
I když česká reprezentace 
na letošním mistrovství světa 
v Praze a Ostravě na medaili 
jen těsně nedosáhla, Tomáš 
Král je přesvědčen, že 
cenné kovy z šampionátů 
přijdou. A brzy. „Nicméně 
základem úspěchu je kvalitní 
práce s mládeží. Je to naše 
priorita, na kterou se již pět 
let zaměřujeme. A výsledky 
přicházejí,“ tvrdí prezident 
Českého svazu ledního hokeje 
(ČSLH) v rozhovoru pro první 
vydání Hokejových novin.

Po nedávno skončeném MS v hokeji 
jste prohlásil, že největší dík patří fa-
nouškům. Jak s odstupem času hod-
notíte šampionát po sportovní a ekono-
mické stránce?
Na medaili jsme nedosáhli, postup mezi 
čtyři nejlepší však v žádném případě ne-
můžeme hodnotit jako neúspěch. Orga-
nizačně dopadl šampionát na jedničku, 
vytvořili jsme návštěvnický a ekonomický 
rekord, báječná byla atmosféra, kterou 
si všichni pochvalovali. Fascinováni byli 
především tím, jaká atmosféra panovala 
i při utkáních, ve kterých domácí repre-
zentace nenastoupila, což v minulosti 
nebývalo zvykem. Byl to jasný důkaz 
toho, že jsme hokejová země. Finanční 
výsledek šampionátu překonal veškeré 
předpoklady. Zatímco náklady se nám 
podařilo udržet na plánovaných 600 
miliónech Kč, příjmy, na nichž se rozho-
dujícím způsobem podílel prodej vstu-
penek, překročily miliardu a zisk před 
zdaněním dosáhl 450 miliónů korun. 
Přiznám se, že s něčím podobným jsme 
nepočítali. O využití financí nedávno roz-
hodoval výkonný výbor ČSLH. Domluvili 
jsme se, že rozhodující část zisku použi-
jeme na financování mládežnických pro-
gramů, a to jak na reprezentační úrovni, 
tak přímo v klubech. Výrazně ziskový byl 
šampionát také pro veřejné rozpočty, 
kterým přinesl 1,3 miliardy korun.  

Kdy myslíte, že bude ideální termín usi-
lovat o další mistrovství světa?
Šampionát budeme chtít pořádat co 
nejdříve a myslím, že na základě toho 

posledního dokážeme pro kandidaturu 
získat i potřebnou podporu. Na druhé 
straně musíme počítat s tím, že zájem-
ců je mnoho a nejbližší sezóny jsou již 
obsazeny nebo předjednány. Za reálný 
bych proto považoval rok 2023.

Pro reprezentační tým znamenal do-
mácí šampionát již třetí akci v řadě 
po sobě bez medaile. Co vám tedy toto 
mistrovství ukázalo v tomto směru?
Chápu, že pro fanoušky, stejně jako 
pro nás, je puncem úspěchu medaile, 
na druhé straně nemůžeme přehléd-
nout ani skutečnost, že alespoň semi-
finálovou účastí se na posledních dvou 

šampionátech může pochlubit pouze 
naše a ruská reprezentace. I nadále 
patříme mezi nejlepší a jsem přesvěd-
čen, že když se všechno sejde, přijdou 
i medaile. Nesmíme však – především 
v oblasti mládeže – polevit a nesmíme 
se bát ani nových výzev.  

Můžete srovnávat s ostatním světem 
a Evropou, jak si mládežnické týmy 
ČR momentálně stojí a jaký je výhled 
do budoucna?
Rozhodně nemohu tvrdit, že by všech-
no bylo ideální, ale posun je nesporný. 
Před několika lety jsme – možná i pod 
vlivem úspěchů zlaté generace – vý-
chovu mládeže zanedbali. Na světových 
šampionátech jsme hráli o záchranu, 
s velmocemi jsme dostávali příděly, vý-
jimkou nebyly ani neúspěchy s dalšími 
soupeři. V roce 2010 jsme proto za-
hájili desetibodový program, který po-
stupně naplňujeme. Určitě bychom si 
přáli, aby byl pokrok ještě rychlejší, ale 
výsledky se už jasně dostavují. Zlepšuje 
se úspěšnost mládežnických reprezen-
tací ve srovnání s nejsilnějšími soupeři 
– v případě výběru U16 vzrostla z 27 % 
v sezóně 2010/11 na 62 % v sezóně 

2014/15, u výběru U17 z 22 % na 62 % 
a u výběru U18 z 27 % na 50 %. Osm-
náctka vybojovala na mistrovství světa 
2014 historické stříbro, v letech 2013 
a 2014 se vrátila na medailové stupně 
i při prestižním Memoriálu Ivana Hlinky. 
Dvacítka dokázala porazit Kanadu, USA, 
Finsko nebo Rusko, jen na medailový 
úspěch stále čekáme. Po delší době se 
naši hráči výrazněji prosazují také v draf-
tu NHL – v tom posledním jich bylo vy-
bráno jedenáct,  nejvíce v posledních le-
tech. Nechtěl bych ale, aby to vyznělo, že 
jsme se vším spokojeni. Uvědomujeme 
si, že v mládežnických kategoriích zále-
ží i na úrovni toho kterého ročníku a že 

chceme-li uspět, musíme příslušnost 
k nejlepším stabilizovat. Víme, že v tom-
to směru nás čeká ještě spousta práce. 

Podpora mládeže bude v příštích letech 
tedy klíčová. Jaké konkrétní kroky činíte 
v tomto směru?
Projektů realizujeme řadu, zmíním ale-
spoň nejzásadnější. Na reprezentační 
úrovni například program mládežnic-
kých reprezentací, který prošel ve srov-
nání s nedávnou minulostí zásadní 
proměnou. Utkáváme se s nejsilnějšími 
soupeři, nechybí ani přímá konfrontace 
se zámořím. Máme čtrnáct regionál-
ních trenérů, osvědčil se program pro-
fesionálních trenérů mládeže v malých 
klubech, řízených a financovaných pro-
střednictvím ČSLH. Když jsme na jaře 
začínali, pracovalo takových trenérů 
dvaadvacet, do konce roku jich bude 
téměř padesát. Samostatnou kapitolu 
tvoří projekty „Pojď hrát hokej“ a „Hoke-
jová výstroj nejmenším“. Na druhé stra-
ně máme i konkrétní výsledky – počet 
klubů, které obsazují žákovské kategorie, 
vzrostl ze 109 na 124. Žákovský hokej 
se vrátil do sedmnácti měst a počty 
nejmenších hokejistů naznačují, že by 

v nejbližších sezónách mohlo přibýt tři-
náct dalších.

