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Hokejový  
kvíz

Věřím, že Světový pohár bude pokračovat 
Komentář Martina Urbana

Hokej mě naučil bojovat  
Příběh viceprezidenta ČSLH Aleše Pavlíka

DO PĚTI LET by se měly hokejové Vítkovice vrátit na přední příčky  
Tipsport extraligy. Takový je plán majitele klubu Aleše Pavlíka. Foto: Archiv

DHL Extraliga juniorů 
HC Slavia Praha – HC Sparta Praha

Sobota 19. listopadu v 18.30

Je to první derby sezony, oba týmy se 
v soutěžním zápase ještě nepotkaly. Hra-
je se v Edenu a vpodvečer by mohla při-
jít slušná návštěva. „My máme zatím dost 
špatnou sezonu,“ říká trenér slávistické 
juniorky Petr Novák. „Jsme na chvostu 
tabulky, ale budeme se snažit to celé 
zlomit. Předvedená hra ale není zas tak 
špatná, věřím, že začneme co nejdřív dě-
lat výsledky.“

Derby pražských S  je velmi prestiž-
ní v  jakémkoli spor-

tu a v jakékoli ka-
tegorii. „O  to 

víc, že se kluci se navzájem znají, na-
konec třeba Tomáš Šmerha hrál rok ve 
Spartě. Určitě se budou chtít vyheco-
vat a   Spartu porazit,“ tvrdí kouč. Slávi-
stická juniorka chodí občas trénovat 
s  áčkem, ale v  reprezentační pauze se 
situace v  klubu stabilizovala a  trenér 
Novák věří, že se to pozitivně odrazí i na 
jeho týmu.

Umístění ve druhé polovině tabulky 
neodpovídá ambicím ani sparťanského 
rivala, který obhajuje stříbrnou příčku 
z  loňské sezony. Faktem je, že spousta 
hráčů musela kvůli věku tým už opus-
tit a  ostatní, kteří postoupili ze starší-
ho dorostu, si teprve zvykají na jinou 
soutěž. „Loni hrálo hodně kluků naro-
zených v roce 1996, ti noví ještě nemo-
hou mít takové zkušenosti,“ říká trenér 
sparťanské juniorky Pavel Geffert. „Pro 
kluky je to výjimečné utkání, ale jejich 
povinností bude se pořádně připravit 
a derby pro Spartu rozhodnout,“ dodá-
vá  trenér. 

NOEN Extraliga staršího dorostu
BK Mladá Boleslav – SC Kolín

Pátek 18. listopadu v 17.30

Boleslavští si nevedou vůbec špatně, mají 
slušný mančaft, který šlape. Zatím se drží 
ve středu tabulky, ale podle trenéra Jiří-
ho Zörklera by chtěli ještě výš. V  prvním 
vzájemném utkání s Kolínem vyhrála Mla-
dá Boleslav venku 5:1, stejným poměrem 
soupeře přejela i doma. Ale v 16. kole při-
šla nečekaná porážka 3:5 a ztráta tří bodů. 
„Musíme se na toto derby s Kolínem dobře 
připravit, ale na domácím ledě bychom ho 
měli zvládnout,“ konstatuje kouč. Kolín-
ští by samozřejmě rádi navázali na svou 

jedinou výhru 5:3. „Jako nováček soutě-
že jsme měli obavy, jak si povedeme. Ale 
ukazuje se, že se nám povedlo tým doce-
la vhodně doplnit. Cíl je jasný – udržet se 
v  soutěži,“ říká trenér Jiří Kadlec. „Utká-
ní v Mladé Boleslavi bude těžké, domácí 
hrají na ploše, která je trochu menší, má 
takové spíš kanadské rozměry, to nám 
moc nevyhovuje. Ale uvidíme, neprodá-
me kůži lacino, budeme bojovat.“

 

ELIOD Extraliga mladšího dorostu
HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 

Neděle 20. listopadu v 13.00 
„Začátek soutěže nám vyšel, hrajeme 
dobrý hokej, se silnými celky zatím vyhrá-

váme, naopak jsme paradoxně body ztra-
tili s těmi slabšími. Jsme takoví Jánošíci,“ 
říká s trochou nadsázky Roman Ryšánek, 
trenér mladšího dorostu a  bývalý hráč, 
který ve Vítkovicích strávil dvanáct sezon. 
„Pokud hrajeme v plné síle, tedy i s rozdí-
lovými hráči, tým šlape. Máme skvělého 
gólmana Nicka Malíka, který nás podrží, 
když je potřeba,“ konstatuje kouč.

A Olomouc? „Do sezony jsme vstupo-
vali se dvěma zraněnými klíčovými hrá-
či. Doma jsme prohráli první zápas s Vít-
kovicemi, dokonce s nulou a dostali jsme 
pět gólů. Utkání bylo zpočátku vyrovna-
né, ale pak jsme inkasovali… Mají skvě-
lého brankáře, ale my budeme bojovat 
a  zkusíme se poprat,“ říká trenér mlad-
šího dorostu Pavel Sedlák, který doufá, 
že se mu co nejdříve stabilizuje sestava. 
„Do staršího dorostu posílám jen dva hrá-
če, konkrétně dva beky Harabiše a Pírka, 
kteří odehrají i čtyři zápasy týdně. Věřím, 
že s  výkony půjdeme nahoru,“ dodává 
 trenér. 

