep-
ším výsledkům. Během domácího duelu proti 
karlovarské Energii nechali příznivci Vervy před 
vchodem do kabiny domácích lopatu a krumpáč 
se vzkazem. Na něm stálo, že oni na tribunách 
během povzbuzování hráčů nechávají vše a fandí 
ze všech sil. Stejnou bojovnost tedy očekávali i od 
svých oblíbenců v černožlutých dresech. Útočník 
Jarůšek jejich kroky chápal a za celý tým fanklubu 
vzkázal, že i když zápasy v jejich podání mnohdy 
vypadají hrozivě, všichni makají a budou pracovat 
na sto procent.

Generální manažer klubu Jiří Šlégr našel nového 
hlavního trenéra pro Litvínov na začátku prosince. 
Stal se jím zkušený extraligový cestovatel Vladimír 
Kýhos, který se na střídačku severočeského celku 
vrátil po osmi letech. S Kýhosem v zádech se 
Verva začala před druhou letošní reprezentační 
přestávkou postupně zvedat. Důležité vítězství 
Litvínov zaznamenal hlavně na ledě silné Mladé 
Boleslavi. Ač před třetí třetinou na ledě Bruslařů 
prohrávali hráči Vervy 1:4, v poslední části duel 
dokázali díky pěti trefám otočit. Před zmíněnou 
repre pauzou zvládli hokejisté severočeského 
celku vyhrát za plný počet bodů tři ze čtyř zápasů.

25. kolo: HC Olomouc – HC VERVA Litvínov 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 11. Klimek (Dujsík), 40. Kolouch (Olesz, Jaroměřský), 59. Kolouch (Irgl, 
Olesz) – 58. Mahbod (M. Hanzl, F. Lukeš).

26. kolo: HC VERVA Litvínov – Rytíři Kladno 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 47. Jarůšek (Jánošík, Kašpar), 49. Petružálek (L. Doudera, F. Lukeš), 49. 
Jarůšek (Mahbod, M. Hanzl), 51. Myšák (T. Pavelka) – 59. O‘Donnell (Austin, Nash).

Poslední zápasy soupeře
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Tři hvězdy soupeře
HC VERVA Litvínov

Adam Jánošík
Momentálně sedmadvacetiletý obránce ze Slovenska 
působí v litvínovském dresu první sezónu. Adam Jánošík 
v minulosti nastupoval v mládežnických kategoriích v bar-
vách libereckých Bílých Tygrů, za které odehrál v extralize 
po návratu ze zámoří přerušovaně čtyři sezóny, s týmem 
získal stříbrnou medaili. Účastník tří světových šampionátů 
strávil minulou sezónu v KHL v dresu Slovanu Bratislava, 
aktuálně je jednou z nejvýraznějších tváří Vervy.

Jakub Petružálek
Rodák z Mostu má za sebou již velice bohatou kariéru. 
V NHL si Jakub Petružálek připsal dva starty za Carolinu, 
po návratu do Evropy působil ve Finsku a KHL, kde v roce 
2013 získal s Kazaní mistrovský titul. Čtyřiatřicetiletý útoč-
ník, jenž odehrál v národním týmu osmdesát zápasů, se 
během sezóny 2014/15 vydal zpět do týmu Vervy, kde získal 
historické zlato. Na další rok si odskočil opět od ciziny, 
poté přišel přestup do Třince, kde Petružálek vydržel dva 
roky, pak jeho kroky vedly znovu na sever Čech.

Richard Jarůšek
Odchovanec brněnské Komety, který však extraligový 
dres tohoto klubu nikdy neoblékl, vyletěl do povědomí 
fanoušků během sezóny 2015/16, když válel za Mladou 
Boleslav. Hokejový rebel Jarůšek se díky dobrým vý-
konům dokonce dostal i na mistrovství světa, po něm 
přišel přestup do královéhradeckého Mountfi eldu. Zde 
osmadvacetiletý forvard vydržel necelé dva ročníky, poté 
se totiž přesunul do Sparty. V Praze strávil rovněž sezónu 
a půl, letos uspěl na zkoušce v Litvínově, pro který se stal 
Jarůšek důležitým členem ofenzivy.
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Moravský celek do letošního ročníku Tipsport extraligy 
vstupoval s nadějemi na produktivní a úspěšnou 
sezónu. Generální manažer týmu Martin Hosták 
přivedl na střídačku Beranu Antonína Stavjaňa, který 
tak načal již své třetí angažmá u zlínského týmu. 
V klubu ale příliš dlouho nevydržel, Stavjaňa byl po 
nepříliš dobrých výsledcích odvolán na konci října, 
do pozice hlavního kouče se vrátil Robert Svoboda, 
který Berany vedl v minulých letech.

