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tipy na zapasy

NA LEDĚ ZŮSTAL. Viktor Ujčík už sice ukončil
kariéru, ale jako asistent jihlavského áčka a juniorů obouvá brusle velmi často. Navíc je členem
Disciplinární komise ELH. Foto: ČSLH/Jiří Škuba

INFORMAČNÍ PŘÍLOHA ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE

DHL Extraliga juniorů
22. prosince, 15.00
Piráti Chomutov – HC Oceláři Třinec

Ujčík: Junioři potřebují citlivější přístup

V dresu Jihlavy měl dohrát minimálně tuto
sezonu, takový byl plán. Ale kariéru vyhláše
ného střelce Viktora Ujčíka ukončilo před
časně operované koleno v lednu 2014. „Po
řád se řešilo, kdy nastoupím. Mě to prostě už
bolelo a chtěl jsem, aby bylo jasno a sezonu
jsme mohli dohrát v klidu. Tak jsem řekl, že
prostě končím. Hotovo, dvacet.“
V extralize nastřílel 410 gólů, v repre
zentaci měl 57 zásahů, v Klubu hokejových
střelců deníku Sport mu patří sedmé mís
to. Jeho statistiky se definitivně uzavřely
v době, kdy mu bylo jednačtyřicet let. „Ale
fyzicky jsem na tom byl úplně bez problé
mů. Když se člověk stará o svou kondi
ci a dodržuje životosprávu, tak i v tomhle
věku je tělo schopné snést abnormální zá
těž. Já mám navíc tu výhodu, že se věnuju
více sportům, nejen hokeji. Všestrannost
mi hodně pomáhá,“ vysvětluje bývalý útoč
ník Jihlavy, Slavie, Vítkovic, Sparty, Třince
a finského Kärpätu Oulu.
Na čtyři měsíce si dal oraz, věnoval se
rodině, chodil na procházky se psy, jezdil
sledovat hokej do Jihlavy a vrhl se do stu
die trenérské B licence. Zpět k hokeji ho
přivedl jeho švagr, se kterým začal tréno
vat čtvrté a páté třídy na Slavii. Zároveň po

řádal v Jihlavě kempy pro mladé talenty.
„Když jsme přijeli do Jihlavy se Slavií, kluci
koukali, jak je možné, že stojím na lavičce
Slavie. Nechápali. Vysvětloval jsem jim, že
teď trénuju v Edenu, mám to z domova kou
sek. A že bych se někdy v budoucnu rád
objevil tady,“ směje se Viktor Ujčík.
Netrvalo dlouho a laso zasvištělo. Ozval
se jihlavský šéf Bedřich Ščerban a Vik
tor Ujčík se podruhé vrátil domů. „Od ma
lých slávistů se mi odcházelo těžce. Kluci
byli skvělí, práce s mládeží mě úplně pohl
tila. Ale mé rozhodnutí usnadnilo to, že jsou
v Jihlavě pracovití lidé, kteří svým smýšle
ním a vizí toho, kam by měl klub směřovat,
vyhovují mému naturelu,“ vysvětluje dvoj
násobný vítěz finské ligy.
Loni v listopadu se stal asistentem jak
u juniorského týmu, tak i u jihlavského áčka.

Viktor Ujčík
Narozen: 24. května 1972 v Jihlavě
(43 let)
Pozice: Asistent A-týmu a juniorů
Dukla Jihlava, člen Disciplinární
komise ELH
Hráčská kariéra: Jihlava (1990–95),
Slavia (1995–1997), Třinec
(1998–2001), Slavia (2001–2002),
Sparta (2002–2004), Kärpät
Oulu (2004–2007), Vítkovice
(2007–2013), Jihlava (2013–2014).
Největší úspěchy: Trojnásobný
mistr světa (1996, 1999, 2001),
bronz z MS (1997), mistr extraligy
s Jihlavou (1991), dvojnásobný mistr
finské ligy s Kärpätem Oulu (2005,
2007). Je členem Klubu hokejových
střelců deníku Sport, v extralize
nastřílel 410 gólů, v reprezentaci 57.

Jedním z úkolů, které při svém nástupu do
stal, bylo pozvednout úroveň juniorky Duk
ly. Sám přiznává, že zvládnout partu hráčů na
prahu dvacítky legrace není. „V juniorce jsou
hráči ve věku, kdy si myslí, že umějí všechno
nejlíp. Přístup k nim musí být o to citlivější.
Rád se s nimi zasměju, není problém si udě
lat srandu, ale zase to musí mít určité manti
nely,“ tvrdí.

