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Úspěšný Týden hokeje

Klíma pomůže střelcům

Ocenění pro juniory a dorostence

Na náborovou akci přišly v září přes čtyři tisíce dětí

Bývalý reprezentant se vrátil do Česka

ČSLH vyhlašuje nejlepší hráče měsíce

STRANY 2–3

STRANA 4

Při výchově mladých hokejistů je
klíčová důslednost

JAN ČALOUN zapózoval
se syny Matyášem
a Lukášem pro článek
na webu Bezfrazi.cz.
Foto: Jana Mensatorová/
www.bezfrazi.cz

Býval vyhlášeným kanonýrem, pyšní se zlatem z naganské olympiády
i titulem mistra světa. Teď Jan Čaloun předává své zkušenosti mladým
hokejistům v rodném Ústí nad Labem. „Člověku dělá radost, když vidí,
že to, co klukům říká, přináší úspěchy,“ pochvaluje si.

Foto: www.slovanusti.cz

Věděl jste už během kariéry, že se po jejím konci budete věnovat trenéřině?
Člověk samozřejmě přemýšlí, co bude dělat, až
s hraním skončí, nebo co se může stát, kdyby třeba
musel skončit ze dne na den. Takže variantu s trenéřinou jsem měl v hlavě. Nicméně když ten okamžik skutečně přišel, nebylo vůbec tak jednoduché se rozhodnout, co dál. Chvilku jsem pracoval
jako instruktor golfu, udělal jsem si na to kurz, ale
pak jsem si řekl: Vždyť od čtyř let dělám hokej, chci

Jan Čaloun
• Narozen 20. prosince 1972 v Ústí nad
Labem
• Bývalý útočník, olympijský vítěz z Nagana
1998 a mistr světa z roku 1999
• Domácí extraligu začal hrát za Litvínov,
v sezoně 1992/93 se stal se 44 góly
nejlepším střelcem soutěže
• V roce 1994 odešel do zámoří, v NHL
odehrál za San Jose a Columbus
24 zápasů, vstřelil osm gólů a připsal si
šest asistencí
• Drží rekord NHL, když první čtyři jeho
střely v soutěži skončily všechny gólem
• Od sezony 1997/98 působil čtyři roky v IFK
Helsinky, se kterým získal finský titul a byl
vyhlášen nejlepším hráčem ligy, další tři
roky strávil v Blues Espoo
• Hrál i v Čerepovci a Novosibirsku, po
návratu do Česka oblékal v extralize dresy
Litvínova a Pardubic
• Od roku 2010 působí jako trenér mládeže
v Ústí nad Labem

u něj být dál a chci ho dělat až do smrti, protože hokej je můj život. Takže jsem začal doma v Ústí, byl
jsem asistentem u mladšího dorostu a vedl základnu, se kterou postupuju dodneška.
Co se vám na práci s mládeží líbí?
Předně musím říct, že život profesionálního hráče a hokejového trenéra je úplně jiný. Ale na druhou stranu jsem zůstal u toho, co mě baví, a hlavně mě práce s mládeží a dětmi naplňuje. Člověk
s nimi pracuje odmalička, učí je správné hokejové návyky, a když vidí, jak jsou starší a starší, že to
přináší úspěchy, tak mu to dělá radost.
Dlouho jste působil jako hráč v zahraničí. Vypozoroval jste tam u mládeže něco, co teď sám
aplikujete?
Když budu mluvit o Finsku, kde jsem strávil nejdelší dobu a kde jsem párkrát tréninky a zápasy
mládeže navštívil, tak první, co mě napadne, je
důslednost. Trenéři tam byli fakt důslední. V dobrém slova smyslu nároční na hráče právě v té důslednosti. Chtěli po nich, aby vše dělali správně,
dbali na to, aby nahrávky, které třeba trénovali, šly
opravdu na hokejku, a snažili se důsledností donutit hráče, aby všechno dělali naplno. To se snažím dostat i do našich hráčů.
Daří se to?
Ročník 2005 mám na starosti odmalička, cpeme
to do nich od začátku. My Češi jsme většinou taková povaha, že si rádi někde oddechneme, něco
vypustíme nebo si řekneme: Jééé, mně je patnáct
let a mám jít trénovat nahrávky? Máme trochu jiné
myšlení, a pak mají naši mladší dorostenci obrovský problém třeba právě s tou nahrávkou nebo jejím příjmem. Jenže je to těžké, když ke klukům ve
druhé nebo třetí třídě často šoupnou jako trenéra tátu některého z nich. Tím se jich nechci v žádném případě dotknout, ale jejich nadšení často
bohužel nestačí. V tomto klíčovém věku je totiž
důležité dostat do hráčů ty správné hokejové základy a návyky a k tomu je potřeba kvalifikovaných trenérů, kterým ale zároveň mohou aktivní
tatínci pomáhat jako asistenti.
I proto hokejový svaz věnuje velkou pozornost
projektu Trenéři do malých klubů, kde platí profesionální trenéry pro mládežnické týmy…

