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Milí fanoušci!
Mám velkou radost, že vám mohu
představit Indiána, nový zpravodaj
našeho klubu, který vám bude zcela
zdarma k dispozici na každé domácí
utkání v extralize. Po několika letech
se vracíme k tradici, kdy vám zpravodaj budou rozdávat naši mladí
hokejisté v okolí Home Monitoring
Arény. Zároveň ho nově najdete také
u stánků s občerstvením. Zatím jsme
se rozhodli pro náklad 1500 výtisků,
pokud bude zájem ještě vyšší, určitě
všem příznivcům vyjdeme vstříc.
Zvažujeme zároveň to, že vám bude
zpravodaj k dispozici ke stažení na
našich internetových stránkách.
Chceme tak vyhovět všem moderním
trendům a komunikačním technologiím.
V každém čísle se můžete těšit na
rozhovor s vybraným hráčem extraligového kádru, kterého vám přiblížíme i z trochu jiného pohledu než čistě hokejového.
Historie plzeňského klubu je hluboká už téměř 90 let a za tu dobu zde vyrostly desítky
výjimečných hráčů. V rubrice Legendy vám přiblížíme ty nejslavnější z nich.
Představíme vám průběžně také všechny partnery, chybět nebudou statistiky, soupisky
a představení soupeřů, budeme vás informovat i o dalším dění v klubu.
Doufám, že po dobrém vstupu do sezony budeme nadále pokračovat ve výkonech,
které vám budou dělat radost. Pro nás je tou největší odměnou, když nás podpoříte
svými hlasivkami přímo v hledišti. Naším cílem je předvádět líbivý, útočný hokej se
spoustou gólů.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás i v dalších zápasech!

Martin Straka
generální ředitel HC Škoda Plzeň
2

Tipsport extraliga – tabulka po 11. kole
Tým

Z V VP PP P skóre B

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

11
11
11
11
11
11
12
11
12
12
10
10
12
11

7
6
6
5
5
5
5
3
3
2
3
4
3
2

2
2
1
2
0
1
1
3
2
3
1
0
1
0

1
2
2
2
3
1
0
0
2
2
2
0
1
1

1
1
2
2
3
4
6
5
5
5
4
6
7
8

45:26
49:24
36:27
31:25
26:23
22:23
32:34
24:25
28:30
27:38
29:31
19:32
28:42
13:29

26
24
22
21
18
18
17
15
15
14
13
12
12
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Příště se hraje – neděle 15.10.2017
13. kolo: Sparta Praha – Piráti Chomutov (15.00), Bílí Tygři Liberec – Vítkovice
Ridera (16.00), HC Olomouc – Dukla Jihlava (17.00), Aukro Berani Zlín – HC
ŠKODA PLZEŇ (17.00), Mountﬁeld Hradec Králové – Dynamo Pardubice (17.20,
ČT Sport), Verva Litvínov – Kometa Brno (17.30), BK Mladá Boleslav – Oceláři
Třinec (17.30)

Kanadské bodování po 11. kole:
1. D. Kubalík 11 zápasů / 19 bodů (12 branek + 7 asistencí), 2. M. Erat (Kometa
Brno) 11/17 (5 + 12), 3. Mertl 11/16 (9 + 7), 4. Gulaš (oba Plzeň) 11/15 (7 + 8),
5. Ma. Růžička 11/14 (6 + 8), 6. Roth 11/14 (4 + 10), 7. Marcinko (všichni Třinec)
11/13 (7 + 6), 8. Zaťovič (Kometa Brno) 11/12 (6 + 6), 9. Stach (Plzeň) 11/12
(4 + 8), 10. Vondrka (Chomutov) 11/11 (3 + 8).

Střelci po 11. kole:
1. D. Kubalík 12 branek, 2. Mertl 9, 3. Gulaš (všichni Plzeň), Marcinko, oba 7,
5. Ma. Růžička (oba Třinec), D. Květoň, Tybor (oba Vítkovice), Orsava (Mladá
Boleslav), Poletín (Chomutov), Zaťovič (Kometa Brno), Roberts Bukarts (Zlín),
Köhler (Hradec Králové), všichni 6.
www.hcskoda.cz
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Představujeme soupeře
Bílí Tygři Liberec
V roce 2016 mistři, letos na jaře vicemistři. Hokejový
Liberec má za sebou dvě veleúspěšné sezony a na ty by
chtěl v aktuální sezoně navázat. Zatím se to ale Severočechům příliš nedaří, přestože bookmakeři sázkových
společností je společně s obhájcem titulu, brněnskou
Kometou, opět řadí mezi nejžhavější kandidáty na zlato.
V uplynulých deseti extraligových zápasech však Tygři slavili
vítězství jen ve čtyřech případech a v tabulce ﬁgurují až na dvanácté příčce. Může to
být i daň zásadních změn, 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 by tak měli převzít 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 vzal si k týmu i několik
libereckých kolegů.
Daleko lépe než v extralize se momentálně Bílým Tygrům daří v Lize mistrů. Když
zkraje října v pátém utkání základní skupiny E udolali na domácím ledě švýcarský
Davos 4:3, zajistili si zároveň postup do play-off.
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.