Bojovník proti simulování
Času je málo, a protože bydlí kousek za
Prahou, na dálnici D1 už zná téměř každou
díru. Jihlavská juniorka patří mezi Akade
mie Českého svazu ledního hokeje, proto
se trénuje nejen každé odpoledne, ale dva
krát týdně také od čtvrt na sedm ráno. Do
poledne pak vyjíždí na led s áčkem.
A ve volných chvílích usedá k počítači,
kde už na něj čekají videonahrávky ze zá
pasů Tipsport Extraligy. Jako člen Disci
plinární komise ELH najde po každém kole
v e-mailu záběry podezřelých faulů a jeho
úkolem je rozšifrovat, zda šlo o nedovolený
zákrok, nebo o nafilmovaný pád. „Myslím,
že jsem schopen situace posoudit správ
ně tak z osmdesáti procent. V komisi pak
společně zákrok zhodnotíme a její šéf Ka
rel Holý vynese konkrétní verdikt,“ popisu
je Viktor Ujčík.
Za rok se vyprofiloval jako rezolutní bo
jovník proti simulování. I když poznat nafil
movaný pád je často velmi obtížné, má vý
hodu v tom, že hokej na vrcholové úrovni
ještě nedávno hrál. „V posledních letech
počet případů filmování roste. Začíná to už
špatnou výchovou, kdy kluk něco nasimu
luje, soupeř je vyloučený, tým z toho dá gól
a trenéři ho pochválí, že to udělal super. Fil
mování se nesmí brát jako vyčuranost, kte
rá týmu pomůže. Jakmile něco nahraju, kouč
za mnou musí přijít a říct: Hele, tohle ne!“

Těsně před Vánoci se proti sobě postaví dva týmy, které do nové sezony
nevykročily ideálně, ale postupem času dokázaly vystoupat do horních pater tabulky. Zápas Chomutova s Třincem tak bude jedním ze šlágrů 30. kola
DHL Extraligy juniorů. „Musíme hrát podle našich not, vnutit soupeři svůj
styl hry,“ avizuje trenér chomutovské juniorky Robert Kaše. „Chomutov má
velmi silné mužstvo. Úspěch povede přes maximální nasazení a důraz, plnění taktických pokynů a perfektní obranu,“ říká dosavadní asistent Třince
Aleš Mach.
Právě tyto atributy byly tím, co slezský klub na začátku sezony postrádal. „Chvíli nám
trvalo, než jsme se rozkoukali. Nejhorší byl zápas v Jihlavě, tam nám chyběly nasa
zení, rychlost i tvrdost. Pak ale kluci pochopili, co od nich chceme, začali plnit tak
tické pokyny. Mužstvo se zkonsolidovalo a naše hra dostala rytmus. Navíc se nám
chytil brankář Milan Dudáček,“ vrací se k úvodu sezony Aleš Mach. Třinečtí navíc mo
hou spoléhat na kvalitní obranu, která funguje bez zbytečných vyloučení – v celko
vých statistikách nashromáždili hráči v červenobílých dresech nejméně trestných mi
nut. „Vyplývá to z naší defenzivní hry. Navíc nemáme v týmu žádného rabiáta, který by
tresty sbíral,“ usmívá se Alše Mach.
Spolu s Vlastimilem Wojnarem vedli třineckou juniorku koncem listopadu, pak
k týmu nastoupil dvojnásobný mistr světa Václav Varaďa. Vlastimil Wojniar převzal
starší dorost, Aleš Mach se přesunul na pozici kouče partnerského klubu HC Frý
dek-Místek, ale Václavu Varaďovi ještě pomáhá v roli konzultanta.
S ospalým startem se museli popasovat i Chomutovští, kteří prohráli hned první
tři zápasy v novém ročníku. „V sezoně jsme měli dost kolísavé výkony. Začátek ne
byl zcela podle našich představ, pak jsme se dokázali zvednout. Ale během repre
zentační pauzy jsme trénovali pouze ve třinácti lidech, příprava nebyla ideální. To si
myslím, že se projevilo na dalších zápasech, kdy jsme se dostali do určitého útlu
mu,“ popisuje Robert Kaše.

Marek Malík

Roman Červenka
Naši kluci hrají aktivní hokej a doma se
jim daří. Dávají i dost gólů. Věřím, že Tři
nec porazíme tak, jak se mně to podařilo
před lety, když jsem v této kategorii jako
hráč Slavie získal titul mistra ČR a ve finá
le jsme porazili právě Třinec. Pokud bych
si měl tipnout, tři body zůstanou doma
za výhru 3:1.

Samozřejmě je otázkou, v jakém slože
ní oba týmy nastoupí, juniorská extrali
ga je v tomto trochu specifická. Nicméně
se utkají dva kluby, které se mohou opřít
o výborné mládežnické akademie. Pů
jde o zápas těsně před Vánoci, což může
duel hezky okořenit zajímavou sváteční
atmosférou.

