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Play-off? Brankáři, emoce a vysoký tlak

Nejdřív záchrana, pak útok na medaili?

Hokejová aréna vedle domu

Anketa osobností k tématu vyřazovací části

Kompletní servis před MS žen

Milan Hejduk trénuje své syny v Denveru

STRANA 2

STRANA 3

STRANA 4

Robert Reichel: Disciplína k hokeji patří
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MILAN HEJDUK se svými dvěma syny
v aréně, která přiléhá k jejich domu
v Denveru. Foto: archiv Milana Hejduka

Lepší trénovat než stát na tribuně
Útočník Milan Hejduk ukončil svou veleúspěšnou kariéru před třemi lety, ale
k ledu má blízko pořád. A to doslova.
Stačí vyjít před dům v americkém Denveru, urazit pár kroků a je v aréně svého
klubu Colorada Avalanche. Respektive v její zmenšené podobě, kterou si na
zahradě nechal postavit v roce 2011.
Nápad vybudovat skromnější sestru Pepsi Center, ve které strávil skoro celou svou
kariéru, pochází od spoluhráče z Colorada Adama Footea. „Barák mi stavěl stejný
člověk, a když jsem viděl halu, kterou si
nechal Adam postavit pro své kluky, přišlo mi to jako dobrý nápad,“ usmívá se
Milan Hejduk.
Ledová plocha má na délku třicet metrů, na šířku patnáct. Pod vedením svého
slavného otce se po ní prohánějí především dvojčata Marek a David, občas dorazí bývalí kolegové z týmu Avalanche.
„Led je menší, není to na nějaké velké
bruslení, spíš na to se vyblbnout, zahrát
si dva na dva. V týdnu není tolik času, kluci mají dlouho školu, pak je odvážíme na
klubový trénink. Do haly se dostaneme
hlavně o víkendu nebo o prázdninách,“
popisuje olympijský šampion z Nagana
a vítěz Stanley Cupu.
Klubovým tréninkem má na mysli přípravu v týmu Colorado Thundebirds, je-

1 MS hokejistů do 18 let se
v dubnu uskuteční v jaké
zemi?
a) v Kanadě
b) v USA
c) ve Švédsku

2 Manažerem reprezentace
juniorů do 18 let je?
a) Robert Reichel
b) Robert Lang
c) Jiří Lála

Narozen: 14. února 1976 v Ústí nad
Labem (40 let)
Profesionální kariéra: 1993–1998:
HC IPB Pojišťovna Pardubice,
1998–04: Colorado Avalanche,
2004–05: HC ČSOB Pardubice,
2005–13: Colorado Avalanche.
Největší úspěchy: Zlato z OH
(1998), bronz z OH (2006), bronz
z MS (1998), semifinále Světového
poháru (2004), vítěz Stanley Cupu
(2001, Colorado Avalanche),
triumf v Tipsport extralize (2005,
Pardubice), vítěz ankety Zlatá
hokejka (2003), účastník All Star
Game NHL (2000, 2001, 2009),
Maurice Richard Trophy (2003,
nejlepší střelec NHL).
hož dres dvanáctiletí synové oblékají.
Sám Milan Hejduk se na tréninku podílí,
u družstva má roli asistenta. „Do koučování jsem se zapojil z toho důvodu, že
mám v družstvu kluky. Než být někde na
tribuně a sledovat přípravu jako normální
rodič, je lepší být na ledě a trenérům pomoct,“ vysvětluje.
Alespoň na dálku pak sleduje české soutěže, především výsledky Slova-