Angažmá Antonína Stavjani se tedy rozhodně nedá 
považovat za povedené, zkušený trenér však nakonec 
ve zlínském klubu zůstal, získal pozici u mládeže. 

Přešlapů v sekci posilování mužstva však přišlo 
o hodně více. Generální manažer Hosták přivedl 
do klubu před sezónou například Romana Szturce, 
který se však v týmu moc neusadil a stejně jako 
Stavjaňa ve Zlíně skončil v říjnu, nebo švédského 
útočníka Romana Palmberga. Od něho si vedení 
slibovalo mnoho, ale ani on očekávání nenaplnil, 
navíc ho sužovala zranění, proto už ani Palmberg 
v klubu nepůsobí.

A to je zatím řeč pouze o hráčích, kteří Zlín opravdu 
posílili. Berani totiž během divokého říjnového měsíce 
představili další dvě posily. Jednou z nich se stal 

PSG Berani
Zlín

Představení soupeře
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útočník Petr Pohl, který už byl oznámen jako nový 
člen ofenzivy moravského celku, nakonec však dal 
přednost angažmá v Německu. Ještě zvláštnější byl 
nepříchod slovenského Samuela Bučka. Toho klub 
představil jako nového člena útoku ve stejný den, 
kdy na střídačce skončil kouč Stavjaňa. Z přestupu 
Bučka nakonec sešlo, a to právě kvůli změně trenéra, 
slovenský forvard šel do Zlína právě kvůli Stavjaňovi.

Některé kroky se ovšem managementu klubu 
povedly. Během dlouhodobého zranění Libora 
Kašíka zareagoval Zlín okamžitě, do brankoviště 
se mu povedlo přivést Marka Čiliaka z nedalekého 
Brna. Kašík už je momentálně opět zdravý, před 
reprezentační přestávkou se do sestavy Beranů 
vrátil během těžkého utkání na Spartě.

Tým PSG pak dotáhl jiný přestup, když do něj 
zamířil slovinský reprezentant Žiga Jeglič. Ten už 
nyní sice sbírá body v útoku Mladé Boleslavi, ale 
oproti přechozím avizovaným posílením kádru se 
tento opravdu podařilo dotáhnout. Jeglič v mužstvu 
nezůstal. Zato jiný útočník ano – Valentin Claireaux 
si vybojoval pevnou pozici v týmu, oba zahraniční 
forvardy si Berani dovolit nemohli. Francouzský 
střelec Claireaux se stal hodně rychle oblíbencem 
fanoušků, útočník pravidelně sbírá body a pomáhá 
Zlínským dostat se z nejnižších pater tabulky.

Jak už bylo prozrazeno, kouč Robert Svoboda se 
svými kolegy už mohl před reprezentační pauzou 

počítat s navrátilcem gólmanem Kašíkem. Stejně 
tak se v sestavě objevuje i útočník Tomáš Fořt, který 
loni Berany svými výkony táhl, ale v letošním roč-
níku mužstvu dlouho chyběl kvůli zranění. Naopak 
několik zápasů Zlínu chyběl jeho kapitán, Tomáš 
Žižka se potýkal se zraněním, ale v prosinci už se 
opět vrátil do sestavy Beranů.

Když Svoboda zlínský celek opětovně přebíral, 
nenacházel se v ideálním rozpoložení. Pod novým 
trenérem začali Berani celkem pravidelně body 
sbírat jak na venkovních kluzištích, tak na domácím 
stadionu. Moravský tým se docela rychle odlepil od 
úplného dna extraligové tabulky, za sebou nechal 
Litvínov i Pardubice, stejně tak i Vítkovice, ale na 
pozoru se musí mít pořád.

Ne vždy to totiž vyjde, jako tomu bylo v posledním 
utkání před reprezentační přestávkou, kdy Zlínští na 
domácím ledě nepředvedli dobrý výkon, prohráli 
s Mountfieldem 0:4. Útočník Bedřich Köhler kritikou 
rozhodně nešetřil, za představení, které údajně 
připomínalo přípravný zápas z letního období, se 
fanouškům omlouval.

