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Milí fanoušci,
doufáme, že jste si užili Vánoce i oslavy
příchodu nového roku. Děkujeme vám za
hodně vysokou návštěvnost i mezi svátky.
Moc nás to potěšilo. Snad jste vkročili do
nového roku tou správnou nohou, ať je pro
vás rok 2018 úspěšný po všech stránkách.
To vám za celý klub
HC Škoda Plzeň
přejí

Tomáš Vlasák
sportovní manager

Martin Straka
generální manager

Emil Kristek
ředitel
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Tipsport extraliga – tabulka po 36. kole
Tým

Z V VP PP P skóre

B

1. Plzeň
2. Vítkovice
3. Hradec Králové
4. Třinec
5. Brno
6. Olomouc
7. Zlín
8. Sparta Praha
9. Pardubice
10. Chomutov
11. Liberec
12. Mladá Boleslav
13. Litvínov
14. Jihlava

36
36
35
36
35
36
35
35
36
36
35
36
36
35

75
67
65
62
60
55
51
49
47
47
45
44
43
37

19
19
16
16
15
11
11
13
11
8
9
10
10
7

5
3
6
4
4
8
7
3
5
8
8
4
4
5

8
4
5
6
7
6
4
4
4
7
2
6
5
6

4
10
8
10
9
11
13
15
16
13
16
16
17
17

123:81
111:77
95:68
99:87
102:78
87:91
80:90
96:104
86:102
93:110
85:109
79:94
84:107
75:97

Příště se hraje:
11. kolo (dohrávka) – úterý 9. ledna: Bílí Tygři Liberec – Dukla Jihlava (18.00),
39. kolo (předehrávka) – úterý 9. ledna: Sparta Praha – Piráti Chomutov (18.30),
49. kolo (předehrávka) – středa 10. ledna: Škoda Plzeň – Vítkovice Ridera
(17.30), 39. kolo – pátek 12. ledna: Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav (17.00),
Mountﬁeld Hradec Králové – Dynamo Pardubice (17.20, ČT Sport), Verva
Litvínov – Kometa Brno (17.30), Aukro Berani Zlín – Škoda Plzeň (17.30),
HC Olomouc – Dukla Jihlava (18.00), Bílí Tygři Liberec – Vítkovice Ridera (18.00)
Kanadské bodování po 36. kole:
1. Gulaš 35 zápasů/42 bodů (18 branek + 24 asistencí), 2. Mertl (oba Plzeň) 34/40
(22 + 18), 3. Ma. Růžička (Třinec) 33/38 (21 + 17), 4. Erat (Brno) 35/33 (8 + 25),
5. Vondrka (Chomutov) 36/32 (16 + 16), 6. Marcinko (Třinec) 35/30 (12 + 18),
7. Bukarts (Zlín) 32/29 (13 + 16), 8. Červený 32/28 (16 + 12), 9. Bednář (oba
Hradec Králové) 32/28 (7 + 21), 10. Stach (Plzeň) 36/27 (14 + 13)
Střelci po 36. kole:
1. Mertl (Plzeň) 22 branek, 2. Ma. Růžička (Třinec) 21, 3. Gulaš (Plzeň) 18, 4. D. Kubalík
(Plzeň/Ambri-Piotta), Červený (Hradec Králové), Vondrka (Chomutov) všichni 16,
7. Jarůšek (Sparta), Orsava (Mladá Boleslav), Lev (Vítkovice) všichni 15, 10. Köhler
(Hradec Králové), D. Květoň (Vítkovice), Stach (Plzeň) všichni 14
www.hcskoda.cz
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DAVID STACH

Finsky jsem se naučil asi
jako Vietnamec česky
Když mu bylo 18 let, vyrazil útočník
David Stach z rodného Kladna na sever Evropy, do ﬁnské Raumy. Předtím
si zahrál na světovém šampionátu do
18 let v Bělorusku, v českém výběru
tehdy byli mimo jiné Martin Frk, Jiří
Sekáč nebo jeho současný spoluhráč
z Plzně Denis Kindl. Góly a přihrávky
pak sbíral v juniorce Lukko Rauma, ve
Finsku strávil tři sezony. V té poslední
šikovný centr nakoukl i do nejvyšší
dospělé soutěže, ale na jaře 2013 se
vrátil domů.
„Možná bych zpětně něco změnil, ale
byla to dobrá zkušenost, za kterou jsem
moc rád. Kdybych ten krok neudělal,
možná bych se s hokejem do zahraničí
vůbec nedostal,“ říká plzeňský centr
David Stach, který v únoru oslaví 26. narozeniny, zrovna v době, kdy bude vrcholit olympijský hokejový turnaj v jihokorejském Pchjongčchangu.
Začátky na severu Evropy asi
nebyly jednoduché, že?
Nebyly. Vlastně celé skoro čtyři roky
jsem tam byl v neznámém prostředí,
zpočátku jsem vůbec neuměl ani jazyk.
Nebylo to jednoduché, ale jsem za tu
zkušenost moc rád. Ve Finsku se mi
postupem času hodně líbilo. Hokejově
to sice úplně nedopadlo, ale Raumu po
očku stále sleduju.
4