tipy na zapasy

1  O kolik vzrostl od roku 
2010 počet týmů mladších 
a starších žáků v České 
republice?

a) o deset
b) o dvacet
c) o pětatřicet

2  Kde se uskuteční MS IIHF 
žen do 18 let? 

a) ve Zlíně a Přerově
b) v Praze a Kladně 
c) Vsetíně a Vítkovicích 

3  Kolik českých zástupců 
bylo zvoleno do odborných 
komisí IIHF pro období 2016 
až 2020?

a) 1
b) 5
c) 7

4  Dres jakého slavného hráče 
vyřadí Klub Tampa Bay 
Lightning poprvé v historii 
klubu? 

a) Victora Hedmana
b) Václava Prospala 
c) Martina St. Louise

5  Kdo se stal v devatenácti 
letech nejmladším 
kapitánem v bezmála stoleté 
historii NHL?

a) Auston Matthews
b) Connor McDavid
c) Pierre–Luc Dubois

6  Kolik klubů se zapojilo 
na přelomu září a října do 
pilotního projektu Týden 
hokeje?

a) 20
b) 23
c) 25

Správné odpovědi:
1 c), 2 a), 3 c), 4 c), 5 b), 6 c)

Týden hokeje přilákal osm set dětí 
Pilotní program projektu ČSLH byl úspěšný 

Narozen: 24. června 1973
Pozice: Viceprezident ČSLH, majitel 
HC Vítkovice Ridera, prezident 
Asociace profesionálních klubů 
ledního hokeje, bývalý předseda 
organizačního výboru MS 2015 
v Ostravě, předseda představenstva 
Steelcom CZ, a. s.
Hráčská kariéra: HC Vítkovice 
Ridera, HC Olomouc, HC Dukla 
Trenčín, AZ Havířov.
Největší úspěchy: Zlato z ME 
juniorů 1991 (nejlepší střelec a člen 
All Star Teamu), extraligový titul 
(Olomouc), 2x nejlepší střelec 
základní části I. ligy (Havířov).

Narozena: 25. dubna 1991 (25 let)
Pozice: trenérka U8 a U9 v Karlových 
Varech, asistentka trenéra staršího 
dorostu 
Hráčská kariéra: HC Dračice 
Karlovy Vary, HC 2001 Kladno (ženy), 
HC Baník Sokolov (starší dorost), HC 
Škoda Plzeň (ženy), HC Slavia (ženy), 
HC PK Vřesová (muži), Univerzita 
Karlova (EUHL – muži).
Trenérská kariéra: HC Hvězda 
Praha, HC Karlovy Vary (mladší 
žáci, 2. třída, 3. a 4. třída, asistentka 
u staršího dorostu).

Aleš Pavlík

Zuzana Radostová

Aleš Pavlík: Hokej mě naučil bojovat
Podnikat začal už při studiu na vysoké 
škole, nyní patří mezi nejúspěšnější byz-
nysmeny v Severomoravském kraji. Pod-
le Aleše Pavlíka jsou důležitými aspekty 
úspěšné kariéry tvrdá vůle, orientace na 
úspěch nebo týmová filozofie. „Za ně 
jsem vděčný hokeji,“ říká třiačtyřicetile-
tý manažer, který má ve své sbírce extra-
ligový titul z roku 1994.

Trénink, pak rychle na přednášku, ze ško-
ly pak zase na zimák. Zatímco jeho kama-
rádi obráželi diskotéky, Aleš Pavlík doma 
doháněl semináře, které promeškal kvů-
li zápasu vítkovické juniorky. „Nejnároč-
nější to bylo na vůli. Často jsem si připo-
mínal, že neexistuje jenom hokej. Rozhodl 
jsem se, že chci vystudovat vysokou ško-
lu, tak jsem musel makat,“ popisuje obdo-
bí, kdy se snažil skloubit hokej a školu do-
hromady.

A dařilo se. V juniorské kategorii to do-
táhl až do reprezentace, s  Olomoucí vy-
bojoval v  roce 1994 mistrovský titul. Jako 
jedenadvacetiletý zamířil do Havířova, 
v  jehož dresu se dvakrát stal nejlepším 
střelcem první ligy, svými góly dotáhl klub 
až do baráže o extraligu. Jenže to už ved-
le studia na Obchodně podnikatelské fa-
kultě v Karviné začínal podnikat; rok a půl 
tedy kombinoval školu, hokej a soukromý 
byznys, což nebylo dlouhodobě reálné.

Byť s hokejem musel skončit v nezvyk-
le nízkém věku, nikdy se s ním definitivně 
nerozloučil. Už jen proto, že vydrilované 
vlastnosti z hokejových tréninků a zápasů 
mu výrazně pomáhaly při rozjezdu a  roz-
voji vlastních firem. „Jsem vděčný za to, že 
jsem díky hokeji získal vlastnosti, jako jsou 
zodpovědnost nebo touha být úspěšný. 
Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, že když 
člověk chce být někde nahoře, musí si to 
opravdu odmakat. Samo nic nepřijde,“ 
říká Aleš Pavlík.

A jak to vypadá v praxi? „Na každý zá-
pas nebo trénink se musíte perfektně při-
pravit. To samé platí o obchodní schůzce. 
Před jednáním se vždy snažím získat si in-
formace o  svém byznys partnerovi, záro-
veň zapracuju alespoň na základní taktice, 
aby to dopadlo dobře. Anebo v  případě, 
že právě nejsem úplně ve výhodě, nic ne-
vzdávám a  snažím se skórovat i  v  osla-
bení,“ směje se podnikatel, jenž je nejen 
předsedou představenstva společnosti 
Steelcom CZ, ale také jednatelem několi-
ka dalších úspěšných firem.

