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Funkci generálního manažera jste přijal 
v lednu. Jak vám padne?

Určitě je to ve srovnání s kariérou aktiv-
ního hokejisty velká změna. Mám ale tu vý-
hodu, že prostředí v  českém hokeji znám, 
byl jsem jeho součástí celý život a vím, jak 
by to mělo fungovat.

Pojďme k nominaci na Světový pohár. Pří-
padná účast Jaromíra Jágra na turnaji se 
řešila několik měsíců. Jak jednání probí-
hala?

Před první vlnou nominace, tedy kon-
cem března, jsme se spolu domluvili, že ho 
zatím psát nebudeme a uvidíme, jak dohra-
je sezonu. Všichni jsme si přáli, aby Jarda 
jel, ale nechci tvrdit, že bych ho přemlouval. 
Spíš jsem mu vysvětloval svůj postoj, proč 
by měl v týmu být, proč by měl hrát a jak by 
to fungovalo. Poslední tři neděle před ko-
nečnou nominací jsme byli v  intenzivním 
kontaktu a asi týden před uzavřením soupi-
sek se mi omluvil, že nepojede. Časově by 
to nezvládl, ještě má na starosti Kladno a na 
turnaj by se nestihl adekvátně připravit.

Měli jste připravenou variantu, že by jed-
nání skončila pozitivně? Například to, že 
by do útoku dostal dva mladé kluky – jez-
diče? 

Ano, od začátku jsme počítali s  obě-
ma možnostmi. Kdyby Džegr jel, měli jsme 
představu, s kým by měl hrát, byli jsme na to 
připraveni. Jen jsme čekali, jak se rozhod-
ne. A v momentě, když oznámil, že nejede, 
se celý realizační tým sešel znovu a sestavu 
jsme doladili bez něj.

Nominaci jste skládal společně s trenéry 
Josefem Jandačem, Jiřím Kalousem, Jaro-
slavem Špačkem, Václavem Prospalem 
a skautem Jiřím Fischerem. Jak vzájemná 
diskuse probíhala?

Každý z nás si dal na papír svoji předsta-
vu o nominaci. Následně jsme absolvovali 
pravidelná setkání, na nichž jsme diskuto-
vali jednotlivá jména. Souběžně probíha-
ly inspekční cesty, Jarda Špaček byl v  zá-
moří dvakrát, Jirka Kalous jednou a já jsem 
v Americe strávil měsíc a půl. Sledovali jsme 
hráče, u kterých jsme si třeba nebyli jistí.

Jaké jméno vyvolalo při diskusi největší 
emoce?

Je namístě přiznat, že oproti Spojeným 
státům, Kanadě a  dalším mančaftům byla 
naše role jednodušší. Momentálně prostě 
nemáme tolik hráčů v NHL, proto byla vět-
šina jmen de facto daná. U některých hráčů 
jsme se rozmýšleli, to je pravda, ale nebylo 
to nic dramatického. A když bylo třeba udě-
lat zásadní rozhodnutí, tak to Pepa Jandač 
jakožto hlavní kouč rozsekl. Poslední slovo 
měl vždycky on.

Patřil mezi diskutované hráče i  Milan 
Michálek, který za sebou nemá úplně op-
timální sezonu?

Milan nám řekl, že je ochoten vzít jakou-
koli roli, ať už je to místo ve čtvrté lajně, nebo 
pozice třináctého útočníka. Chce hrát a pro 
tým odevzdat maximum. Pro tým bude vel-
mi platný díky svým zkušenostem, navíc se 
perfektně hodí do hry v oslabení. 

A Jiří Hudler? Proč naopak nejede on?
Jirka je hráčem, kterého jsme diskutova-

li asi nejvíc. Bylo to půl napůl, nakonec se 
Pepa rozhodl kvůli tomu, že by se Jirka ne-
vešel do prvních dvou lajn. Nechtěli jsme, 
aby hrál někde ve třetí, čtvrté pětce. Kdysi 
měl podobnou roli v Detroitu, ale v součas-
nosti už je to jiný hráč a je to evidentní i na 
jeho výkonech v dresu Floridy, kam byl le-
tos vytrejdovaný. Hrál ve třetí lajně a spíš se 
v ní trápil.