3 Na únorovém turnaji
v Naganu obsadila
česká sledge hokejová
reprezentace jaké místo?
a) druhé
b) třetí
c) páté

nu Ústí nad Labem, v němž s hokejem
začínal a ke kterému má pořád velmi blízký vztah. Občas si zavolá s bývalým reprezentačním spoluhráčem
Janem Čalounem, který tradiční klub
před dvěma lety vytáhl z ekonomické propasti. „Jednu dobu to vypadalo,
že WSM Ligu ani nebudou moci hrát.
V klubu se ale sešli lidé, kteří ke klubu
mají vztah a kteří ho dokázali stabilizovat,“ tvrdí Milan Hejduk.
Perfektní přehled má také o dění
v českém hokeji. I z pozice asistenta
trenéra u coloradské dvanáctky může
porovnat, jak se s mládeží pracuje
v zámoří a jak v České republice. „Mládež je absolutní základ. Pokud s dětmi
nepracují dobří kouči a netrénuje se
kvalitně, dá se v budoucnu těžko počítat s nějakými výsledky hlavně u národního týmu. Přes léto jsem několikrát mluvil se Slávou Lenerem a vím,
že Český svaz ledního hokeje investoval hodně financí do rozvoje projektů
podporujících mládež. Řada menších
klubů, které v minulosti zanikly, se stavějí zpátky na nohy. V oblasti výchovy
mládeže jsme před lety trochu ustoupili ze slávy a je jedině dobře, pokud
se zase dostaneme na kvalitní úroveň,“ dodává trojnásobný účastník All
Star Game NHL.

a) 42
b) 46
c) 54

Vydává PRO – HOCKEY Cz., s.r.o.
IČ 25062689, DIČ CZ25062689
cslh_DHL-finale_litomerice_a4.indd 1

Jakým vývojem tým pod vaším vedením
prošel?
Máme konkrétní šablonu, podle které
jedeme. Po každém turnaji například přidáváme tréninkové prvky navíc a také z toho
důvodu si myslím, že se už teď, v osmnáctce, hodně přibližujeme seniorskému
hokeji.

29. 03. 20161. 04. 2016 | Kalich Arena Litoměřice
0

3. – TÝM 2 – TÝM 3
14:00 TÝM 1 – TÝM249.|018:00

A co se týká psychického vývoje? Chlapci ve věku kolem šestnácti sedmnácti let obvykle bývají poměrně rizikovou
skupinou…
Celý systém výchovy mládeže je hodně vázaný na Akademie ČSLH. Právě od
nich máme informace, jak se klukům daří
ve škole, pokud je některý hráč problémovější, jsme v kontaktu s jeho klubovým trenérem. Nezřídka se stává, že právě kouč
z klubu doporučí, aby ten a ten kluk na sraz
nejezdil, protože má nějaký problém.
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5 Příští rok bude
tradiční All Star
Game NHL
pořádat jaké město?
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6 Který juniorský
tým se stal
v uplynulé
sezoně 2014/2015
mistrem ČR v ledním
hokeji?
a) Chomutov
b) Mladá Boleslav
c) Vítkovice
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USA

Finsko

Rusko

Kanada

Švýcarsko

ČESKO

Švédsko

Slovensko

Lotyšsko

Dánsko

21. dubna
Čtvrtfinále

16. dubna
Kanada–ČESKO

23. dubna
Semifinále

18. dubna
ČESKO–Dánsko

24. dubna
Finále

Mistrovství světa se možná zúčastní i váš syn Kristian, který v dresu Litvínova prožil lednový raketový nástup do seniorské
extraligy. Jak jeho progres
hodnotíte?
Start měl docela dobrý,
zapadl do mužstva výborně a samozřejmě mu držím palce, aby se mu dál
dařilo. Je jen na něm, jak
bude pokračovat.

Jak jasnou máte představu o finálním
složení nominace pro MS?
Do složení výběru se hodně promítne
cesta po zámoří, kde jsem byl na přelomu
února a března. Dalším aspektem je fakt, že
jsme si nemohli některé hráče kvůli zranění nebo nemoci vyzkoušet na vybraných
turnajích. Nesmíme zapomínat také na to,
aby mužstvo šlapalo jako tým a aby v něm
nevznikly žádné problémy. Tohle všechno je potřeba zohlednit a s přihlédnutím
k aktuální výkonnosti sestavit tým, který
bude mít šanci na úspěch.
Ročník 1996 se vytáhl stříbrem na mistrovství světa, o rok starší kluci zazářili na Memoriálu Ivana Hlinky. Můžete
svůj ročník porovnat s těmi předchozími,
úspěšnými?
Ne, každý ročník je jiný. Devět šestky
měly například Pastrňáka a Vránu… Navíc
nastupujete proti jiným soupeřům.

Program českého týmu
14. dubna
ČESKO–Finsko

Sledujete soupeře bedlivě? Takový
Jesse Puljujärvi, který v lednu vystřílel na mistrovství světa dvacítek
Finům zlato a stal se nejužitečnějším hráčem turnaje, je ročník
1998, a na šampionátu proti vám
tedy může nastoupit…
Jestli přijede Puljujärvi, to nevíme a myslím, že to nevědí ani Finové. Nicméně o soupeřích máme
velmi dobrý přehled a k dispozici máme i videa ze zápasů týmů,
se kterými se utkáme ve skupině, tedy Finska, Dánska, Slovenska
a Kanady.