Hned po tomto utkání si Zlín spravil chuť na ledě 
Mladé Boleslavi, kde vysoko vyhrál. Nyní se Mo-
ravané představí v probíhajícím ročníku potřetí 
proti plzeňské Škodovce, která v obou předchozích 
zápasech dokázala nad svým soupeřem zvítězit 
v základní hrací době.

25. kolo PSG Berani Zlín - Mountfield HK  0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. min Perret (Koukal, Linhart), 16. Šalda (Cingel), 26. R. Pilař (Cingel), 36. 
R. Pavlík.

26. kolo BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 3:6 (3:4, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 5. min Bičevskis (R. Zohorna), 8. D. Šťastný (Klepiš, Hrbas), 11. J. Stránský 
(Skalický, Jeglič) - 4. Šlahař (Honejsek, Freibergs), 6. Gazda (Honejsek, Herman), 7. Fořt, 19. 
Šlahař (Herman, Honejsek), 55. Kubiš (Fryšara), 58. Claireaux.

Poslední zápasy soupeře před uzávěrkou
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Tři hvězdy soupeře
PSG Berani Zlín

Antonín Honejsek
Zlínský odchovanec je stálicí v sestavě Beranů. Po tom, 
kdy Antonín Honejsek zkoušel štěstí v zámoří, se do 
moravského celku vrátil, aby mu v roce 2014 pomohl 
k zisku mistrovského titulu. Následné angažmá ve Finsku 
mu nevyšlo podle představ, tak se útočník rozhodl pro 
návrat do České republiky. V Kometě ani Mountfi eldu 
ale nevydržel příliš dlouho, a tak zvolil opět angažmá 
ve Zlíně. Zde opětovně působí již čtvrtou sezónu a patří 
k největším tahounům celku.

Ralfs Freibergs
Zajímavá tvář v obraně týmu PSG. Ralfs Freibergs je pravi-
delným lotyšským reprezentantem, který u Beranů působí 
již třetím rokem. Zkušenosti má i z AHL či KHL, kromě 
dobré obranné činnosti umí 181 centimetrů vysoký bek 
také podpořit ofenzivu. V obou předchozích extraligových 
ročnících nasbíral Freibergs přes dvacet kanadských bodů, 
daří se mu i letos.

Jakub Šlahař
V aktuální sezóně se Jakub Šlahař drží v popředí týmového 
bodování zlínských Beranů. Osmadvacetiletý útočník je 
sice odchovancem Zlína, ale pevné místo v sestavě si 
vybojoval až v loňském ročníku. To už však patřil k nejpro-
duktivnějším borcům moravského klubu, stejně tomu tak 
je i letos, kdy Šlahař v mužstvu převzal během špatného 
období ještě větší zodpovědnost.
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Středočeský celek, který se může v posledních le-
tech spolehnout na silnou ekonomickou základnu, 
dokazuje, že se s ním rozhodně musí počítat. Mladá 
Boleslav neposílila pouze před začátkem letošní 
sezóny, ale také v průběhu aktuálního ročníku. 
Když se Bruslařům zranil gólman Jan Růžička, našlo 
vedení klubu rychle adekvátní posilu do branko-
viště, kterou se stal devatenáctiletý odchovanec 
klubu Radek Haas.

Pokud se Boleslavští domnívali, že je někde tlačí 
bota, případně potřebují vhodně doplnit na určitých 
postech, dokázali přivést nového člena do již tak 
nabitého celku. Ze Zlína ulovili Bruslaři Žigu Jeg-

liče, který v týmu Beranů na zkoušce odehrál pět 
zápas, a i když si osvědčil, na smlouvě se nakonec 
nedomluvil v moravské mužstvu, nýbrž v Mladé 
Boleslavi. Z královéhradeckého Mountfieldu se pak 
k Bruslařům připojil lotyšský útočník Maris Bičevkis, 
to ale nebylo vše, do ofenzivy Mladoboleslavských 
zamířil i slovenský reprezentant Mário Lutner.

Bruslaři se činili nejen na poli manažerském, ale i na 
ledě během zápasů. Mladoboleslavští předváděli 
od začátku aktuální sezóny pod vedení trenérů 
Radima Rulíka a Pavla Patery rychlý, důrazný, ná-
tlakový a pro soupeře celkově nepříjemný hokej. 
Vepředu se týmu dařilo, když potřeboval dát nějaký 

BK
Mladá Boleslav

Představení soupeře
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důležitý gól, pokud ale někdy ofenziva neměla svůj 
den, dokázali Bruslaři své obranné pásmo a bránu 
kompletně zavřít.