Popravdě, dá se ﬁnština
vůbec naučit?
Ale jo, dá. Jde o to, jaký má člověk talent
na jazyky. Já ho moc nemám, takže mi to
trvalo déle. Na konci už jsem však
rozuměl dobře a sám jsem i mluvil. Tedy
asi jako Vietnamec v Česku... (smích).
Ale měl jsem tam třeba českého kamaráda, který ve ﬁnštině vystudoval práva
a za čtyři roky mluvil ﬁnsky stejně jako
česky, nepoznali byste rozdíl.
Vybavíte si nějakého spoluhráče,
kterého jste v Raumě obdivoval?
Bylo jich víc, ale v první řadě mě
napadne Kanaďan Justin Azevedo.
V Raumě byl jednu sezonu, teď válí
v KHL za Kazaň. Do té doby jsem
neviděl na světě lepšího hráče. Má
jedinou smůlu, že je malý, měří jen
170 centimetrů. Jinak by hrál NHL na
špičkové úrovni, o tom jsem přesvědčený. Byl už ve Finsku neskutečný,
zahrál jsem si s ním asi tři zápasy
v jedné lajně a byla to velká paráda.
Jedno rčení říká: Chlastáš jako Dán.
Dalo by se použít i na Finy?
No jéje. Od pondělí do čtvrtka jsou rodinné typy, ale pátek a sobota, to je
zoologická zahrada. Když se ve Finsku
vyrazí někam pít, tak až do té doby, kdy
padnou a nemůžou. Chlap, nebo ženská,
www.hcskoda.cz

to je jedno, prostě všichni. Když mi
někdo říká, že je tam nějaká forma
prohibice, tak já vlastně nevím, co to
slovo vůbec znamená...

nějaký čas trvat, určitě dva tři roky to
bude tvrdá dřina. Ale snad se jim pak
povede návrat do extraligy jako před
touhle sezonou Jihlavě.

Narodil jste se v Kladně, asi bylo jasné, že vám jako klukovi učaruje hokej.
Máme ho v rodině. Děda hrával na Kladně dlouho ligu, hokej hrál i táta. V nějakých třech letech jsem začal chodit na
led a oni dva se mnou byli na zimáku
skoro pořád. A zůstalo jim to doteď.

Teď prožíváte skvělou sezonu v Plzni.
Užíváte si i roli táty, kterým jste se stal
v hodně mladém věku. Jaké to je?
Malá nám roste, už jí byly 3 roky. Změnilo mě to hodně, svět se točí hlavně
okolo ní. A být tátou je moc fajn. Samozřejmě jsem se hodně lekl, když jsme zjistili, že se narodí. Bylo mi 21, bál jsem se,
jestli to vůbec zvládnu. Ale zvykl jsem si
rychle a jsem strašně rád, že ji mám.

Do Plzně jste přestoupil na jaře 2016
jako král bodování WSM Ligy. V Kladně jste zářil, zároveň jste během letních příprav poznal, jaké to je, zatrénovat si s Jaromírem Jágrem. Byl to
velký zážitek?
První, co si z těch pár tréninků vybavím,
je to, když se jezdilo jeden na jednoho
z rohu kluziště. Tam když si dal ten svůj
zadek, prostě jste neměli žádnou šanci.
Mohl k němu přijet kdokoliv a neměl
nárok, na puku je ohromně silný. A hlavně je Jarda Jágr legenda, člověk, který
toho pro kladenský hokej dělá hrozně
moc. Bez něj už by možná ani neexistoval.
Stále ke klubu, kde jste vyrůstal,
cítíte nostalgii?
Mám tam kořeny, ten klub budu
mít vždycky rád. Když jsem byl
menší, chodil jsem na Paterovce, právě Pavla Pateru jsem
nejvíc obdivoval. Byl to centr,
i typologicky jsme si byli podobní.
A sleduju neustále, jak se Kladnu
daří v první lize. Věřím, že se to
tam zase zvedne. Jdou správným směrem, ale ještě to bude

Povedete ji ke sportu?
Určitě. Jsem až fanatický fanoušek tenisu, moc se mi líbí. Plánuju, že ji na něj
zkusím dát a uvidíme, jak ji bude bavit.
Tenis hrála dlouho
moje sestra, naším
příbuzným je Honza
Vacek, bývalý profesionální tenista.
K tomu sportu máme v rodině úzký
vztah. Snad se nějaké geny přenesly i na dcerku.