V průběhu sezony jste si stěžoval i na nižší produktivitu. Je koncovka dalším nedostatkem, se kterým tým zápasí?
Ano, je to věc, na kterou se zaměřujeme. Na druhou stranu proměňování šancí
samozřejmě závisí na tom, zda se do nich
vůbec dostanete. Ve Finsku se nám to dařilo, ale bohužel jsme je neproměňovali.

Skupina B

Skupina A

Jste přísný typ kouče?
Myslím, že disciplína k hokeji patří.

akce ve Finsku. Jak jste na tom před mistrovstvím světa?
Co se týká Hlinkova memoriálu, mrzí
mě, že jsme nepostoupili ze čtvrtfinále.
Celý turnaj se lámal v utkání se Švédskem,
kterému jsme nevstřelili gól a prohráli 0:2.
Listopadová akce ve Švýcarsku se nám povedla, skončili jsme na druhém místě, když
jsme dokázali porazit Finsko i Švédsko. Na
přelomu roku jsme absolvovali dva turnaje – ve Švýcarsku, kde bylo hodně hráčů
z českých soutěží, a v Kanadě, kam jsme

Při svých hodnoceních jste často zmiňoval pojmy, jako jsou dodržování herního
systému, nasazení, nadřazenost kolektivu nad jednotlivcem nebo disciplína.
Jsou to atributy, se kterými se kluci potýkají?
Pojmenoval jste je poměrně přesně.
Hlavně na posledním turnaji mi připadalo,
že někteří hokejisté nehráli týmově. Postrádal jsem věci navíc, třeba blokování střel.
To mě mrzí. S hráči jsme mluvili, s některými déle, s jinými kratší dobu. Klukům jsme
vysvětlili, na čem zapracovat a po těch, co
s námi budou chtít mistrovství absolvovat,
budeme vyžadovat, aby naše 
představy
plnili.

MS do 18 let 2016
Grand Forks
14. – 24. dubna

31. 03. 2016

14.00 TÝM 1 – TÝM 4 | 18.00 TÝM 2 – TÝM 3

Co vám porážky ve Finsku odkryly?
Odkryly nám slabiny, kterých si jsme
vědomi. Pokusíme se je dohnat. Jednou
z cest je samozřejmě doplnit mužstvo na
pozicích, které máme vytipované. Chyby,
jichž jsme se ve Finsku dopouštěli, jsme si
rozebrali, musíme je eliminovat a vrátit se
k hokeji, který jsme hráli celou sezonu.

Narozen: 25. června 1971
v Litvínově (44 let)
Současná pozice: Trenér
reprezentace do 18 let, trenér
juniorů HC Verva Litvínov
Kariéra: 1987–1990 HC Litvínov,
1990–1994 Calgary Flames,
1994–1997 Frankfurt Lions, Calgary
Flames, 1997–1999 New York
Islanders, 1999 Phoenix Coyotes,
1999–2001 HC Litvínov, 2001–2004
Toronto Maple Leafs, 2004–2010
HC Litvínov.
Největší úspěchy: zlato z OH
(1998), 3x zlato z MS (1996, 2000
a 2001), 4x bronz z MS (1990, 1992,
1997 a 1998), semifinále Světového
poháru (2004), zlato z ME do 18 let
(1988), stříbro z ME do 18 let (1989),
2x bronz z MS do 20 let (1989,
1990).

30. 03. 2016

31. 03. 2016
14.00 TÝM 2 – TÝM 4 | 18.00 TÝM 3 – TÝM 1

jeli záměrně, abychom viděli kluky na užších kluzištích. V zámoří jsme hráli proti
ročníkům 1996 a 1997, takže výsledky nebyly zcela vypovídající. Na poslední turnaj před mistrovstvím světa jsme vyrazili
v únoru do Finska. Akce se nám nepovedla, prohráli jsme všechny zápasy.