DHL Extraliga juniorů
19. prosince, 12.30
HC Slavia Praha – HC Olomouc

Hokejový kvíz
1 Poslední generálkou na MS
do 20 let bude zápas proti

4 Na začátku nadcházejícího roku se

v Česku odehraje další zápas pod širým
nebem Winter Classic. Které město
populární akci přivítá?

a) Švédsku
b) Finsku
c) Dánsku

Při pohledu na tabulku má utkání jasného favorita. Zatímco Slavia válčí v hor
ní polovině tabulky, Olomouci zatím sezona příliš nevychází. „Všichni soupeři
jsou stejní, všichni vyrovnaní, i když to podle postavení v tabulce nevypadá.
Když ale umíme potrápit Spartu, která je první… A my umíme potrápit každé
ho, jen musíme hrát týmově a nikoho se nebát. Máme na to, jen hrát kolektiv
ně,“ řekl útočník Šimon Beták pro webové stránky HC Olomouc. Slavia sice
exceluje na stadionech soupeřů, ale doma se jí tolik nedaří. Navíc se v letoš
ní sezoně potýká se syndromem závěrečných třetin, ve kterých už ztratila ně
kolik zápasů. Bude to platit i pro zápas s Olomoucí?

a) Praha
b) Pardubice
c) Brno

2 Kdo vyhrál poslední mistrovství
světa do 20 let v Kanadě?

5 Český A-tým odehraje doma generálku

a) Kanada
b) Rusko
c) Slovensko

na MS v Rusku s jakým soupeřem?

3 Jak se umístily české hokejistky

na listopadovém turnaji v Hodoníně?
a) první
b) druhé
c) třetí

a) s Ruskem
b) s Finskem
c) s Kanadou

6 Kde se uskuteční lednové MS žen do 18 let?
a) v Česku
b) v Kanadě
c) ve Švédsku

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b
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Střelecká bitva hvězd v Síni slávy

Čeští mladíci vyrážejí do boje na mistrovství světa

Viktor Ujčík: Junioři potřebují citlivější přístup

Top Gun: Fanoušci mají možnost vyzvat legendy

Kompletní servis před startem MS do dvaceti let

Bývalého vynikajícího střelce pohltila práce s mládeží

STRANA 2

STRANA 3

STRANA 4

KOUČ PETR:

CO DNES DELAJI
Jihlavští hokejisté jsou po tréninku
už dávno v kabině, Viktor Ujčík ale
ještě cepuje talentovaného gólmana
Jakuba Škarka. Jeden nájezd za druhým a ne vždy skončí puk v brance.
„Je dobrej,“ kývne hlavou směrem
k šestnáctiletému mladíkovi v masce.
To je teď svět trojnásobného mistra
světa: jako asistent působí nejen
u áčka Dukly, ale také u juniorů. A aby
toho neměl málo, ještě z pozice člena
Disciplinární komise ELH bojuje proti
simulování v hokeji.
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Realizovali jste pro své malé hokejisty či hokejistky
nějaký hokejový nápad, zlepšovák či neobyčejnou
tréninkovou metodu? Své nápady a vynálezy spolu s fotografiemi nám můžete zasílat na e-mail
hokejovenapady@czehockey.cz

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

Redakce novin:
hokejovenoviny@czehockey.cz

Na MS jedeme
jako hrdá parta!
Jako kouč si prošel americkým mládežnickým hokejem, ve svém curriculu
vitae má i působení u australské osmnáctky. Možná právě z prestižních
zahraničních angažmá si trenér reprezentační dvacítky Jakub Petr
přivezl schopnost svůj tým důkladně takticky připravit. Výsledkem
byly dvě medaile české osmnáctky z Memoriálu Ivana Hlinky a stříbro
z mistrovství světa. Nyní ho čeká ještě větší výzva: světový šampionát do
dvaceti let ve Finsku (26. prosince – 5. ledna).
Dvacítku jste převzali v létě, nicméně
své svěřence znáte z působení u týmu do
osmnácti let. Považujete to za výhodu?
„Mezi osmnáctým a dvacátým rokem je
dlouhá doba. Kluci se vyvíjejí jak po mentál
ní stránce, tak i po té herní. Také proto jsme
věnovali maximální pozornost tomu, aby
chom hráče důkladně poznali. Navíc když
se podíváte na nominace na turnaje v Ka
nadě, Rusku a Finsku, nebo i na červno
vý úvodní kemp, najdete jména kluků, kteří
s námi vůbec v osmnáctce nebyli. Zároveň
to měl být zásadní vzkaz směrem k hráčům,
se kterými jsme prožili ty největší úspěchy,
že je to automaticky nezvýhodňuje pro no
minaci dvacítky. Hned na začátku jsme udě
lali startovní čáru. A teď, když začíná mistrov
ství světa, je fajn, že kluky známe, víme, jak
budou v konkrétních situacích reagovat.“

HODNe sTeSTi
V HELSINKaCH
Vážení přátelé, není náhoda,
že téměř celé prosincové číslo
Hokejových novin věnujeme
juniorskému hokeji a mistrovství
světa hráčů do dvaceti let.
Šampionát, který tradičně
probíhá na přelomu roku, patří
k nejsledovanějším mezinárodním
událostem, ať už mezi fanoušky,
nebo odbornou veřejností. Česká
reprezentace postoupila na
posledních šampionátech vždy do
čtvrtfinále, na medaili však čekáme
marně. Držme juniorům palce,
vždyť na finském ledě se představí
řada hráčů, kteří vybojovali před
dvěma lety stříbro na mistrovství
světa osmnáctiletých, a úspěch by
byl pro ně nejlepším odrazovým
můstkem do vrcholového hokeje.