Fantastickou hráčskou kariéru Martin Ručinský loni završil 
nadmíru důstojně, když dovedl Litvínov k mistrovskému 
titulu. Rok a půl nato čeká olympijského vítěze 
a trojnásobného mistra světa zcela odlišná výzva: 
z pozice generálního manažera pomoci dotáhnout českou 
reprezentaci k úspěchu na zářijovém Světovém poháru.

Jak se do druhé vlny nominace promítlo 
mistrovství světa v Rusku?

Nijak významně. Ano, bavili jsme se 
o  některých klucích, kteří v  Rusku zahráli 
dobře, ale už před nominací jsme deklaro-
vali, že chceme především hráče z NHL. Je 
to turnaj, který se hraje na malém hřišti, 
koná se v Kanadě a bude se pískat podle 
zámořských pravidel. Podle toho jsme se 
k tomu postavili. Pouze jsme řešili problémy 
s obránci, protože těch máme v NHL málo 
a navíc jsou všichni praváci. Jedinými levý-
mi beky jsou Jordán a Kempný.

Právě útočná hra obránců může být nej-
větší slabinou českého týmu. Vnímáte to 
jako problém?

V současnosti nemáme v NHL příliš 
mnoho obránců, a když už, tak jde větši-
nou o defenzivní beky typu Radka Gudase 
nebo Romana Poláka. Chybějí nám ofenziv-
ní obránci, kteří by byli efektivní i při přesi-
lovkách, jako byl například Marek Židlický. 
Tuhle roli ale bude muset někdo plnit a já 
doufám, že se jí kluci ujmou dobře a třeba 
nás sami překvapí. 

Takže existuje varianta, že by přesilovko-
vé formace tvořili čtyři útočníci a  pouze 
jeden obránce?

Ano, je to pravděpodobné.

Zámořská média nedávají českému týmu 
příliš nadějí na úspěch. Jaká jsou vaše 
očekávání?

Ale tahle role nám vždycky vyhovovala! 
Když jsme za mých časů někam jeli a všich-
ni říkali, jací jsme dobří a  že zaručeně vy-
hrajeme, dost často to dopadlo katastro-
fálně. A naopak – jakmile nám nikdo nevěřil 
a každý nás odepisoval, parta se na turnaji 
semkla, v kabině se vytvořila zdravá atmo-
sféra a právě z ní se zrodily největší úspě-
chy.

Už máte rozhozené dvojice na ubytová-
ní v Torontu? Pohlídáte si, aby na jednom 
pokoji spolu nebyli třeba Dmitrij Jaškin 
a Roman Polák?

(úsměv) Ta bitka, která mezi nimi pro-
běhla ve finále Západní konference, je už 
passé. To je prostě hokej. Zajeli do sebe ně-
kde v rohu, vyřídili si to jako chlapi a já bych 
tomu nepřikládal nějakou váhu.

Kdo by měl místo Jaromíra Jágra převzít 
vůdčí roli v kabině?

Narozen: 11. března 1971 v Mostě 
(45 let)
Pozice: Generální manažer 
reprezentace A
Kluby: HC Litvínov, Edmonton 
Oilers, Quebec Nordiques (AHL), 
HC Vsetín, Colorado Avalanche, 
Montreal Canadiens, Dallas Stars, 
New York Rangers, St. Louis Blues, 
Vancouver Canucks, HC Sparta 
Praha, HC Verva Litvínov
Největší úspěchy: olympijský vítěz 
(1998), 3x mistr světa (1999, 2001, 
2005), semifinále SP (2004), 2x 
mistr extraligy (1996 se Vsetínem, 
2015 s Litvínovem)
Bilance na Kanadském/Světovém 
poháru: 11 zápasů/4 body (1  +3)
Bilance na MS: 41 zápasů/35 bodů 
(15 + 20)
Bilance na OH: 18 zápasů/11 bodů 
(4 + 7)

