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Při posledním Světovém poháru jste stál 
v  brance českého národního týmu vy. 
Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na tur
naj, který se hrál v Torontu?

Neskutečným zážitkem byl semifinálo-
vý zápas proti Kanadě. Šlo o  jedno z  nej-
lepších utkání, do kterého jsem za celou 
svou kariéru nastoupil. Hráči, kteří tenkrát 
byli na ledě, představovali absolutní svě-
tovou špičku. Samozřejmě by to bylo ještě 
daleko lepší, kdybychom neprohráli v pro-
dloužení, ale to už je sport, a  když člověk 
bere výhry, tak musí někdy umět přijmout 
i tu porážku.

V  ten samý rok jste odchytal i  mistrov
ství světa v  Praze. Dají se obě akce po
rovnat?

Prestiž je u  Světového poháru o  něco 
vyšší, dá se přirovnat k olympiádě. Každé 
mužstvo vybere absolutní špičku. Vždyť 
i za doby dávno minulé šlo o souboj mezi 
západním a východním blokem nejen v ho-
kejové, ale také v  politické rovině. A  také 
v dnešní době se hraje o to, kdo bude vlád-
nout světovému hokeji.

A mistrovství světa?
Přestože velká část hráčů nastupuje 

v NHL, vždycky má obrovské kouzlo a úpl-
ně jinou atmosféru reprezentovat svou 
zemi a hrát za všechny své spoluhráče, ro-
dinu, děti nebo známé. Jak mistrovství svě-
ta, tak i Světový pohár jsou turnaje světové 
úrovně. Zámořský turnaj je trochu pres-
tižnější v  tom, že se ho můžou zúčastnit 
i všichni hokejisté z NHL. 

Už registrujete, že se na Floridě začíná 
Světový pohár probírat?

Už teď skoro denně vysílají reklamy na 
Světový pohár, většinou speciálně při pře-
nosech ze zápasů play-off NHL.  Anebo  – 
nedávno jsem přijel k  benzinové pumpě 
a jak tankuju, na malé obrazovce na stoja-
nu najednou naskočila reklama na turnaj. 
To jsem docela koukal.

Jaké šance dáváte českému týmu na Svě
tovém poháru?

Určitě nejsme žádným favoritem, to je 
asi bez diskuzí. Pokud bych si měl vsadit 
na to, že vyhrajeme, asi bych do toho nešel. 
Na druhou stranu je to turnaj a ty jsou o jed-
nom, o dvou zápasech. Šanci vyhrát máme. 
Světový pohár je navíc specifický v tom, že 
na rozdíl od olympiády nebudou mít kluci 
za sebou dvě třetiny sezony, ale význam-
ným faktorem bude, jak si mužstva sednou, 
jak se dokážou stmelit. Výkony vždycky ne-
jsou jen o velkých jménech. Velkou měrou 
budou rozhodovat brankáři, kteří se doká-
žou postarat o obrovský rozdíl a speciálně 
na turnaji, jenž může být o jednom utkání.

Vy jste takových zápasů odchytal celou 
řadu. Kariéru jste ukončil před dvěma 
lety, od té doby se věnujete práci s mlá

Světový pohár a MS? Každá akce má svoje kouzlo!

deží. Jak vás trénování šestnáctiletých 
hokejistů baví?

Hokej byl součástí mého života od pěti 
let, mám k  němu obrovský vztah. Přesto 
mě nikdy nenapadlo, že by trénování byl 
směr, o který bych měl zájem. Ale jak je vi-
dět, všechno v  životě se rychle mění a  já 
jsem po skončení kariéry začal vypomá-
hat u mládeže. Nebral jsem to nijak na sílu, 
ale postupem času jsem zjistil, že mě to čím 
dál víc baví. Člověk má sice řadu zkušenos-
tí, přesto se jako trenér musí spoustu věcí 
naučit. Troufám si říct, že mám to nejdůleži-
tější – a tím je zápal do trénování.

Přestože jste poslední tři roky odchy
tal ve Washingtonu a  v  Pittsburghu, po 
skončení kariéry jste se vrátil na Floridu. 
Proč?

Děti už byly starší a chodily do školy, tak-
že zůstaly na Floridě a jenom za mnou létaly 
na návštěvy. Svým způsobem jsem Floridu 
nikdy neopustil, manželka s  dětmi tu byly 
dál a vždycky, když jsem měl jen trochu vol-
na, jsem se vracel domů. Anebo oni jezdili 
za mnou. Speciálně pro děti v pubertálním 
věku je velice složité stěhovat se z  jedno-
ho místa na druhé. Mají kamarády a vybu-
dované vazby, chtěl jsem, aby měly svůj do-
mov. Navíc když jsem šel do Washingtonu, 
věděl jsem, že člověk v  pětatřiceti letech 
nemůže počítat s  tím, že by někde strávil 
čtyři nebo pět let. Starší hráči kočují po jed-
notlivých týmech.

Těch puberťáků máte kolem sebe víc, tré
nujete šestnáctileté hokejisty. Je to ná
ročnější než koučovat menší děti?

Každá věková skupina má svá speci-
fika, já si tím věkem prošel taky a speciál-
ně jako hokejista vím, co kluci řeší. Myslím, 
že ještě nejsem tak starý, abych jim nero-
zuměl, ostatně doma mám dceru naroze-
nou v roce 2000. U různých věkových sku-
pin jsou různé překážky, mladší děti se zase 
perou s udržením pozornosti. Dokážou se 
soustředit tak pět deset minut, člověk jim 
něco řekne a oni za chvilku dělají něco ji-
ného. (úsměv) 

Mladší děti mají ve vašem programu na 
starosti Radek Dvořák a Petr Sýkora. Jak 
probíhá vaše spolupráce?