Tomáš Král
prezident ČSLH

Nicméně základ týmu budou stejně tvořit hráči, se kterými jste loni získali stříbro na mistrovství světa, druhé a třetí místo na Memoriálu Ivana Hlinky. V čem jsou
ročníky 1996 a 1997 specifické?
„To je takový paradox. Ročníku 1996 se
povedl Memoriál Ivana Hlinky, od začátku
to však žádná jízda nebyla. Brali bronz, byl
to úspěch po dlouhých letech, ovšem sezo
na byla hodně specifická – na turnajích jsme
často prohrávali rozhodující zápasy kvů
li vlastním hloupostem. Pak přišlo mistrov
ství světa a najednou se nám klíčové oka
mžiky podařilo zvládnout. Dodneška jsem
přesvědčený o tom, že to bylo tím, že muž
stvo bylo pohromadě celou sezonu a pro
šlo si výkyvy nahoru – dolů. Nebudu zapírat,
že tam byly rozepře, byli jsme naštvaní, hrá
či si museli spoustu věcí vyříkat. Ale v pra
vou chvíli si všechno sedlo. K tomu se přida
li Pastrňák a Vrána svými parádními výkony.
Všichni kluci vzali svoje role zasvé a já věřím,
že tohle by nám mohlo pomoci i na nadchá
zejícím mistrovství dvacítek.
A ročník 1997?
Ten měl sezonu přesně opačnou – na
Memoriálu Ivana Hlinky předvedl spanilou
jízdu, kterou zastavila až ve finále Kanada.
Dařilo se nám i v průběhu celé sezony, vět
šinu zápasů jsme vyhráli, na turnajích jsme
pravidelně bojovali o první místa. Ale pak
přišlo samotné mistrovství. Na něm se se
šlo několik negativních okolností. Měli jsme
více kluků v zámoří, nominace se řešila za
pochodu, někteří přijeli těsně před mistrov
stvím, jiní až v jeho průběhu. K tomu se při
dala suspendace Kuby Zbořila, zranil se
David Kaše… To jsou věci, které dopředu
nenaplánujete. Proto mluvím o paradoxu,
protože celkově měly lepší sezonu právě de
vět sedmičky.
Nicméně oba ročníky získaly po dlouhé
době výrazné úspěchy. Dá se říci, že jsou
silnější než ty předchozí?
Říká se to, ale tak obecné hodnocení
může platit maximálně do té osmnáctky,
pak už je vývoj každého hráče hodně in
dividuální. Někteří jsou draftovaní, boju

JAKUB PETR
Foto: ČSLH/Karel Švec

jí o angažmá v zámoří, jezdí po kempech
NHL, jiní se zase prosazují v domácích sou
těžích. Dvacítky se už hodně podobají se
niorskému hokeji.

Výsledky U20 na
Turnajích čtyř v sezoně

V letošní sezoně jste absolvovali tři Turnaje čtyř zemí – v srpnu v kanadském Calgary a v ruském Dmitrově, v listopadu pak
ve finském Tampere. Hlavně první akce se
vám výsledkově nevydařila. Co se stalo?
Na turnaj do Calgary nemohli všichni
jet, což nás nepříjemně překvapilo, proto
že jsme počítali s tím, že si vyzkoušíme ale
spoň jeden turnaj před mistrovstvím ode
hrát v uvozovkách v ideálním složení. To se
nepovedlo a v Kanadě jsme se ani nepo
tkali s formou. Hodně jsme to potom roze
bírali, což si myslím, že se nám ještě pozi
tivně vrátí.

Rusko–ČESKO5:2

A turnaje v Rusku a Finsku?
Těch se účastnili kluci, kteří si o nomina
ci řekli výkony v extralize nebo v první lize
mužů. Byli jsme velmi příjemně překvape
ni. Bez krajánků jsme loni v Rusku schytá
vali jeden debakl za druhým, letos jsme ale
odehráli tři vyrovnaná utkání a v listopadu
ve Finsku to bylo podobné, tedy až na pro
hru 0:6 se Švédskem. Ta nám ale může pa
radoxně pomoci. Po utkání také následo
val důrazný pohovor a videorozbor a jsem
jenom rád, že mužstvo zareagovalo hned
další den v duelu s Ruskem. Pozitivních
věcí v tom zápase bylo fakt hodně a mu
sím přiznat, že někteří hráči nám zamotali
hlavu. A také proto jsme část kempu před
mistrovstvím světa, která je v Česku, rozšíři
li pro větší počet hokejistů. Což je mimo jiné
vzkaz pro kluky ze zámoří, že nominaci ne
musí mít stoprocentně jistou.