V minulosti sehrály v mládežnickém 
hokeji důležitou roli hokejové třídy, ško-
ly – akademie. Stačí připomenout tu 
litvínovskou, ze které vzešli například 
Reichel, Ručinský, Lang. Chystáte něco 
podobného?
Od roku 2011 realizujeme program 
Akademií ČSLH, Když jsme začína-
li, bylo akademií šest a roční podpora 
představovala 4,8 miliónu Kč. V součas-
nosti již máme akademií třináct a vloni 
jsme je podpořili částkou 16 miliónů Kč. 
I v tomto případě jsou výsledky doloži-

telné – v osmnáctce, která vybojovala 
na mistrovství světa stříbrné medaile, 
bylo patnáct hokejistů, kteří prošli Aka-
demiemi ČSLH.

Jaký je váš názor a pohled na odchody 
mladých hráčů do zahraničí? Zůstat, či 
jít ven?  
V případě nesporných talentů je to indivi-
duální, v mnoha případech odchod hráči 
pomůže, pro některé může cesta vést 
spíš přes domácí klub a reprezentaci. 
I z toho důvodu jsme se vrátili ke smlou-
vě s NHL, kterou naši předchůdci – pře-
devším ke škodě našeho hokeje – v mi-
nulosti ukončili. Chceme ovšem, aby 
i hráči, kteří odejdou dříve, reprezentovali 
na juniorských světových šampionátech. 
V první řadě kvůli prostředkům, které 
na jejich přípravu ve státních reprezen-
tacích vynaložil stát. Víc nás mrzí, že 
odcházejí i hokejisté, kteří v zámoří ne-
prosadí a pro které by byla domácí cesta 
schůdnější a perspektivnější. Počty těch, 
kteří se v zámoří neprosadili a s hokejem 
třeba skončili, jsou alarmující.

Mládežnický hokej v Kanadě, ale třeba 
i v Evropě ve Švédsku má obrovskou zá-

kladnu jak hráčskou tak ekonomickou, 
v Česku jí těžko lze srovnávat například 
s počtem stadionů. Jakou tedy zvolit 
cestu a jak jim konkurovat?
To je široké téma, které se pokusím 
zodpovědět co nejstručněji. Za prvé 
musíme rozšířit základnu, udržet hokej 
v menších městech a klubech, zpřístup-
nit ho talentům z různých sociálních 
skupin. Není náhoda, že většina budou-
cích reprezentantů začínala právě mimo 
kluby nejvyšší soutěže. Za druhé musí-
me mládeži zajistit co nejlepší, hokejově, 
výchovně i lidsky vyspělé trenéry, schop-
né vstřebat, využívat a předávat svěřen-
cům nejmodernější trendy. A za třetí 
– pro ty nejlepší musíme zajistit odpo-
vídající tréninkový a reprezentační pro-
gram, společně s kluby jim musíme na-
bídnout perspektivu, že dostanou šanci 
prosadit se v dospělém profesionálním 
hokeji. 

Tři čtvrtiny příjmů ze šampionátu byly 
ze vstupenek, fanoušci tak mají vý-
razný podíl na tomto úspěchu, i proto 
se jim nyní dostává do rukou zbrusu 
nové první číslo Hokejových novin. Co 
od něj mohou všichni fanoušci i čtená-
ři čekat?
Je logické, že média se věnují přede-
vším vrcholovému hokeji, nejuznáva-
nějším soutěžím a nejvýznamnějším 
reprezentačním turnajům. Čtenářům 
bychom však chtěli nabídnout i pohled 
za kulisy, sondu do mládežnického ho-
keje, do každodenní práce klubů a sva-
zu, pro kterou už na redakčních stra-
nách prostor nezbývá. Myslím, že takový 
pohled může být zajímavý jak pro fa-
noušky, tak pro trenéry a činovníky, kteří 
se hokeji věnují na výkonnostní úrovni, 
stejně jako pro rodiče, jejichž potomci 
s hokejem začínají.

Dalším krokem směrem k veřejnosti 
a hokejovým fandům je nedávné ote-
vření zbrusu nové Síně slávy. V čem je 
jiná oproti té původní a na co se mohou 
návštěvníci těšit?
Chybějící Síň slávy byla velkým dlu-
hem, který měl náš hokej vůči před-
chozím generacím. V roce 2008 se 
ji podařilo ustavit alespoň virtuálně, 
před letošním šampionátem se čle-
nové Síně slávy a fanoušci ledního 
hokeje dočkali i její „kamenné“ podo-
by, inspirované v zahraničí, především 
v Torontu a Curychu. A troufnu si říci, 
že se povedla. V první řadě proto, že 
není jen sbírkou plaket a výjimečných 
memorabilií, ale multimediálně řeše-
nou expozici, připomínající nejslavnější 
osobnosti a okamžiky našeho ledního 
hokeje. Některé nové expozice navíc 
připravujeme. 

Pane prezidente, je něco, co byste chtěl 
na závěr vzkázat mladým hokejistům 
a jejich rodičům nebo fanouškům čes-
kého hokeje?
Fanouškům bych chtěl poděkovat 
za podporu, kterou hokeji poskytují. Vím 
z vlastní zkušenosti, třeba z nedávného 
mistrovství světa, že v zahraničí nám ji zá-
vidí. Stejně tak rodičům patří 
poděkování za to, že 
své potomky, kteří si 
hokej vybrali, pod-
porují. A mladým 
hokejistům přeji, 
aby se jim splnily 
jejich hokejové 
sny.

Přesná a tvrdá střelba, silné ruce. 
To jsou zbraně, které zdobí dvace-
tiletého útočníka Dominika Simo-
na. Vždyť v extralize nastřílel přes 
svůj nízký věk šestadvacet gólů, 
v seniorské reprezentaci pět zá-
sahů a ne náhodou se nyní vydal 
do zámoří, aby oblékl dres slav-
ného klubu NHL Pittsburghu Pen-
guins. A v čem je tajemství sni-
perských schopností sparťanského 
odchovance? V menších brankách 
a speciálním hřišti, které postavil 
jeho tatínek Luděk na zahradě ro-
dinného domu!