Další podstatnou paralelou je sáz-
ka na týmový výkon. Dobře šlapající 
mančaft musí být složen tak, aby každý 
jeho člen věděl, jaká je jeho pozice a jaký 
je přínos, mužstvo má mít jasně defino-
vanou hierarchii, ale zároveň jsou všich-

ni hráči stejně důležití a musejí se k sobě 
chovat se stejným respektem. „Tento pří-
stup mě naučil hokej, já se ho snažím 
v  maximální možné míře přetáhnout do 
byznysu. Když máme poradu, jsme si rov-
ni, každý má možnost říct otevřeně svůj 
názor. A jedině v případě, kdy se neshod-
neme, tak to ze své pozice definitivně ro-
zetnu já,“ vysvětluje.

Před třemi lety se profesní kruh uza-
vřel. Hokej a  soukromý byznys, které se 
prolínaly celou jeho kariérou, opět sply-
nuly naplno, když převzal roli šéfa orga-
nizačního výboru ostravské části mis-
trovství světa v  hokeji. „Byla to práce 
zadarmo, ale zase s pocitem, že máte před 

sebou obrovskou výzvu.  Žijete v  regio-
nu a  chcete, aby to dopadlo  maximálně 
dobře už jen proto, že v  roce 2004 bylo 
také úspěšné mistrovství. A  já jsem moc 
rád, že na základě všech různých ukazate-
lů od ekonomických čísel až po ohlasy fa-
noušků se  všechno podařilo velmi dobře 
 zvládnout.“

Loni, po úspěšném šampionátu, měl 
na výběr: buď hokej opustit se vztyčenou 
hlavou a věnovat se rodině a svým firmám, 
nebo se pustit do další hokejové řehole. 
Nakonec sehrál roli i patriotismus, a když 
Vítkovice potřebovaly pomoci, Aleš Pav-
lík letos v létě převzal od Františka Černí-
ka majoritní balík akcií. „Těší mě, že jsem 
v tomhle případě mohl zhodnotit své zku-
šeností z  privátního sektoru. Nešlo to-
tiž pouze o sport, ale v první řadě o krizo-
vý management. Nebyly peníze, nebylo 
na výplaty, za námi i  před námi jsou ně-
jaké dluhy a  závazky, musíme klub sta-
bilizovat,“ popisuje. „Já všem partnerům 
prezentuji, že je před námi pětiletý cyklus 
a my se v tomto období pokusíme docílit 
toho, aby se vítkovický hokej vrátil na vrch-
ní příčky,“ dodává.

Jenže času moc není, každá jeho mi-
nuta je drahá. Kromě závazku nad re-
suscitací HC Vítkovice Ridera je také vi-
ceprezidentem ČSLH a  šéfem Asociace 
profesionálních klubů ledního hokeje. „Je 
tady jedno velké minus, a to je čas na ro-
dinu. Bohužel to teď musejí rok či dva vy-
držet, situace se zlepší, až se podaří klub 
stabilizovat. Být majitelem klubu je nároč-
né na volný čas a na nervy, ale já pořád vě-
řím, že až to dotáhneme, tak si řeknu, že 
mi pěkné zápasy, úspěšné umístění týmu 
a co možná nejvíce zaplněná hala v Ostra-
vě budou tím nejlepším zadostiučiněním,“ 
usmívá se Aleš Pavlík.

„Na vlastní kůži jsem si 
vyzkoušel, že když člověk 
chce být někde nahoře, 
musí si to opravdu odmakat. 
Samo nic nepřijde.“

Do projektu se každoročně zapojí téměř 
dva tisíce koučů z různých sportů. Co ří-
káte na váš postup mezi nejlepších 10?

Je to super, i  všichni okolo mi říkají, že 
jde o obrovský úspěch. A zároveň o skvělou 
motivaci – člověka velmi potěší, že si ho ně-
kdo všímá.

V půlce září jste úspěšně složila státnice 
na FTVS, čímž jste se stala držitelkou tre-
nérské licence A. Kam byste to chtěla do-
táhnout?

Momentálně žádné konkrétní cíle ne-
mám, ale hrozně mě baví mládež. V  Karlo-
vých Varech mám na starosti ročníky 2007 
a 2008 a zároveň dělám asistenta u starší-
ho dorostu. U  kouče pana Eismanna, kte-
rý současně působí také u  reprezentační 
sedm náctky. Učit se od takového trenéra je 
super.

A dospělí? Dokážete si představit, že bu-
dete jednou trénovat třeba v Tipsport ex-
tralize?

K  dospělému hokeji mě to moc netáh-
ne. Práce je to jiná, hráči jsou věkově rozdílní 
a s nimi se už musí jednat odlišně. V mláde-
ži jsou ještě velké výkonnostní rozdíly, kdež-
to mezi dospělými je kvalita podobná, už 
jde hodně o taktiku. Mě baví, jakmile můžu 
s  dětmi pracovat, když vidím pokroky, kte-
ré dělají.

Například?
Loni jsem byla poprvé hlavním trenérem, 

letos jsem s těmi samými dětmi postoupila 

Zuzana Radostová: Chlapů se nebojím!