Robert Reichel

14:00TÝM
TÝM3 4– –TÝM
TÝM1 3 | 18:00Sezonu
TÝM
1 – TÝM 2
jste odstartovali šestým místem
14:00 TÝM 2 – TÝM 4 | 18:00
na Memoriálu Ivana Hlinky, posledním
31. 03. 2016
přípravným turnajem pak byla únorová

a) Vancouver
b) Los Angeles
c) New York

4 Světový rekord přepsaly
hráčky Memmingenu
Indians a EC Bergkamen
v německé hokejové lize.
Kolikátý nájezd rozhodl
o vítězi?

Současný ročník 1998 jste vedl už jako
trenér šestnáctky a sedmnáctky, hráče velmi dobře znáte. Jak byste aktuální
osmnáctku popsal?
Ve výběru do šestnácti let dostalo šanci
větší množství hokejistů, v dalším průběhu
se jejich počet pochopitelně redukoval. Při
přechodu ze sedmnáctky do osmnáctky
však nastal problém – po loňském mistrovství světa, kdy se pro ně otevřely zámořské
juniorky, mnoho hráčů odešlo. Osm nebo
devět kluků jsme ztratili z dohledu, informace o nich máme pouze z internetu.
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Správné odpovědi: 1 b), 2 c), 3 b), 4 c), 5 b), 6 a).
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Hokejový kvíz

Milan Hejduk

Jako hráč vybojoval na mistrovství Evropy do
18 let zlatou medaili. Nyní se Robert Reichel
pokusí uspět na světovém šampionátu
v americkém Grand Forks (14.–24. dubna)
také jako trenér. Byl by to historický
triumf, první od roku 1999, kdy se světový
šampionát osmnáctek hraje.

A jaké cíle máte pro MS?
Základem je postavit dobré mužstvo.
Aby všichni hráči, které budeme chtít, byli
na akci stoprocentně připravení a zdraví.
Výkonnostním cílem je dostat se do čtvrtfinále, pak se uvidí.

19. dubna
Slovensko–ČESKO

ROBERT REICHEL jako
mladík vybojoval zlato
a stříbro z mistrovství Evropy juniorů. Jak si povede
na trenérské lavičce?
Foto: ČSLH/Karel Švec

Češi na MS do 18 let
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aktuality
Společnost WSM
prodloužila záštitu
Český svaz ledního hokeje a skupina
WSM se dohodly na dlouhodobé spolupráci. Druhá nejvyšší hokejová soutěž
v České republice tak ponese v nejbližších čtyřech sezonách podle titulárního
partnera název WSM Liga. Spolupráci
s vývojářskou a softwarovou společností, která sídlí v USA, zahájil ČSLH v září
2015 a na základě oboustranně výborných zkušeností byla po skončení zá-

kladní části její platnost prodloužena do
sezony 2019/20 včetně.
„Podpisem dlouhodobé smlouvy
jsme spolupráci s významným nadnárodním partnerem povýšili na kvalitativně novou úroveň,“ uvedl prezident
ČSLH Tomáš Král. „WSM Liga je na
sportovním, ekonomickém i diváckém
vzestupu – mezi účastníky nechybí tradiční hokejové bašty, padají historické rekordy, nejlepší kluby se výrazněji
než dříve prosazují v baráži i v extralize.
Z partnerství se silnou korporací budou

profitovat jak účastníci soutěže, tak je- ly,“ řekl kouč Rudolf Valla pro video Česjich fanoušci.“
kého olympijského týmu. „Je super, že
máme stříbrnou medaili. Jsme za to šťastné, i když jsme na zlato nakonec nedoMladé hokejistky
sáhly. Ale myslím, že mít stříbrnou medaili
mají stříbro!
z olympiády je hodně velký úspěch,“ radoČeské reprezentantky udělaly na mládež- vala se útočnice Martina Exnerová.
nické olympiádě velmi dobrou reklamu
českému hokeji. V šesti zápasech prohrály pouze dvakrát a v norském Lillehamme- První zkouška před MS
ru získaly stříbrné medaile. Svěřenkyně Poslední akce sezony výběru U19, de
trenéra Vally nestačily pouze na obhájky- facto ale první test nové reprezentace do
ně zlata ze Švédska, které tým z České re- 20 let před prosincovým mistrovstvím
publiky přehrály v základní skupině a do- světa. Takový bude Turnaj čtyř zemí
kázaly je porazit i v bitvě o zlato (3:1).
(8.–10. dubna) v Hodoníně, který
„Je pravda, že na tom Švédky byly fyzic- Česká republika pořádá už potřetí
ky lépe a ke konci druhé třetiny už to byla v historii. Stejně jako v případě břez naší strany spíš taková beznaděj. Ale stá- clavských soubojů osm
náctek se
le jsme se snažili holky burcovat, aby hrá- na něm organizačně podílí se Slov-