Ano, tohle je určitě správná cesta. Pokud je na
trénincích někdo, kdo na to dbá, kontroluje provádění těch cvičení, jejich nastavení, tak je to určitě dobrá věc. Aby pak nejpozději do mladšího
dorostu přicházeli kluci s těmi základními věcmi
a správnými návyky, o kterých jsem mluvil: technika střelby a nahrávky, příjem nahrávky a v neposlední řadě obratnost – ta je v dnešním hokeji
strašně důležitá.

nějaké šesté třídy, nejpozději v sedmé, by podle mě měli začít být připravováni na to, aby hráli pod tlakem, a hlavně se učit zodpovědnosti za
tým, za výsledek. Vědět, že když je stav 5:4, tak
musí reagovat na vývoj zápasu. Protože jinak se
nám stane, že přijdou do mladšího dorostu kluci a hrajou takový freestyle hokej, jak to nazývám.
A já jim vysvětluju, že musí soupeře třeba dobruslit, protože na to nejsou zvyklí.

V některých klubech je mládež poněkud opomíByl jste excelentním kanonýrem. Pracujete se
jena. Je pro vás výhoda, že jste v Ústí součástí vesvými svěřenci hodně na zakončení?
dení klubu a můžete její zájmy lépe prosazovat?
To je další věc – problém s koncovkou. Vedu
Mládež je pro náš klub jednou z priorit. Jsme
kluky s Vláďou Machuldou, co hrával za Jokerit
středně velký klub, a když to řeknu na rovinu,
a taky dával spoustu gólů. Oba jsme byli střelci
jsme chudý klub. Takže cesta, kterou chceme jít,
a úplně nás bolí oči, jak hráči nejsou schopní zakončovat. Zakončení a tlak
je pracovat s mládeží, vydo brány strašně chybí.
Střílet góly se jen tak lehce nikdo nenaučí, chovat děti, dovést je do
našeho A-týmu a pak saSvět je dneska jinde. My
ale základní věci jako techniku střely,
mozřejmě ty dobré, rozdílovždycky vystřelíme, zapo střele jít do brány a hledat kotouč mezi vé hráče pustit jinam v příkloníme se a jedeme kdobetony gólmana, to může vypilovat každý. padě, že u nás v budoucnu
víkam. Přitom pro hráče,
nebude extraliga. Máme
kteří přicházejí do mladšího dorostu, by měla být úplně základní věc, že po
tady v mládeži šikovné kluky a myslím si, že někteří by mohli nakouknout do našeho áčka, postřele sledují kotouč a jdou do brány jako hyeny
tažmo do extraligy.
za svou kořistí.
Což je asi zrovna věc, která se dá naučit…
Přesně tak. Bavili jsme se s Milanem Hejdukem,
že naučit někoho dávat góly není úplně jednoduché. Většinou to skuteční střelci mají nějakým
způsobem vrozené, vědí, kam se postavit, kam se
odrazí kotouč, obrovskou roli hraje předvídavost,
to vím z vlastní zkušenosti. Střílet góly se jen tak
lehce nikdo nenaučí, ale základní věci jako techniku střely, po střele jít do brány a hledat kotouč
mezi betony gólmana, to může vypilovat každý.
Hodně se mluví také o tom, že u dětí by neměly hrát hlavní roli výsledky, že by se měly hokejem hlavně bavit. Souhlasíte s tím?
V raném věku rozhodně. Když se budeme bavit o druhé, třetí, čtvrté, páté třídě, tam by vůbec neměl být tlak na výsledky. Nicméně od