Představujeme soupeře
Bílí Tygři Liberec
V roce 2016 mistři, loni na jaře vicemistři. Hokejový
Liberec má za sebou dvě veleúspěšné sezony, na které
touží letos navázat. Ale zatím se to Severočechům příliš
nedaří, přestože bookmakeři sázkových společností je
společně s obhájcem titulu, brněnskou Kometou, před
sezonou znovu řadili mezi nejžhavější kandidáty na zlato.
Bílí Tygři se zatím pohybují na samotné hraně postupu
do předkola play-off a čeká je ještě perná práce.
Může to být i daň zásadním změnám, ke kterým v Liberci během letní přestávky došlo.
Dres vítěze základní části posledních dvou sezon již neoblékají gólman Ján Lašák,
klíčoví beci Radim Šimek s Ondřejem Vitáskem ani kapitán Branko Radivojevič.
Schází i útočník Jakub Valský. Roli tahounů převzali posila z NHL, obránce Ladislav
Šmíd, či útočník Martin Bakoš, jenž v minulé sezoně okusil KHL. Ambiciózní trenér
Filip Pešán navíc přibral povinnosti jako kouč reprezentace do 20 let a tu před pár dny
na šampionátu v USA dokázal po dlouhých letech protlačit do čtvrtﬁnále a čeští mladíci
tak hráli o medaile.
Daleko lépe než v extralize se Bílým Tygrům daří v Lize mistrů. Nejprve postoupili ze
základní skupiny, v osmiﬁnále přešli přes švédskou Frölundu a ve čtvrtﬁnále vyřadili
i švýcarský Zurich, když o postupu rozhodli na ledě soupeře v samostatných nájezdech!
A už pozítří Liberec rozehraje v domácí Home Credit Areně semiﬁnálovou sérii proti
Vaxjö.
Post prvního gólmana patří v Liberci plzeňskému odchovanci Romanu Willovi. Záda
mu navíc kryje 20letý mladík Aleš Stezka, stejně jako Will rodák z Třemošné u Plzně.
Na západě Čech v minulosti působili také liberecký kapitán Martin Ševc, další obránce
Lukáš Derner a útočník Jan Stránský. Předchozí dva vzájemné zápasy v sezoně skončily výhrou Škody, doma Liberec zdolala 5:1, na ledě soupeře pak v poměru 5:2.
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Soupisky týmů
HC Škoda Plzeň

Bílí Tygři Liberec

Brankáři
33 Alexandr Hylák, 33 let
31 Lukáš Sochůrek, 21 let
32 Miroslav Svoboda, 22 let

Brankáři
30 Aleš Stezka, 20 let
32 Jaroslav Janus, 28 let
35 Roman Will, 25 let

Obránci
14 Peter Čerešňák, 24 let
5 Nick Jones, 27 let
7 Petr Kadlec, 40 let
97 Lukáš Kaňák, 20 let
4 David Kvasnička, 18 let
11 Michal Moravčík, 22 let
51 Lukáš Pulpán, 32 let
9 David Sklenička, 21 let
46 Jakub Kindl, 30 let

Obránci
3 Adam Jánošík, 25 let
5 Ladislav Šmíd, 31 let
17 Lukáš Derner, 34 let
24 Filip Pyrochta, 21 let
27 Michal Plutnar, 23 let
55 Martin Ševc, 36 let
59 Petr Kolmann, 29 let
77 Tomáš Havlín, 21 let

Útočníci
77 Milan Gulaš, 31 let
44 Ryan Hollweg, 34 let
71 Matěj Chalupa, 19 let
95 Miroslav Indrák, 22 let
92 Denis Kindl, 25 let
88 Petr Kodýtek, 19 let
81 Jaroslav Kracík, 34 let
22 Ondřej Kratěna, 40 let
86 Tomáš Mertl, 31 let
65 Miroslav Preisinger, 26 let
13 Jan Schleiss, 23 let
20 David Stach, 25 let
23 Petr Straka, 25 let
78 Tomáš Vracovský, 19 let
Trenéři: Martin Straka (hlavní trenér),
Ladislav Čihák, Jiří Hanzlík, Jaroslav
Špaček, Rudolf Pejchar (trenér brankářů),
Jaromír Liška (kondiční trenér)

