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Trenér třinecké juniorky Václav Va-
raďa je dal do jedné lajny před finá-
lovým turnajem DHL Extraligy junio-
rů. A dobře udělal! Sourozenci Ondřej 
a  Michal Kovařčíkové spolu s  cent-
rem Lukášem Jaškem v  Litoměřicích 
nastříleli přesně polovinu gólů svého 
týmu a  výrazně se podepsali na titu-
lu, který putuje na severovýchod Čes-
ké republiky.

Finále DHL Extraligy proti Spartě ne-
mohlo mít příznačnější pointu. Na 
konci třetí třetiny vedli mladíci z  Třin-
ce 3:2, když se Pražané odhodlali 
k power play. Jenže minutu a devět vte-
řin před  závěrečnou sirénou ujel Ond-
řej  Michálek a do prázdné brány peče-
til zisk  titulu pro Oceláře. „Zavřel jsem 
oči, hodil puk na bránu a  naštěstí to 

tam spadlo. Byla to neskutečná euforie, 
která se ani nedá popsat,“ rozplýval se 
střelec.

Celkem si během čtyř zápasů finá-
lového turnaje připsal 11 bodů za tři 
góly a osm asistencí, jeho bratr Michal 
nasbíral bodů deset, ale díky hattric-
ku a celkově pěti gólům ovládl tabulku 
střelců. „S bráchou si rozumíme odma-
lička, já na bráchu, brácha na mě,“ smál 
se po vítězném finále Ondřej Kovařčík.

To on je ze sourozenecké dvoji-
ce ten starší. „Ale že by mě pesko-
val, to ne. Sem tam proběhne ně-
jaký bratrský šťouchanec, ale to je 
v pohodě,  přece se nemůžeme na ledě 
hádat,“ říká mladší Michal, kterému 
bylo v  listopadu  devatenáct. „Oba jsme 
na tom úplně stejně. Brácha je v něčem 
lepší, já zase v něčem jiném. A  úžasně 

Hokejový kvíz

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

MICHAEL FROLÍK
Foto: ČSLH/Karel Švec

Je v klubu cítit velké rozčarování?
Sezona určitě nedopadla tak, jak by-

chom si všichni představovali. Po té 
loňské, kdy Calgary postoupilo do dru-
hého kola play off, měli všichni velká 
očekávání, tím spíš, že v  létě jsem při-
šel já a  obránce Dougie Hamilton. Bo-
hužel jsme nechytili začátek, z  prvních 
deseti zápasů jsme skoro všechny pro-
hráli. Po špatném startu jsme začali hrát 
trošku líp, ale taková ztráta se už špat-
ně dohání. V poslední době se už testo-
vali mladí hráči, trenéři povolali hodně 
kluků z farmy a sestava se dost měnila, 
zkoušely se nové věci. Celá sezona byla 
tak trochu frustrující.

Nicméně vám se střelecky dařilo, 
v listopadu proti Edmontonu a v břez-
nu proti St. Louis jste zkompletoval 
své první dva hattricky v NHL…

Také ode mě mohla být ta sezo-
na o něco lepší, ale je pravda, že mi to 
tam párkrát napadalo. Nastřílet hattrick 
v zápase NHL je asi sen každého hráče 
a na pocit, když se spousta čepic snese 
na led, na ten se dlouho nezapomíná.

V  Calgary máte za sebou první se-
zonu. Pomůžou vám dva hattricky 
k upevnění pozice v týmu?

Vždy, když přijdete do nového klubu, 
máte pocit, že si musíte všechno vybo-
jovat od nuly. Přijdete do nového pro-
středí, ve kterém jsou jiní lidé, jiní trené-
ři… O svou pozici se musíte poprat. Ale 
myslím, že za tu sezonu už mě tady znají 
a už vědí, co ode mě očekávat. A já dou-
fám, že tu v  budoucích letech zůstanu 
s tím, že budu důležitou součástí týmu.

Nejvíce zápasů jste odehrál po pravé 
ruce centra Mikaela Backlunda. Vyho-
vuje vám to?

Někdy to je tak, že si to rychle sedne, 
ale tentokrát, také vzhledem k nepove-
denému začátku sezony, trvala souhra 
se spoluhráči déle. S Mikaelem jsme si 
ale postupem času na sebe zvykli a teď 
už to vypadá, že spolu budeme nastu-
povat delší dobu.

V  dresu Calgary jste si půl roku za-
hrál s Jiřím Hudlerem, který se v úno-
ru stěhoval za Jaromírem Jágrem na 
Floridu. Jak moc bude týmu chybět?

Světový pohár? Kam mě dají, tam budu makat
Rozporuplnou sezonu zažil během svého 
prvního roku v týmu Calgary Flames český 
útočník Michael Frolík. V listopadu sice 
nastřílel svůj první hattrick v NHL a hned 
v březnu přidal další, dokázal se usadit 
v sestavě týmu z kanadské provincie 
Alberta, ale v průběhu ročníku ho nepříjemně 
potrápila zranění, která ho nakonec nepustila 
na MS. Calgary navíc zůstalo daleko před 
branami play off.