Celý náš program je v plínkách, začíná-
me ho nějakým způsobem budovat. Radek 
s  Petrem trénují devíti- až desetileté kluky, 
mají tam také spoustu práce. Pro nás je nej-
důležitější, abychom z dětí v první řadě vy-
chovávali morálně a  charakterově kvalitní 
lidi, aby se kluci a holky dobře učili. Hokej je 
především zábava a děti by si ho měly uží-
vat. Zvlášť v dnešní době na ně přechází ze 
strany rodičů nebo trenérů velký tlak, ale je 
podstatné si uvědomit, že to jsou děti a že je 
nejdůležitější, aby na zimák chodily rády.

Spolupracujete při výchově dětí s  Flori
dou Panthers? 

Bonusový rok si mohou letos užít čeští hokejoví 
fanoušci. Právě probíhající mistrovství světa bude 
v září následovat Světový pohár, na kterém se utkají 
nejlepší hokejisté planety. Zmiňované prestižní akce 
se sešly v jednom roce naposledy před dvanácti lety 
a obě odchytal jeden muž – Tomáš Vokoun.

v realizačním týmu. Za těch víc než dva-
cet let, co jsem hrál hokej na profesionál-
ní úrovni, jsem poznal spoustu lidí a těžko 
bych našel někoho, kdo by byl do hokeje 
zapálenější. Má spoustu zkušeností, kte-
ré může předat, což platí dvojnásob v pří-
padě Světového poháru, který se hraje na 
užším kluzišti a styl hry bude hodně po-
dobný NHL. Nepochybuju o tom, že bude 
obrovsky platný jak pro trenéry, tak i pro 
hráče.

Z vašeho bydliště to máte kousek k ba
žinám Everglades. Už jste našel odvahu 
slavný národní park navštívit?

(smích) To je podobná fáma jako se 
žraloky. Krokodýli jsou plachá zvířata, li-
dem se spíš vyhýbají. Za těch deset let, co 

tady bydlím, jsem se o žádném problé-
mu neslyšel.

Jak často se podíváte do Čech?
Většinou jezdíme každý rok na léto, 

ale díky tomu, že se můj kamarád ženil, 
tak jsme loni byli poprvé po dlouhé době 
doma na podzim. Moc se mi tady líbilo 
a plánuju, že si z toho s manželkou udě-
láme takovou tradici. Do Česka se vra-
cím hrozně rád. Jak jsou teď děti starší, 
chtějí být se svými kamarády, pro ně je 
doma na Floridě. Ale jednou, až budou 
mít vlastní život, rád bych jezdil domů i na 
delší dobu. Zatím musím respektovat to, 
že doteď se ustupovalo hlavně kvůli mně, 
a když jsem skončil, musím brát ohled na 
to, co je nejdůležitější pro rodinu.

Desátého září nastoupí čeští hokejisté 
v O2 areně k poslední příprava na Svě
tový pohár proti Rusku. Takže je šance, 
že byste se přišel podívat?

Určitě. Na zimním stadionu v součas-
né době trávím pravděpodobně víc času, 
než když jsem hrál. Hokej mi dal strašně 
moc a  vděčím mu za život, který mám. 
Jsem veliký fanoušek, sleduju bývalé 
spoluhráče nebo i  ty, proti kterým jsem 
nastupoval. Pokud budu v Česku, určitě 

je reálné, že se na zápase objevím.

My jsme od nich de facto odešli a  teď 
jsme v  uvozovkách jejich konkurencí. Jak 
se Florida nyní hokejově zvedá, tak je za-
potřebí pozvednout i  mládežnický hokej. 
Nechci říct, že se tady na to spoustu let 
kašlalo, ale kvalita práce s mládeží nebyla 
adekvátní. Na úroveň tradičních marketů, 
jako je třeba Minnesota, se asi nikdy nedo-
staneme, ale třeba v Kalifornii mají výborné 
mládežnické programy. Není to tedy otázka 
podnebí, ale spíš jak lidé okolo pracují a jak 
celý systém funguje.

Na druhé straně Floridy mají svůj vlast
ní program Stanislav Neckář, Filip Kuba 
a Václav Prospal. Jste spolu v kontaktu?

Určitě, řešíme spolu spoustu věcí. Stan-
du jsem viděl nedávno, s  Vencou jsme si 
v sezoně proti sobě dvakrát zahráli. Teď tře-
ba hledá brankáře, volal mi, protože jsem 
nedávno dělal pro USA Hockey výběrový 
kemp, kde byli někteří kluci, které sleduje. 
Chtěl vědět, co si o nich myslím. Snažíme 
se vzájemně si pomáhat. Hokej není o tom, 
aby si na něm někdo mastil svoje ego, ale 
absolutní prioritu by měly mít děti.

Právě Václav Prospal se stal asistentem 
trenéra pro Světový pohár. Diskutovali 
jste spolu jeho novou roli?

Tohle konkrétně zatím ne, ale já jsem 
hrozně rád, že Venca dostal šanci být 

Narozen: 2. července 1976 
v Karlových Varech (39 let)
Pozice: brankář
Kariéra: HC Vagnerplast Kladno 
(1993–95), Wheeling Thunderbirds 
(ECHL, 1995–96), Fredericton 
Canadiens (AHL, 1995–98), 
Montreal Canadiens (1996–97), 
Nashville Predators (1998–2004), 
Millwaukee Admirals (IHL,  
1999–2000), JME Znojemští Orli  
(2004–05), IFK Helsinky  
(2004–05), Florida Panthers 
(2007–2011), Washington Capitals 
(2011–12), Pittsburgh Penguins 
(2012–13), Wilkes-Barre/Scranton 
Penguins (AHL, 2013–14).
Největší úspěchy: 2x zlato z MS 
(2005, 2010), bronz z OH (2006, 
Turín), semifinále Světového 
poháru (2004), bronz z ME juniorů 
(1994).
Individuální úspěchy: Člen All 
Star Game NHL (2004 a 2008), 
1. místo v anketě Zlatá hokejka 
(2010), nejlepší brankář MS (2005).
Bilance na MS: 29 zápasů/43 gólů, 
průměr 94‚2 procent.