V klubu dohlížíte i na své dva syny. Budou
z nich kanonýři po tátovi?
Dělají mi velkou radost, oba o hokeji hodně
přemýšlejí. Matyášovi je jedenáct a samozřejmě jsem z něj chtěl mít útočníka. Ale on je jiný,
než jsem byl zamlada já. Má zodpovědný přístup k tréninkům i zápasům. Hraje obránce, vůbec mi to však nevadí, snažím se, aby byl kreativní. Mladší syn Lukáš je teď čtvrťáček, je hodně
bruslivý, není jako já, že jsem hrál jenom dopředu, on maká i dozadu. Dobruslí hráče, dá si před
něho tělo, odebere čistě kotouč. To se mi strašně líbí, to jsou věci, které u nás
kluky učíme. Protože
takhle se ve světě
dneska hraje moderní hokej.
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Co je Týden hokeje
Týden hokeje je série sportovních akcí pro
děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jedná se
o akce, při nichž mají děti unikátní příležitost
seznámit se s ledním hokejem a vytvořit
si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro děti je
připraven zábavný program na ledě i mimo
něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit
s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu
a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický
a osobnostní rozvoj dětí.

Týden hokeje přivábil tis

Hemžením malých adeptů hokeje ožily zimní stadiony po celé
republice ve druhé půlce září. Už třetí díl Týdne hokeje, jenž je
součástí projektu Pojď hrát hokej, přivábil přes 4000 zájemců!
Akce Týden hokeje dává dětem ve věku
Závorka, jenž se osobně zúčastnil akce na ledě
od čtyř do osmi let možnost prvního
KV Areny.
osobního seznámení s hokejem. „Rád
Ve Frýdku-Místku zase na padesátku dětí čebych byl hokejista, tak se chci naučit bruskaly fotografie místního odchovance Ondřeje Palit,“ vysvětloval pětiletý Kája, který přišel na
láta a současná hvězda Tampy Bay jim ze zámoří
stadion pražské Slavie s maminkou. Pak si
vzkázala: „Jestli u hokeje vydržíte a budete mi fanplácl s maskotem v podobě lvíčka a vyrazil
dit, příští prázdniny přijdu za vámi a fotky vám pozkoušet první krůčky po ledě v Edenu.
depíšu.“
Podobné to bylo i na dalších zimácích.
Ruce si mnuli i funkcionáři v Táboře. „PovedeDěti si vyzkoušely různé činnosti na několika
ná akce,“ konstatoval s potěšením kouč mládestanovištích, kroužily první
že Jan Boháč. „Ukázalo se, že
obloučky, střílely premiéroje Tábor hokejové město a je
vé góly i poznávaly tvrdost
tady o tento sport velký zájem.
ledu po prvních pádech.
Přišlo dalších třicet dětí, to je
Za svou snahu pak získaurčitě potěšitelné. Jsme moc
Tolik dětí se dohromady zúčastnilo rádi, že si to s námi trenéry a se
ly sladkou odměnu, upotří dosud pořádaných Týdnů hokeje. svými rodiči užily,“ dodal.
mínkové předměty a odnesly si svůj dres národního
A třeba ve Frýdlantu se nětýmu. Zážitkem pro mnohé z nich byly také prokteří z aktérů náborové akce hlásili hned druhý
hlídky zázemí stadionů, kam se třeba hned tak neden na opravdovém tréninku nejmenších nadědostanou.
jí! Ty, kteří se v klubech opravdu zaregistrují, navíc
„S dětmi je to pokaždé krásná akce. Můžete
podpoří hokejový svaz poukázkou na 1500 korun
vidět, jakou z toho mají radost a potom z toho
na nákup výstroje.
máme samozřejmě radost i my,“ lebedil si
O velkém zájmu o Týden hokeje svědčí také
brankář prvoligových Karlových Varů Tomáš
skutečnost, že do akce se v září zapojilo 134 oddí-