Bylo neuvěřitelné, jakou práci 
tady Jirka odvedl. Hlavně mi-
nulou sezonu, kdy jejich první 
lajna s Gaudreauem a Mo-
nahanem měla ne-
skutečnou fazonu. 
Mě osobně pře-
kvapilo, že ho ve-
dení vyměnilo, ale 
takový je hokejo-
vý byznys. Jirka je 
výborný hráč, určitě 
tady bude chybět.

I  vy jste Calgary chyběl, 
i  když jen měsíc kvůli 
zraněnému rameni. Jak 
jste snášel tak dlouhou 
pauzu?

Nebylo to nic příjemného, 
vlastně se mi stalo poprvé v  ka-
riéře, že jsem vypadl na delší dobu. 
Bylo to někdy kolem Vánoc. Samozřej-
mě chvíli trvá, než se dostanete do ta-
kové herní pohody, ale myslím, že jsem 
se s  tím popral. Na konci března jsem 
si zase v  zápase s  Arizonou způso-
bil svalové zranění ve spodní polovi-
ně těla,  uvidíme, jak se to dá rychle do 
pořádku. U  takového typu zranění ni-
kdy  nevíte, jak dlouho se to může vlé-
ct. Na konci sezony jsem takový lehce 
pobitý.

Co jste říkal tomu, že se vaše jméno 
objevilo v  první vlně nominace pro 
zářijový Světový pohár?

Doufal jsem, že se tam objeví, ale ni-
kdy nevíte, vždy čekáte až do poslední 
chvíle. Byl jsem v kontaktu s Martinem 
Ručinským, několikrát jsme si volali, in-
formoval se, jak jsem na tom. Dopředu 
nic řečeno nebylo, ale byl jsem rád, že 
na mě myslel. Samozřejmě mě těší, že 
jsem se do nominace dostal, v Kanadě 
se chystá super turnaj, na kterém na-
stoupí nejlepší světoví hráči. Bude to 
něco jako olympiáda.

Jak vypadá atmosféra v zámoří? Už se 
Světový pohár řeší v kabině?

V  týmu máme pár kluků, kte-
ří pojedou  – Johnny Gaudreau a  Sean 
Monahan dostali pozvánku do 
 severoamerického výběru hráčů do 
23  let. Turnaj už probíráme, hlavně si-

Narozen: 17. února 1988  
v Kladně (28 let)
Pozice: Pravé křídlo
Klub: Calgary Flames (NHL)
Kariéra: Rabat Kladno (2004–
2006), Rimouski Océanic/QMJHL 
(2006–2008), Florida Panthers 
(2008–2011), Chicago Blackhawks 
(2010–2012), Piráti Chomutov 
(2012/2013), Chicago Blackhawks 
(2012/2013), Winnipeg Jets (2013–
2015), Calgary Flames (2015-?)
Největší úspěchy: Vítěz Stanley 
Cupu (2013), 2x bronz z MS (2011, 
2012), 1x bronz z MS do 20 let 
(2005), 2x bronz z MS do 18 let 
(2004, 2006).
Zajímavost: Zúčastnil se tří 
šampionátu do 18 let a čtyř 
mistrovství světa do 20 let. 
V juniorských reprezentacích 
odehrál celkem 41 zápasů 
s bilancí 17+8. 

Michael Frolík

tuaci kolem nominace. Kanada má na 
výběr obrovský počet vynikajících ho-
kejistů, řešíme, kdo se do kempu do-
stane.

Máte pověst univerzálního útočníka, 
který dokáže zahrát prakticky všude. 
Už máte představu, s jakou rolí s vámi 
trenéři pro Světový pohár počítají?

Zatím jsme to s  trenéry neprobíra-
li, na to asi přijde řada až při příprav-
ném kempu. Je pravda, že jsem leh-
ce známý tím, že můžu hrát tak nějak 
 všude,  uvidíme, jak budou chtít trené-
ři poskládat tým. Kam mě dají, tam se 
budu snažit odevzdat maximum. V čes-

ké  nominaci se objeví spousta vy-
nikajících útočníků, takže je vlastně 
jedno, v  jaké lajně nebo s  kým budu 
 nastupovat.

Poslední Světový pohár se hrál v roce 
2004, Česko v  něm došlo až do se-
mifinále, kde prohrálo s Kanadou 3:4 
po prodloužení. Vám tehdy bylo šest-
náct. Pamatujete si ještě, jak jste tur-
naj vnímal?

Byl jsem v kontaktu s Martinem Ha-
vlátem, který tam tenkrát hrál, takže 
jsme se o  tom docela dost bavili. Mar-
tin si turnaj hrozně pochvaloval. Lehce 
si vybavuju semifinálový duel s  Kana-
dou, ale určitě vím, že mě tehdy vůbec 
nenapadlo, že bych si na dalším Světo-
vém poháru mohl zahrát.