Finsko–ČESKO

Nemůžete počítat s Jakubem Vránou ani
s Davidem Pastrňákem. Na koho tedy připadne role, aby tým táhl?
Budu se držet našeho pravidla, že ne
budeme vyzdvihovat individuality. Jsou tu
hokejisté, kteří už na mistrovství světa dva
cítek byli, mají za sebou šampionát osmnác
tek. A právě ti musí automaticky převzít vůd
čí roli.
Na jaké umístění si troufáte?
V poslední době se klukům dařilo. Ať už
v zámoří, kam v listopadu také vyrazil ma
nažer týmu Milan Hnilička, aby si s jednot
livými hráči promluvil, anebo v domácích
soutěžích – v Pardubicích, Liberci, v Ka
dani či v Benátkách. Individuální statis
tiky sice můžou vypadat hezky, ale čeká
nás mezinárodní turnaj na špičkové úrov
ni. Moudřejší budeme po dvou exhibičních
utkáních s Kanadou a Dánskem, až pak

Calgary (Kan.)
Kanada–ČESKO7:1
ČESKO–Kanada2:6
ČESKO–Rusko2:4
Dmitrov (Rus.)
ČESKO–Finsko

1:4

ČESKO–Rusko

4:0

ČESKO–Švédsko

3:4

Tampere (Fin.)
3:2

ČESKO–Švédsko0:6
Rusko–ČESKO

2:3

Jakub Petr

Narozen: 27. listopadu 1973
v Ostravě (42 let)
Pozice: Kouč národního týmu U20,
trenér HC Vítkovice Steel (Tipsport
Extraliga)
Hráčská působiště: Vítkovice,
Sydney Bears (Austrálie, do 2005)
Trenérská působiště: Austrálie U18
(2004–2006), Vítkovice (mládež, od
2006), šéftrenér SCM a Akademie
ČSLH HC Vítkovice Steel, ČR U18
(2011/2012, od 2013), ČR U19
(2012/2013), ČR U20 (od 2015).
Největší trenérské úspěchy:
Vicemistr světa U18 (2014), Třetí
a druhé místo na Memoriálu Ivana
Hlinky (2013 a 2014), mistr ČR
juniorů 2013, bronzový medailista
extraligy dorostu 2009. Postup
s Austrálií 18 MS divize 3 do MS
divize 2.

můžeme mluvit o nějakých cílech. Vždyc
ky byla naše filozofie, že když si nevěříme
na ty nejvyšší příčky, tak do letadla ani ne
sedneme, navíc v Čechách rádi říkáme, že
jedeme někam přepisovat dějiny. Ale ty už
zaprvé přepsal Jaroslav Holík (zlatými me
dailemi v letech 2000 a 2001), zadruhé
musíme být realisté. Momentálně nejsem
v roli, abych vykřikoval do světa, že si jede
me pro medaili. Na to je ještě brzy.
Nicméně hodně fanoušků od vás medaili
očekává. Jaká k ní povede cesta?
Přes pokoru. Kvalitní kolektiv. Vím, že to
zní jako fráze, ale kluci mají teď něco za se
bou, bodují v zámoří, prosazují se v extra
lize, a my je během deseti dní před turna
jem musíme dostat zpátky k pokorné práci.
Pak se můžou stát i velké věci. Když nebu
de fungovat kabina, nezmůžeme nic.
Zmiňujete pokoru, ale sám jste tvrdil, že
jste po svém nástupu k osmnáctce hráčům musel zvednout sebevědomí...
Sebevědomí je o tom, že nebudete če
kat, co s vámi provedou slabší okamžiky.
Když se podíváte na nejslavnější zápasy se
niorské reprezentace ve zlatých letech čes
kého hokeje, tehdy jsme taky nebyli týmem,
který by každého drtil. Ale vybojovaly se
skvělé úspěchy a ti kluci to pak potvrzova
li dál, v reprezentaci, v NHL. A to je přesně
o sebevědomí. Naši hráči jsou pořád vice
mistry světa do osmnácti let, a co jim bude
me určitě připomínat, je to, že v období mezi
osmnáctkou a dvacítkou porazili každé
ho ze soupeřů, kteří nás čekají na šampio
nátu. Ale na druhou stranu: zároveň kluky
připravujeme na to, že ve Finsku nastanou
okamžiky, kdy budeme nuceni od hokejo
vosti upustit a jít pro tým. Třeba když bude
me pod tlakem, nebo při oslabení. Ale v kaž
dém případě pojede na mistrovství světa
hrdá parta, nebudou tam ustrašení borci.
Na co budete na MS nejvíce sázet?
Budou fáze, kdy můžeme být pod tla
kem. V takových momentech jde o to, aby
chom dodržovali herní plán. A právě to musí
být naše silná stránka. V defenzivě je potře
ba být konzistentní a přes to nepojede vlak.
A co dalšího? Bereme kluky, již se umějí pro
sadit a budou čekat na svoji příležitost. A já
věřím, že se najde pár těch, kteří si budou
pravidelně připiso
vat body. Pak
z toho může
být dob
rý výsle
dek.
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HOKEJOVÉ NOVINY