Foto: ČSHL

10 800

lů. „Chtěl bych poděkovat klubům, které odvedly
při propagaci akce skvělou práci, což dokládá jak
účast dětí a rodičů, tak publicita v místních sdělovacích prostředcích,“ prohlásil prezident ČSLH
Tomáš Král. „Týden hokeje patří k aktivitám, které
výrazně napomáhají tomu, že po obdobích pokle-

Hnilička: Chceme vytvořit tradici, projekt funguje
Potěšil ho vysoký počet čtyř tisíc účastníků i pozitivní ohlasy klubů na Týden hokeje. Milan Hnilička, bývalý reprezentační
brankář a nyní manažer rozvoje ledního
hokeje ČSLH, osobně navštívil náborovou
akci na ledě Techniky Brno.

registrujeme samozřejmě také připomínky. I ty
jsou pro nás cenné a určitě na ně budeme reagovat. Týkaly se hlavně administrativy, budeme
se příště snažit víc využít elektronické platformy,
aby se nemuselo všechno několikrát vyplňovat.
Ale to jsou spíš detaily.

Jaký největší zážitek jste si z Brna odvezl?
Moc se mi líbilo, jak už to měli v klubu zažité. Týden hokeje pořádali podruhé, byl velmi dobře
zorganizovaný, odsýpalo to, bylo vidět, že trenéři
vědí, co mají dělat. Zaujal mě i jeden malý účastník, kterému byly teprve asi tři roky, a už tam bruslil, celkově to bylo moc fajn. Hodně to nabíjí, když
vidíte děti, jak se s odhodlaným výrazem nahánějí a užívají si to.

Chystáte pro lednový termín nějaké změny?
Chceme spíš držet koncepci a vytvářet tradici,
nezasahovat do něčeho, co funguje a na co už si
kluby zvykly. Chtěli bychom, aby to měly jednodušší a nemusely najíždět na nějaké velké změny.
Jsme samozřejmě otevření všem názorům a podnětům, v detailech určitě rádi vyhovíme, ale zdá
se, že ta současná kostra klubům vyhovuje.

Jaké se k vám donesly reakce klubů na třetí díl
této akce?
Máme vesměs pozitivní ohlasy, kluby zaznamenaly nárůst dětí, ale

kem šlo o pilotní díl, jehož se zúčastnilo pětadvacet klubů, takže pořád ještě sbíráme zkušenosti.
Byl bych rád, aby se postupně do projektu zapojily a vzaly ho za svůj všechny kluby. Je vidět, že
akce funguje a nábory jsou pro hokej stěžejní.
Plus se samozřejmě hodně věnujeme následně
trenérům mládeže, protože to jsou právě oni, kteří
pak musí děti zaujmout a u hokeje je udržet. To je
pro nás velice důležité.

V září se hokejová sezona teprve rozjíždí. Věříte, že lednový termín, kdy je v plném proudu,
přinese Týdnu hokeje ještě lepší čísla?
Celorepublikově jsme Týden hokeje pořádali
v zářijovém termínu letos vlastně poprvé. Před ro-

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

MILAN
HNILIČKA
dohlížel na
hokejový
potěr na ledě
Techniky Brno.
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Hokejový ráj

8,4 mil. Kč

Výstroj za tolik milionů
korun poskytne v roce
2017 Český svaz ledního
hokeje v rámci projektu
Pojď hrát hokej bezplatně
klubům pro nejmenší hokejisty.