…Anebo že vyhrajete Stanley Cup, 
jak se vám to povedlo před třemi lety 
s Chicagem. Bylo působení v  dresu 
Blackhawks vaším dosud nejlepším 

obdobím v NHL?
Co se týká týmového úspě-
chu, tak určitě. Ještě teď, 

když si na to  vzpomenu, 
mi naskočí husí kůže. Byl 
to   neuvěřitelný zážitek 
a  možná, že mi to ještě 
úplně nedochází. Kluk 
támhle z malého  města 

a  jeho jméno je vyry-
té na Stanley Cupu? 

To je něco fantastic-
kého.

Vaše partnerka 
Diana Kobzanová 

nedávno zveřej-
nila fotku, jak 
starostlivě pe-
čujete o  šest-

n á c t i m ě s í č -

ní dcerku Ellu. Jak vám jdou otcovské 
povinnosti?

Musím přiznat, že když se mi dones-
la zpráva o  tom, že budu tatínek, byl 
jsem ze začátku lehce nervózní (smích). 
 Netušil jsem, jak bude všechno probí-
hat. Ale malou si maximálně užívám. 
Teď už začíná chodit a  běhat, takže je 
s ní velká sranda, a vždycky, když jsem 
někde na tripu, tak se hrozně těším 
domů.

Ženský hokej jde v poslední době 
hodně nahoru, především v zámoří. 
Nedávno shodou okolností skončilo 
mistrovství světa v Kanadě. Dokážete 
si představit dcerku, jak se v budouc-
nu prohání na bruslích s  hokejkou 
v ruce?

No, tohle téma už taky doma pro-
běhlo, ale myslím, že to asi průchozí 
úplně nebude (smích). Ale určitě chce-
me, aby Ella byla sportovně všestran-
ná. Aby zkusila víc sportů, a  potom si 
vybrala.

A  abyste toho neměl málo, stále na 
vás čeká finálový zápas na střední 
škole. Jak to vypadá s  vaší maturi-
tou?

Čtvrťák už mám hotový, teď mám 
několik let na to, abych maturitu 
mohl dokončit. Minulý rok jsem v  Ka-
nadě  zůstával dlouho, takže jsem 
 promeškal období, kdy jsem se mohl 
 přihlásit.   Uvidíme, jestli se k  tomu pří-
ští rok nebo v  dalších letech dokopu. 
Ale angličtinu, tu bych snad mohl dát 
(smích).

A Třinec slaví titul!
se  doplňujeme,“ doplňuje dvacetiletý 
Ondřej.

I  když spolu v  dresu Třince působí 
už pět let, v jedné lajně si paradoxně ni-
kdy moc nezahráli. A  to ani ve Frýdku-
-Místku, kam si občas odskočí vyzkou-
šet si druhou ligu. „Trenéři nás vždycky 
spíš rozhazovali. Ale teď nás dali k sobě 
a asi by to měli dělat častěji,“ směje se 
Ondřej Kovařčík.

Perfektně jim to klape i se třetím do 
party, kterým je Lukáš Jašek. Teprve 
osmnáctiletý centr dokonce kanadské 
bodování finálového turnaje ovládl  – 
ve čtyřech zápasech nastřílel pět gólů 
a  přidal sedm asistencí. „S  Lukášem 
si rozumíme i  mimo led a  fakt se nám 
s ním hraje super,“ chválil Michal Kovař-
čík parťáka, kterého loni draftovali Van-
couver Canucks.

1. kolo: Sparta-Vítkovice 6:2, Třinec-
Plzeň 6:2, 2. kolo: Vítkovice-Plzeň 
3:4, Sparta-Třinec 2:9, 3. kolo:Třinec-
Vítkovice 7:4, Plzeň-Sparta 2:3.

Finále
Třinec-Sparta 4:2

Branky a nahrávky: 6. Lacka 
(Zahradníček, Bartko), 20. Jašek 

(O. Kovařčík), 24. Hrehorčák (Miloš 
Roman, Stránský), 59. O. Kovařčík 

(Jašek) – 12. Procházka, 32. Pulkrab 
(Sladkovský). Diváci: 1040.

O 3. místo
Plzeň-Vítkovice 3:5

Konečné pořadí

 1. HC Oceláři Třinec
 2. HC Sparta Praha
 3. HC Vítkovice STEEL

4. HC Plzeň 1929, 5. Piráti Chomutov, 6. HC 
Slavia Praha, 7. Mountfield HK, 8. HC Energie 
Karlovy Vary, 9. HC Kometa Brno, 10. Bílí 
Tygři Liberec, 11. Rytíři Kladno, 12. HC Motor 
České Budějovice, 13. HC Dynamo Pardubice, 
14. HC PSG Zlín, 15. BK Mladá Boleslav, 
16. HC Dukla Jihlava, 17. HC Litvínov,  
18. HC Olomouc.