Martin Ručinský

sobota 10.9. 2016, 16:30
O2 arena Praha
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Vstupenky kupujte v síti Ticketportal.
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Hokejový kvíz

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

1  V jakém městě se hrálo finále posledního 
hokejového SP v roce 2004?

a) Montreal
b) Toronto
c) Vancouver

2  Kdo vyhrál poslední Světový  
pohár v roce 2004?

a) Finsko
b) Česko
c) Kanada

3  Ve skupině s českým týmem  
budou na SP hrát

a) Kanada, USA, Rusko
b) Kanada, USA, výběr Evropy
c) Kanada, USA, výběr do 23 let

4  Kdo vyhrál první ročník Světového poháru?

a) USA
b) Kanada
c) Rusko

5  Sestavu výběru Evropy bude  
mít na SP na starosti

a) Marco Sturm (Něm.)
b) Patrik Fischer (Švýc.)
c) Miroslav Šatan (SR)

6  Mezi největší hvězdy Ruska na SP,  
které se představí i 10. září v Praze,  
budou patřit

a) Ovečkin, Malkin, Dacjuk
b) Ovečkin, Malkin, Kovalčuk
c) Ovečkin, Malkin, Arťuchin

Musíme i na porážkách hledat 
 pozitiva a děti motivovat

MICHAL BROŠ:

Realizační tým pro Světový pohár

Generální manažer 
Martin Ručinský

Asistent generálního manažera 
Milan Hnilička

Hlavní trenér 
Josef Jandač

Trenéři 
Jaroslav Špaček 

Jiří Kalous 
Václav Prospal

Šéf skautingu 
Jiří Fischer

Já si ani nemyslím, že by byl Jarda v kabi-
ně nějakým výrazným řečníkem. Na spolu-
hráče působil už jenom tím, že v ní byl. A teď 
nezbývá, aby to kluci jako je Kuba Voráček, 
Pleky nebo Krejča převzali a turnaj odtáhli.

Ve výběru jsou tři velmi kvalitní gólma-
ni – Petr Mrázek, Michal Neuvirth a Ond-
řej Pavelec. Byl někdo z nich nominován 
jako jednička?

Tu teprve určíme, uvidíme, jakou budou 
mít momentální formu v  přípravných zá-
pasech. Všichni v  sezoně chytali výborně, 
mys lím, že v bráně jsme opravdu silní. A to 
je dobře, protože bude hodně záležet na 
nich, jestli nějakého úspěchu dosáhneme.

Jednou z příležitostí, kdy budou moci bo-
jovat o pozici jedničky, bude domácí ge-
nerálka s nabitým týmem Ruska (10. září 
v O2 areně). Jak kvitujete možnost zahrát 
si s velmi kvalitním soupeřem?

Pro kluky je dobré, že budou hrát před 
naším publikem v plném zatížení. Pro fa-
noušky je to zase jediná šance jak vidět ne-
jenom naše, ale i ruské hvězdy NHL před od-
letem týmu na Světový pohár do zámoří.

Hodně se řeší zranění Davida Krejčího, 
který po sezoně absolvoval operaci pra-
vé kyčle. Vy sám jste v  minulosti pod-
stoupil velmi podobný zákrok. Jaký je váš 
odhad – stihne Světový pohár?

Jsem s ním v kontaktu, samozřejmě se 
zajímám o jeho zdravotní stav. Krejča je pro 
nás stěžejní hráč. Po operaci je dva měsí-
ce, cítí se dobře, vše jde podle plánu. Co já 
si pamatuju, tři měsíce po zákroku jsem už 
naplno trénoval. Takže já věřím, že se uzdra-
ví a bude stoprocentně v pořádku. V opač-
ném případě ho Boston pravděpodobně 
neuvolní. Ale všichni věříme, že vše dob-
ře dopadne a David na Světový pohár po-
jede.