íce dětí
PRVNÍ PÁDY nikoho z malých
zájemců o hokej neodradily.

su a stagnace registrujeme nárůst členské základny, počtu mužstev a hráčů v přípravkách
a žákovských soutěžích. I proto jsme se rozhodli, že v Týdnech hokeje budeme pokračovat také v dalších letech,“ doplnil s tím, že příští
Týden hokeje se uskuteční v lednu.

u slovenských hranic
V podhůří Bílých Karpat, jen pár
kilometrů od hranic se Slovenskem, sídlí
klub Brumov-Bylnice. A ukazuje, že i v šestitisícovém městečku na východní výspě
republiky se dá dělat mládežnický hokej
srdcem a přitom na skvělé úrovni.
„V první řadě chceme, aby děti sportovali. Vnímáme hokej jako hru a chceme, aby děti odcházely
z každého tréninku nadšené,“ říká šéftrenér klubové mládeže Milan Pažitka v prostorné restauraci s výhledem na ledovou plochu útulného stadionku, který byl otevřen před osmi lety a pořád
je jako nový.
„Na práci s mládeží máme klid a nejsme absolutně svázaní tlakem na výsledek. Mládeži se
vlastně věnujeme teprve sedm let, a přestože
opravdu nijak netlačíme na pilu, dokážeme konžer známý jako skatemill. Využívat mohou i služeb
kurovat i větším oddílům, které mají podstatně
fyzioterapeuta, gymnastického trenéra a starším
delší tradici,“ doplňuje spokojeně.
klukům je k ruce také mentální kouč.
Úspěchy mu dávají za pravdu. „Minulý rok se
nám podařilo vyhrát soutěž mladších žáků, kteI přes téměř profesionální podmínky se ale porá byla spojená pro Zlínský a Jihomoravský kraj,
řád v Brumově-Bylnici vracejí k základnímu kréa bylo to ocenění práce našich trenérů
du: že hokej má děti hlavně bavit. „Naše
i dětí. A naši svěřenci už se dostafilozofie je, že tady není klub jen
li i do Výběru talentované mláo hokeji, ale i o životě,“ vysvětdeže,“ zmiňuje Pažitka, jenž
luje prezident klubu Jarov klubu prošel jako trenér
slav Vaněk. „Děti jsou
všemi
mládežnickýu nás třeba od pěti let,
mi kategoriemi a nyní
a když je pak na prahu
působí i jako asistent
dospělosti pošleme
slovenské reprezendo světa, chceme, aby
tace do 20 let, daluměly plavat, aby byly
ší projekt Českého
všestranné v míčosvazu ledního hokevých hrách, aby uměje. Ostatně jeden z turly třeba také hrát karty,
MILAN PAŽITKA v moderní
najů VTM hostil i stadion
šachy, aby měly kurz prvposilovně, kterou mají
v Brumově-Bylnici.
ní pomoci a uměly zachráv Brumově-Bylnici
Malí hokejisté si v klubu
nit život. Aby některé poznaly
k dispozici.
užívají podmínek, jaké by jim závinapříklad i základy managementu
děla řada větších oddílů. Pár metrů od haly
a mohly se jednou zabývat řízením klubu
mají k dispozici další sportovní zázemí: rehabilitanebo firmy,“ vypočítává šéf klubu.
ci, moderní posilovnu, dvě tělocvičny, hokejoNa nedostatek zájmu si v Brumově-Bylnici
vou střelnici i s „pukometem“ a bruslařský trenai díky tomu nemohou stěžovat. Na tréninky do-

MALÍ HOKEJISTÉ
Brumova-Bylnice
ve své kabině

jíždějí kluci také z okolních obcí: Valašských Kloboků, Nedašova, Bojkovic… „Od roku 2010, kdy
jsme začali, přidáváme postupně každý rok jednu kategorii. Teď už je u nás 150 dětí, máme i oddíl krasobruslení a samostatnou školičku bruslení, kde je asi stovka děcek. Uvidíme, kolik jich
bude pokračovat dál,“ říká Vaněk. I na zářijový Týden hokeje dorazilo 36 nových malých zájemců.
K velmi slušnému číslu pomohlo také to, že trenéři
poctivě obešli školy a školky a na náborovou akci
osobně zvali.
Brumov-Bylnice byl také zahrnut do projektu ČSLH „Trenéři do malých klubů“, kdy svaz platí u mládeže profesionálního trenéra. Klub však
zároveň čerpá i z vlastních zdrojů. „Neměli jsme
žádnou tradici, a tak jsme se učili od druhých. Teď
už se snažíme vychovávat si trenéry i z řad našich
odchovanců,“ prozrazuje Vaněk.
Pomyslnou třešinkou jsou pak výjezdy mládežnických mužstev do zahraničí. A tak malí sportovci z Brumova-Bylnice byli třeba na soustředění
v Dánsku, zahráli si hokej na turné v jeho kolébce
Kanadě a žákovské týmy budou u toho, až se příští rok bude slavnostně za přítomnosti ruské televize otevírat hala ve městě Elektrostal v Moskevské oblasti.