aktuality
Hokejové kluby už
vánoční dárky dostaly
Zajímavý vánoční dárek určený mladým
hokejistům obdrželo 145 klubů po celé
republice: Český svaz ledního hokeje
zaslal do každého z nich sadu hokejo
vé výstroje. Konkrétně jde o jednu hůl
pro brankáře, celkem 32 holí pro hrá
če, 100 modrých puků a 83 kusů pásky
na hokejky. Výstroj by si měli užít pře
devším ti nejmenší, kteří se s hokejem
teprve seznamují. Kluby tak mají mož
nost poskytnout potřebné vybavení dě
tem, ušetřit tak rodičům vyšší počáteč
ní investici a nalákat do svých řad co
nejvíce malých talentů. „V rámci roz

voje výchovy mládeže nám nejde pou
ze o výkonnostní aspekty, ze kterých by
v budoucnu profitovalo například ná
rodní mužstvo. Důležité je také dětem
nabídnout efektivní a atraktivní náplň
volného času, která bude rozvíjet i je
jich osobnost a hodnotový systém,“
říká Milan Hnilička, ředitel oddělení roz
voje hokeje ČSLH.

Akademie ČSLH
v Třinci se rychle rozvíjí
Dva roky završí na konci prosince Oce
láři Třinec v projektu Akademie ČSLH.
Soustavná p
 ráce na vylepšení podmí
nek pro mládež však splněním kritérií

HOKEJOVÉ NOVINY3

Umístění české reprezentace na MS do dvaceti let
ČSLH neskončila, naopak. Vedle WERK
ARENY roste nová dvoupodlažní trénin
ková hala, ve které budou moci hokejisté
mimo jiné využívat tělocvičnu s tatami.
U zimního stadionu bude k dispozici
také nová běžecká dráha nebo workou
tové hřiště.
„Hodně se zaměřujeme také na me
zinárodní spolupráci. V srpnu jsme
pořádali President Cup pro mladší
dorostence, kterého se kromě nás zú
častnily Karlovy Vary, Sparta a Vítko
vice, ze zahraničních týmů pak Espoo
Blues, CSKA Moskva, Dinamo Riga a Di
namo Minsk. Starší dorostenci zase byli
na tripu v Rusku, kde změřili síly s Di
namem Minsk, CSKA Moskva a dvakrát
s Lokomotivem Jaroslavl,“ popisuje ve
doucí třinecké akademie Jan Peterek.
Přidělení statutu Akademie s sebou
přináší kromě povinností také řadu vý
hod. Svaz garantuje prostřednictvím

Akademie dobrou práci s mládeží, pod
poruje kluby finančními prostředky na
odměny trenérům, pomáhá jim s je
jich vzděláváním nebo s mezinárodními
kontakty. Svaz také pořádá pravidelné
semináře trenérů akademií a zprostřed
kovává jim přístup k zahraničním po
znatkům a zkušenostem.

rozhodčích, kteří mají předpoklady vy
tvořit ve střednědobém časovém hori
zontu skupinu profesionálních rozhod
čích pro řízení vrcholných soutěží ČSLH
a IIHF. Účast v akademii absolventům
sice automaticky nezaručuje, že budou
pískat extraligu, ale svaz jim poskytuje
maximální podmínky, aby toho cíle do
sáhli,“ říká manažer rozhodčích ČSLH
Vladimír Šindler.
Akademie má zajistit podporu ta
lentovaným sudím, jejich individuál
nímu rozvoji osobních a profesních
dovedností. V současné době se na vr
cholovou úroveň připravuje pět talen
tovaných rozhodčích a čtyři bývalí ho
kejisté. „Máme za sebou čtyři měsíce
existence a stále pracujeme na tom,
abychom kvalitu vzdělávání dále vylep
šovali,“ dodává Vladimír Šindler, který
je sám jedním z nejzkušenějších a z nej
uznávanějších evropských arbitrů.

Od září běží program
vzdělávání talentovaných
rozhodčích

Devět hlavních arbitrů se v současné
době připravuje v rámci projektu Aka
demie rozhodčích, který je nadstavbou
Programu rozvoje rozhodčích České
ho svazu ledního hokeje. Akademie od
startovala svou činnost v září letošního
roku a edukační program je koncipo
ván na tři roky. „Hlavním cílem projek
tu je urychlit proces rozvoje vybraných

1.

1.

3.

3.
4.

4.

ROBERT REICHEL
v souboji s trenažérem střelby. Výborný
čas zaznamenal Tomáš Vlasák, který trefil pět terčů za dvanáct vteřin.
Foto: Sport5 (2)

Michal Broš

12:10
Takový čas zaznamenal trojnásobný mistr
světa Tomáš Vlasák, čímž se ujal
průběžného vedení po pěti kolech. Josef
Řezníček trefil všechny terče v čase 14:06,
Michal Sup si připsal 14:78 vteřiny.