Tomáš Vokoun

Pamatujete na drtivou jízdu kanadské
ho výběru na loňském mistrovství světa 
v Praze? Nešlo o náhodu. Zcela dominant
ní představení Crosbyho a spol. bylo jed
nou z  demonstrací programu The Cana
dian Way, který vpředvečer duelu Česka 
a Kanady představili na konferenci Mos
ty 2016 trenéři hokejistů s javorovým lis
tem na prsou.

The Canadian Way je precizně fungující sys-
tém, který zahrnuje jak reprezentační áčko, 
tak i  mládežnické výběry od sedmnácti let 
výš. V  praxi jde o  určitý manuál popisující 
přípravu na vrcholnou akci do nejmenších 
detailů. „Naším cílem je být nejpřipraveněj-
ší národní federací na světě. Vytvořit takové 
prostředí, aby byla výkonnost co nejvyšší,“ 
řekl nabitému sálu profesionálními trené-
ry Scott Salmond, viceprezident národního 
týmu pro hokejové operace.

Podle něj se kanadská filozofie dá shr-
nout do tří hesel: profesionalita, příprava 
a  výkonnost. Příklad profesionálního pří-
stupu? Třeba okázale vyladěná kabina na 
olympijských hrách před dvěma lety v Soči. 
Plazmové obrazovky, polepy na stěnách 
nebo i  vlastní koberce, to vše utvářelo do-
jem naprosto profesionálního prostředí. „Je-
nom přeprava vybavení trvala čtyři měsíce. 
Týden před začátkem turnaje přiletělo do 
Ruska pět lidí, aby všechno připravili. Když 
jste ale přišli do kabiny, tak jste si řekli: Jo, 
takhle vypadá NHL,“ dodal Salmond.

Příprava na každou akci se podřizuje pře-
depsané šabloně. Všichni členové realizač-
ního týmu musí přesně znát harmonogram 
setkání a  konzultací. Navíc jsou vybaveni 
notebooky a tablety se speciálním progra-
mem, díky němuž mohou vzájemně sdílet 
obrovské množství informací, analýz a  sta-
tistik. „Všichni z nás mají k dispozici stejné 
údaje,“ vysvětloval asistent kouče Misha 
Donskov.

Při analýzách a  tvorbě nominace hra-
jí čím dál zásadnější roli videoanalýzy. Ty 
má v  kanadském týmu na starosti Andrew 

Hokejový kvíz

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

1  MS v ledním hokeji v Rusku je 
v pořadí již kolikátým šampionátem 
historie?

a) 75
b) 80
c) 85

2  Kolik zlatých medailí má česká 
hokejová reprezentace z MS?

a) 6
b) 8
c) 10

3  S jakým týmem sehrají čeští 
hokejisté v září domácí generálku 
před Světovým pohárem ?

a) Kanada 
b) Švédsko
c) Rusko

4  Jak se jmenuje soutěž, ve které se 
vyhlašuje nejlepší trenér mládeže za 
rok 2016?

a) Super trenér
b) Nejlepší kouč
c) Díky, trenére 

5  Kde se v Česku uskuteční letní kemp 
brankářské školy ČSLH?

a) v Kravařích
b) v Jihlavě 
c) v Litoměřicích

6  Kolikátí skončilli čeští sledge 
hokejisté na letošním ME ve 
Švédsku? 

a) druzí  
b) třetí 
c) čtvrtí

1 Jakou akci připravujete pro nejbližší 
období?
Jako každý rok před vyhlášením ankety 

Zlatá hokejka organizujeme golfový tur-
naj hokejových osobností. 24. června se 
v Karlových Varech sejdou hokejisté, lidé 
z hokejového prostředí nebo Ivanovi kama-
rádi. Zahrají si, zavzpomíná se a celý výtěžek 
z akce poputuje do nadačního fondu.

2 Kromě zaštítění tradičního srpnového 
turnaje osmnáctek Memoriál Ivana 

Hlinky pomáháte hokejistům, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci. Jak vypadá 
vaše podpora konkrétně?

Nadace byla založena v roce 2005 a jejím 
účelem bylo pomoci bývalým olympioni-
kům. Později se naše podpora rozšířila na 

mladé hráče například z první ligy, kteří 
se zranili při hokejových zápasech a kteří 
nemají dost finančních prostředků na léčbu. 
Z  konkrétních jmen jde třeba o Dominika 
Skořepu, Tomáše Bernáta nebo Tomáše 
 Zelenku. Samozřejmě bych byla radši, kdyby 
ke zraněním nedocházelo, ale myslím, 
že v tomto směru fond splňuje svůj účel 
a v daném okamžiku může alespoň částečně 
pomoci.

3 Právě Dominik Skořepa od vás 
loni převzal šek na 100 000 korun. 

 Sledujete dál jeho vývoj?
S jeho maminkou jsem v kontaktu, pra-

videlně si píšeme a voláme. Jsem strašně 
ráda, jak to Dominikovi jde a že se jeho 
léčba daří.

Úspěch závisí na aktivní komunikaci, tvrdí experti

Brewer, v  „civilu“ expert Toronta Maple 
Leafs. „Video nám samozřejmě pomáhá při 
přípravě na konkrétní soupeře, díky němu 
můžeme optimalizovat herní situace. Vyso-
ký přínos má i  při zlepšování jednotlivých 
hráčů  – při osobních konzultacích jsme 
schopni jim konkrétní situaci pustit zpoma-
leně a upozornit je na konkrétní chyby,“ po-
pisoval. Díky moderním technologiím a mo-
bilním aplikacím už video záběry dokonce 
pronikly na střídačky NHL, kde trenéři mo-
hou hráčům demonstrovat své požadavky 
pomocí tabletu.