Pořádný skok ve své kariéře udělala letos na podzim 
Zuzana Radostová. Nejenže se díky úspěšným státnicím 
stala první hokejovou ženou-trenérkou s nejvyšší licencí 
v Česku, ratifikace jejích kvalit přišla i od samotných dětí – 
pětadvacetiletá slečna z Karlových Varů se probojovala do 
top ten letošního ročníku projektu Díky, trenére!

do vyšší kategorie. Když srovnám, jak klu-
ci a holky z ročníku 2008 vypadali loni a jak 
hrajou teď, vidím obrovský rozdíl. A to hlav-
ně proto, že jsou kamarádi. Trávili spolu hod-
ně času, udělala se tam parta a najednou si 
tyhle malé děti při zápasech tak hezky na-
hrávají. Aniž bych je k tomu já nějak nutila, 
protože v dětském hokeji se taktika moc ne-
řeší! Ale když vidím, jak si krásně nahrajou 
a pak z toho dají gól, mám úplně husí kůži. 
Strašně se mi líbí, kam se za ten rok posu-
nuly.

Podstatné je, aby trénink děti bavil. Sou-
hlasíte s tím?

Určitě s tím souhlasím. Každý trénink za-
končíme hraním, snažím se, aby to bylo mi-
nimálně deset minut. Během té hodinky ale 
hrajeme i  další hry. Nejen na začátku, ale 
i  v  průběhu vymyslím nějaké závody. Ale 
těší mě, že je baví na ledě úplně cokoli. Když 
jsem ještě dělala trenérku na Hvězdě, měla 
jsem na starosti malé kluky. Jednou asi po 
dvou minutách ztratili přehled o tom, na ja-
kou branku vůbec mají hrát. Tak jsem si ří-
kala: No, vy jste nedávali pozor, tak půjdeme 
bruslit. A oni po chvíli: Jééé, to nás baví. Pro 
ně nebylo trestem ani to bruslení.

Nemáte problémy s tím, že se do vás kluci 
občas zakoukají?

Třeba v  ročníku 2007 mám tři holčičky 
a vím, že ta jedna je zamilovaná do mého 
asistenta. Její maminka mi říkala, že je do 
něj strašně zakoukaná. Ale u  kluků  – spíš 
si myslím, že mě respektují. Když se bavím 

s rodiči, tak často slyším, že prý děti doma 
argumentují: říká to trenérka a přes to vlak 
nejede. Na jeden případ si ale asi vzpome-
nu. Účastním se kempů v Nymburku, kam 
převážně jezdí kluci ze zahraničí, jeden 
z nich je ze Švýcarska. A jeho rodiče mi vy-
právěli, že se vždycky na kemp strašně těší. 
Že si mě asi budou muset odvézt do Švý-
carska (smích).

Těch nárazových akcí však máte víc. Tře-
ba jste se nedávno zúčastnila prvního 
Týdne hokeje, který patří pod projekt 
ČSLH Pojď hrát hokej. Účastníte se často 
náborových akcí?

Při Týdnu hokeje jsem pomáhala na ledě. 
Co se týká náborů, dopoledne ještě pracuju 
se školkami, které k nám chodí. Myslím, že 
tady ve Varech fungují nábory dobře.

Náborová činnost byla dokonce tématem 
vaší bakalářské práce, že?

Přesně tak. Měla jsem devět vybraných 
klubů, abych měla zastoupené jednotlivé 
úrovně od extraligy až po nejnižší soutěže.

A co je závěrem vaší práce?
Důležité je oslovovat rodiče osobně, pla-

kát tolik lidí nepřitáhne. Ve Varech to fungu-
je velmi dobře, a to tím způsobem, že trenéři 

z klubu navštěvují školky, hodně se zaměřu-
jí na předškolní děti. Druhá věc, která je dů-
ležitá, je následné setrvání dětí u  hokeje. 
Do našeho klubu si přijde vyzkoušet hokej 
120 dětí ročně, ale zůstane jich tady třetina. 
Při takovém objemu prostě není tolik rodičů 
přesvědčeno o tom, že jejich dítě bude hrát 
hokej. Třeba na Hvězdě se nábory skoro vů-
bec nedělaly, a když už někdo přišel, tak si 
klub sám vyhledal – takže  jak rodiče, tak 
i děti měli velkou motivaci hokej hrát.

Jaké to má žena mezi muži v českém ho-
keji? 

Jak kdy. V České republice to ještě není 
příliš obvyklá věc. Spíš velmi neobvyk-
lá. Když jsem byla v  Belgii, přístup byl úpl-
ně jiný, i  rodiče na mě nahlíželi jinak. Ni-
koho nenapadlo říct: Ježišmarjá, ženská 
u  hokeje. U  nás se s  předsudky setkávám 
pořád. Na začátku sezony slýchávám: Ně-
jaká Radostová, kdo to je, co je to ženskou? 
A v půlce sezony za mnou titíž rodiče chodí, 
jestli budu s tím ročníkem pokračovat i na-
přesrok.

Nedávno se v médiích hodně řešila situa-
ce po zápase fotbalové ePojisteni.cz ligy, 
kdy dva ze sparťanských fotbalistů po re-
míze v  Brně poslali chybující asistentku 

rozhodčího Lucii Ratajovou zpět k plotně. 
Jak jste celou kauzu vnímala?

Neměla jsem moc času to sledovat, ale 
to je přesně ono. Ženská je jediná. Když se 
jí něco povede, tak poletí rychle nahoru. 
Každý o ní ví a každý si jí všimne. Ale v mo-
mentě, kdy něco zkazí, tak se to proti ní oto-
čí s dvojnásobnou razancí. To mi taky jeden 
trenér řekl, ať to neberu jako nevýhodu, že 
jsem ženská, že mladých trenérů je prostě 
hodně, a já jsem jenom jedna.

Vy jste i hrála hokej s muži, dotáhla jste to 
až do čtvrté nejvyšší soutěže. Jaké to bylo 
nastupovat proti metrákovým chlapům?