Individuální ocenění finálového turnaje – 
nejlepší střelec (Cena Jana Marka): Michal 
Kovařčík (Třinec) 5 gólů, 1 hattrick. Nejlepší 
útočník (Cena Josefa Vašíčka): Lukáš Jašek 
(Třinec). Nejlepší obránce (Cena Karla 
Rachůnka): David Kvasnička (Plzeň). Nejlepší 
brankář (Cena Josefa Mikoláše): Milan 
Dudáček (Třinec)

Premiérový titul v NOEN Extralize staršího 
dorostu putuje do Brna! Byť hokejisté Komety 

vstupovali do play off 
až ze šestého místa 

nadstavbové skupiny, vyřazovací částí prošli 
naprosto suverénně, když ztratili pouze 
jediný duel. Ve finále si pak poradili s Piráty 
Chomutov 2:0 na zápasy, když dvakrát vyhráli 
shodně 5:3. „Všechny série, ať už s Boleslaví, 
Slavií nebo Třincem byly velmi náročné. 
A ve finále Chomutov byl pro nás rozhodně 
nejtěžším soupeřem. Určitě nám pomohla 
atmosféra, přeci jen někteří kluci na to nejsou 
zvyklí, aby přišlo přes dva tisíce lidí,“ hodnotil 
historický úspěch svých svěřenců trenér Marek 
Moskal. Na třetím místě se v letošní sezoně 
umístili hokejisté Třince.

Finále

1. zápas
Chomutov-Brno 3:5

Branky a nahrávky: 4. Čejka (Nečas), 16. 
Havránek (Zábranský, Nečas), 31. Havlát 
(Mikyska, Čejka), 37. Novák (Král, Havránek), 52. 
Zukal (Hasoň) – 36. Lauko (Palička), 50. Köver 
(Koblížek, Hřebíček), 59. Buchtela (Lauko). 

2. zápas

Brno-Chomutov 5:3

Branky a nahrávky: 5. Havlát (Mikyska, Čejka), 8. 
Havránek (Nečas), 12. Ferda, 20. Süss (Frydrych, 
Zábranský), 44. Havránek (M. Novák, Nečas) – 28. 
Smutný (Svoboda, Köver), 48. Koblížek (Polák, 
Chlán), 56. Hřebíček (D. Novák, Krivošík).

Konečné pořadí

 1. HC Kometa Brno
 2. Piráti Chomutov
 3. HC Oceláři Třinec

4. HC Sparta Praha, 5. HC Slavia Praha, 6. HC 
Plzeň 1929, 7. Bílí Tygři Liberec, 8. HC Dynamo 
Pardubice, 9. HC PSG Zlín, 10. Mountfield HK
11. HC Vítkovice Steel, 12. BK Mladá Boleslav
13. HC Olomouc, 14. HC Dukla Jihlava, 15. HC 
Energie Karlovy Vary, 16. BK Havlíčkův Brod
17. HC Litvínov, 18. Rytíři Kladno, 19. HC Motor 
České Budějovice, 20. HC Letci Letňany, 21. 
Valašský hokejový klub, 22. HC AZ Havířov 2010, 
23. HC RT Torax Poruba, 24. HC Slezan Opava

Individuální statistiky základní části – 
nejlepší střelec: David Michálek (Havl. Brod) 
40. Kanadské bodování: Tomáš Vildumetz 
(Slavia) 75 (36+39). Nejlepší nahrávač: Jáchym 
Kondelík (Č. Budějovice) 46. Brankáři – 
úspěšnost: Adam Brízgala (Sparta) 97.33 %.

ELIOD extraliga mladšího dorostu vyvrcholila 
ve dne 23.–27. března 2016 finálovým turnajem 
v rámci Mládežnického mistrovství České 
republiky, kterého se zúčastnili šestnáctiletí 
a mladší hokejisté HC PSG Zlín, HC Sparta 
Praha, HC Vítkovice Steel a Rytířů Kladno. 

Vítězem turnaje se stali bez ztráty bodu hráči HC 
Sparta Praha před HC Vítkovice Steel, PSG Zlín 
a Kladnem.

Závěrečný turnaj

1. kolo: Zlín-Kladno 7:0, Sparta-Vítkovice 2:1, 
2. kolo: Sparta-Kladno 8:4, Vítkovice-Zlín 4:1, 
3. kolo: Kladno-Vítkovice 2:5, Zlín-Sparta 2:5. 

Pořadí

1. Sparta  3 0 15:7 9

2. Vítkovice 2 1 10:5 6

3. Zlín  1 2 10:9 3

4. Kladno 0 3 6:20 0

Individuální statistiky základní části – nejlepší 
střelec: Karel Plášek (Přerov) 38, Kanadské 
bodování: Karel Plášek 74 (38+36), Nejlepší 
nahrávač: Kryštof Ouřada (Chomutov) 48, 
Brankáři – úspěšnost: Lukáš Dostál (Brno) 95.72 %.

Současně s finálovým turnajem ELIOD extraligy 
mladšího dorostu se v přerovské MEO Aréně hrál 
i závěrečný turnaj Mládežnického mistrovství 
České republiky hráčů 8. tříd. Vítězem turnaje, 
kterého se zúčastnili Bílí Tygři Liberec, HC 
Litvínov, HC Strakonice, HC Vítkovice Steel, 
HC Zubr Přerov a Kometa Brno, se stali mladí 
hokejisté Bílých Tygrů Liberec před Kometou 
Brno a Litvínovem.