Testosteron jako stimul
Stále častěji se krátké šoty používají i  pro 
zvýšení motivace jednotlivých hokejistů. 
„Studie prokázaly, že krátká motivační videa 
pouštěná třicet minut před zápasem zvyšu-
jí u  mužů hladinu testosteronu a  pomáhají 
zvyšovat výkonnost,“ dodal Brewer. Je však 
pouze na kouči, aby dokázal video používat 
efektivně. „Pokud ho trenéři pouští moc čas-
to, hráči ztrácejí zájem. Každý člověk fungu-
je jako klasická paměťová karta – taky má 

omezenou kapacitu,“ upozornil během kon-
ference, kterou pořádal Český olympijský 
výbor.

Speciální důraz se v rámci přípravy do-
stává jednotlivým herním situacím. Dlou-
hé týdny před akcí realizační tým na zákla-
dě analýz vyhodnocuje, kteří hráči budou 
nejvíce efektivní jak při přesilovce, tak i při 
hře v oslabení. „V početní výhodě potřebu-
jete hráče, kteří mají speciální dovednosti. 
Musí mít odvahu, být dobře fyzicky vybave-
ní a na ledě nesmí chybět lídr, osobnost, kte-
rá je schopná vzít na sebe zodpovědnost,“ 
vysvětloval specialista na přesilovky a asis-
tent Mike Yeo, který působil v organizacích 
NHL Pittsburghu a Minnesoty.

Podobná specifika však platí i  pře hře 
v oslabení, podle kterých kanadští kouči vy-
bírají typologicky vhodné členy svého výbě-
ru. „Řada hokejistů je dnes schopná střílet 
puk rychlostí 160 kilometrů v hodině. Takže 
potřebujete kluky, kteří se do střel 
nebojí vrhnout, i  když ris-
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PĚTICE KANADSKÝCH EXPERTŮ. Mishka Donskov, Mike Yeo,  
Andrew Brewer, Dave Cameron a Bill Peters (zleva).

Liběnu Hlinkovou, ředitelku Nadačního fondu Ivana Hlinky

kují třeba i zlomeniny. Zároveň je dobré mít 
při oslabení na ledě inteligentní hráče, kte-
ří jsou schopni rychle identifikovat, kdo ze 
soupeře je v  tu danou chvíli nejnebezpeč-
nější,“ doplnil asistent kouče a hlavní trenér 
Ottawy Senators Dave Cameron.

Na čem se všichni kanadští kouči shodli, 
je to, že hokej je především sport a zábava na 
celý život. Ať se to týká profesionálů, amaté-
rů, anebo malých dětí. „Úloha jakéhokoli tre-
néra není vodit hráče za ruku, ale vytvořit mu 
prostředí, aby se mohl zlepšovat,“ prohlásil 
hlavní kouč Kanady Bill Peters, jenž zároveň 
v NHL vede Carolinu Hurricanes. „Trenéři by 
od svých svěřenců neměli požadovat per-
fektní výkony. Podstatná je schopnost zlep-
šovat se. Když uděláte progres o jedno pro-
cento, je to obrovský úspěch,“ zdůraznil ve 
své přednášce, která předcházela diskuzi 
hokejových koučů, i špičkový sportovní psy-
cholog a autor Lothar Linz, mezi jehož svě-
řence patřila celá řada olympijských vítězů. 

Jedno procento může v  celé řadě 
sportů, například v  maratonu, zname-
nat obří skok z průměru až na samotný 

vrchol. Ale jak progresu dosáhnout? 
Podle Linze je jedním z  nejdůležitěj-

ších aspektů úspěchu aktivní komu-
nikace. „Například v  americ-

kém hokeji existuje pravidlo, 
že kouč by měl mít každý 
den alespoň jeden osob-
ní kontakt s každým svým 
svěřencem. Ať už jde 
o plácnutí, podání ruky, 
nebo o  větu určenou 
tomu konkrétnímu hrá-
či. Jde o  to, aby každý 
jeho svěřenec měl po-
cit, že si ho trenér vší-
má,“ řekl špičkový 
německý odborník. 
„Neustále se snaží-
me budovat vzta-
hy s našimi svěřen-
ci. Jakmile poznají, 
že se o ně nezají-

máme, nebudou nás vnímat,“ souhlasil Bill 
Peters.

Během padesátiminutové, moderova-
né diskuze s  šéftrenérem Českého svazu 
ledního hokeje Slavomírem Lenerem se ka-
nadští experti netajili ani úctou k českému 
hokeji. Fascinuje je především vášeň a za-
pálení pro hru – a  to nejen hráčů, ale i  fa-
noušků. „Atmosféra loňského mistrovství 
světa v  Praze byla nezapomenutelná, zá-
žitky z Prahy si budu pamatovat až do smr-
ti,“ řekl Petters. „Měl jsem to štěstí, že jsem 
vedl celou řadu českých hráčů, v Pittsbur-
ghu jsem se potkal i s Jaromírem Jágrem. 
Češi jsou velmi šikovní při práci s  pukem, 
mají šikovné ruce. Mají vysokou hokejovou 
inteligenci, umějí velmi dobře číst hru,“ do-
plnil ho Mike Yeo.

Hvězdy NHL v Praze
ČESKO  v  RUSKO

Sobota 10. 9. 2016, 16:30  
02 arena Praha

Vstupenky kupujte v síti 
 Ticketportal

www.ticketportal.cz

3 otázky pro…

SLAVOMÍR LENER (upro-
střed) v rozhovoru s kanad-
ským hlavním koučem Billem 
Petersem (vlevo) a šéfem ČOV 
Jiřím Kejvalem. Foto: ČSLH/ 
/Jiří Škuba (2)
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O vstupenky na bitvu 
s Ruskem je velký zájem
Hvězdnou generálku před Světovým pohá-
rem absolvují čeští hokejisté 10. září v 16.30 
v pražské O2 areně. Svěřenci nového hlav-
ního trenéra Josefa Jandače se utkají s na-
bitým týmem Ruska, vzhledem k reglemen-
tu turnaje přicestují oba týmy již v sestavách, 
v  nichž následně odcestují do zámoří 
a představí se při Světovém poháru.