Já jsem docela vysoká, mám 176 centi-
metrů, a hlavně se nebojím. Když má někdo 
strach, tak si paradoxně ještě víc ublíží. Byla 
to Karlovarská krajská liga, nic, co by se ne-
dalo zvládnout. Chlapi hráli normálně, jen 
si občas nevšimli, že jsem ženská, tak jsem 
dostala nějakou tu ránu. Ale byla to moje 
volba, musela jsem s tím počítat. Kdybych si 
pak stěžovala na to, že mi dal někdo dělo, to 
bych musela být blbá.

Ani s žádnými rádoby vtipnými poznám-
kami jste se nesetkala?

Já jsem to nijak nevnímala. Jednou, když 
jsme hráli ještě za Karlovku univerzitní ligu, 
psali nějací borci z Bratislavy, že mě sunda-
jí. Pokud nemám dva metry a sto deset kilo, 
ať tam radši vůbec nejezdím. Ale nakonec to 
zas tak horké nebylo. Jinak jsem se nesetka-
la s žádnou reakcí. Teda když nepočítám, že 
mě ještě v dorostu chtěl zvát nějaký kluk na 
pizzu.

A proč jste se nevydala cestou ženského 
hokeje? Jako hráčka byste měla velkou 
šanci uspět…

To mně na ženském hokeji vadilo, že člo-
věk nemůže hrát tělem, přitom je to stejný 
sport jako u chlapů. Vždyť zastavit protihrá-
če jinak než tělem moc nejde. V jednom zá-
pase se mi stalo, že jsem jela, holka se o mě 
praštila a spadla na zem. Já jsem nic neudě-
lala, a dostala jsme dvě minuty. Jindy jsme 
zase nastoupili v Neratovicích, takovou štre-
ku jsem tam jela, v jeden moment jsem při-
brzdila u  mantinelu, kde byl puk, a  trošku 
jsem drcla do soupeřky. Holka spadla, já 
jsem dostala pět plus do konce utkání, ona 
se s úsměvem zvedla a odjela na střídačku. 
A o mně psali na internetových stránkách, 
jak moje zákroky kazí krásu té hry. Tím ale 
nechci hanit celý ženský hokej, třeba ve Sla-
vii byla úroveň někde 
jinde, ale bohužel 
máme v Česku 
ještě rezervy.

PRÁCE S DĚTMI mě baví nejvíc, 
říká první trenérka s nejvyšší hoke-
jovou licencí Zuzana Radostová
Foto: archiv (3)



Jaká bude další budoucnost 
Světového poháru? Oficiální jed-
nání zatím neproběhla, ale šušká 
se o tom, že by se akce mohla 
pravidelně opakovat. Otázkou je, 
zda po čtyřech letech, nebo v jiné 
periodě.

O sobně věřím, že turnaj bude 
pokračovat. A to především 
z toho důvodu, že na letošním 

Světovém poháru organizátoři, což 
je NHL a Hráčská asociace NHLPA, 
mimochodem podle předpokladů 
samozřejmě vydělali – a NHL je o byz
nysu. Když se podívám na to, kolik 
je v NHL týmů, kolik hrají utkání, jak 
obsazené jsou jednotlivé haly a kolik 
stojí vstupenky, tak je NHL zdrojově 
někde blízko stropu. A jestli má tento 
byznys generovat další prostředky, 
musí se, podle mého názoru, zaměřit 

také na mezinárodní scénu. Hlavní 
potenciál v této oblasti jsou mezi
národní akce, což je právě Světový 
pohár.

Vydělané finance z letošního 
ročníku si mezi sebe rozdělí fifty fifty 
oba organizátoři. Nám bylo hrazeno 
tzv. startovné a dále některé náklady, 
na podíl ze zisku nárok nemáme. Když 
ekonomicky sečtu Světový pohár 
s přípravnými utkáními, tak bychom 
měli být lehce v plusu, což znamená 
statisíce až miliony korun, ale rozhod
ně ne víc. Je otázkou, jakou strukturu 
financování Světového poháru si 
budoucí pořadatel vymyslí a co nám 
nabídne; tím myslím „silné šestce“ ve 
světovém hokeji.

Pravidelný cyklus Světových po
hárů olympiádám neublíží. Hlavním 
cílem lidí, kteří dělají top hokej na 
světě, je, aby nejlepší hráči hráli proti 

těm nejlepším. Takže „top on top“. 
A teď hledejme, při jakých příležitos
tech se to může dít: je to mistrovství 
světa, je to olympiáda, je to Světový 
pohár.

N emyslím, že by zářijový termín 
byl pro akci, jako je Světový 
pohár nevhodný. Jiné termíny 

se hledají složitě. Pokud se mají hráči 
NHL účastnit např. olympijského 
turnaje, stejně jako tomu bylo na 
posledních pěti olympiádách od roku 
1998, musí tam být vůle několika sub
jektů. V prvé řadě hráčské asociace, 
která má přirozeně pozitivní přístup 
vzhledem k tomu, že hokejisté chtějí 
reprezentovat svoji zemi a zároveň si 
zvyšují svůj kredit a budoucí kon
trakty. Co se týká NHL, tam je situace 
složitější. Když se tři víkendy v únoru 
nehraje, tak majitelé tratí hodně 

peněz. A to v době, kdy běží pouze 
jedna sledovaná profesionální soutěž, 
a tou je basketbalová NBA. Pro NHL 
je vstřícný přístup poměrně obtížný, 
a přesto se pětkrát za sebou našlo 
řešení. 