Já na bráchu… 1  Základní část Tipsport 
extraligy letos navštívil 
rekordní počet diváků, 
průměr na jeden zápas je tak 
výrazně vyšší než dosavadní 
maximum ze sezony 
2009/2010. Kolik činí?

a) 4836 diváků
b) 5206 diváků
c) 5406 diváků

2  Prezidentský pohár zvedli 
nad hlavu hokejisté Liberce 
s rekordním ziskem 118 
bodů. Kromě trofeje obdrželi 
od Českého svazu ledního 
hokeje i dotaci na rozvoj 
mládeže. Jak vysokou?

a) 100 000 korun
b) 1 milion korun
c) 5 milionů korun

3  Oficiální maskot letošního 
mistrovství světa v Rusku 
má symbolizovat sovětské 
dobývání vesmíru. Kdo jím 
bude?

a) Čuk a Gek
b) pes Laika
c) dědeček Hříbeček

4  Mistrovství světa v Rusku se 
zúčastní také čeští rozhodčí. 
Kolik se jich v Moskvě 
a v Petrohradu objeví na ledě?

a) 3
b) 4
c) 5

5  Kdo se stal po Dominiku 
Haškovi novým předsedou 
návrhové komise Síně slávy 
českého hokeje?

a) Jiří Králík
b) Štěpán Škorpil
c) Bohuslav Ebermann

6  První mistrovství světa žen se 
odehrálo kdy a kde?

a) 1963 v Čeljabinsku
b) 1990 v Ottawě
c) 2001 v Mnichově

Výsledky

Finálové výsledky soutěží mládeže v sezoně 2015/16
DHL Extraliga juniorů

NOEN Extraliga staršího dorostu

ELIOD Extraliga mladšího dorostu

EUFORIE! Mla-
díci Třince ovlád-
li DHL Extraligy 
juniorů, k zisku 
Poháru Karla Guta 
výrazně přispě-
li i bratři Ondřej 
(menší snímek 
vlevo) a Michal 
Kovařčíkové
Foto: ČSLH/ 
Karel Švec

Česko - Rusko
10. září 2016, 16:30 | O2 arena

Předprodej vstupenek začíná 
5. května

www.ticketportal.cz



Vladimír Šindler 
manažer rozhodčích ČSLH

V poslední době se snažíme co 
nejvíce zintenzivňovat práci 
s rozhodčími. Energie, kterou 
v tomto směru vynakládá Komise 
rozhodčích ČSLH a celý Český 
svaz ledního hokeje, je skutečně 
velká. Nechci tvrdit, že se s arbitry 
dřív nepracovalo, ale nyní rozvoji 
a vzdělání rozhodčích věnujeme 
maximální důraz. A přestože jde 
o běh na delší trať, některé výsled-
ky jsou patrné už teď. Například 
základní část Tipsport extraligy 
proběhla v porovnání s loňskou 
sezonou výrazně klidněji a chyb, 
které k naší práci samozřejmě 
patří, bylo výrazně méně.

Je pozitivní, že se nám daří držet 
kvalitu na mezinárodní úrovni. 
Čeští rozhodčí se prosazují dosta-

tečně, tady už není prostor pro další 
progres. Za poslední čtyři roky pískali 
čeští sudí finále mistrovství světa tři-
krát. Můžeme se tedy bavit o tom, že 
je důležité naši pozici v mezinárodním 
hokeji udržet a snažit se do procesu 
IIHF zapojit mladé a perspektivní 
rozhodčí. 

Velkou pozornost Komise rozhod-
čích ČSLH přikládá také nasazování 
jednotlivých sudích na soutěže 
řízené svazem. Používá se speciální 
software, který na základě různých 
vstupních kritérií generuje optimální 
delegace. Těmi vstupními kritérii 
jsou hodnocení rozhodčího a regio-
nální aspekt s ohledem na cestovní 
náklady. Nemělo by ani docházet 
k tomu, aby se konkrétní jména na 
zápasech jednotlivých týmů často 
opakovala. Týmy od druhé národní 

ligy níže se jména dozví de facto 
okamžitě po vygenerování nomina-
ce, nasazování pro utkání WSM Ligy 
a Tipsport extraligy je neveřejné, 
kluby jsou s delegací seznámeny 
přesně dvě hodiny před startem 
zápasu.

Základem činnosti Komise roz-
hodčích je však rozvoj sudích, 
ke kterému patří také jejich 

hodnocení. Podstatnou roli zde 
hrají delegáti, jejichž náplň práce se 
mění v závislosti na úroveň soutěže. 
Čím nižší soutěž, tím více je funkce 
delegáta směrována k tomu, aby 
výkony rozhodčích nejen hodnotil, 
ale také aby během zápasu vystu-
poval a působil i jako rozhodcovský 
pedagog. V Tipsport extralize má 
však roli především hodnotící, tam 

na výchovu z jeho strany během 
utkání není prostor.