Ceny vstupenek se pohybují od 1290 do 
6980  Kč. „Nejdražších vstupenek je pou-
ze několik stovek a  zahrnují nejlepší místa 
v aréně,“ řekl generální dekretář ČSLH Mar-
tin Urban. „Naopak nejlevnějších vstupenek 
je v hledišti nejvíc, přičemž cenově jsou na 

úrovni druhé kategorie lístků při českých zá-
pasech mistrovství světa 2015.“ Na zápas 
Česká republika  – Rusko si fanoušci mo-
hou zakoupit vstupenky na téměř tisícov-
ce prodejních míst společnosti Ticketpor-
tal a  prostřednictvím on-line objednávek. 
Seznam prodejních míst, stejně jako formu-
lář k  nákupu přes internet jsou k dispozici na 
www.ticketportal.cz. Vstupenky jsou v  pro-
deji rovněž na pokladnách O2 areny, a to ka-
ždý všední den od 13.00 do 18.00 hodin. 

Změny v přestupech
Výkonný výbor ČSLH schválil principy 
změn v  přestupních řádech, vycházející 
z návrhů členských klubů a zpracované ko-

misí vedenou viceprezidentem ČSLH Pet-
rem Břízou. V  případě, že návrhy, jejichž 
paragrafované znění se připravuje, schvá-
lí konference ČSLH, vstoupí v  platnost po 
jejím konání. Na základě navrhovaných 
změn bude zcela zrušena platba odstupné-
ho v kategoriích 1. až 4. tříd, tj. do devíti let. 
Menší oddíly budou i nadále chráněny tím, 
že přestupy přes nesouhlas mateřského 
klubu budou možné výhradně před sezo-
nou v určeném přestupním termínu a klub 
bude moci takto získat nejvýše tři hráče 
stejného ročníku v  sezoně. Pro hráče ve 
věku 10–19  let bude tabulkové odstupné 
při přestupech přes nesouhlas mateřské-
ho klubu v  žákovských kategoriích sníže-
no a v dorosteneckých a juniorských kate-
goriích rozlišeno podle ročníků. Jeho výše 
bude reflektovat skutečnou dobu, po kte-
rou se hráč v klubu připravoval a na rozdíl 
od současnosti nebude zahrnovat napří-
klad období, po které působil v  zahraničí 
nebo po které mu byla registrace zrušena.

Tipsport extralize vládl 
Červenka
Krátce po skončení dalšího ročníku Tip-
sport extraligy došlo na tradiční pře-
dávání týmových a  individuálních cen. 
V  rámci slavnostního večera byl v  praž-
ském Clarion Congress Hotel Prague 
vyhlášen Hokejista sezony 2015–16. 
Nejprestižnější cenu, o  níž rozhodují 
samotní hráči, si odnesl útočník Pirátů 
Chomutov Roman Červenka. Zkušený 
reprezentant, jenž na pomyslném trů-
nu vystřídal Martina Ručinského, během 
základní části zaznamenal 61 bodů za 23 
branek a 38 nahrávek. Tradiční předává-
ní týmových a individuálních cen ovládli 
hokejisté Bílí Tygři Liberec, kteří dosáh-
li poprvé v klubové historii na mistrovský 
titul a  jejich zástupci převzali prestižní 
Masarykův pohár. Severočeši v  drama-
tickém finále porazili hokejisty Sparty 
4:2 na zápasy.

Výsledky – mistr ČR Tipsport extraligy lední
ho hokeje: Bílí Tygři Liberec. Pohár prezidenta 
Českého svazu ledního hokeje: Bílí Tygři Libe-
rec. Hokejista sezony Tipsport ELH (Tip sport 
+ Česká pojišťovna): Roman Červenka (Pirá-
ti Chomutov). Nejlepší hráč ČP play off Tip
sport ELH – Cena Václava Paciny (MF Dnes + 
Česká pojišťovna): Radim Šimek (Bílí Tygři Li-
berec). Nejproduktivnější hráč Tipsport ELH 
(Česká televize + Tipsport): Roman Červen-
ka (Piráti Chomutov). Zlatá helma SENCOR 
(SENCOR): Marek Čiliak (HC Kometa Brno). Ví
těz Radegast indexu (Radegast): Jan Výtisk 
(Bílí Tygři Liberec). Nejlepší hráč utkání (Ško
da Auto): Roman Červenka (Piráti Chomutov). 
Nejlepší střelec (Sport): Dominik Kubalík (HC 
Škoda Plzeň). Nejlepší obránce (Blesk + Ra
degast): Jakub Jeřábek (HC Škoda Plzeň). Nej
lepší brankář (Právo): Ján Lašák (Bílí Tygři Li-
berec). Nejlepší trenér (Lidové noviny): Filip 
Pešán (Bílí Tygři Liberec). Nejlepší nováček 
(Česká televize): Dominik Lakatoš (Bílí Tygři 
Liberec). Nejslušnější hráč (ČTK): Petr Holík 
(PSG Zlín). Nejlepší rozhodčí (Česká pojišťov
na + AVE CZ):  Stanislav  Barvíř. Cena hokejo
vých fanoušků iSport.cz (iSport): Jozef Ková-
čik (HC Kometa Brno). Vítěz WSM Ligy (ČSLH): 
HC Dukla Jihlava.

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

Nepovedené čtvrtfinále uzavřelo 
vystoupení české reprezentační 
osmnáctky na mistrovství světa 
v americkém Grand Forks. Jediné 
vítězství v základní skupině 
vyslalo svěřence trenéra Roberta 
Reichla na Američany, kterým 
v boji o semifinále podlehli 0:8.