Mám radost, že se zájem dětí daří povýšit nad výsledek
Cílem projektu regionálních trenérů je
především to, aby se u mládeže sjednotil
hlavní směr tréninku a aby kluci chodili
na zimák rádi. Aby když se potkají, tak si
neřekli „Jdeme trénovat“, ale „Jdeme hrát
hokej“.
Naším mottem je to, aby je hokej bavil, odcházeli s úsměvem a těšili se na další tréninky. Aby
měli možnost si hrát a nenásilnou formou rozvíjeli své schopnosti a dovednosti. Nechceme,
aby chodili na tréninky se stresem. Naší snahou je, aby nemuseli přemýšlet, co se zase budou učit a drilovat, ale aby to byla parta kluků,
kteří mají jeden obrovský cíl: chodit hrát hokej
a bavit se sportem, který milují.
Mám velkou radost z toho, jakou cestu už
tento projekt urazil. Všichni trenéři, se kterými se potkávám, vzali tuto ideu za svou a snaží se její myšlenky naplňovat. Mám možnost to
porovnat s úplnými začátky před pěti šesti lety,

kdy jsme jezdili po klubech a viděli u mládeže
řekl bych až dospělácké tréninky, jen zmenšené na děti. Prostály při nich spoustu času, bylo
v nich málo her.
Když navštěvujeme tréninky dnes, vidíme
stanovištní trénink, kde na dvou třech stanovištích probíhá výuka herní formou, na dalších
dvou se učí nové dovednosti, a tak by to podle
mě mělo být. Aby děcka měla možnost získat
novou dovednost a hned ji mohla aplikovat do
her, do praxe, aby se utvrdila: Ano, už to umím
a ono to opravdu funguje.
Velký pokrok také vidím v tom, že si s ostatními regionálními trenéry mládeže dokážeme
sednout a bavit se na profesionální úrovni, nic
si nezastírat, nechránit si svoje know-how. Naopak. Když má jeden něco fakt dobrého, řekne
ostatním, že se mu osvědčil tenhle prvek, zkuste to. Hrozně se mi líbí, že se navzájem informujeme, obohacujeme a tím se posouváme. I při
zápasech si trenéři povykládají, co kdo dělá,

co dobře funguje. Zájem dětí dokážou společně povýšit nad výsledek. Z toho mám velkou
radost.
Už i utkání berou tak, že není prestiž tou nejvyšší metou. Ano, chceme vyhrát, pojďme vyhrát, ale ne za každou cenu. Dokážou už pravidelně střídat hráče a nehrají na pět šest kluků,
jen aby se vyhrálo. Kluci zažijí vítězství i porážku a to jim v kariéře může pomoci víc, než když
budou jen vyhrávat za každou cenu.
Znovu zopakuji, že nejdůležitější pro nás je,
aby se děti chodily hokejem bavit. Aby v tomto věku nebyli od trenérů stresováni kvůli špatným výsledkům. Aby je nestresovali rodiče, že
kamarád už umí to a to a ty to ještě neumíš.
Hokejová výchova je běh na strašně dlouhou
trať. Někdo získá určitou dovednost v šesti letech, někdo v sedmi a jiný třeba až v deseti. Důležité je, aby trenéři nikoho nezatracovali, dali
prostor na ledě všem dětem a vzbudili v nich
hokejovou vášeň.