Když Luďka Simona před čtyřmi 
lety oslovila jeho manželka Mirka 
s nápadem, aby postavil Dominikovi 
ledovou plochu na zahradě, zhrozil 
se. Vlastní hřiště je velmi náročné 
jak na vybudování, tak i na údržbu. 
Náhodou ale objevil na internetu 
elegantní řešení – syntetický led. 
„Vyklidil jsem celou garáž, všech-
ny věci nanosil do altánu a uvnitř 
instaloval umělou plochu. Strávila 
tam jednu zimu a pak šla na zahra-
du,“ popisuje Luděk Simon.
Od té doby Dominik dřel před do-
mem. Nezřídka se stalo, že vypálil 
i 300 puků denně. Sestřelený krb, 
rozbité okno a dveře do zahrady 
nebo otlučená garážová vrata, to 
byla jen malá daň za progres, kte-
rý mladý útočník udělal. „Razan-
ce střelby, její přesnost nebo větší 
síla v rukou,“ vypočítává Luděk Si-
mon benefity, které jeho syn vyd-
řel na umělém ledu. Ostatně nebyl 
sám – na zahradě svého rodinného 
domu trénovali podobným způso-
bem i další mladí borci aktuálně 
působící v NHL Tomáš Hertl a An-
drej Nestrašil.
Luděk Simon spolu s manželkou 
obětoval kariéře svého syna téměř 
vše. Dokonce Dominikovi připra-
vil speciální branky – svařil je tak, 
aby byly o deset centimetrů kratší. 

„Tenkrát nás vyhecoval Jirka Zelen-
ka, který kluka vedl ve sparťanské 
šestnáctce. Dominik měl období, 
kdy trefoval jen samé tyčky, tak 
si ho dobíral, kdy už dá konečně 
gól.“ A nápad byl na světě. Stačila 
malá úprava brankových konstrukcí 
a puky už o kov nezvonily.
Podpora rodičů nezahrnovala pou-
ze materiální podmínky, ale také 
například životosprávu. O tu se 
zase starala především maminka 
Mirka. „Hodně jsem toho načetla, 
protože v tomto věku a při takové 
zátěži je stravování strašně důleži-
té. Vařila jsem silné slepičí polévky, 
večer po tréninku lososa a v jídel-
níčku nechyběl ani rybí tuk,“ usmívá 
se paní domu.

 Kolik českých týmů vstoupilo do letošního 
ročníku hokejové Ligy mistrů?

A) 5 
B) 6
C) 8

 Kam odešel chytat mistr ligy z Litvínova 
Pavel Francouz?

A) Čeljabinsk
B) Magnitogorsk
C) Vladivostok

 Jak se jmenuje nová expozice  
v Síni slávy českého hokeje, která  
byla otevřena 10. září?

A) Hokejoví rytíři
B) Legendy
C) Ligové dynastie

 Kdo je rekordmanem našeho 
národního týmu v počtu odehraných 
zápasů?

A) Vladimír Martinec
B) Jiří Holík
C) Ivan Hlinka

 Jak se jmenuje cena „Hraj fair“ 
v mládežnickém hokeji?

A) Cena Oldřicha Machače 
B) Cena Jiřího Bubly
C) Cena Františka Pospíšila

 Kdo byl nejlepším střelcem českého 
týmu na pražském MS v hokeji 2015?

A) Vladimír Sobotka
B) Jakub Voráček
C) Jaromír Jágr

Letošní draft? Významný úspěch!
Komentář Slavomíra Lenera

STRANA 2

Kluby dostanou rekordní podporu
ČSLH letos distribuuje výstroj za 18,5 miliónu korun

STRANA 3

Nejbližší program soutěží mládeže
DHL extraliga juniorů, extraliga staršího dorostu

STRANA 4

Věk: 51 let
Pozice: Prezident Českého svazu 
ledního hokeje
Ve funkci od: 2008
Dřívější působení: právník, majitel 
advokátní kanceláře, prezident 
HC Škoda Plzeň (2004-2008)
Zajímavost: Hrál na ligové úrovni 
tenis, v mládí výkonnostně hokej 
a fotbal

Tomáš Král

vizitka

Tomáš Král: Jsme hokejová země

Dominik Simon: ze střelnice na zahradě až do NHL

Hokejový kvíz

Diskutuje Tomáš Král s Jaromírem Jágrem nad jeho budoucností v národním týmu? Foto: Archiv
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DHL EXTRALIGA JUNIORŮ
1. ČÁST

5. KOLO čtvrtek 17. 9. 2015
HC Dukla Jihlava : HC PSG Zlín

HC Kometa Group, o.s. : HC Olomouc
HC Oceláři Třinec : HC Vítkovice Steel

Mountfield HK, a.s. : HC Dynamo  
Pardubice

Bílí Tygři Liberec : HC Motor  
České Budějovice

HC Sparta Praha : BK Mladá Boleslav
HC Energie K. Vary : HC Slavia Praha

HC Plzeň 1929 : HC Litvínov
Rytíři Kladno : Piráti Chomutov

6. KOLO sobota 19. 9. 2015
HC Oceláři Třinec : HC PSG Zlín
HC Vítkovice Steel : HC Kometa Group, o.s.

HC Olomouc : HC Dukla Jihlava

HC Sparta Praha : HC Dynamo  
Pardubice

BK Mladá Boleslav : Bílí Tygři Liberec
HC Motor  

České Budějovice : Mountfield HK, a.s.

Rytíři Kladno : HC Slavia Praha
Piráti Chomutov : HC Plzeň 1929

HC Litvínov : HC Energie K. Vary
7. KOLO čtvrtek 24. 9. 2015

HC PSG Zlín : HC Olomouc
HC Kometa Group, o.s. : HC Oceláři Třinec

HC Dukla Jihlava : HC Vítkovice Steel
HC Dynamo  

Pardubice : HC Motor  
České Budějovice

Bílí Tygři Liberec : HC Sparta Praha
Mountfield HK, a.s. : BK Mladá Boleslav

HC Slavia Praha : HC Litvínov
HC Plzeň 1929 : Rytíři Kladno

 HC Energie K. Vary : Piráti Chomutov
8. KOLO sobota 26. 9. 2015

HC Vítkovice Steel : HC PSG Zlín
HC Dukla Jihlava : HC Kometa Group, o.s.
HC Oceláři Třinec : HC Olomouc

BK Mladá Boleslav : HC Dynamo  
Pardubice

Mountfield HK, a.s. : Bílí Tygři Liberec

HC Sparta Praha : HC Motor  
České Budějovice

Piráti Chomutov : HC Slavia Praha
HC Energie K. Vary : HC Plzeň 1929

Rytíři Kladno : HC Litvínov
9. KOLO čtvrtek 1. 10. 2015

HC Kometa Group, o.s. : HC PSG Zlín
HC Olomouc : HC Vítkovice Steel

HC Oceláři Třinec : HC Dukla Jihlava

Bílí Tygři Liberec : HC Dynamo  
Pardubice

HC Motor  
České Budějovice : BK Mladá Boleslav

HC Sparta Praha : Mountfield HK, a.s.
HC Plzeň 1929 : HC Slavia Praha

HC Litvínov : Piráti Chomutov
Rytíři Kladno : HC Energie K. Vary

10. KOLO sobota 3. 10. 2015
HC PSG Zlín : HC Dukla Jihlava
HC Olomouc : HC Kometa Group, o.s.

HC Vítkovice Steel : HC Oceláři Třinec
HC Dynamo  

Pardubice : Mountfield HK, a.s.