K tomu přidejme ještě individuální statistiky. Stře-
dočeský celek stále sází na osvědčená jména, která 
klub táhla již v minulých sezónách, jde například 
o Jakuba Klepiše či Martin Pláňka. K nim se postupně 
přidávají další a přebírají čím dál větší role v týmu. 
O Michalu Vondrkovi, kapitánovi mužstva, se zřejmě 
bavit nemusíme, zkušený forvard je lídrem jak na 
ledě, tak i v kabině.

Velkým tahounem celku je v aktuálním extrali-
govém ročníku útočník Pavol Skalický, slovenský 
reprezentant. Tento urostlý forvard patří k nejpro-
duktivnějším hráčům Bruslařů, ale vlastně i celé 
ligy. Velice pozitivní je pro Mladoboleslavské také 
bodový přísun od mladších hráčů, třeba od Adama 
Zbořila, Ondřeje Najmana či Radima Zohorny, který 
se postupně usazuje během reprezentačních turnaji 
v rámci Euro Hockey Tour v útoku národního týmu 
se svými bratry. Dalším reprezentantem je i bek 
Marek Hrbas, který se letos stal hodně důležitou 
postavou mladoboleslavské obrany.

U individuálních statistik ještě na chvilku zůstaneme. 
Slovinský gólman Gašper Krošelj drží svými zákroky 
akcie Bruslařů na těch nejvyšších hodnotách, letos 
se jeho výkony pohybují ve stejném trendu jako 
v roce loňském, slabší chvilky si brankář vybíral jen 
výjimečně. Také své statistiky držel na skvělých čís-
lech, když se mohl chlubit procentuální úspěšností 
přes devadesát procent.

Výkyvy se středočeskému klubu od začátku sezóny 
vyhýbaly. Když Mladoboleslavští jednou či dvakrát 
prohráli, tak nezdar hodili za hlavu a další utkání 
zvládli. Menší krize celek zasáhla až před turnajem 
Channel One Cup. Bruslaři doma měli po dvou 
třetinách Litvínov na lopatě, vedli nad Vervou o tři 
góly, leč v poslední třetině přišla studená sprcha. 
Mladá Boleslav třetinu ztratila v poměru 0:5 a teprve 
podruhé v sezóně prohrála doma v základní hrací 
době. Před druhou reprezentační pauzou pak přišly 
ještě další dvě prohry.

Během tohoto období bylo o Mladé Boleslavi 
slyšet i v jiných kontextech. Jednou šlo o naprosto 
parádní věc, když Středočeši v domácím duelu proti 
karlovarské Energii oblékli speciální dresy. Výtěžek 
z aukce těchto dresů a prodeje unikátních kalendářů 
půjde na nový EKG přístroj chirurgického oddělení 
tamní nemocnice.

Poté se rozpoutala přestřelka mezi středočeským 
klubem a útočníkem prvoligové Slavie Petre Vampo-
lou. Ten je momentálně stále veden jako kmenový 
hráč Mladé Boleslavi, která zatrhla jeho chystaný 
start za kladenské Rytíře, jimž měl Vampola při 
marodce vypomoci. Zkušený forvard tvrdil, že mu 
klub znemožnil hrát a zákaz ho velice mrzel, klub 
Bruslařů odpovídal s tím, že jedná pouze podle 
smluvené dohody.

Potřetí v probíhajícím ročníku se indiáni utkají 
s týmem z Mladé Boleslavi, v obou předchozích 
duelech byli úspěšnější Bruslaři, Škodovka si proti 
tomuto soupeři letos zatím připsala jediný bod.

25. kolo Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 18. Machač (Kehar, Redlich), 27. Redlich (Lakos, Machač), 57. Stach (Nash) 
– 20. Vondrka (Zbořil, Fillman).

26. kolo BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 3:6 (3:4, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 5. Bičevskis (Zohorna), 8. Šťastný (Klepiš, Hrbas), 11. Stránský (Skalický, 
Jeglič) – 4. Šlahař (Honejsek, Freibergs), 6. Gazda (Herman, Honejsek), 7. Fořt, 19. Šlahař (Her-
man, Honejsek), 55. Kubiš (Fryšara), 58. Claireaux.