Jestli budou hráči NHL napřes
rok na olympiádě v Koreji a v roce 
2022 v Číně, to si nejsem schopen 
ani  tipnout. Vidím to tak padesát 
na padesát. Jasno by mohlo být do 
15. ledna, což je datum, o kterém se 
diskutuje.

Další variantou je pořádání 
v uvozovkách Ryder Cupu, tedy série 
mezi Evropou a Severní Amerikou. To 
by se nás asi příliš netýkalo. Pokud 
by v takovém týmu hráli někteří naši 
hráči, šlo by především o jednotliv
ce. A určitě by to nezasáhlo do naší 
ligy. Nicméně si nemyslím, že by tyto 
úvahy nemohly být nereálné.

Martin Urban 
generální sekretář ČSLH

komentar Věřím, že Světový pohár bude pokračovat
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aktuality

Eliška Vozdecká:
„Moc se na mistrovství světa těším. Je 
to pro mě poslední šance, jak si v této 
kategorii zahrát na tak velké akci.“

Karjala Cup:  
chyběl jediný krok
Česká hokejová reprezentace odehrá-
la velmi slušný Karjala Cupu 2016. Svě-
řenci trenéra Jandače porazili oba sever-
ské soupeře, v  pomyslném finále potom 
prohráli s Ruskem 0:3. I tak je ovšem dru-
hé místo velmi slušným výsledkem. „Kluci 
hráli s chutí, s nasazením, prali se o výsle-
dek, rvali se o úspěch, dobře bruslili. I tak-
ticky to poměrně dobře zvládali. Škoda jen 
posledního zápasu,“ hodnotil turnaj trenér 
reprezentačního áčka Josef Jandač.

Jako na Světovém poháru v Torontu se 
na vedení týmu podílel stejný realizační 
tým. Kromě již dříve potvrzených asisten-
tů Jiřího Kalouse s  Jaroslavem Špačkem 
se tak Josef Jandač mohl spoléhat i  na 
generálního manažera Martina Ručinské-
ho, manažera Milana Hniličku, i  hlavní-
ho skauta Jiřího Fischera. Asistent trené-
ra Václav Prospal v Helsinkách sice nebyl, 
ale na další akci bude připraven. „Bylo pro 
mě důležité, že ten realizační tým, který byl 
pouze na tu jednu akci v podobě Světové-
ho poháru, pokračuje dál. Ty kluky jsem si 
vybral a oslovil je, ta spolupráce fungova-

la výborně; jak pracovně, tak i lidsky, což je 
vždycky důležité,“ řekl Josef Jandač. 

Výsledky: Česko–Švédsko 6:3. Bran-
ky ČR: 1. Jeřábek (Jan Kovář, Polášek), 10. 
Jarůšek (M. Kvapil), 24. Radil (D. Kubalík, 
Rutta), 41. Radil (Jan Kovář), 49. Jan Kovář 
(D.  Kubalík), 60. D.  Kubalík (Jan Kovář). 
Finsko–Česko 3:5. Branky ČR: 26. P. Ho-
lík (Jeřábek, T. Zohorna), 31. Polášek (Ra-
dil, Jeřábek), 34. Rutta (D. Kubalík, Radil), 
48. Jeřábek, 60. Radil (D. Kubalík, Horák), 
Česko–Rusko 0:3.

Úspěšná osmnáctka
Po zlatu z Memoriálu Ivana Hlinky a dvou 
domácích výhrách nad Rusy má za se-
bou česká osmnáctka další povede-
né představení. Svěřenci kouče Václa-
va Varadi porazili na turnaji v americkém 
Plymouthu Finsko a  Švýcarsko a  nako-
nec si domů odvezli třetí místo za do-
mácím výběrem a  Švédy. Seveřané měli 

navíc stejný počet bodů a stříbro jim za-
jistila pouze výhra v  prodloužení právě 
nad Čechy.

„Až na krátké pasáže v některých zá-
pasech jsme na turnaji podávali velmi 
dobrý, týmový výkon,“ popisoval asis-
tent trenéra Petr Studnička. Podle jeho 
slov měl nejvyšší parametry především 
duel s Finskem. „To byl oboustranně vy-
nikající zápas, z  naší strany podlože-
ný výborným výkonem všech hráčů,“ 
 dodal.

Výsledky: Švýcarsko–Česko 3:5. 
Branky ČR: 9. Machala (Šalda, Konde-
lík), 22. Mikyska (Kaut, Kern), 42. Macha-
la (Kondelík), 53. Kondelík (Šalda, Ma-
chala), 55. Kaut (Hrabík), Finsko–Česko 
3:5. Branky ČR: 6. Šalda (Mikyska, Kaut), 
7. Hrabík (Dvořák), 11. Škvrně (Novák, Ze-
lingr), 24. Safin (Král), 47. Kondelík (Kaut, 
Machala), Česko–USA 2:6. Branky ČR: 
11. Kaut, 23. Pour (Hrabík), Česko–Švéd-
sko 3:4 sn. Branky ČR: 26. Hladonik (Dvo-

řák, Mikyska), 54. Machala (Šalda), 60. 
Safin (Kaut, Chytil).

Čtyři legendy novými  
členy síně slávy
Síň slávy českého hokeje v listopadu rozší-
řily další čtyři osobnosti. Do elitní společ-
nosti byli v Praze uvedeni mistři světa z roku 
1972 Vladimír Bednář a Josef Paleček, olym-
pijský vítěz z Nagana a trojnásobný světo-
vý šampion Jaroslav Špaček a in memoriam 
bývalý rozhodčí Quido Adamec. Aktuálně 
je tak v síni slávy 126 členů. „Trojici v hráčské 
kategorii jsme vybírali asi ze čtrnácti kandi-
dátů a  schvalovali jí všichni žijící členové 
síně slávy,“ řekl předseda návrhové komi-
se Bohuslav Ebermann. Oceněnou čtve-
řici musely podpořit dvě třetiny z nich, což 
se bezpečně stalo. „Z šedesáti žijících čle-
nů se hlasování zúčastnilo 48, za což jsme 
rádi,“ doplnil Ebermann, který v čele komise 
letos nahradil Dominika Haška.