HC Motor  
České Budějovice : Bílí Tygři Liberec

BK Mladá Boleslav : HC Sparta Praha
HC Slavia Praha : HC Energie K. Vary

HC Litvínov : HC Plzeň 1929
Piráti Chomutov : Rytíři Kladno

11. KOLO pátek 9. 10. 2015
HC PSG Zlín : HC Dukla Jihlava
HC Olomouc : HC Kometa Group, o.s.

HC Vítkovice Steel : HC Oceláři Třinec
HC Dynamo  

Pardubice : Mountfield HK, a.s.

HC Motor  
České Budějovice : Bílí Tygři Liberec

BK Mladá Boleslav : HC Sparta Praha
HC Slavia Praha : HC Energie K. Vary

HC Litvínov : HC Plzeň 1929
Piráti Chomutov : Rytíři Kladno
12. KOLO sobota 10. 10. 2015

Rytíři Kladno : HC Kometa Group, o.s.
HC Slavia Praha : HC Dukla Jihlava
Piráti Chomutov : HC PSG Zlín

HC Litvínov : HC Olomouc
HC Sparta Praha : HC Oceláři Třinec

HC Motor  
České Budějovice : HC Vítkovice Steel

Mountfield HK, a.s. : BK Mladá Boleslav
HC Dynamo  

Pardubice : Bílí Tygři Liberec

HC Plzeň 1929 : HC Energie K. Vary

EXTRALIGA STARŠÍHO DOROSTU
1. ČÁST

5. KOLO pátek 18. 9. 2015

HC Energie K. Vary : HC Motor  
České Budějovice

HC Plzeň 1929 : HC Slavia Praha
Piráti Chomutov : HC Sparta Praha

Rytíři Kladno : HC Litvínov
HC Kometa Group, o.s. : BK Havlíčkův Brod

Dynamo Pardubice : Mountfield HK a.s.
HC Dukla Jihlava : Bílí Tygři Liberec
HC Letci Letňany : BK Mladá Boleslav

HC Vítkovice Steel : HC Slezan Opava

HC Olomouc : HC PSG Zlín
HC AZ Havířov 2010 : HC Oceláři Třinec

HC RT Torax Poruba : Valašský  
hokejový klub

6. KOLO sobota 19. 9. 2015
HC Motor  

České Budějovice : HC Litvínov

HC Sparta Praha : Rytíři Kladno
HC Slavia Praha : Piráti Chomutov

HC Energie K. Vary : HC Plzeň 1929
BK Havlíčkův Brod : BK Mladá Boleslav

Bílí Tygři Liberec : HC Letci Letňany
Mountfield HK a.s. : HC Dukla Jihlava

HC Kometa Group, o.s. : Dynamo Pardubice

HC Slezan Opava : Valašský  
hokejový klub

HC Oceláři Třinec : HC RT Torax Poruba
HC PSG Zlín : HC AZ Havířov 2010

HC Vítkovice Steel : HC Olomouc
7. KOLO pátek 25. 9. 2015

HC Plzeň 1929 : HC Motor  
České Budějovice

Piráti Chomutov : HC Energie K. Vary
Rytíři Kladno : HC Slavia Praha
HC Litvínov : HC Sparta Praha

Dynamo Pardubice : BK Havlíčkův Brod
HC Dukla Jihlava : HC Kometa Group, o.s.
HC Letci Letňany : Mountfield HK a.s.

BK Mladá Boleslav : Bílí Tygři Liberec
HC Olomouc : HC Slezan Opava

HC AZ Havířov 2010 : HC Vítkovice Steel
HC RT Torax Poruba : HC PSG Zlín

Valašský  
hokejový klub : HC Oceláři Třinec

8. KOLO sobota 26. 9. 2015
HC Motor  

České Budějovice : HC Sparta Praha

HC Litvínov : HC Slavia Praha
Rytíři Kladno : HC Energie K. Vary

Piráti Chomutov : HC Plzeň 1929
BK Havlíčkův Brod : Bílí Tygři Liberec
BK Mladá Boleslav : Mountfield HK a.s.
HC Letci Letňany : HC Kometa Group, o.s.
HC Dukla Jihlava : Dynamo Pardubice
HC Slezan Opava : HC Oceláři Třinec

Valašský  
hokejový klub : HC PSG Zlín

HC RT Torax Poruba : HC Vítkovice Steel
HC AZ Havířov 2010 : HC Olomouc

9. KOLO pátek 2. 10. 2015

Piráti Chomutov : HC Motor  
České Budějovice

HC Plzeň 1929 : Rytíři Kladno
HC Energie K. Vary : HC Litvínov

HC Slavia Praha : HC Sparta Praha
HC Dukla Jihlava : BK Havlíčkův Brod

HC Dynamo  
Pardubice : HC Letci Letňany

HC Kometa Group, o.s. : BK Mladá Boleslav
Mountfield HK a.s. : Bílí Tygři Liberec

HC AZ Havířov 2010 : HC Slezan Opava
HC Olomouc : HC RT Torax Poruba

HC Vítkovice Steel : Valašský  
hokejový klub

HC PSG Zlín : HC Oceláři Třinec
10. KOLO sobota 3. 10. 2015

HC Motor  
České Budějovice : HC Slavia Praha

HC Sparta Praha : HC Energie K. Vary
HC Litvínov : HC Plzeň 1929

Rytíři Kladno : Piráti Chomutov
BK Havlíčkův Brod : Mountfield HK a.s.

Bílí Tygři Liberec : HC Kometa Group, o.s.