Soutěž pro věrné fanoušky HC Škoda Plzeň
Sbírejte Zpravodaje Indián! Pokud na konci
sezony přinesete kompletní sadu zpravodajů
a účtenku z fanshopu z této sezony min. na
500,- Kč, můžete vyhrát permanentku
na další sezonu.

E
FANDIME
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v
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JSME IN

pracovat
v AMBOSELI
je trefa
do erného

Zm n co, co zm nit m e ...
MODERNÍ PERSONÁLNÍ SERVIS

www. amboseli.cz

O funkci pokladníka jsem moc
nestál, ale nebylo zbytí, usmívá se
Lukáš Pulpán
Letos v červnu oslavil Lukáš Pulpán, obránce hokejové Škody, dvaatřicáté narozeniny. A jako jeden z „dárků“ vyfasoval i funkci pokladníka extraligového týmu.
Převzal ji po útočníkovi Jakubu Lvovi, který odešel do Vítkovic. „Moc se neptal,
prostě mi všechno předal. Nebyl jsem úplně nadšený, příliš se mi do toho nechtělo, ale jiná možnost asi nebyla. Tak jsem se toho chopil,“ vysvětluje Lukáš
Pulpán v rozhovoru pro Indián. Ten se vám bude v letošní sezoně snažit přiblížit
hráče plzeňského týmu i z trochu jiné perspektivy než pouze té hokejové.
Pulpán je plzeňským odchovancem, ale
léta si musel počkat, než napevno zakotvil v zadních řadách Škody. Prošel mládežnickými reprezentacemi, zahrál si na
světovém šampionátu osmnáctiletých
(2003), rok zkoušel štěstí za oceánem ve
Vancouveru v nižší soutěži WHL. Vrátil
se, ale působil hlavně mimo Plzeň. V první lize, ve slovenské Žilině, až pak na
šest let zakotvil v Chomutově. Teď už ale
pátým rokem válí doma, patří ke stabilním článkům plzeňského kádru.

Máte své „úřední hodiny“, nebo jako
pokladník pracujete průběžně?
Je to všechno průběžně. Když někdo přijde pozdě na trénink, hned si ho zapíšu.
Když nedávno dali Dominik Kubalík,
Tomáš Mertl a po nich Milan Gulaš hattrick, pěkně jsem jim to připomněl hned
po zápase v šatně. Stejně tak u desátého gólu, který proti Olomouci zaznamenal Dominik Kubalík a proti Pardubicím
Jarda Kracík. Pak už bylo na nich, aby
peníze co nejrychleji přinesli.

Představme vás hlavně jako pokladníka. Co všechno ta práce obnáší?
Pro nové kluky, kteří přijdou, především
zápisné do klubové kasy. A pak jde hlavně o pokuty. Já si všechno pečlivě zapisuji, kluci potom musí donést peníze vedoucímu týmu a já si je pak jen odškrtnu.

Jsou v pokladním řádu i netradiční
pokuty?
Z osobních věcí svatba, narození dítěte,
narozeniny, svátek... Z těch hokejových
první gól v extralize, první gól za Plzeň,
vyšší tresty. Je to pestré a je toho docela
dost...

Takže peníze vám rukama vůbec
neprojdou?
Kdepak. Já to mám všechno jen na papíře, jsem takový účetní.