enskem. „Velmi rádi bychom získali turnaji podobnou prestiž, jakou má právě Memoriál Ivana Hlinky.
Jak jsem mluvil s trenéry, máme přislíbenou účast také zámořských hráčů.
Podařilo se nám zajistit čtyři utká
ní
s kvalitními soupeři,“ říká Slavomír Lener, šéftrenér Českého svazu ledního
hokeje. V Hodoníně se český výběr
utká s Ruskem, Finskem a Slovenskem,
s Finy sehraje tři dny před startem turnaje (5. dubna) přípravné utkání.
Program – příprava, 5. dubna –
18.00: ČESKO–Finsko. Turnaj, 8. dubna – 15.00: Finsko–Slovensko, 19.00:
ČESKO–Rusko. 9. dubna – 14.00:
Rusko–Finsko, 18.00: ČESKO–Slovensko. 10. dubna – 14.00: Slovensko–
Rusko, 18.00: ČESKO–Finsko.
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OPORY ČESKÉHO TÝMU PRO MS ŽEN 2016
Klub: Petrohrad (Rus.)
„Myslím, že tým máme opravdu silný a za posledních pár let jsme udělali několik kroků kupředu. Na
druhou stranu přece jen máme s Top divizí málo zkušeností, naším hlavním cílem je udržet se mezi elitou. Nicméně máme dostatečnou kvalitu na to, abychom postoupili ze skupiny, a věřím, že se může naskytnout šance na medaili. I když určitě nebude tak velká, jak bychom chtěli. Na roli kapitánky už jsem
si trochu zvykla, s holkama máme dobrý kolektiv a skvělou partu, tak si to užívám. Je fakt, že je to občas
práce, ale hezká práce právě díky holkám, které mi v tom pomáhají.“

ocima trenera
„Alena je kapitánka, stálice našeho týmu, vůdčí typ.
Pro družstvo má velký přínos nejen na ledě,
ale také v kabině.“

Sledge hokejisté prožili bronzové Nagano

TÝM SLEDGE HOKEJISTŮ v jednom nejslavnějších měst české historie –
japonském Naganu. Foto: Facebook Czech sled lions
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Tolik sledge hokejistů
se zúčastnilo
úspěšného turnaje
v Naganu.

Bylo znát, že naši hokejisté nechali v Naganu výraznou stopu.
Chodili se na nás dívat domácí fanoušci, jeden v dresu
Jiří Bříza: olympijského týmu, další měl pittsburghský dres Jágra, jiný
zase nesl na zádech jmenovku Richarda Šmehlíka.
Trenér

Klub: SDE Stockholm (Švéd.)
„Úspěchem bude, když se udržíme v elitní divizi. Každý
další posun je jen plusem a krokem dopředu ženského
hokeje v Česku. Švédky znám velmi dobře, protože působím v tamní soutěži. Japonky jsou zase malé a rychlé. Budeme se snažit prosadit a postoupit co nejdále. Jako nováčci si určitě nemůžeme vyskakovat.“

2

Většina soutěží
dospěla
do vyřazovací
fáze. V čem
je play-off
specifické?

Petr Bříza, bývalý brankář
čtyři extraligové tituly
„Play-off představuje možnost, jak napravit nějaké
nezdary ze základní části, zkoncentrovanou do série,
která trvá nějakých deset, dvanáct dnů. To samozřejmě generuje tlak na hru samotnou a násobí dopad zákroků, které se vám buď povedou, nebo nepovedou.
Říká se, že útok získává zápas, obrana a gólman
vyhrávají titul. Samozřejmě záleží na každém zákroku.
Proto třeba Dominik Hašek nebo Patrick Roy patřili
mezi geniální gólmany v NHL, kteří dokázali zrovna
v ten daný moment, kdy všem naskakuje husí kůže
a mají srdce v krku, vytáhnout skvělý zákrok. Udržet
tým ve hře v okamžicích, kdy do konce rozhodujícího
duelu chybějí dvě minuty, hraje se prodloužení, nebo
je jejich mužstvo pod tlakem lepšího soupeře.
Genialita play-off se dá trochu srovnat s tím, že
od Petra Čecha všichni automaticky čekají, že byť na
něho jdou v zápase dvě tři šance, on v rozhodující
chvíli vytáhne fantastický zákrok, který devadesát
procent gólmanů nezvládne. Je velký rozdíl mezi
brankáři, kteří chytí to, co mají chytit, a mezi těmi, kteří
chytí to pověstné navíc. A bez toho pověstného navíc
se prostě nedá vyhrát.“