BK Mladá Boleslav : HC Dynamo  
Pardubice

HC Letci Letňany : HC Dukla Jihlava
HC Slezan Opava : HC PSG Zlín
HC Oceláři Třinec : HC Vítkovice Steel

Valašský  
hokejový klub : HC Olomouc

HC RT Torax Poruba : HC AZ Havířov 2010
11. KOLO pátek 9. 10. 2015

Rytíři Kladno : HC Motor  
České Budějovice

Piráti Chomutov : HC Litvínov
HC Plzeň 1929 : HC Sparta Praha

HC Energie K. Vary : HC Slavia Praha
HC Letci Letňany : BK Havlíčkův Brod
HC Dukla Jihlava : BK Mladá Boleslav

HC Dynamo Pardubice : Bílí Tygři Liberec
HC Kometa Group, o.s. : Mountfield HK a.s.
HC RT Torax Poruba : HC Slezan Opava

HC AZ Havířov 2010 : Valašský  
hokejový klub

HC Olomouc : HC Oceláři Třinec
HC Vítkovice Steel : HC PSG Zlín

12. KOLO sobota 10. 10. 2015
HC Motor  

České Budějovice : HC Energie K. Vary

HC Slavia Praha : HC Plzeň 1929
HC Sparta Praha : Piráti Chomutov

HC Litvínov : Rytíři Kladno
BK Havlíčkův Brod : HC Kometa Group, o.s.
Mountfield HK a.s. : HC Dynamo Pardubice

Bílí Tygři Liberec : HC Dukla Jihlava
BK Mladá Boleslav : HC Letci Letňany
HC Slezan Opava : HC Vítkovice Steel

HC PSG Zlín : HC Olomouc
HC Oceláři Třinec : HC AZ Havířov 2010

Valašský  
hokejový klub : HC RT Torax Poruba

Také jste pro své malé hokejisty 
či hokejistky realizovali něja-
ký hokejový nápad, zlepšovák 
či neobyčejnou tréninkovou 

metodu? Své nápady a vyná-
lezy spolu s fotografiemi nám 

můžete zasílat na e-mail  
hokejovenapady@czehockey.cz

Ten  
nejzajímavější 
každý měsíc  
zveřejníme.

DHL Extraliga juniorů 
Hradec Králové : PardubiceTip na zapas

Hradec Králové proti Pardu-
bicím, derby, které má vždy říz 
ve všech věkových kategoriích. 
A právě dva východočeské riva-
ly svedl los DHL Extraligy juni-
orů do utkání 5. kola (17. září), 
o dva týdny později se pak střet-
nou v 10. kole na hřišti Pardubic 
(3. října). Hradec je nováčkem 
nejvyšší soutěže, po dlou-
hé době tak diváci uvidí derby 
i v této kategorii. A jak vzájem-
né bitvy hodnotí slavní patrioti 
obou táborů – Martin Hosták 
na hradecké straně a Vladimír 
Martinec na té pardubické?

Martin Hosták
„Kluci už odma-
lička vědí, že 
duel proti Par-
dubicím není 

normální zápas, 
že jde pokaždé 

o vyhecované derby. 
Jsme nováček soutěže, uvidíme, jak 
se s tím kluci popasují. Já ale pevně 

věřím, že to zvládnou, proto-
že tým je plný šikovných 

kluků, kteří za sebou 
mají úspěšné sezo-
ny, především roč-
ník 1997.“

Vladimír Martinec
„Derby v každém 
směru, ke kterému 
samozřejmě patří 
velké emoce. Kluci 
se mezi sebou zna-
jí, hecují se už před 
zápasem a také trenéři 
je speciálně burcují. Na druhou stranu 
je důležité, aby to nepřerostlo určitou 
sportovní mez. Jsem Pardubičák, pra-
cuji tady, moje sympatie jsou zcela jasné 
– na zápasy se přijdu podívat a věřím, 
že vyhrajeme. Pardubice hrají extrali-
gu juniorů od nepaměti, Hradec je no-
váčkem, takže rozhodnou zkušenosti.“

Dominik Simon na speciální „střelnici“ na zahradě rodinného domu.  
Ve výřezu otec Luděk. Foto: Archiv Luďka Simona
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4 HOKEJOVÉ NOVINY

INFORMAČNÍ PŘÍLOHA ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2015

Vydává PRO – HOCKEY Cz., s.r.o.
IČ 25062689, DIČ CZ26062689

Redakce novin: 
hokejovenoviny@czehockey.czHARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9  



Nová Síň slávy 
českého Hokeje

10. září byla pro veřejnost otevře-
na nová expozice s názvem Ligo-
vé dynastie. V rámci této expozice 

je možné shlédnout všech 7 týmů 
české hokejové historie, které do-
kázaly získat 6 a více mistrovských 
titulů – těšit se tak můžete na týmy: 
Dukla Jihlava, Kometa Brno, Sparta 
Praha, Kladno, Pardubice, LTC Pra-
ha a Vsetín.
Hlavním motivem vzniku „kamenné“ 
síně slávy českého hokeje je pre-
zentace úspěchů dosažených jed-
nak na mezinárodní scéně a jednak 
v domácích soutěžích, a to od roku 
1908 až po současnost, se zamě-
řením jak na úspěchy kolektivní, tak 
na úspěchy individuální. Nosným 
pilířem je prezentace členů Síně 
slávy, ocenění a připomenutí jejich 
profesní kariéry a jejich přínosu pro 
český hokej.
Kompletně nová Síň slávy je otevře-
na pro veřejnost denně od 10:00 – 
21:00 hod, ve zvýšeném přízemí ob-
chodního domu Galerie Harfa, vedle 
O2 Arény, adresa:  Českomoravská 
2420/15, Praha 9, Libeň.

Více informací na 
www.sinslavycslh.cz 

Hradec Králové se 
zařadil mezi elitu
Třináctým klubem, jenž získal status 
akademie, se stal Mountfield Hra-
dec Králové. Cílem projektu, který 
spustil Český svaz ledního hokeje 
(ČSLH) v roce 2011, je zabezpečit 
kvalitní přípravu mladým hokejistům 
v jednotlivých regionech. „Co se týká 
tréninkových podmínek, rádi bychom 
se dostali na úroveň zemí jako jsou 
Finsko, Švédsko nebo i Spojené stá-
ty a Kanada,“ říká autor a vedoucí 
projektu hokejových akademií Miro-
slav Přerost.
Zbrusu nová hokejová akademie 
nabídne talentům z východních 
Čech především kvalitní trénink, 
odpovídající vybavení a optimální 
spojení mezi sportem a vzdělává-
ním. „A také optimální mezinárodní 
program. Aby hráči měli možnost 
poznat, jak to funguje v zahraničí, 
aby poznali jiný přístup. Což je pak 
pro ně cenná zpětná vazba,“ dodal 
Miroslav Přerost.