Za co se platí nejvyšší suma?
Už jsem to říkal po jednom utkání, za
desetiminutový trest je deset tisíc. Pak je
také hodně za narození potomka.
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Kolik jste nejvíc v minulosti přispěl do
pokladny vy?
Asi při zápisném, to je vlastně nejvyšší
položka. A desítku jsem v Plzni taky jednou vyfasoval, to byla moje druhá nejvyšší částka.
Pro mladé hráče, kteří se stanou součástí extraligového kádru, je asi zápisné docela vysoká částka. Jak to zvládají?
Ale tam je to zkorigované, máme to rozdělené. Mladí kluci, kteří přijdou z juniorky, platí výrazně méně než ti zkušení hráči, kteří přišli na přestup. Je to logické.
Pojďme k sezoně, která se pro Plzeň
zatím vyvíjí skvěle. V čem tkví dosavadní úspěchy?
Tým se v letní přestávce obměnil a přišli
hodně kvalitní hráči. Na ledě je to znát.
Hlavně klukům vpředu se daří, dávají
góly. My to všechno podporujeme zezadu. Když to tam padá, jen dobře, a všichni doufáme, že to tak půjde dál.
Dnes vás čeká Liberec. Co od
utkání očekáváte?
Je pořád začátek sezony, všichni mají sílu a všichni soupeři
jsou hodně nepříjemní. Liberec
potvrzuje kvalitu už dvě tři sezony zpátky. Mají silné hráče,
kteří se umějí udržet na
kotouči, hrají jednoduše
a agresivně. Ale pevně
doufám, že to s pomocí
našich skvělých fanoušků zvládneme.

V minulé sezoně vás Bílí Tygři vyřadili
ve čtvrtﬁnále play-off. Budete to mít
před zápasem v hlavě?
Teď už ne. Nejvíc to vnímáte pár dnů po
vyřazení. Sledujete televizi, hraje se
semiﬁnále a vy už u toho nejste. Navíc
Liberec došel až do ﬁnále. Ale teď už je
to pryč, je nová sezona a tyhle myšlenky
už se mi v hlavě nehoní.

Ryan Hollweg jako fotoreport / 2. ZŠ v Plzni
lektor angličtiny,
indiáni v roli tělocvikářů
Unikátní projekt „Trénuj jako indián“
je jednou z novinek, které si pro tuto
sezonu připravil klub HC Škoda Plzeň
pro své fanoušky na školách. V průběhu celé sezony se hráči A-týmu
představují v jednotlivých základních
školách v rolích učitelů. Děti se s hráči setkávají při hodinách tělocviku,
indiáni je seznamují s náplní hokejového tréninku, zároveň ale američtí
hráči fungují na školách jako lektoři
angličtiny. Děti jsou z projektu
nadšené, stejně tak jako učitelé. Jako
první se projektu účastnila 2. ZŠ ve
Schwarzově ulici.
Ryan Hollweg se ujal role lektora
angličtiny ve třídě 8. B. Jedna z největších hvězd hokejové Plzně dostála své
pověsti velmi otevřeného a kamarádského člověka. Debata nebrala konce. Ryan
prozradil, že z českých jídel má nejraději
svíčkovou a že mu chutnají knedlíky. Děti
ale zajímalo i to, proč si nechal narůst
dlouhý plnovous. A není to jen proto, aby
vzbudil respekt u soupeře. „Nesnáším
holení,“ přiznal Ryan Hollweg s úsměvem.
Došlo i na pověstnou hru na kytaru, do
zpěvu se zapojila celá třída. „Ze začátku
jsem byl nervózní, ale pak když mi to šlo,
tak to bylo v pohodě. Neudělal jsem ani
jednu chybu, doma jsem si to také
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připravoval, abych to věděl,“ usmíval se
na konci hodiny Jan Koutecký, který se
postavil jako první k tabuli, aby ho Ryan
prozkoušel z anglických slovíček. „Přijde
mi příjemný a i celá hodina mi přišla
zábavná,“ dodává.
Spokojený byl po hodině i Ryan Hollweg.
„Bylo to zábavné. Byl jsem ohromený, na
jaké úrovni jsou děti v angličtině. Byl
jsem překvapený, jak se zapojily a jak je
to bavilo. Byla to zkrátka zábava,“
pochvaloval si Ryan. Kromě Hollwega
se do výuky angličtiny na školách zapojí
také Nick Jones.
Na školách probíhají i hodiny tělocviku
s ostatními hráči. Tělocvik už vyučovali
David Sklenička, Miroslav Indrák,
Miroslav Preisinger a Honza Schleiss.