„Jesle prý bývají nejtěžší, ale tady je ta
díra celkem velká. Je vidět, že gólman
dneska formu neměl.“

V Síni slávy českého hokeje si mohou návštěvníci
vyzkoušet hned čtyři trenažéry. Konkrétně na střel
bu s tečí, na přesnost přihrávky nebo na slalom. Nej
oblíbenější je simulátor přesnosti a razance střelby
a právě na něm spolu válčí také olympijští vítězové
a mistři světa! „Cílem je v co nejkratším čase trefit ot
vory ve všech čtyřech rozích branky a pátý, který zívá
mezi gólmanovými betony,“ popisuje pravidla hoke
jové výzvy Otakar Černý, ředitel Síně slávy Českého
svazu ledního hokeje.
Limit pro úspěšnou snajperskou misi je pětadva
cet vteřin. Náročnou výzvu se rozhodl přijmout tucet
statečných nedávné hokejové historie: Martin Pro
cházka, František Kaberle, Robert Reichel, Martin
Straka, Jaroslav Špaček, Jiří Šlégr, Michal Broš, To
máš Vlasák, David Moravec, Michal Sup, Josef Řez
níček a Patrik Martinec.
A jak se bitva osobností vyvíjí? Videa se střelbou
najdete na webu a facebooku Síně slávy, jednotli
vé výkony bývalých hráčů je možné také sledovat
na stanici Sport5, která je vysílá v rámci magazí
nu Hokejová pětka každé pondělí. Anebo se z ajděte
přesvědčit sami do Síně slávy a vystřílet si mís
to mezi hokejovými legendami! „Nedávno jsme in
stalovali novou magnetickou tabuli, na které budou
zveřejněna jména nejlepších střelců,“ dodal Otakar
Černý.

komentar Kanaďané dvacítkami žijí. A prestiž turnaje roste i ve Spojených státech

Jiří Fischer

Ředitel hráčského rozvoje
Detroit Red Wings

České ročníky 1996 a 1997 hrály
na světových šampionátech do
18 let velmi dobře, na Memoriálech
Ivana Hlinky výborně. Samozřejmě
záleží na konečné nominaci – tým
je postavený na klíčových hráčích,
kteří když do Finska přijedou,
šance na úspěch se dramaticky
zvedá. V opačném případě je
nutné postavit tým s trochu jinou
filozofií.

N

a stříbrném šampionátu do
18 let zářili Pastrňák s Vránou.
Jakub na dvacítky nepojede,
ve Finsku bude s největší pravděpodobností chybět i David. Jejich
absence se na týmu mohou projevit
tak, že se kluci semknou, první i čtvrtá
lajna budou hrát vyrovnaně a komu
se v zápase bude dařit, ten také bude
hrát nejvíc. Takto postavený tým určitě

může šlapat, samozřejmě pokud se
může spolehnout na kvalitní výkony
gólmana.
Hodně očekávám třeba od Jakuba
Zbořila, který je v poslední době
naším nejvýše draftovaným obráncem.
Shodou okolností jsem ho měl možnost vidět asi před měsícem, protože
nastupuje v týmu St. John, jehož dres
obléká také náš Adam Marsh. Na
velkém hřišti by mělo Kubovo bruslení
vynikat a velmi prospěšná by mohla
být jeho rozehrávka při přesilovkách.
Na mistrovství světa určitě budu
osobně, i když ne na celý turnaj, ještě
před ním mě čeká cesta na Spengler
Cup. Ve Finsku pravděpodobně
nastoupí několik námi draftovaných
hráčů, samozřejmě záleží na tom, kdo
z nich se nakonec dostane do konečných nominací. Ať už jsou to Švédové
Ehn a Holmström, Fin Saarijärvi,

Rus Svečnikov, Kanaďané Turgeon
a Hicketts nebo švýcarský gólman Van
Pottelberghe.
Odhaduji, že na dvacítkách budou
v průměru na tým jeden až dva hráči,
kteří připadají na draft v létě 2016.
Od nás dorazí do Finska celkem pět
skautů, pak přijedu já a také Ryan
Martin, jenž je asistentem generálního
manažera a který pracuje s americkou
dvacítkou jako pozorovatel. Takže lidí
z naší organizace Detroitu Red Wings,
která se stará o vývoj mladých hráčů,
bude na šampionátu dost.
Pokud se dá do turnaje zdravotně
do pořádku, bude mezi nejsledovanější hráče patřit Auston Matthews,
očekávaná jednička příštího draftu.
Hodně vysoko budou draftováni i Jakob Chychrun nebo Jesse Puljujärvi.
Ale to jsou samozřejmě kluci, ke
kterým aby se klub na draftu dostal,

tak nesmí postoupit do play-off
a dopadnout v sezoně hodně špatně,
o což my zájem nemáme, anebo přes
výměnu.
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když jde o mladé hráče, turnaj je
v zámoří hodně sledován. Především v Kanadě. V USA se zájem
pomalu zvedá, ale všechno záleží
od vystoupení amerického týmu.
Spojené státy jsou hodně postavené
na vítězstvích, ať už jde o jakýkoliv
sport. Když se dlouhodobě nevyhrává,
lidi nechodí a zájem opadá. Kanaďané
jsou odlišní, ti hokejem opravdu žijí.
Navíc se klukům podařilo na posledním mistrovství po šesti letech vyhrát
zlaté medaile a letos chtějí triumfovat
znovu. Zásluhu na tom mají také
kanadská média, která dokážou vygenerovat obrovskou sledovanost a dát
turnaji daleko větší váhu.
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Kdo může na MS zazářit
„Naší největší zbraní je týmovost, každý z nás ví, co úspěch obnáší. A také taktika, od tre
nérů budeme na každý zápas perfektně připraveni. S klukama se známe dlouho, řada
z nás má ještě v dresu osmnáctky za sebou úspěchy na Memoriálu Ivana Hlinky nebo na
mistrovství světa. Teď jsme ještě o rok vyzrálejší.“