Šestnáctka 
v Salcburku: stříbro!
Výborný dojem zanechala repre-
zentační šestnáctka na turnaji Red-
Bull Hockey Rookies Cupu, který 
se hrál na konci srpna v Salcburku. 
V prvním zápase čeští hokejisté 
smetli Slováky 9:2, poté si poradili 
i s domácím Rakouskem. “Máme 
za sebou povedený turnaj, zvlášť 
z toho důvodu, že to byla první akce 
s novým realizačním týmem i s no-
vými hráči. Před prvním zápasem 
jsme měli velká očekávání, jak bude 
vypadat, a chtěl bych vyzdvihnout 
obrovské nasazení, chuť a kvali-
tu, kterou kluci v utkání předvedli,“ 
hodnotil trenér šestnáctky Petr Ha-
ken.
V boji o první místo Češi nakonec 
podlehli Rusku 1:3, byť po první tře-
tině vedli 1:0. „Rusové měli ze všech 
účastníků nejlepší tým, přesto je 
škoda, že se nám nepodařilo je po-
razit. Nicméně zápas měl vysokou 
kvalitu,“ popisoval kouč.

aktuality

Slavomír Lener
Šéftrenér Českého svazu 

ledního hokeje  
a manažer reprezentace A

Výsledky draftu jsou vždy jedním 
z hlavních ukazatelů úspěšnosti 
práce s mládeží. Svazu se vyplácí, že 
má mnohem širší reprezentační pro-
gram, který se už odráží i v konkrét-
ních úspěších, například ve stříbrné 
medaili na loňském mistrovství světa 
osmnáctek. 
Ostatně procentuální úspěšnost čes-
ké šestnáctky, sedmnáctky a osm-
náctky v soubojích s Kanadou, USA, 
Ruskem, Švédskem a Švýcarskem 
vzrostla za posledních pět let z 27 
na 62 procent.
Tímto způsobem se vyplácejí fi-
nanční prostředky, které do mládeže 
ČSLH investuje. Jenom podpora 
hokejových akademií vzrostla za po-
sledních pět let čtyřikrát a v dalších 
letech se bude ještě dále zvyšovat.
A právě počet hráčů na draftu je 
jedním z ukazatelů úspěšnosti této 
cesty. První draft proběhl v roce 

1963 v Montrealu, ale média si ho 
začala všímat až o dvacet let poz-
ději – poprvé byl přenášen v televizi 
v roce 1984. K další výrazné změně 
došlo před deseti lety, kdy si kluby 
vybírají v omezeném počtu kol. 
Draftem nyní projde pouze 211 hráčů 
a právě za těchto deset let máme 
letos nejlepší výsledky.
Jedenáct Čechů na draftu, v prvním 
kole dva – šestý Pavel Zacha a tři-
náctý Jakub Zbořil, to je významný 
úspěch, který navázal na loňské 
umístění Petra Vrány a Davida Pastr-
ňáka v prvním kole.  
Důležité je, že osm hráčů z letošní 
jedenáctky bylo z evropských soutěží 
a ze zbylých tří, kteří působí v zá-
moří, byli dva v Kanadě pouze rok. 
Deset hráčů de facto přišlo z našich 
soutěží.
Dalším pozitivním zjištěním je 
skutečnost, že všichni draftovaní 

čeští hráči šli jinou cestou. Někdo 
více individuální, jiný čistě klubovou. 
Nicméně je potřeba zdůraznit, že 
k dosažení takového úspěchu je 
vždy určitě potřeba výrazná podpora 
klubu, klubových trenérů, kvalitních 
spoluhráčů a soupeřů na straně 
jedné a zaujetí, důslednost a anga-
žovanost ze strany rodičů na straně 
druhé. 
Fakt, že si kluby NHL letos zamluvily 
hned čtyři české gólmany, není zase 
takovým překvapením. Jde o trend, 
který se opírá o kombinaci nových 
svazových programů, působení 
profesionálního trenéra na svazu, 
ale hlavně o práci klubových trenérů 
a klubových koučů brankářů. V po-
sledních pěti letech jsme nastolili linii, 
která si vzala to lepší ze švédských 
a finských programů, jejichž gólmani 
teď dominují v NHL. V tomto směru 
se udělalo hodně práce a efekt byl 

prakticky okamžitý. A o všechny tyto 
draftované brankáře je velký zájem 
a dá se říci, že všichni hned okamži-
tě odcházejí do zámoří.
Umístění na draftu bývá dobrým 
předpokladem toho, že se hoke-
jisté dostanou buď do NHL, nebo 
do reprezentačního áčka. Ale teď 
čeká draftované kluky nejdůležitější 
životní období. Příští a přespříští rok 
se rozhoduje o tom, jestli s týmem 
NHL podepíšou smlouvu, anebo 
uspějí i jinde v profesionálním hokeji. 
Což je nesmírně obtížné a záleží 
především na konkrétním hráči, 
jestli dokáže ještě tréninkově přidat, 
nadále rozvíjet své silné stránky 
i zapracovat na nedostatcích, jakou 
pozornost věnuje životosprávě, nebo 
zda do nového týmu svým herním 
projevem i například charakterově 
zapadne. Faktorů, které rozhodnou 
o budoucím úspěchu, je nesčíslně.

Letošní draft? Významný úspěch!

Jak vidí letošní  
draft odborníci

Ivan Hlinka Memorial Cup
Byť program výrazné podpory mlá-
deže ze strany ČSLH má za sebou už 
téměř celou pětiletku, na svazové ex-
perty, trenéry a především klubové tre-
néry čeká ještě hodně práce. Je třeba 
nastolit řadu dalších aktivit, abychom 
se stali stabilním členem TOP 6 hoke-
jových velmocí.
Úspěch českých mladíků při letošním 
draftu NHL je podle renomovaných 
skautů jedním z výsledků kvalitní prá-
ce s mládeží:

„To, co se na svazu dokázalo během 
posledních pěti let, je něco neuvěřitel-
ného. Ukázalo se, že osmnáctka může 
hrát s kýmkoli. Ještě před pěti lety 
jsme měli za cíl neprohrát se Švýcary 
a nedostat od Kanady desítku. Teď už 
kluci předběhli Švýcary a proti Kanadě 
hrají relativně vyrovnaná klání.“
Jiří Fischer, ředitel hráčského rozvoje, 
Detroit Red Wings (NHL)

„Češi jsou zpět mezi mládežnickou 
špičkou a mají dost zajímavých talen-
tů pro draft.“
Inge Hammarström, evropský skaut, 
Vancouver Canucks, NHL

„V předchozích dvou letech jsme ko-
nečně zase začali produkovat kvalitní 
hráče v útoku a v brance, teď navíc 
máme v osmnáctce tři až čtyři kvalitní 
beky pro příští draft, což je nejžáda-
nější zboží.“
Václav Burda, evropský scout, Ottawa 
Senators (NHL)

„Máme teď několik dobrých roční-
ků pro draft nejen v tomto roce, ale 
i do budoucna, především obránce.“
Pavel Routa, evropský skaut, Minneso-
ta Wild (NHL)

Letos v srpnu se za účasti 
top mládežnických týmů 
z celého světa uskutečnil 
jubilejní 25. ročník 
Memoriálu Ivana Hlinky.