„Užili jsme si to. Snažili jsme
se jim trochu přiblížit, co
děláme na hokeji. Ukázali
jsme jim žebřík, to je taková
naše rozcvička, cviky na
břicho. Dali jsme si také
fotbal. Je to pro děti zase
něco jiného, musí si na to
zvyknout, ale všechno jim
šlo docela dobře na to, že
to dělaly poprvé,“ řekl po
hodině Miroslav Indrák.
Také Honza Schleiss si roli
tělocvikáře užil. „Děti se
snažily. Soutěže týmů, které
jsme připravili, končily nerozhodně. Bylo vidět, že se
opravdu všichni snaží, z toho máme dobrý pocit a jsme
rádi, že můžeme pár našich
nasbíraných zkušeností
předat dětem,“ uvedl Honza
Schleiss.
Miroslav Preisinger i Honza Schleiss
si roli učitelů opravdu užívali

Miroslav Indrák alias tělocvikář na 2. ZŠ

Naše legendy

Stanislav Sventek
Říkali mu Rafan a tahle přezdívka
přesně vystihovala jeho nezdolnou
povahu. Nikdy se nevzdával. „Raději
bych snědl puk, než aby náš tým inkasoval. Někdy mě to popadlo a já projel
celým kluzištěm s kotoučem na holi.
Když jsem dal gól, byl to nepopsatelný
pocit,“ vyznal se kdysi obránce
Stanislav Sventek. Neskutečný dříč
a obětavec, jehož nemocné srdce
dotlouklo v roce 1998, by se letos
v listopadu dožil 87 let.
Rodák z Nové Vsi na Plzeňsku patřil
k legendárním obojživelníkům. Dvakrát
totiž za Plzeň nastoupil i ve fotbalové lize
a navázal tak na další velikány, Vlastimila
Bubníka, Jiřího Feureisla či Miroslava Ryse. Jako důrazný obránce strávil většinu
hokejové kariéry v Plzni, během 13 sezon
odehrál okolo 300 utkání a vstřelil 71 branek. Nejčastěji nastupoval v obraně
s Václavem Šmatem. „Jako soupeř jsem
miloval zápasy se Spartou,“ vzpomínal
Sventek v jednom z rozhovorů.
Tvrdý měl i osobní život. Po smrti dcery
s manželkou vychovával vnučku.
Sportoval v době, kdy se během aktivní
kariéry zabezpečit nešlo. Musel se hodně
otáčet, aby bylo na živobytí.
I v důchodu si přivydělával. Když se ocitl
v nejhorší osobní situaci, prodal dokonce
i olympijskou medaili.
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Pro fanoušky ale
stále zůstává
jedním z velikánů
plzeňského hokeje.
V reprezentaci
Československa
sehrál 52 zápasů
a vstřelil pět
branek. Celkem
pětkrát se zúčastnil
mistrovství světa
(1957, 1958, 1961,
1963, 1964), odkud
si přivezl tři
medaile. Startoval
také na Zimních olympijských hrách
1964 v Innsbrucku, kde pomohl k zisku
bronzových medailí. Kromě Plzně hrál
také za Brno, Bratislavu, na sklonku
kariéry v rakouském Feldkirchu, kde působil až do dvaačtyřiceti let. Po boku
Stanislava Sventka vyrůstali v Plzni další
skvělí zadáci, mimo jiné Milan Kajkl,
Karel Trachta, Jiří Neubauer nebo
Vladimír Bednář.
Po skončení aktivní kariéry pracoval
několik let jako trenér mládeže ve Škodě
Plzeň. Jednoho dne mu však tehdejší
funkcionáři sdělili, že prý neumí vychovávat mládež v komunistickém duchu.
Vlastně to pro něj byla velká pocta...

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNE I

OFICIÁLNÍ PARTNE I

HLAVNÍ TELEVIZNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNE I

VÝHRADNÍ MARKETINGOVÝ PARTNER

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
1 Lukáš Hosnedl, 21 let
30 Aleš Stezka, 20 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

Obránci
17 Lukáš Derner, 34 let
77 Tomáš Havlín, 21 let
3 Adam Jánošík, 25 let
59 Petr Kolmann, 29 let
27 Michal Plutnar, 23 let
24 Filip Pyrochta, 21 let
55 Martin Ševc, 36 let
5 Ladislav Šmíd, 31 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
18 Dominik Kubalík, 22 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

Útočníci
83 Martin Bakoš, 27 let
61 Milan Bartovič, 36 let
87 Mário Bližňák, 30 let
88 Michal Bulíř, 26 let
15 Adam Dlouhý, 23 let
70 Kryštof Hrabík, 18 let
40 Lukáš Jašek, 20 let
26 Petr Jelínek, 33 let
29 Lukáš Krenželok, 34 let
31 Dominik Lakatoš, 20 let
94 Josef Mikyska, 23 let
45 Jan Ordoš, 21 let
63 Matěj Psota, 23 let
91 Jan Stránský, 27 let
19 Daniel Špaček, 31 let
97 Lukáš Vantuch, 30 let
53 Jaroslav Vlach, 25 let
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