ocima trenera

Střelecká bitva v Síni slávy: vyzvěte olympijské vítěze!
Dramatická přestřelka největších hvězd
nedávné historie zuří v Síni slávy českého
hokeje v Galerii Harfa v pražských
Vysočanech. Robert Reichel, Martin Straka,
Jaroslav Špaček a další slavná jména mezi
sebou soupeří v soutěži přesnosti střelby
Top Gun na unikátním trenažéru, který je
na světě už pouze ve Dvoraně slávy NHL
v Torontu. A vyzývají hokejové fanoušky:
pojďte s námi změřit síly!

1.

2.

Věčně vysmátý, taková moje krevní skupina. Kde je puk,
tam je Kaše. Sem tam má někdy tendence nám tro
chu mluvit do systému. Musí platit, co řekneme, hlavně
v obranném pásmu, ale při útočení je větší prostor pro
kreativitu. A Kašička určitou volnost potřebuje.

David Kaše,
útočník

5

DAVID KAŠE
Foto: ČSLH/
/Karel Švec

Tolik bodů za tři góly
a dvě asistence si David
Kaše připsal na loňském
MS do 18 let, kde Češi
získali stříbro

„Doufám, že si do Finska pojedeme pro medaili. Všichni bychom rádi navázali na stříbro
z osmnáctek. Věřím, že to v našich silách je, v týmu je výborná parta, což je jeden z klíčových
aspektů. Koho považuji za největší soupeře? Jednoznačně Kanadu, vzhledem k obrovskému
počtu hráčů mají trenéři z čeho vybírat. Velmi silní budou také Rusové a Švédové.“

70

Tolik zápasů
nasbíral
Dominik Mašín
v mládežnických
reprezentacích

ocima trenera
Jeden ze základních stavebních kamenů v kabině i na
ledě. Jednoznačně prototyp moderního obránce a já
jsem moc rád, že hráčů s touto charakteristikou je
v týmu víc. Dominik umí přitvrdit, podržet kotouč, zapo
jit se do ofenzivy. Byl kapitánem úspěšné osmnáctky.

Dominik Mašín,
obránce

„Těším se celou sezonu, jak na samotný turnaj, tak na kluky, kteří tam budou. Před rokem
a půl jsme vybojovali stříbro na osmnáctkách také díky tomu, že jsme byli super parta. Navíc
v listopadu za námi byl Milan Hnilička, stalo se poprvé, kdy někdo takhle do zámoří dorazil.
Milan nás sledoval, řekl nám, co a jak bude. Mám z toho velmi dobrý pocit.“

ocima trenera
Loni se kolem něj v souvislosti s MS strhl mediální hum
buk, což pro žádného hráče není jednoduché. Kdyko
li jsem ho měl v týmu, tak jsem s ním neměl sebemenší
problém. Má velké zkušenosti, v draftu byl hodně vyso
ko, měl by se stát osobností celého šampionátu.

Pavel Zacha,
útočník

Skupina A
Body Pořadí
Kanada
Švédsko

:
:

:

USA

:

:

Dánsko

:

:

Švýcarsko

:

:

:

:
:
:

:
:

:
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Na tolikáté MS do 20 let
letos pojede Pavel Zacha.
Jako ročník 1997 však
bude mít možnost jet
i na příští šampionát.

MS na ČT Sport

Rozpis play-off
Čtvrtfinále 1

Čtvrtfinále 2

Čtvrtfinále 3

Čtvrtfinále 4

A1

B2

B1

A2

Sobota 26. prosince
ČESKO–Rusko
USA–Kanada

13.00
19.00

Neděle 27. prosince
Bělorusko–Slovensko15.00

:

B4

:

A3

:

:

A4

:

B3

:

:

Pondělí 28. prosince
ČESKO–Slovensko
Švédsko–USA

13.00
15.00

Úterý 29. prosince

Semifinále 1

:

Semifinále 2

Švýcarsko–Kanada

19.00

Středa 30. prosince
ČESKO–Bělorusko13.00

Skupina B

Čtvrtek 31. prosince

Body Pořadí
Rusko

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Slovensko

:

ČESKO

:

:

Finsko

:

:

:

Bělorusko

:

:

:

Rusko–Slovensko
ČESKO–Finsko

:

:
Finále

Sobota 2. ledna
Čtvrtfinále 13.00/15.00, 17.00/19.00
Pondělí 4. ledna
1. semifinále
15.00
2. semifinále19.00
Úterý 5. ledna

:
:

13.00
17.00

Utkání o 3. místo15.00
Finále
19.30

:

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