Petr Čajánek, bývalý únočník
extraligový titul, čtyři finále
„Play-off je nejkrásnější část soutěže. Zkušení
hráči vám řeknou, že hokej se začíná hrát až
v play-off, ale samozřejmě je důležité se do něj
dostat. Ve vyřazovací části vystupuje do popředí nejen kvalita, ale také charakter jednotlivých
hokejistů.
V play-off se platí za každou chybu a soustředění na každý zápas je úplně jiné než v základní
části. Samozřejmě se mění také atmosféra
v týmu – výrazně se na ni projevuje odpovědnost a soustředění, vědomí toho, že každá
chyba může znamenat rozdílový moment, každý
souboj může změnit obraz hry, každá maličkost
může ovlivnit i zápasy další. Nikdo nemůže být
lehkovážný.
Největší rozdíl oproti základní části je v tom,
že každý okamžik na ledě je strašně důležitý.
A právě v tom je největší kouzlo play-off. Je to
úplně jiná soutěž a dobří hráči se poznají právě
ve vyřazovací fázi.“

František Výborný, trenér
osm extraligových titulů
„Play-off je zcela jiná soutěž ve srovnání se základní
částí. Záleží na tom, s jakými ambicemi do něj jdete.
Například Sparta má vždy za cíl titul, její dres oblékají
kvalitní hráči, kteří jsou dobře placení, a tomu také
odpovídá tlak, který vzniká při vstupu do play-off.
A v ten moment je klíčové, jak ho ti lidé unesou. Naopak v Mladé Boleslavi je přístup trochu jiný. Pokud se
dostaneme do desítky, jsme spokojeni.
Není ojedinělé, že soupeř, který přesvědčivě vyhraje
základní část, vypadne v prvním kole. Start do vyřazovací
části je hrozně důležitý. Když jsem trénoval ve Spartě,
úvodní série pro nás byla vždy nejhorší: potvrdit roli favorita není nikdy jednoduché. Play-off je o kvalitě hráčů,
o tom, jak jsou hladoví, nebo jak je tým nastavený. Hodně
záleží na tom, zda mužstvo tvoří kolektiv, nebo je rozdělené na skupinky s vlastními zájmy. V takovém případě
je ta mozaika tak složitá, že se jen velmi těžko skládá
dohromady. Chemie týmu v play-off vyzní daleko víc.
Aspektů úspěchu je velmi mnoho a určitě mezi ně
patří gólmani. Příklad? Když jsme ve Spartě měli Petra
Břízu, věděli jsme, že je na to stoprocentně připravený
a na těch titulech měl výraznou zásluhu.“

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

ocima trenera

Pouze dva puky pustila za svá
záda Klára Peslarová na
loňském mistrovství světa
divize IA ve francouzském
Rouenu.

„Pohodová holka. Velmi dobrá gólmanka, odchytala poslední velké akce
a vždycky nás podržela. Věřím, že tomu
tak bude i na mistrovství světa.“

Aneta Tejralová, obránkyně, 20 let
Klub: Petrohrad (Rus.)
„Máme šanci na medaili, respektive na třetí místo, ale především se chceme udržet v Top divizi a ve skupině porazit všechny soupeřky. Je možné, že některé týmy
nás podcení a nastoupí proti nám s tím, že nás lehce přehrají. Ale jsem přesvědčena, že uděláme maximum pro to, abychom dosáhli co nejlepšího umístění. Nejdůležitější na turnaji budou koncovky. Myslím, že po celou sezonu si vytváříme
dostatek šancí, které ale ne vždy využijeme. Máme skvělé brankářky, ovšem hlavně musíme hrát disciplinovaně a jako tým.“
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ocima trenera
„Aneta je super do party, poctivá ve hře i na tréninku. V Rusku hraje v útoku, v reprezentaci obránkyni,
jsem rád, že budeme moci využít její kvalitní rozehrávku a předvídavost.“

Skupina A

Pátou sezonu
hraje Aneta
Tejralová v dresu
seniorské
reprezentace.