www.cslh.cz facebook.com/czehockey twitter.com/czehockey www.hokej.cz
facebook.com/hokejcz twitter.com/Hokej_cz www.pojdhrathokej.cz
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U dětí je důležitá všestrannost

Hokejový
kvíz

Po letech v zámoří je bývalý slavný útočník
Petr Klíma zase v Česku. V rodné zemi chce
být nablízku svým rodičům, ale stranou nenechá ani svůj milovaný sport – po dohodě
s Českým svazem ledního hokeje pomůže
svými radami mládežnickým týmům.

a) 4. 9. – 10. 9.
b) 11. 9. – 17. 9.
c) 18. 9. – 24. 9.

2 Kolik klubů se v září zapojilo
do Týdne hokeje?
a) 75
b) 105
c) 134

3 Další Týden hokeje, který je
součástí projektu Pojď hrát
hokej, proběhne...
PETR KLÍMA se na stadionu v Kadani
potkal s hokejisty místního klubu.
Foto: ČSLH/Vladimír Krampol

a) v prosinci 2017
b) v lednu 2018
c) v únoru 2018

Příjmy klubů ČSLH za přestupy hráčů do NHL
přímé přestupy

nepřímé přestupy

(v přepočtu
53,9 mil. Kč)

2 500 000 USD
2 000 000 USD
1 500 000 USD
1 000 000 USD
500 000 USD
0 USD

(v přepočtu
15,3 mil. Kč)

2 hráči
3 hráči
2013/2014

(v přepočtu
28,3 mil. Kč)

2 hráči

(v přepočtu
36,1 mil. Kč)

3 hráči

a) v USA
b) v Česku
c) v Dánsku

4 hráči
(v přepočtu
24,8 mil. Kč)

1 hráč

5 Kde se na přelomu září a října
uskutečnil první letošní
přípravný kemp české sledge
hokejové reprezentace?

9 hráčů

5 hráčů

6 hráčů

6 hráčů

2014/2015

2015/2016

2016/2017

nem, se kterým, v roce 1990 získal Stanley Cup,
Tampou Bay, Los Angeles a Pittsburghem. Na
sklonku kariéry si zahrál v Německu a na dvě sezony se vrátil i do Litvínova. V NHL, s jejímiž kluby letos podepsalo smlouvy suverénně nejvíc
českých hráčů za posledních pět let (viz. graf),
nasbíral Klíma téměř osm stovek startů v základní části. Další bezmála stovku přidal v play-off
a celkem nastřádal 341 gólů a 284 asistencí.
Po konci kariéry žil na Floridě a poté v Detroitu, kde začal s trénováním mládeže. „Je tam
větší základna, jedna kategorie má třeba šest

4 Kde se bude konat na přelomu
roku MS hráčů do 20 let?

2017/2018

mužstev. A z těch, když se pak vybere jeden tým,
tak je to docela frkot,“ líčí Klíma, jenž k hokeji vedl i své syny. Nyní dvacetiletá dvojčata Kevin a Kelly nastupují za celek Chicoutimi Saguenéens v kanadské Quebec Major Junior Hockey
League.
„Moc mládežnických hokejů jsem zatím
v Česku neviděl, ale bruslení, střelba a technika,
v tom jsme byli vždycky nejlepší. Působil jsem
třicet let v zámoří a nevím, proč by měl Američan
nebo Kanaďan bruslit líp než Čech,“ prohlašuje
svérázně Klíma.

a) v Praze
b) ve Zlíně
c) v Havířově

6 Který slavný český hokejista
navštívil přípravný kemp
reprezentace do 16 let?
a) Tomáš Vokoun
b) Tomáš Plekanec
c) Patrik Eliáš