 „Spojené státy byly na mistrovství 
světa velmi silné. První třetinu jsme 
odehráli celkem vyrovnaně, drželi 
jsme 0:0, jenže pak jsme dostali 
dva rychlé góly a před přestávkou 
třetí. Do závěrečné třetiny jsme s tím 
chtěli něco udělat, bohužel jsme 

hned inkasovali 
a bylo po zápa-

se. Čtvrtfinále 
se určitě moc 
nepovedlo,“ 
vrátil se k po-

rážce 0:8 se Spojenými státy kouč 
osmnáctky Robert Reichel.

Přestože se zámořské týmy do 
bitvy o zlato neprobily a překvapivě 
skončily v semifinále, minimálně duel 
s USA naznačil, že za oceánem mají 
v porovnání s Českem stále ještě 
náskok. „Spojené státy mají tým 
po celé dvě sezony pospolu, jejich 
členská základna se navíc s naší 
nedá porovnat. V tom je jejich velká 
síla, která se projevila i na mistrovství 
světa,“ vysvětloval Robert Reichel.

Vysoká prohra překryla dobrý 
dojem, který čeští mladíci v základní 
skupině zanechali. Byť prohráli s Ka-
nadou 1:3, dvě třetiny byly lepším 
týmem. Za vítězstvím šli i v duelu 
se Slovenskem, kvůli individuálním 
chybám a laciným brankám však 
neudrželi vedení 3:1 a padli 3:4. 
„Tenhle zápas mě mrzí hodně, měli 

jsme ho vyhrát. Při dvoubrankovém 
vedení jsme zahodili pět, šest šancí, 
místo toho, abychom je proměnili, 
nechali jsme Slováky vyrovnat. 
A pak už to bylo o tom, kdo dá gól, 
vyhraje,“ popisoval kouč české 
osmnáctky. 

Šampionát v Grand Forks završil 
tříletý cyklus, který mladí repre-
zentanti absolvovali pod vedením 
Roberta Reichla a Patrika Augusty. 
Celému realizačnímu týmu skonči-
la smlouva a nyní se bude jednat 
o jeho dalším působení. „Byla to 
práce, která měla smysl. Jeli jsme 
podle určité svazové koncepce tak, 
jak je nastavena. Kluci pracovali, 
někteří se hodně zlepšili, někteří 
z mužstva vypadli, ale herně jsme se 
hodně přiblížili světu. Mrzí mě ako-
rát mistrovství světa, že nedopadlo 
líp,“ dodal Robert Reichel.

MS? Zámoří je pořád někde jinde, říká Robert Reichel
Výsledky ČESKA

Skupina B

Česko–Finsko 3:4  sn
Branky ČR: 13. Zadina (Reichel, 
Hájek), 46. Pavlík (Zadina), 
53. Kodýtek.

Kanada–Česko 3:1
Branka ČR: 43. Zadina (Hájek).

Česko–Dánsko 9:2
Branky ČR: 7. Kantner (Kousal, 
Najman), 33. Kurovský (Budík, 
Karafiát), 33. Najman, 42. Kantner 

(Najman, Kousal), 46. Havelka 
(Zachar), 50. Zadina (Reichel, 
Budík), 51. Najman (Kvasnička, 
Kousal), 53. Karafiát (Kurovský), 
60. Doudera (Hájek, Najman).

Slovensko–Česko 4:3
Branky ČR: 2. Zachar ( Havelka), 
13. Karafiát (Bělohorský, 
 Kurovský), 21. Zadina (Doudera, 
Reichel).

Čtvrtfinále

USA–ČESKO 8:0

Noví maskoti si odbyli premiéru proti Kanadě

Český hokej doposud doprovázeli ne
jen při utkáních národního týmu mas
koti – lvíčci Tomík a Tomík, kteří svět 
spatřili poprvé při MS konaném v roce 
2004 v  Česku. V  úterý 3.  května byli 
při utkání s  Kanadou představeni je
jich nástupci. Jde opět o  lvíčky v  ná
rodních barvách.

Na zádech budou nosit čísla, která před-
stavují významné milníky českého hoke-
je. V roce 1947 československý tým po-
prvé získal zlato na MS, o 51 let později 
pak zlato na ZOH v Naganu. Proto lvíčci 

nosí čísla 47 a 98. A jejich jména? Ty jste 
vybrali vy, fanoušci (hlasování skončilo 
po uzávěrce tohoto vydání). 

Lvíčci jsou bráchové, jak mají být. 
Jsou to dvojčata, takže si musíte všim-
nout detailů, abyste je rozeznali. Ale pro 
děti to určitě nebude problém. Milu-
jí hokej a využijí každé chvilky, kdy mo-
hou nazout brusle nebo alespoň fandit 
v  ochozech. Svým nadšením pro tuhle 
hru a pro týmové barvy dokážou všech-
ny kolem strhnout  – spoluhráče i  fa-
noušky. A  když na to přijde, tak třeba 
i celý nároďák.

„V raném věku by pro ně 
měl být hokej 

především zábavou, 
žádné drilování.“

Leží jen pár kilometrů od sebe, 
ale klubů s podobným 
příběhem, jako mají HC Ostrov 
nad Ohří a HC Rebel Město 
Nejdek, jsou po celé republice 
desítky. Český svaz ledního 
hokeje podpořil finančně 
i materiálně nadšení lidí 
z malých klubů, kteří bez 
nároků na finanční odměny 
obětují spoustu času pro 
rozvoj mládeže ve svém městě. 
A výsledky jsou obdivuhodné. 
Příběh první. Novodobá historie klubu HC 
Čerti Ostrov se láme na dvě etapy. Ta prv-
ní odstartovala v roce 2006 otevřením no-
vého zimního stadionu, o dva roky později 
pak podnikatel a bývalý hokejista Jaroslav 
Patera se skupinou místních nadšenců za-
ložil hokejový oddíl. 