Z ledu rovnou před bílé plátno
Uvolněná atmosféra provázela oficiální focení a natáčení 
českých hokejistek do 18 let pro kampaň k hokejové-
mu šampionátu, který od 6. do 14. ledna příštího roku 
uspořádá Přerov a Zlín. Tváří národního týmu se staly čtyři 
dívky: Klára Hymlárová, Eliška Vozdecká, Karolína Juřicová 
a Adéla Škrdlová.

Brankářka, dvě obránkyně a jedna útočnice se při oficiální akci 
postavily před kameru či objektiv fotoaparátu poprvé, s nervo
zitou se ale dokázaly rychle srovnat. „Byla to sranda,“ vzpomíná 
na natáčení ve Slaném Eliška Vozdecká.

Hráčky nejdříve předváděly úspěšnou akci a společnou 
radost pro reklamní sport, následně se přesunuly do šatny, 
kde nafotily oficiální snímky. Součástí náročného dne pak byly 
i rozhovory ve stylu Českého lva, kdy hráčky odpovídaly na 
totožné otázky. „Šly hodně rychle za sebou, času na reakci bylo 
málo, navíc jsem ne vždycky přesně rozuměla. Asi jsem občas 
odpověděla blbě,“ smála se sedmnáctiletá obránkyně.

I tak ale zvládla první minuty před kamerou bravurně. „Na jed
nu stranu mě těší, že to všichni uvidí. Pokud se fotky nebo videa 
dostanou třeba mezi spolužáky do školy, vadit mi to nebude. Ale 
já určitě nebudu tou, která to bude šířit,“ říká v nadsázce. 

52 Tolik dní zbývá do začátku 
mistrovství světa 
hokejistek do 18 let.

OFICIÁLNÍ FOCENÍ. Zleva Klára 
Hymlárová, Eliška Vozdecká, Karolína 
Juřicová a Adéla Škrdlová. Foto: ČSLH

Mladé reprezentantky  
se fotily pro MS v Česku

„Kluby byly v drtivé většině velmi dobře připravené, 
pro děti měly nachystaný zajímavý program, rodiče 
se zase dozvěděli maximum informací o tom, co to 
obnáší dát děti na lední hokej. Mohli si prohlédnout 
výstroj, obdrželi informace o  tom, co hokej obná-
ší z hlediska nákladovosti,“ říká Pavel Landa, mana-
žer projektu Pojď hrát hokej, pod nějž Týden hoke-
je spadá.

Na ledě si tak děti nejen vyzkoušely první krůčky 
na bruslích, ale především si užily zábavný program. 
Jako dárky dostaly nejen různé drobnosti, jako jsou 
samolepky nebo sušenky, ale také dres národní-
ho týmu. „Bylo moc hezké vidět desítky dětí, jak se 
prohánějí v reprezentačních dresech. Bylo to i tako-
vé posílení vazby k  národnímu týmu,“ dodal Pavel 
 Landa.

Profi výstroj nebyla potřeba. Stačilo vzít si cokoli, 
co mají rodiče k dispozici. Třeba jen lyžařskou helmu 
a rukavice nebo drobné chrániče na kolena a lokty, 
které používají například při inline bruslení. V  kaž-
dém případě byly kluby na nedostatek materiální-
ho vybavení připravené a v případě potřeby malým 
špuntům výstroj zapůjčily.

Týden hokeje jako podpora klubů
Začátek projektu Týden hokeje nemá nijak nabourat 
náborovou činnost jednotlivých klubů. Jinými slovy: 
pokud kluk nebo holka zahoří touhou obout si brus-
le a vzít do ruky hokejku, stadiony jednotlivých klubů 
jsou k dispozici permanentně. Stačí si najít nejbliž-
ší oddíl – třeba za pomoci webových stránek Pojd-
hrathokej.cz. „V  žádném případě nechceme suplo-
vat náborové aktivity klubů, naopak se snažíme je 
podporovat. Samozřejmě není možné podpořit ná-
borové aktivity sto padesáti klubů, je jednoduš-
ší soustředit se na konkrétní projekt, který můžeme 
dlouhodobě propagovat a komunikovat.“

Pilotního Týdne hokeje se zúčastnily hokejo-
vé kluby z  pěti krajů Plzeňského, Karlovarské-
ho, Ústeckého, Středočeského a dva zástupci 
hlavního města. „Záměrně byla vybrána zá-
padní část republiky, i s ohledem na lo-
gistiku a distribuci věcí. Chtěli jsme si 
otestovat, že jsme schopni takovou 
akci zorganizovat, zjistit, kde jsou sla-
bá místa projektu tak, abychom to 
mohli od ledna roku 2017 spustit 
v celé České republice,“ vysvětloval 
Pavel Landa.

Organizátoři počítají, že v  ledno-
vém termínu se projektu zúčastní co 
největší počet klubů. V ideálním přípa-
dě pak všech více než 150  klubů, kte-
ré působí v České republice a provozují 
mládežnický hokej. „Na začátku listopa-
du jsme spustili přihlašování do projektu. 
S  účastí je spojená i  řada výhod, věříme, 
že pro kluby budou dostatečně atraktivní 
a  půjdou do toho s  námi. Dveře mají ote-
vřené všechny kluby, které se alespoň ně-
jakým způsobem věnují mládeži a mají mlá-
dežnické týmy,“ tvrdí šéf projektu Pojď hrát 
hokej!