Útočníci
16 Marek Kvapil, 32 let
19 Daniel Špaček, 31 let
26 Petr Jelínek, 33 let
29 Lukáš Krenželok, 34 let
31 Dominik Lakatoš, 20 let
40 Lukáš Jašek, 20 let
45 Jan Ordoš, 21 let
53 Jaroslav Vlach, 25 let
70 Kryštof Hrabík, 18 let
83 Martin Bakoš, 27 let
87 Mário Bližňák, 30 let
88 Michal Bulíř, 26 let
90 Tyler Redenbach, 33 let
91 Jan Stránský, 27 let
97 Lukáš Vantuch, 30 let
Trenéři: Filip Pešán (hlavní trenér),
Karel Mlejnek (asistent trenéra),
Martin Láska (trenér brankářů)

V Plzni se konal vánoční
turnaj čtvrtých tříd,
malí indiáni mají stříbro!
Mezi svátky se v plzeňské Home Monitoring Aréně odehrál velký turnaj
ročníků 2008. Z osmi celků nakonec modrobílí skončili druzí, když přemožitele našli až v samotném ﬁnále. Zlato braly Rokycany. Gratulujeme.

Sestava indiánů
Horáček, Beer, R. Šimánek, Švábek, Šulan, Dvořák, Pitter, Čagánek, Chasák,
Šmídl, Kořínek, Fiala, Winter, Brož, Forman, Vrábel, S. Šimánek, Spiller
Hlavní trenér: Volák Milan, asistenti trenéra: Roubal František a Vimr Vladimír,
vedoucí mužstva: Brož Roman
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Konečné pořadí turnaje:
1. HC Rokycany
2. HC Plzeň 1929
3. HC Letňany
4. HC Beroun
5. HC Klatovy
6. HC Třemošná
7. HC Weiden
8. HC M. Lázně
www.hcskoda.cz

Individuální ocenění:
Nejlepší brankář:
Kryštof Udržal (HC Letňany)
Nejlepší obránce:
Jan Švábek (HC Plzeň 1929)
Nejlepší útočník:
Viktorie Jílková (HC Rokycany)
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Jiří Neubauer

Naše legendy
přinesla parádní zážitky. V roce 1967 slavil
s Duklou historicky první ligový titul!
V týmu měl tehdy i kamarády z Plzně
Josefa Hovoru, Karla Trachtu či Petra
Vrabce, ale třeba i slavné bratry Holíkovy.
V další sezoně si zlatý triumf zopakoval
a poté se vrátil do Plzně, která s trenérem
Vlastimilem Sýkorou poskočila zpět do
nejvyšší soutěže.

Když loni v květnu oslavil sedmdesátiny, hádal by mu je málokdo. Však také
někdejší vynikající plzeňský obránce
Jiří Neubauer ani dnes nezahálí. Hokej
mu naplnil celý život, ať už jako hráči,
nebo později trenérovi. Výchově malých talentů se věnuje dodnes, v Plzni
vede s bývalým gólmanem Michalem
Maříkem výběr 2. tříd, věnuje se
i Základně a Brusličce HC Škoda.
A že má dětem co předávat. Sám patřil
k elegantním bruslařům. Možná i proto,
že jako kluk začínal Jiří Neubauer s krasobruslením. Ale brzy ho otec přetáhl k hokeji a plzeňskému klubu byl šikovný obránce věrný. „Jsem Plzeňák. Tady jsem
vyrůstal, začínal s hokejem a skoro celou
kariéru strávil tady. A v Plzni jsem také
v 35 letech ukončil kariéru,“ vzpomíná
Neubauer. V roce 1964 se dostal do
juniorské reprezentace, hned o rok později
už sedával v kabině plzeňského áčka.
Čekala ho ale vojna a ta Neubauerovi
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Neubauer se prosadil i v československé
reprezentaci. V roce 1974 startoval na
mistrovství světa v Helsinkách a z Finska
si domů přivezl stříbrnou medaili. Čechoslováci si tehdy připsali v prvním ze dvou
vzájemných zápasů i cennou výhru nad
sovětskou sbornou, slavného rivala
s hvězdami Treťjakem, Charlamovem,
Petrovem či Michajlovem rozprášili 7:2.
„To jsou asi nejkrásnější vzpomínky na
mou kariéru,“ svěřil se kdysi Neubauer.
Když skončil, hned se vrhl na trénování.
V Plzni se věnoval mládeži, přitom
studoval, postupně se stal asistentem
u plzeňského áčka. Po roce 1989 se pak
vydal do zahraničí, koučoval ve Švýcarsku
a Německu. „Představoval jsem si tak dva
tři roky, nakonec jich bylo sedmnáct...,“
svěřil se Neubauer. Mezitím si ale odskočil
domů. V sezoně 2004/05, v době výluky
NHL, převzal v extralize s Ivanem Vlčkem
„svou“ Plzeň. Týmu tehdy uteklo play-off
o jediný bod. To je ale jen malý smutný
zápis v jeho skvělém hokejovém životě.
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