Světový pohár skončí – a co dál? Budete 
pokračovat?

Se svazem jsme domluveni zatím pou-
ze na Světový pohár. Delší smlouvu jsem 
ani nechtěl, protože bych se nerad uvazo-
val k něčemu, o čem jsem nevěděl, jak by 
mi šlo, bavilo a napl-
ňovalo. Až turnaj 
skončí, sedne-
me si a řekne-
me, co dál.

Naše velká síla 
bude v brankovišti

MARTIN RUČINSKÝ:
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Kamkoli přišel, tam přinášel štěstí. Ve 
Vsetíně, ve Spartě a  ve finském Kärpätu 
Oulu sbíral ligová zlata. Někdejší obáva-
ný střelec Michal Broš má doma celkem 
čtyři extraligové tituly, další dva vyválčil 
na severu Evropy. S reprezentací dokon-
ce vybojoval triumf na mistrovství světa 
v Rusku. A úspěšný je i ve své nové pro-
fesi – patří mezi nejlepší české mládežnic-
ké trenéry a od června se stal asistentem 
u reprezentační sedmnáctky.

Když Michal Broš v  loňském roce ukončil 
kariéru, přesně věděl, co chce dělat dál. V té 
době bylo jeho synovi jedenáct let a bývalý 
elitní centr se rozhodl věnovat mu maximální 
pozornost. „Uvědomoval jsem si, že už chy-
bí jen pár sezon, v nichž ho budu moci ještě 
nějak ovlivnit. Znám příběhy některých bý-
valých spoluhráčů, kteří měli doma šestnác-
tileté kluky, chtěli je vychovávat, a ti už jim na 
to kašlali,“ vysvětluje bývalý kapitán Sparty.

Především z toho důvodu začal trénovat 
v Letňanech. Krátce nato navíc přiletělo laso 
z Kralup od party nadšenců, kteří se rozhod-
li postavit místní klub na nohy. Michal Broš 
převzal roli šéftrenéra mládeže a  zároveň 
zodpovídá za sportovní rozvoj klubu.

V  současné době pendluje mezi Kralu-
py a severním okrajem Prahy. Vlastní trenér-
skou licenci B a čeká ho studium licence A, 
jeho erudice ale požadované znalosti výraz-
ně převyšuje. Už při svém angažmá ve Fin-

sku, tedy před více než deseti lety, se položil 
do odborné literatury a teoretické poznatky 
nyní mixuje se svou dlouholetou praxí. Tře-
ba z angažmá ve Finsku. „Tamější děti jsou 
poslušné, Finové obecně jsou velmi skrom-
ní. Trenér to má jednodušší. Když řekne, že 
teď se bude dělat tohle, děti jedou a děla-
jí tohle. V  Čechách dá kouč nějaký pokyn, 
pět dětí se ptá proč, čtyři nedávají pozor 
a dvě na to kašlou úplně. Proto říkám, že tre-
nér u nás má dvakrát tolik práce za čtyřikrát 
méně peněz,“ porovnává Michal Broš.

Nicméně jak ve Finsku, tak i v Česku se 
výsledek odvíjí především od toho, jak se 
trenérovi a  rodičům podaří malé hokejis-
ty pro hokej nadchnout. „Z  mého pohledu 
to složité není. Ale když rodiče mají tak blbý 
pohled, že hokej je o výsledku zápasu, že se 
musí vyhrát, protože se kolem toho točí svět, 
vzniká škodlivý vzorec uvažování, který dítě 
přebírá. Když bude rodič do dítěte hustit, že 
to dneska byl bezvadný trénink a super zá-
bava, toho kluka nebo holku to bude bavit 
daleko víc,“ posílá apel směrem k matkám 
a otcům.