Týden hokeje je nejviditelnější částí ce-
lého projektu Pojď hrát hokej, což je čtyř-
letý rozvojový projekt Českého svazu led-
ního hokeje, který má napomoci přivést 
nové děti na stadiony nebo podpořit 
kluby v náborové činnosti. „Zároveň se 
prostřednictvím dlouhodobé komuni-
kace snažíme oslovit rodiče a vyvrátit 
některé mylné předsudky, které vůči 
lednímu hokeji existují. Například 
ten, že hokej patří mezi nejnáklad-
nější sporty,“ dodal Pavel Landa.

Týden hokeje přilákal na led osm set dětí
Zdařilý test provedli organizátoři pilotního programu Týden hokeje, 
který proběhl od 26. září do 2. října na ledě pětadvaceti klubů v České 
republice. Díky akci si hokej vyzkoušelo na 800 dětí.

TVÁŘ PROJEKTU Pojď 
hrát hokej Martin Pro-
cházka se při Týdnu ho-
keje věnovala nejen ma-

lým dětem na ledě, ale 
také jejich rodičům.
Foto: ČSLH (2)

Akce Týden hokeje má známou tvář. 
Prvním krůčkům stovek malých hoke-
jistů asistoval na šesti stadionech Mar-
tin Procházka, olympijský vítěz a  čtyř-
násobný mistr světa.

Účastnil jste se sportovních odpole-
dne v Klášterci, v Kralupech nad Vlta-
vou, v Příbrami, Litoměřicích, v Marián-
ských Lázních a  v  Nejdku. Jak se vám 
akce zamlouvala?

Až mě to skoro překvapilo, jaký 
úspěch měla. Což mě samozřejmě velmi 
těší, protože se projekt připravoval rela-
tivně dlouho. Sice záleželo na tom, kolik 
obyvatel konkrétní město má, ale běž-
ně nám chodilo třicet až čtyřicet dětí, 
což je na nábor velké číslo. Já osobně 
jsem z  toho byl nadšený. Třeba v  Kralu-

Překvapilo mě, jaký úspěch akce měla
pech nad Vltavou, což je mimochodem 
moje rodné město, měli program bezvad-
ně udělaný a  nakonec přišlo přes čtyři-
cet dětí. Takové akce stoprocentně smysl 
mají a budou mít ještě větší, až se rozje-
dou po celé  republice.

Nešlo pouze o  klasický nábor, během 
odpoledne se měly děti především ba-
vit. Povedlo se?

Bylo znát, že chodili kluci a holky, kteří 
dostali informace ve školách a školkách 
nebo na různých informačních místech 
ve městě. Z devadesáti procent šlo o děti 
a rodiče, kteří neměli s hokejem moc zku-
šeností. Sice ho znali třeba z televize, ale 
neměli možnost se s  ním takto setkat. 
Děti přišly a poprvé se postavily na brus-
le, to na tom bylo pěkné.

Myslíte, že u hokeje vydrží?
Je třeba počítat s  tím, že tam asi ně-

jaký úbytek bude. Některé děti nebo je-
jich rodiče to může přestat bavit. Ale kdy-

by z  nich zůstala polovička, tak to bude 
skvělé.

Jaké byly vaše povinnosti?
Byl jsem s  dětmi na ledě, každý ten 

den přibližně hodinu. Plus jsem ještě ab-
solvoval půlhodinový mítink s rodiči, kde 
se od nás dozvídali základní informace.

Například?
Zdůrazňovali jsme hlavně to, aby za-

pomněli na ten nesmyslný předsudek, že 
hokej patří mezi drahé sporty. Díky rozvo-
jovým projektům a Českému svazu lední-
ho hokeje jsou kluby natolik vybavené, že 
můžou půjčit výstroj i na rok nebo na dva. 
Určitě to není o tom, že by rodiče muse-
li hradit horentní sumy. I  samy kluby vy-
cházející dětem a rodičům vstříc, tréninky 

MARTIN PROCHÁZKA: 
Rodičům jsme 
zdůrazňovali hlavně to, 
aby zapomněli na ten 
nesmyslný předsudek, 
že hokej patří mezi 
drahé sporty.

800
Tolik dětí dorazilo na Týden 

hokeje, jehož pilotní program 
se konal na přelomu září 

a října

25
Tolik klubů se zapojilo do 
náborové akce pořádané 

ČSLH

5
Oddíly z pěti krajů otevřely 

brány svých stadionů. 
V lednu už se akce bude 

konat po celé České 
republice.

23.–29. 1. 2017
Termín, kdy se  

Týden hokeje rozjede  
naplno

často začínají později odpoledne, v čase, 
který už je pro ně dostupný. 

Příští Týden hokeje se uskuteční v ter-
mínu od 23. do 29. 1. 2017. Budete zase 
u toho?

No jasně! Už se moc těším.

Od září trénujete áčko Řisut ve druhé 
hokejové lize. K  mládeži vás to netáh-
ne?

Trénování mě chytlo, tady se trénu-
je dvakrát třikrát týdně, ale já bych byl 
na ledě nejradši furt (smích). Takže kdy-
bych dostal nabídku trénovat kluky, kteří 
nejsou úplně nejmenší a už třeba hrajou 
nějakou soutěž, tak 
bych se tomu ur-
čitě nebránil.