V současné době se v rámci 
projektu Akademie rozhodčích, který 
je nadstavbou Programu rozvoje 
rozhodčích Českého svazu ledního 
hokeje, připravuje devět sudích. 
Akademie odstartovala svou činnost 
v září loňského roku a edukační pro-
gram je koncipován na tři roky. Hlav-
ním cílem projektu je urychlit proces 
rozvoje vybraných rozhodčích, 
kteří mají předpoklady vytvořit ve 
střednědobém časovém horizontu 
skupinu profesionálních rozhodčích 
pro řízení vrcholných soutěží ČSLH 
a IIHF. Účast v akademii absolven-
tům sice automaticky nezaručuje, že 
budou pískat extraligu, ale svaz jim 
poskytuje maximální podmínky, aby 
toho cíle dosáhli.

Chyb je méně. Výsledky intenzivní práce s rozhodčími už jsou vidětkomentar
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aktuality

Pouze osm vteřin před koncem 
ztratily české hokejistky první zápas 
se Švédskem. Za stavu 2:2 trefila 
Švédkám vítězství Carlssonová

„Čím víc zápasů budeme hrát 
s týmy z Top divize, tak se to bude 
zlepšovat. Možná, že nejsme zvyklé 
na to, že soupeři tlačí až do konce.“ 8Alena Polenská:

Devatenáctka vybojovala 
stříbro!

Sympatický dojem zanechala na turnaji 
v Hodoníně česká reprezentace do 19  let. 
Svěřenci trenér a  Davida Bruka porazi-
li Rusko a  Slovensko před posledním zá-
pasem s  Finskem mysleli na zlato. Seve-
řané však český výběr porazili 3:1, a  tak 
fanoušci v  Hodoníně nakonec slavili ale-
spoň 2.  místo. „Byla to poslední akce se-
zony, měli jsme možnost vyzkoušet ně-
které nové a  staronové tváře. Turnaje se 
zúčastnili i trenéři dvacítky, do které se klu-

ci nyní přesouvají,“ popisoval kouč deva-
tenáctky David Bruk. „Skončili jsme dru-
zí, s  umístěním jsme spokojeni. Už méně 
s  dvěma porážkami proti Finsku, na kte-
ré se nám v této sezoně opravdu nedařilo. 
Snad šestkrát jsme s nimi v sezoně prohrá-
li, i když jsme na ně zkoušeli všechno mož-
né,“ dodal trenér.  Příprava: ČESKO-Fin-
sko 2:6.  Výsledky turnaje – pátek: Finsko 
vs. Slovensko 1:2, ČESKO vs. Rusko 4:3 sn, 
 sobota: Rusko-Finsko 4:2, ČESKO-Sloven-
sko 4:3 pp,  neděle: Slovensko-Rusko 2:6, 
ČESKO-Finsko 1:3. Konečné pořadí: 1. 
Rusko, 2.  ČESKO, 3. Slovensko, 4. Finsko.

Triumf ve WSM Lize  
slaví Jihlava

Dramatické play off nabídl uplynulý 
ročník druhé nejvyšší soutěže. Do ba-
ráže o  extraligu se probojovala Duk-
la Jihlava, která po základní části skon-
čila na druhém místě a  oslavila tak 
triumf ve WSM Lize. Do souboje o účast 
mezi českou elitou ji doprovodila Sla-
via, která ze čtvrtého místa předved-
la naprosto suverénní jízdu a  v  sériích 
s  Prostějovem a  s  Motorem Českými 
Budějovicemi ani jednou neklopýtla. 

Byť základní část vyhráli Rytíři z Kladna, 
jejich cesta zpět do Tipsport extraligy 
skončila ve čtvrtfinále na srdnatě boju-
jících ústeckých Lvech.

Do společnosti klubů WSM Ligy se od 
příští sezony zařadili hokejisté Frýdku-
-Místku. Farma Ocelářů Třinec tak slaví 
historický postup a v druhé nejvyšší sou-
těži nahradí sestupující Šumperk.

Česko chce MS žen do 18 let
České hokejistky do 18  let se na MS 
v  roce 2017 možná představí před vlast-
ním publikem! Výkonný výbor Českého 
svazu ledního hokeje totiž na svém zase-
dání 7. dubna schválil kandidaturu na po-
řadatelství elitní skupiny světového šam-
pionátu osmnáctek. Rozhodnout se má 
v květnu během mistrovství světa v Rus-

ku, kde bude návrh předložen kongresu 
mezinárodní asociace IIHF.