Ivan Hlinka Memorial Cup, jak je 
celý název tohoto turna-

je od r.  2012, se již 
počtrnácté konal 

ve formátu, kdy 
jednu skupinu 
odehrály mlá-
dežnické repre-
zentace na jižní 
Moravě (z toho 

podvanácté v Břeclavi) a druhou 
na Slovensku. Letošní ročník byl vý-

jimečný opět především z hlediska 
možnosti vidět na vlastní oči vy-
cházející hvězdy nejen českého, ale 
i světového hokeje. Poprvé odvysílala 
více přímých přenosů z Memoriálu 
Ivana Hlinky také Česká televize.
Ivan Hlinka Memorial Cup navazuje 
na Světový pohár juniorů či Paci-
fický pohár, pořádaný od roku 1991 
v Japonsku. Od roku 1997 probí-
há v České republice a na Sloven-
sku, jméno legendárního hokejisty 
a trenéra Ivana Hlinky nese od roku 
2004.
Nejúspěšnějším účastníkem turnaje 
je Kanada s devatenácti prvenstvími. 
Ta letos zvítězila již po osmé v řadě. 
Třikrát v historii zvítězilo Rusko, resp. 
Sovětský svaz, jednou hokejisté Spo-
jených států a Švédska.
Memoriál Ivana Hlinky, kterého se 
účastní hráči do osmnácti let, je pres-

tižní přehlídkou hokejových talentů 
z Evropy a zámoří. Jeho tradičními 
účastníky jsou celky České republi-
ky, Finska, Kanady, Ruska, Slovenska, 
Švédska, Švýcarska a USA. V minu-
losti se na turnaji představily hvězdy 
jako například Sidney Crosby, Jo-
nathan Toews, Jevgenij Malkin nebo 
Steven Stamkos. 

Rekordní počet diváků, 
rekordní zisk. Letošní mist-
rovství světa v Česku nebylo 
jen o úchvatném čtvrtfiná-
lovém utkání českého týmu 
s výběrem Finska, který 
režíroval nejužitečnější hráč 
turnaje Jaromír Jágr, ale 
také o vynikajícím zvládnutí 
organizace turnaje. Šampi-
onát přinesl nečekaný zisk 
ve výši 450 miliónů korun, 
z nichž většinu prostředků 
hodlá Český svaz ledního 
hokeje (ČSLH) investovat 
do mládeže.

Turnaj, který je po logistické stránce 
precizně zrealizován, lidé plní ochozy 
a pořadatelská města a areály kolem 
stadionů praskají ve švech každý den 
po celý průběh turnaje, to je přesně 
ten stav, který by si každá hostitelská 
země chtěla prožít. Ne každé zemi 
se to ovšem poštěstí. České repub-
lice se to povedlo nejlépe ze všech 
pořadatelských států v historii. 450 
milionů korun, to je rekordní zisk, 
který Český svaz ledního hokeje utržil 
v souvislosti s pořádáním mistrovství 
světa v hokeji 2015. Co se s těmito 
prostředky stane?
Významnou část odvede svaz na da-
ních do stání pokladny, o využití 
zbývajících prostředků nedávno roz-
hodoval výkonný výbor ČSLH. „Ten 
ustanovil, že většinovou část zisku 
použije na financování mládežnic-
kých programů, a to jak na repre-
zentační úrovni, tak přímo v klubech. 
Prostředky přitom budeme čerpat 
tak, aby z nich mohl rozvojové pro-
gramy financovat s výhledem přinej-
menším do roku 2020. Menší část 
výnosů pak využijeme i na některé 

další projekty, jako například na Síň 
slávy českého hokeje,“ vysvětluje To-
máš Král, prezident ČSLH. 
V roce 2008 překračovala zadluže-
nost ČSLH 45 miliónů Kč a investi-
ce do mládeže činily 47 miliónů Kč. 
Od roku 2009 hospodaří svaz se 
ziskem a výdaje na mládež vzrostly 
v roce 2014 na 85 miliónů Kč. Vzhle-
dem k finančnímu výsledku mistrov-
ství může nyní mládežnické progra-
my ještě rozšířit a částka, kterou tak 
bude svaz mládež podporovat, bude 
ve srovnání s nedávnou minulostí 
více než dvojnásobná. „Část poputu-
je na juniorské reprezentační výběry, 
část na výchovu mládeže v klubech. 
Kritéria, podle kterých budou jed-
notlivé projekty financovány, se různí 

– například výstroj pro začínající ho-
kejisty bude distribuována paušálně, 
prostředky na odměny trenérů pak 
podle počtu mládežnických družstev 
a jejich výkonnosti, tj. úrovně soutěží, 
v nichž nastupují,“ dodal Tomáš Král.
Nad rámec zmíněných programů 
navíc bude mezi kluby, které se mlá-
deži věnují, rozděleno do konce le-
tošního roku 60 miliónů korun, o je-
jichž využití rozhodnou samy.
Na vynikajícím ekonomickém vý-
sledku letošního šampionátu mají 
největší podíl především fanoušci. 
Do arén v Praze a Ostravě jich dora-
zilo 741 690. Další rekord.
Stejně důležitým aspektem je spo-
lečensko-kulturní přínos. Fakta? 160 
– v tolika zemích se MS z České 

republiky vysílalo. Více než 1 miliar-
da – tolik lidí sledovalo šampionát 
po celém světě prostřednictvím te-
levizních přenosů.  1,3 miliardy Kč 
– tolik peněz vygeneroval šampionát 
pro veřejné rozpočty, ze kterých pro-
fituje nejen stát, ale i kraje a obce. 
S pořádáním akce takového formátu, 
je spojen také jeden důležitý pojem. 
Prestiž. A když předseda Meziná-
rodní hokejové federace René Fasel 
po šampionátu prohlásil, že to byl 
nejlépe zorganizovaný turnaj, jaký 
za posledních 20 let pamatuje, do-
stalo se nejen organizačnímu výboru 
MS v hokeji, ale celé hokejové zemi 
snad ještě většího zadostiučinění 
a uznání, než když byly známy eko-
nomické výsledky turnaje.

Helmy, brusle, hole, 
brankářské sety. Materiální 
podpora v celkové hodnotě 
18,5 milionu korun letos 
zamíří z kasy Českého 
svazu ledního hokeje 
(ČSLH) do 146 hokejových 
klubů. Cíl je jasný: přilákat 
k hokeji co nejvíce dětí.