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

„Probral jsem to s rodinou a rozhodli jsme se,
že teď budu tady. Rodičům je osmdesát let, rád
bych byl u nich a při té příležitosti jsem se chtěl
vrátit i do zdejšího hokeje,“ říká vítěz Stanley
Cupu z roku 1990. „Už jsem ve spojení se svazem
a chtěl bych se začít zapojovat do soustředění
mládežnických týmů,“ vypráví na stadionu v Kadani, z níž pochází a ve které jeho rodiče žijí.
Se zástupci hokejového svazu se domluvil
snadno, na výchovu mládeže má totiž stejný pohled. „Musí být dělaná zábavnou formou. Pokud rodič nebo trenér vyvine zbytečný tlak na
dítě hned na začátku, tak ho jen otráví a ono ve
dvanácti třinácti letech skončí,“ uvědomuje si
Klíma.
Člen slavné lajny Rosol–Kameš–Klíma z první poloviny osmdesátých let má také jasno
o tom, s čím bude před svěřence předstupovat.
„Nemůžete dětem předat zkušenosti, ty musí
nasbírat postupně každý sám, ale rád bych jim
ukázal něco z toho, co jsem uměl na ledě: bruslení, střelba, technika hole, přihrávka,“ vyjmenovává forvard vlastnosti, kterými v dobách své
kariéry udivoval.
Jeho první mise? U výběru mládeže v rámci
projektu VTM, který má v gesci Bedřich Ščerban. „S Bédou se známe, byli jsme spolu na vojně, takže dobře ví, co ode mě může čekat,“ směje se Klíma.
Mladým hokejistům také zdůrazňuje, jak důležitá pro ně je všestrannost. „My jsme v mládí
uměli všechny sporty. Někdo víc, někdo míň,
ale nikdy jsme neseděli doma. Dělali jsme věci
navíc, i když jsme neměli trénink na ledě, sešli
jsme se a hráli fotbal nebo něco v tělocvičně.
Každý den aspoň hodinu,“ vzpomíná dvaapadesátiletý Klíma na své začátky.
Do tehdy československé ligy vtrhl v sezoně
1981/82 v dresu Litvínova, dva roky zmiňované
vojny strávil v Jihlavě, se kterou vyhrál dva mistrovské tituly. Za reprezentaci stihl odehrát jediný velký turnaj, Kanadský pohár v roce 1984,
o zlato z domácího mistrovství světa ho o rok
později připravilo zranění kolena.
V roce 1985 pak emigroval a v Detroitu začal
hrát nejlepší soutěž na světě. Prošel i Edmonto-

1 Kdy se uskutečnil historicky
třetí Týden hokeje?

První ocenění pro mládežnické hráče měsíce znají majitele
S atraktivní novinkou a zároveň motivací
pro mladé hokejisty přichází od nové sezony 2017/2018 sportovní oddělení Českého
svazu ledního hokeje.
Každý měsíc ocení nejlepší hráče v nejvyšších
soutěžích juniorů, staršího i mladšího dorostu.
Ceny věnuje prezident ČSLH Tomáš Král a předají je vždy osobnosti daného regionu.
„Jde ovšem o ocenění nejen sportovní. Hráči
musí mít v pořádku i školní povinnosti. Ocenění
zároveň schvaluje také klubový trenér, který tím
potvrzuje, že si hráč
udělení ceny zaslouží ze sportov-

ního i morálního hlediska,“ vysvětluje Vladimír
Krampol ze sportovního oddělení rozvoje ledního hokeje ČSLH.
„Samozřejmě, že v kategorii dorostu a juniorů už vycházíme z plnění tréninkových a zápasových povinností, které musí být stoprocentní,
a rovněž přihlížíme ke statistikám, tedy k tomu,
jak je hráč užitečný pro své mužstvo,“ doplňuje
Krampol.
„Kvalitní hráči dělají kvalitní soutěž, a kdo mládež trochu sleduje, tak ví, že tito hráči dokazují svými výkony, že patří nejen k dobrým hokejistům, ale i k dobrým klukům,“ říká Krampol s tím,
že bude zajímavé sledovat, kdy a jak se oceňovaní hráči budou začleňovat do dospělého či mezinárodního hokeje.
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DHL Extraliga
juniorů
Radim Toman (Vítkovice)

HRÁČ MĚSÍCE
září

HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Extraliga
staršího dorostu
Filip Přikryl (Plzeň)

ELIOD Extraliga
mladšího dorostu
Jan Myšák (Litvínov)
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