Systém play-off
Čtvrtfinále

Body Pořadí
USA

ANKETA
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Tolik zápasů odehrála
Alena Polanská za svého
čtyřletého působení
v univerzitním týmu Brown
Bears v zámořské NCAA.

Klára Peslarová, brankářka, 19 let

Báječný turnaj mají za sebou
čeští sledge hokejisté.
Nejenže v japonském Naganu
získali v silné konkurenci
bronz, ale přímo na místě si
připomněli osmnáct let starý
úspěch českého hokeje.
Svěřenci trenéra Jiřího Břízy zaznamenali ve skupině jednu výhru nad
Japonskem a dvě těsné porážky
s Itálií a Jižní Koreou (shodně 2:3).
V semifinále pak nestačili na Korejce 3:6, v boji o třetí místo však
znovu přehráli Japonce. Ještě více
si však užili ostatní věci, které s japonskou misí souvisely.
„Organizace byla na velmi vysoké úrovni, lepší než na mistrovství světa nebo na paralympiádě
v Soči. Logistika, stravování, ubytování, zimní stadion a hlavně personál – na nic z toho si nemůžeme
stěžovat. Navíc japonská kultura
a vlastně celá společnost se opravdu nachází jinde. Pokora a kultivovanost, se kterou nám vycházeli vstříc, byly opravdu úžasné,“ říká
kouč Jiří Bříza.
Pořadatelé dokonce vyslyšeli i prosbu při rozdělování šaten –
českému týmu na jeho žádost přidělili tu zlatou, v níž před osmnácti
lety slavili historický olympijský
triumf Jágr a spol. „Někteří kluci zjišťovali, kdo kde přesně seděl.
A tímhle způsobem si třeba náš
brankář vydobyl místo Dominika
Haška,“ smál se trenér sledge hokejistů.

ALENA POLENSKÁ povede
české hokejistky ke druhé
účasti na mistrovství světa.
Foto: ČSLH/Karel Švec (2)

Alena Polenská, útočnice, 25 let
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Skupina B
Body Pořadí
Švédsko

:

Švýcarsko

:

Japonsko

:

:

ČESKO

:

:

O udržení

:

:

:

:
:
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1A

2A

3A/2B

4A/1B

Program českého týmu
29. března 02.00
Švédsko–ČESKO
29. března 22.00
Švýcarsko–ČESKO

Finále

ČESKO–Japonsko
31. března 22.00
Všechny časy
jsou uvedeny v SEČ

Chceme se vyhnout
baráži, tvrdí kouč
Podruhé v historii nastoupí české hokejistky
na mistrovství světa v elitní kategorii.
V kanadském Kamloopsu (28. března – 4. dubna) se budou prát o lepší výsledek, než kterým skončila jejich premiéra mezi e
 litou. Za letošním udržením povede tým kouč Jiří Vozák.
Šampionátu v elitní kategorii se zúčastníte podruhé v historii. S jakým výsledkem budete spokojen?
„Primárním cílem je udržení. Skupinu B jsme
vyhráli bez ztráty bodu, což svědčí o kvalitě
týmu. Holky jsou více psychicky odolné, věřím, že to předvedou i na mistrovství. V ideálním případě bychom se chtěli vyhnout baráži,
sice máme ve skupině těžké soupeře, ale myslím, že to není nemožné.“
O zlato a stříbro na MS se v historii přetahovaly pouze výběry USA a Kanady. Dá se
vůbec zámořský dvojblok rozbít?
„Asi ne, obě země mají obrovskou hráčskou
základnu. Možná by se jednou daly nachytat, ale pravidelně porážet určitě ne. Na začátku ledna jsme odehráli s výběrem Kanady do
23 let vyrovnaný zápas, prohráli jsme 0:2, uvidíme, jak to bude vypadat na mistrovství.“
Na co budete v Kamloopsu sázet?
„Budeme se snažit o aktivní kombinační hru v útočné třetině. Hodně bruslit, napadat. Naopak naší slabinou je hra v obranné
třetině, na kterou
se také před šampionátem hodně
zaměřujeme.“