Heroické nasazení zakladatelů klubu 
však narážela na finanční bariéru. Stadion 
sice vlastní město, ale provozuje ho sou-
kromá společnost, která za pronájem ledu 
požadovala tržní částky. I přes zvyšující se 
dotace ze strany města či krajských orga-
nizací začal růst klubu zpomalovat. „Ne-
pracovalo se s nábory, někteří rodiče ode-
šli, protože nebyli spokojeni. Měli jsme 
velkou fluktuaci,“ popisuje člen výkonné-
ho výboru Radek Schmied.

Ještě v  březnu 2014 nebyla situace 
zrovna přívětivá. Na tréninky chodilo ko-
lem padesáti dětí a  vedení klubu se roz-
hodlo pustit se na tenký led  – zaplatit si 
profesionální trenéry. Odvážný krok se 
opíral o  návštěvu Milana Vackeho z  Čes-
kého svazu ledního hokeje, který přislí-
bil zařazení Čertů do programu Trenéři do 
malých klubů. „Té myšlence jsme velmi vě-
řili, pana Vackeho považujeme za férové-
ho člověka,“ říká Radek Schmied s tím, že 
se Ostrov dohodl na spolupráci se dvěma 
odborníky, které doporučil krajský svaz se 
sídlem v Sokolově – koučem Radkem Škar-
dou a sekretářem Rostislavem Špírkem.

A právě v létě 2014 začala druhá etapa 
rozvoje klubu. Jednak došlo ke změnám 
ve vedení, za druhé zazvonil telefon a ozval 
se Milan Vacke s  tím, že Čerti mohou po-
čítat s  úhradou nákladů na profesionální-

ho trenéra ze strany ČSLH. „Situace s malý-
mi hokejovými kluby už byla taková, že se 
musela nějak řešit. Velcí hráči častokrát vy-
cházejí z malých klubů a já jsem velmi rád, 
že to nové vedení svazu pochopilo,“ dodá-
vá zástupce Ostrova.

Během několika měsíců se vývoj klubu 
nasměroval zcela jiným směrem. Vedení 
získalo vydatnou podporu ze strany města, 
konkrétně od starosty Pavla Čekana, kte-
rý mimo jiné začal dohlížet nad hospoda-

řením klubu. Radek Škarda si vzal s vydat-
nou pomocí všech dobrovolných trenérů 
a  trenérek na starost nábory dětí, spolu-
práci s mateřskými školami, pořádání ho-
kejových olympiád nebo tréninky těch nej-
menších. 

Výsledek? Do sezony 2014/15 se v Os-
trově podařilo zaplnit všechny katego-
rie – tedy druhé, třetí a čtvrté třídy, mladší 
a starší žáky a dorost. „Na jaře 2014 jsme 
používali dvě kabiny, obě pro třicet lidí. 

V jedné bylo áčko a dorost, ve druhé zby-
tek dětí. Celkem jsme tedy měli přibližně 
čtyřicet až padesát dětí ve věku pět až pat-
náct let. V současné době už A tým kabi-
ny nevyužívá, jedna přibyla a při trénincích 
přípravky využíváme i  kabinu čtvrtou. Jde 
tedy o nárůst z padesáti dětí na pětadeva-
desát,“ pochvaluje si zástupce Čertů.

Na pravidelné nábory nyní chodí 
pětačtyřicet dětí, vesměs jde o místní klu-
ky a holky. Dveře stadionu otevírá rodičům 

možnost půjčit si hokejovou výstroj v hod-
notě 130 000 korun, kterou Ostrov obdržel 
od ČSLH díky projektu Pojď hrát hokej. 

Kromě úhrady platu profesionálního 
trenéra a materiální podpory Český svaz 
ledního hokeje do klubu poslal na pod-
zim jednorázovou dotaci ve výši téměř 
250 000 korun v  rámci přerozdělení zis-
ku z mistrovství světa v Praze. „Bez pod-
pory ze strany svazu by nastartování klu-
bu hodně složité, ne-li nemožné. Oddíl 
ale podporují také Město Ostrov, Karlo-
varský kraj, MŠMT, soukromé subjekty 
a svou dobrovolnou a neplacenou ener-
gií trenéři a trenérky, organizační pracov-
níci, výkonný výbor klubu a rodiče dětí,“ 
dodává Radek Schmied.

Příběh druhý. Ještě před čtyřmi lety to 
na tréninku v Nejdku vypadalo jako v jed-
notřídce pohraniční vesnice v padesátých 
letech. Patnáct, osmnáct mladých hoke-
jistů, nejstarší o dvě hlavy vyšší než ti nej-
menší. „Tehdy se u  nás žádná soutěž ne-
hrála. Děti čas od času jely na turnaj, kde se 
zmixovaly s jiným týmem,“ popisuje dobu 
nedávno minulou Marcel Bystřický.

Právě on přivedl svého syna na sta-
dion v roce 2012. A v klubu už zůstal. Udě-
lal si trenérskou licenci C+, spolu s šéftre-
nérem Jaroslavem Klimentem se snažil 
rozjet nábory. Profesionální impuls však 
přišel až o dva roky později, kdy do dění 
v klubu vstoupil Český svaz ledního hoke-
je a  jako profesionální kouč přišel Jakub 
Loučka. „Začali jsme spolupracovat na 
náborech. Objížděli jsme školy a  školky, 
na konci sezony 2014/15 jsme měli v klu-
bu dvaadvacet dětí,“ tvrdí Marcel Byst-
řický, nyní vedoucí mládeže nejdeckých 
 Rebelů.

Před loňskou sezonou vystřídal Jaku-
ba Loučku Rostislav Špírek. A  náborová-
ní dětí se posunulo ještě na vyšší level: jen 
během poslední sezony dokázali v  Nejd-
ku přilákat více než dvojnásobek součas-
ného stavu a v dresu západočeského klu-
bu nyní válí padesát dětí. „V loňské sezoně 
jsme hráli jednu třídu ve spojení s HC Čerti 
Ostrov, v uplynulém ročníku jsme obsadili 
třetí a čtvrtou třídu a příští sezonu budeme 
schopni zaplnit druhou, třetí, čtvrtou třídu 
a mladší žáky,“ dodává zástupce Nejdku.