Škoda Hockey Cup ovládl 
Jihomoravský kraj
Nejlepším krajem v  kategorii U12 je 
pro sezonu 2015/2016 je Jihomoravský 
kraj, který ve finále Škoda Hockey Cupu 
v  Ústí nad Labem porazil Ústecký kraj 
5:2. Škoda Hockey Cup je součástí pro-
jektu Výchova talentované mládeže ka-
tegorie hráčů ročník narození 2002. Fi-
nále: Ústecký kraj-Jihomoravský kraj 
2:5 (0:1, 0:0, 2:4). Branky a  nahrávky: 
47. Vrhel (Limanovský), 58. Myšák (Puc-
zek) – 13. Krška (Koubek, Konečný), 41. 
Holemý (Meluzín), 43. Snášel (Hassani, 
Žák), 53. Matěj (Meluzín), 60. Zapletal 
(Holemý, Geidl),

www.cslh.cz facebook.com/czehockey twitter.com/czehockey www.hokej.cz  
facebook.com/hokejcz twitter.com/Hokej_cz www.pojdhrathokej.cz

MS žen: historický postup do čtvrtfinále!

České sportovní  
osobnosti věří  

v semifinále

Mise splněna. České hokejistky si na 
mistrovství světa žen v kanadském 
Kamloopsu s přehledem zajistily 
setrvání v nejvyšší divizi. Šestým 
místem se navíc postaraly o nejlepší 
výsledek na šampionátu v historii!
Semifinále bylo letos ještě zakleté. Výhry nad Švý-
carkami a  Japonkami sice vystřelily český tým do 
čtvrtfinále, tam ale narazily na silné Finky, kterým 
podlehly 0:5. „Výsledek byl krutý vzhledem k tomu, 
že jsme v první třetině předvedli velmi dobrou hru,“ 
řekl trenér Jiří Vozák.

V  souboji o  páté místo pak jeho svěřenky ne-
stačily na Švédky, se kterými už v základní skupině 
smolně prohrály. Také v posledním duelu na turnaji 
bylo vítězství velmi blízko, vždyť do třetí třetiny vstu-
povaly s vedením 2:0, nakonec ale padly 2:4. „Hráč-
ky začaly mít strach z  vítězství. Přisuzoval bych to 
tomu, že potřebujeme víc takových zápasů. To nám 
chybí,“ dodal kouč.

I tak však české reprezentantky dosáhly historic-
kého výsledku a s přehledem se udržely mezi elitou. 
„Jeli jsme sem s tím, že se chceme zachránit. To jsme 
splnili, nakonec jsme šestí a to je výborný výsledek. 
Vzhledem k předvedené hře si ale myslím, že jsme 
mohli urvat to páté místo,“ konstatoval Jiří Vozák.

Skupina B

Švédsko-ČESKO 3:2

Švýcarsko-ČESKO 1:3

ČESKO-Japonsko 3:2sn
Čtvrtfinále

Finsko-ČESKO 5:0
O 5. místo

Švédsko–ČESKO 4:2

Minimální cíl? Semifinále!
„Směrem k mistrovství světa si nemůže-
me dávat malé cíle, minimum by měl být 
postup do semifinále. V boji o medaile 
bude záležet na tom, jací hráči ze zámoří 
tým doplní a jak na tom budou po zdra-
votní stránce.

Po delší době se budeme mu-
set obejít bez Jaromíra Jágra, ale ne-
jsme v  situaci, že bychom museli hle-
dat jiné vůdce týmu. Budeme spoléhat 
na kolektiv a soudržnost, a pokud kaž-
dý z hráčů přispěje ke společnému úsilí, 
věřím tomu, že se nám podaří vybojovat 
úspěšný výsledek.

Rusové hrají doma a sami se budou 
pasovat do role největšího favorita, to 
dělají vždycky. Na druhou stranu za po-
sledních třicet let vyhráli  domácí šam-
pionát pouze Švédové. Tlak na domácí 
týmy bývá obrovský 
a  v  případě 
Rusů to platí 
dvojnásob.“

Program českého týmu Skupina B – Moskva
ČESKO-Rusko

Pátek 6. května 19.15

Lotyšsko-ČESKO
Sobota 7. května 19.15

Švédsko-ČESKO
Pondělí 9. května 19.15

ČESKO-Norsko
Čtvrtek 12. května 15.15

ČESKO-Kazachstán
Pátek 13. května 15.15

Dánsko-ČESKO
Neděle 15. května 15.15

ČESKO-Švýcarsko
Úterý 17. května 11.15

čtvrtfinále
Čtvrtek 19. května 15.15/19.15

semifinále
Sobota 21. května 15.15/19.15

O 3. místo
Neděle 22. května 15.15

Finále
Neděle 22. května 19.45

Všechny zápasy vysílá přímým 
přenosem ČT Sport.

Body Pořadí

Rusko : : : : : : :

Švédsko : : : : : : :

ČESKO : : : : : : :

Švýcarsko : : : : : : :

Lotyšsko : : : : : : :

Norsko : : : : : : :

Dánsko : : : : : : :

Kazachstán : : : : : : :

Vladimír Vůjtek st.

Pavel Vrba
trenér české fotbalové reprezentace

1. Rusko 2. Švédsko 3. Kanada
Rusové jsou favoritem. Zvlášť když hrají 
doma, bývá zvykem, že jsou pod velkým tla-
kem celý turnaj vyhrát. Samozřejmě bych si 
přál, aby naši hokejisté dosáhli na medaili. 