„V rámci rozvoje výchovy mláde-
že nám nejde pouze o výkonnostní 
aspekty, ze kterých by v budoucnu 
profitovalo například národní muž-
stvo. Důležité je také dětem nabíd-
nout efektivní a atraktivní náplň vol-
ného času, která bude rozvíjet i jejich 
osobnost a hodnotový systém,“ říká 
Milan Hnilička, ředitel oddělení roz-
voje hokeje ČSLH.
Bývalý vynikající gólman a olympij-
ský šampion z Nagana je ve funkci 
od července letošního roku a na jeho 
bedrech je především posílení práce 
s mládeží. Zároveň se však už setkal 
s předsudky, které rodiče od mož-
nosti dát svého potomka na hokej 
odrazují. „Zaregistroval jsem názory, 
že hokej je nákladný sport. Ale to už 
dnes není úplně pravda, už jen kvůli 
výši podpory, jakou i těm nejmenším 
hokejistům poskytují kluby a svaz,“ 
tvrdí Milan Hnilička.
V letošním roce zamíří do každé-
ho ze 146 českých klubů materiální 
výstroj v hodnotě přibližně 130 000 
korun. Nejmenší hokejisté se tak 
mohou těšit na kompletní brankář-
skou výstroj, hráčské sety, helmy, 
brusle a hole. Celková letošní dotace 

ze strany ČSLH dosahuje částky 18,5 
milionu. „Ta suma se každým rokem 
zvyšuje. Zatímco před pěti lety šla 
do klubů výstroj za 1,7 miliónu, letos 
to je více než desetinásobek,“ dodává 
Milan Hnilička.
Kluby tak mají možnost poskytnout 
dětem šanci se s hokejem sezná-
mit, aniž by rodiče museli pořizovat 
nákladnou výstroj. Stačí přivést své-

ho potomka na stadion a klub se již 
postará nejen o program, ale také 
o podmínky k tréninku. A ani poz-
dější investice nejsou nijak závratné, 
pohybují se na podobné výši jako 
u ostatních činností. 
A jak vypadá situace okolo náborů 
dětí v praxi? „V letošním roce roz-
jíždíme zkušební projekt, do které-
ho jsme investovali na naše poměry 

nemalé prostředky. Chceme oslovit 
děti jak napřímo, tak i se více zapo-
jit do dění ve školkách a na prvním 
stupni základních škol. Například tím, 
že pro ně pořádáme bruslení pod 
vedením zkušených trenérů,“ popi-
suje Jan Fišera, hlavní trenér juniorů 
HC Stadion Litoměřice.
Litoměřický projekt se opírá také 
o podporu města a Českého svazu 
ledního hokeje. „ČSLH v posled-
ních letech výrazně zvýšil investi-
ce do všech klubů, nejen do těch 
větších. Dostali jsme hráčské sety, 

brankářskou výstroj, hole, brusle. 
Další aktivitou svazu je zřízení re-
gionálních trenérů, kteří organizují 
debaty s kolegy z ostatních klu-
bů. A v neposlední řadě máme 
od ČSLH k dispozici metodické 
náborové příručky nebo plakáty,“ 
konstatuje Jan Fišera.
Právě propagační a metodické ma-
teriály určené k tisku, ale také pro 

videoklip míří ke klubům prostřed-
nictvím projektu Pojď hrát hokej, 
jenž připravili trenéři na sportovním 
oddělení Českého svazu ledního ho-
keje. Pro veřejnost zase slouží webo-
vá stránka pojdhrathokej.cz, která 
dětem zkracuje cestu na hokejové 
stadiony. Prostřednictvím interaktivní 
mapy nabízí nejbližší možnost, kde 
si navléknout brusle a vyrazit na led, 
nebo poskytuje praktické informace 
o prvních hokejových krůčcích.
Český svaz ledního hokeje zároveň 
míří přímo k dětem a jejich rodičům, 

a to například spoluprací s festiva-
lem sportu s názvem Sporťáček. Le-
tošní projekt zahrnuje pět jednoden-
ních akcí v krajských městech – Zlíně 
(29. května), Českých Budějovicích 
(29. srpna), Praze (5. září), Brně (12. 
září) a v Plzni (19. září).
Sporťáček se od jiných podobných 
festivalů sportu pro děti liší mimo jiné 
tím, že se zaměřuje čistě na sport a in-

formace sportovních svazů a oddílů 
doplňuje o důležité informace odbor-
níků ze sportovní branže. A projekt má 
úspěch – ve Zlíně nalákal téměř dva-
náct tisíc nejmenších. „Se Sporťáčkem 
jsme začali spolupracovat 
letos, příští rok pak 
naši účast ještě ze-
sílíme,“ tvrdí Milan 
Hnilička, který se 
vybraných fes-
tivalových za-
stávek osobně 
zúčastnil.

Český hokej na MS vydělal. Většinu zisku investuje do mládeže

Hokej už mezi nejnákladnější sporty nepatří. I díky podpoře ČSLH

Na mistrovství světa nezazářil jen Jaromír Jágr, ale také čeští fanoušci i organizátoři turnaje Foto: ČSLH

Náborová kampaň se zaměřila hlavně na ty nejmenší

Hokejove stripky

   

Materiální investice  
ČSLH do klubů

2015  18,5 milionu

Přezdívaný „Dlouhej“ nebo také „Šéf“. 
Je jednou z nejzářivějších hvězd historie 
českého hokeje. Do paměti se všem 
fanouškům vryl svým osobitým stylem 
a přirozeným respektem, díky kterému 
dovedl českou reprezentaci ke zlatu 
na olympijském turnaji v Naganu 1998, 
přezdívanému „Turnaj století“.
Jako hráč vybojoval Ivan Hlinka tři tituly 
mistra světa v letech 1972, 1976 a 1977, 
olympijské stříbro v roce 1976 a bronz 
v roce 1972. V roce 1976 hrál ve finále 
Kanadského poháru. Dres národního 
mužstva oblékl v 256 utkáních, v nich 

vstřelil 123 branek, v letech 1977-1980 
byl kapitánem reprezentace. Na klubo-
vé úrovni nastupoval za Litvínov, Duklu 
Trenčín, Vancouver Canucks a EV Zug. 
V nejvyšší domácí soutěži sehrál 525 
utkání a vstřelil 342 branek, v roce 1978 
se stal vítězem ankety Zlatá hokejka.
Po smrti legendárního hokejového mága 
zřídil Český svaz ledního hokeje na jeho 
památku Nadační fond Ivana Hlinky, 
který od roku 2005 poskytuje podporu 
a pomoc bývalým hokejistům a činov-
níkům, kteří se ocitli v obtížné životní 
situaci.

Ivan Hlinka

vizitka

komentar
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MS V ČÍSLECH

Foto: ČSLH

Mladí Kanaďané slaví triumf na Memoriálu Ivana Hlinky Foto: ČSLH

2010 1,7 milionu

2011 7,1 milionu

2012 6,4 milionu

2013 7,1 milionu

2014 8,5 milionu
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