Poslední zápasy soupeře před uzávěrkou
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Tři hvězdy soupeře
BK Mladá Boleslav

Pavol Skalický
Slovenský forvard v letošní sezóně dokazuje, že má čuch 
na góly a zisk kanadských bodů. Když se Pavol Skalický 
dostane k puku, těžko se o něj dá obrat. Letos již urostlý 
forvard dávno překonal svůj bodový z celého loňského 
extraligového ročníku, člen slovenského reprezentačního 
celku se stal jednou z největších hvězd mladoboleslav-
ského celku.

Gašper Krošelj
Když se před loňským startem Tipsport extraligy stal 
Gašper Krošlej posilou mladoboleslavského brankoviště, 
pro mnohé fanoušky to bylo překvapení. Jenže slovinský 
gólman už druhý rok dokazuje, že jeho angažování byla 
trefa. Brankář se zkušenostmi z KHL, Švédska, světových 
šampionátů i zimních olympijských her si během svého 
celkového počínání u Bruslařů drží nadmíru dobré statistiky.

Adam Zbořil
Mladoboleslavský celek letos není jen o Klepišovi a Vond-
rkovi, v týmu se ve skvělém světle ukazují také další borci. 
Jedním z nich je i čtyřiadvacetiletý forvard Adam Zbořil, 
který je odchovancem Komety. Do středočeského klubu 
zamířil před aktuální sezónou a rozhodně se neztrácí. 
Bývalý mládežnický reprezentant Česka získával zkušenosti 
i v zámoří a Finsku, letos i v dalších letech se může stát 
výraznou oporou Bruslařů.
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Indiáni pokřtili svůj 
kalendář pro rok 
2020
Indiáni slavnostně pokřtili svůj nový kalendář pro 
nadcházející kalendářní rok 2020 v obchodním 
centru Olympia Plzeň. Křtu se ujali ti nejpovo-
lanější – Martin Straka, Milan Gulaš a autorka 
14 krásných fotografií Jana Mensatorová. Na 
křest navazovala autogramiáda A týmu.

Děkujeme všem fanouškům za skvělou účast 
a podporu! Kalendář je v prodeji exkluzivně 
v našem fanshopu za 299 Kč.
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Zveme vás na 
vánoční bruslení!

NEPŘEHLÉDNĚTE

Jak se již stalo příjemnou tradicí, i letos se můžete 
během závěru roku 2019 svátečně odreagovat mezi 
mantinely. Nechybí možnost utéct rodinným po-
vinnostem ani přímo na Štědrý den nebo Silvestr.

Nemusíte se strachovat ani o správně nabroušené 
brusle, jejich broušení začíná vždy hodinu před 
startem volného bruslení přímo na místě.

Prodej vstupenek začíná vždy 30 minut před za-
čátkem volného bruslení v pokladně č. 1 u hlavní 
haly (označena viditelným nápisem) a končí 
30 minut před jeho ukončením.

Účastníci volného bruslení si musí uschovat 
vstupenku pro případnou kontrolu, jinak se 
vystavují nebezpečí, že zaplatí znovu.

Vstup na ledovou plochu bez rukavic a bruslí 
ZAKÁZÁN!!!

Informace o volném bruslení vždy zveřejněny na 
www.zimnistadionplzen.cz.

23. 12. 2019 PONDĚLÍ 14.30–16.00 hod.

24. 12. 2019 ÚTERÝ 9.00–10.30 hod.

26. 12. 2019 ČTVRTEK 10.00–11.30 hod.

26. 12. 2019 ČTVRTEK 10.00–11.30 hod.

31. 12. 2019 ÚTERÝ 9.00–10.30 hod.

3. 1. 2020 PÁTEK 10.00–11.30 hod.

8. 1. 2020 STŘEDA 17.30–19.00 hod.

Vstupné
dospělí od 15 let 30 Kč
děti 6–15let 20 Kč
děti do 6 let zdarma
nebruslící doprovod 10 Kč
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Také již s námi 
vyhlížíte rok 2020?

My bychom ještě nejdříve chtěli vám – našim 
partnerům i  fanouškům – jménem hokejové 
Regionální Akademie a všech mládežnických 
týmů poděkovat za vaši přízeň v právě končícím 
roce 2019.

A co popřát do toho nového? Hlavně zdraví, 
rodinnou pohodu a spoustu nejen hokejových 
úspěchů. Věříme, že společně vybojujeme 
další cenné výhry a prožijeme skvělé momenty 
i zážitky!
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