Martina Sáblíková
trojnásobná olympijská vítězka  
v rychlobruslení

1. Kanada 2. ČESKO 3. Rusko
I loni jsem hokejistům fandila, škoda, že 
to nevyšlo. Budu doma trénovat, ale ne-
vynechám ani jeden zápas našich. Dívám 
se vždycky, hrozně to prožívám a fandím.

Tomáš Verner
mistr Evropy v krasobruslení

1. Kanada 2. ČESKO 3. Švýcarsko
Hokej budu sledovat, ačkoliv budu zrov-
na v té době na exhibičním turné v Japon-
sku. Takže vyrazíme do nějakého sport-
baru na televizi fandit. Švýcarům věřím, 
hodně se zvedli a hrají atraktivní hokej. 

Kateřina Neumannová
olympijská vítězka v klasickém lyžování

1. Rusko 2. Kanada 3. Švédsko
Samozřejmě budu našim klukům fandit, 
sledovat budu hlavně českou skupinu, 
a pak se uvidí, jak to dopadne ve čtvrtfi-
nále. 

Patrik Berger
vicemistr Evropy z Anglie 1996

1. Švédsko 2. Kanada  
3. ČESKO

V době MS budu za Liverpool s Vláďou 
Šmicrem v Číně, a pak na turnaji v malé 
kopané v Honkongu. Takže zápasy bu-
deme hledat a sledovat na internetu.

Ondřej Bank
pátý z olympijských her  
ve sjezdovém lyžování

1. Švédsko 2. Rusko 3. ČESKO
S bráchou jsme sledovali každé MS a vždy 
jsme moc fandili… Budu doma a rád se 
podívám v televizi, případně na internetu.

Anketa Hokejových novin před MS

25 bodů
19 bodů 19 bodů

10 bodů
1 bod

Dominik Hašek
olympijský vítěz z Nagana

1. Rusko 2. Švédsko 3. Kanada
Kanada asi medaili získá, ale nevěřím, 
že by byla tak silná jako loni. Pevně 
věřím, že český tým zaútočí na medai-
li, nicméně v Rusku to bude mít těžší 
než na mistrovství světa v Praze. 

David Výborný
pětinásobný mistr světa

1. Švédsko 2. Kanada 3. ČESKO
Vrátím se na MS z rodinné dovolené, tur-
naj plánuju sledovat někde na zahrádce 
u pivka. Většinou zhlédnu všechny zá-
pasy našich a pak play off. Klukům dr-
žím palce, klíčové bude čtvrtfinále. 

Martin Straka
olympijský vítěz z Nagana

1. Kanada 2. Švédsko 3. ČESKO
Kluci by mohli mít slušný tým, máme 
dobré gólmany, věřím, že medai-
li zvládnou. Tipuju bronz, Kanada se 
Švédskem budou silnější.

Jiří Hrdina
mistr světa z Prahy (1985), skaut Dallasu

1. Kanada 2. Švédsko 3. Rusko
Věřím, že naši kluci postoupí do čtvrtfi-
nále. V další fázi turnaje ale bude velmi 
záležet na tom, jakého soupeře do-
stanou.

Jiří Holík
mistr světa z Prahy (1972)

1. Rusko 2. Kanada  
3. Švédsko
Na MS se vždy rád dívám, sleduju hlavně 
zápasy našich a Kanadu. Ta tady v Praze 
loni hrála nádherný hokej. Uvidíme, jak 
se podaří Vláďovi Vůjtkovi sestavit tým.

Filip Suchý
Nejproduktivnější hráč základní  
části DHL Extraligy juniorů

1. Rusko 2. ČESKO 3. Kanada
Rusové hrají doma, budou mít vel-
kou motivaci získat titul. Češi by se 
mohli dostat do finále, tam už to 
bývá o jednom zápase, kdo s koho.

Ostrá  
prověrka  
před MS  
v Rusku

Generálka  
na MS29.4 ČESKO – Švédsko EHT 

19:20 Znojmo
27.4. ČESKO – Švédsko EHT 

19:20 Znojmo
3.5. ČESKO – Kanada 
18:00 O2 arena, Praha

vs. vs. vs.

Po loňském mistrovství světa v Praze, na kterém Kanaďané předvedli 
spektakulární jízdu až ke zlatu, jsou hokejisté s javorovým listem 
na prsou favority i pro nadcházející šampionát v Rusku. Alespoň 

si to myslí známé osobnosti českého sportu. Jak vyplývá z ankety 
 Hokejových novin, která proběhla ještě před uzavřením nominace 
jednotlivých týmů, čeští reprezentanti budou bojovat o medaile.

Pozn.: Jednotlivé tipy byly bodovány v poměru 3 (zlato) – 2 (stříbro) – 1 (bronz),  
o pořadí na druhé příčce rozhodl vyšší počet prvních míst.

RADOST I ZKLAMÁNÍ. České ho-
kejistky vybojovaly na MS historický 
úspěch v podobě šestého místa, od 
páté pozice však byly velmi blízko.
Foto: ČSLH/Karel Švec