Klub se podle jeho slov zatím neobejde 
bez lehké výpomoci ze sousední Energie 
Karlovy Vary, která jednotlivé ročníky dopl-
ňuje. „Ale i tak je to obrovský posun. Vždyť 
jsme začínali prakticky z  ničeho, mládež-
nický hokej v Nejdku neexistoval.“ 

Nadšení plus profesionalita:  
Nábory dětí se za podpory ČSLH rychle rozjely

Trenéři v malých klubech si musejí svou práci obhájit
Náplní jeho práce jsou cesty po celé 
republice. Milan Vacke má na Českém 
hokejovém svazu na starosti rozvoj ho
keje na regionální úrovni, do jeho kom
petence spadají i ty nejmenší kluby. 
Předseda komise mládeže ČSLH a šéf 
regionálních trenérů tvrdí, že díky sva
zové podpoře by se během několika let 
měla členská základna rozrůst až o tři
cet procent.

Na podzim loňského roku byla mezi klu
by v  Česku přerozdělena část zisku 
z mistrovství světa v Praze ve výši šede
sáti milionů korun. Jaká byla kritéria pro 
obdržení dotace?

Hlavním atributem byl počet soutěží, 
které kluby hrají. Jinými slovy – ten, kte-
rý obsadí deset soutěží, dostal deset-
krát tolik než klub, jenž dá dohromady 
jeden tým. Finance jsme posílali celkem 
160 klubům. Peníze jsou na transparent-
ním účtu a jsou určené výhradně na roz-
voj mládeže.

V tomto případě jde o jednorázovou do
taci. Ale ČSLH podporuje kluby i na ma
teriální bázi. Kolik jste investovali do vý
stroje pro malé hokejisty?

Výstroj do klubů posíláme už čtyři nebo 
pět let, za tu dobu se bavíme o částce v řá-
dech desítek milionů korun. Je určená pro ty 
nejmenší, aby rodiče na začátku nemuseli 
platit náklady, když nevědí, zda to bude děti 
bavit. Mezi lidmi existuje názor, že hokej je 
drahý sport. Pravda je ale úplně opačná, do 
věku deseti let dítěte hokej patří díky těmto 
opatřením mezi nejlevnější sporty vůbec. 
Pěti-, šesti-, sedmi- nebo osmiletí dostáva-
jí výstroj prakticky ve všech klubech, navíc 
příspěvky bývají naprosto minimální.

Třetím podpůrným programem je Tre
nér do malých klubů, v jehož rámci ČSLH 
hradí náklady na profesionálního trené
ra. V jaké fázi je projekt?

Nyní máme celkem 54 profesionálních 
trenérů v klubech po celé republice, od prv-
ního července jich bude 66. Náklady na je-

den klub jsou 300 000 korun ročně, v sou-
časné době jde tedy o celkovou částku přes 
šestnáct milionů.

Na jakém základě se rozhodujete, kte
rý klub bude zařazen do programu?

V  první vlně jsme se rozhodli pomo-
ci dvaceti oddílům, které byly opravdu na 
hraně. Kdybychom je nepodpořili, ve vel-
ké většině by skončily. Lidé v klubech děla-
li svou práci s láskou a nadšením, ale tréno-
vání zase tak jednoduché není. Potřebovali 
jsme do každého oddílu dosadit sofisti-
kovaného člověka. U druhé vlny se hod-
ně přihlíželo k regionální příslušnosti, aby-
chom pokryli celou republiku. Posledních 
dvanáct klubů jsme vybírali i podle počtu 
dětí v tréninku v poměru k počtu obyvatel 
jednotlivého města. Jedeme podle přesně 
specifikovaného bodovacího scénáře, ke 
kterému se vyjadřuje sportovní úsek ČSLH, 
vedoucí regionální trenér, komise mládeže 
a krajské regionální svazy. Snahou je, aby 
to bylo co nejvíce objektivní.

Milan Vacke: Jaké povinnosti mají regionální trenéři?
Jsou dvě věci, které se na hodnocení 

úspěšnosti podílejí z  osmdesáti procent: 
já jsem spokojený, když vidím, že hokej děti 
baví. V raném věku by pro ně měl být hokej 
především zábavou, žádné drilování. Dru-
hým ukazatelem je samozřejmě počet dětí. 
Každý trenér dostane určitou dobu hájení, 
ale když nepředvede výsledky, a už se to 
i stalo, tak z klubu musí odejít. Klubům a tre-
nérům nabízíme velkou finanční podporu, 
ale něco za to chceme. Ne my, ale český ho-
kej. Můj názor je takový, že do několika let 
by se mohla zvětšit členská základna o dva-
cet až třicet procent jenom tím, že se budou 
dělat dobře nábory.

Jak dlouho program probíhá?
Je na tři roky a každý rok si kouč obha-

juje své místo. De facto nejen on, ale i jeho 
klub. Musí mezi nimi existovat synergie. 

„Noví maskoti klidně vyrazí na turnaj mladších žáků do 
malého hokejového městečka a budou s nadšením 

předávat medaile. Stanou se komunikační spojkou mezi 
hokejovým svazem a dětmi, stejně jako jejich rodiči.“

Čísla, která nosí lvíčci na zádech, 
symbolizují milníky české 
a československé historie

LVÍČCI řádí tam, kam patří – 
mezi českými fanoušky.
Foto: ČSLH

2012

2016
BĚHEM ČTYŘ LET udělali v Nejdku obrovský progres. 
Zatímco ještě v roce 2014 se na ledě scházelo jen pár 
dětí, o dva roky později klub obsadí celkem čtyři soutěže.
Foto: HC Rebel Město Nejdek (2)