Podle svých kolegů je právě Michal Broš 
expertem na to, jak na každém sebevíc ne-
příjemném momentu najít pozitivum. Jak tvr-
dí, sebenudnější věc se dá pojmout zábav-
ným způsobem. „V Kralupech jsme měli na 
začátku sezony problémy poskládat urči-
té kategorie, u  jedné jsme dokonce muse-
li odvolávat zápasy, než jsme měli dostatek 

dětí. To pak dostáváte strašné rychty. Přije-
de Sparta, všichni vědí, jak to dopadne, ale 
po první třetině, kdy je to 0:12, jsou všichni 
zralí na to, že se půjdou zastřelit. Kluci a tre-
néři  – všichni sklopené hlavy. Ale já říkám: 
A vy jste jako čekali co? Že to bude 2:2? Tak 
se nemusíme jít věšet, to už jsme se mohli 
oběsit před zápasem. Pojďme udělat střídá-
ní, kdo ho odehraje bez gólu, dostane čoko-
ládu,“ popisuje. „A děti najednou samy vů-
bec neřeší, že to je 0:28, ale mají radost, že 
získají odměnu, protože zrovna ten gól ne-
dostaly. Po jednom takovém zápase mi vo-
lala jedna máma a říkala, že je to poprvé po 
dlouhé době, co se kluk ptal, kdy mají zase 
trénink a další zápas. Potom, co dostali tako-
vou rychtu!“

Počet kvalifikovaných trenérů se však 
rychle zvyšuje, také díky projektu Trenéři do 
malých klubů, v jehož rámci Český hokejový 
svaz platí a posílá profesionální trenéry i do 
těch nejmenších oddílů. A výsledky se po-
zitivně odrážejí nejen v kvalitě tréninků, ale 
také v počtu nabraných dětí. „Věcí, které je 
tady potřeba udělat, je spousta, takže jaký-
koli takový projekt vnímám pozitivně. Kouči 
u nás nejsou placení a kluci, kteří by to dě-
lali dobře, rádi a s chutí, nemají čas, protože 
musí živit rodiny. Zbývá pár těch, kteří jsou 
schopni se zabezpečit jinde, a kvůli tomu, že 
mají v klubu děti, věnují hokeji zbytek volné-
ho času. Takže čím víc bude podpory ze sva-
zu, tím lépe,“ dodává Michal Broš.

MICHAL BROŠ se svými malými svěřenci
Foto: ČSLH/Václav Tittelbach
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Lídr, hračička nebo univerzál. Kdo je kdo v týmu pro SP
Mix zkušených borců a mladých 
dravců představili trenéři českého 
týmu pro Světový pohár, který 
začíná 17. září v kanadském Torontu. 
Jak vidí jednotlivé reprezentanty 
Václav Prospal, jeden z asistentů 
hlavního kouče Josefa Jandače?

Očima Václava Prospala: Stejně jako Petr Mrá-
zek má za sebou výbornou sezonu. A mohla být 
ještě lepší, kdyby neměl smůlu na zranění. Je 
zvyklý podávat skvělé a vyrovnané výkony.

Očima Václava Prospala: Má za sebou fantastic-
kou sezonu. Díky svým výkonům se dostal hned 
do užšího výběru na Světový pohár. Pro Detroit 
Red Wings je to brankář budoucnosti.

Očima Václava Prospala: Velmi řízný bek, tako-
vý pořízek v naší sestavě. Je to hráč, který by se 
měl na turnaji starat o to, že to bude soupeře bo-
let před naší brankou.

Očima Václava Prospala: Univerzál. V Chicagu 
z něj svého času udělali defenzivního forvarda 
a jeho obrovským přínosem pro tým je to, že do-
káže plnit různé role. Výborný kluk do kabiny.

Očima Václava Prospala: Obránce, jenž se hroz-
ně líbil Jardovi Špačkovi a Jirkovi Kalousovi při je-
jich zámořské inspekční cestě. Navíc má za se-
bou vynikající výkony na loňském mistrovství 
světa v Praze.

Očima Václava Prospala: Kluk, který přijde do 
týmu a přinese s sebou mladickou energii. Na 
bruslích doslova trhá led, jen aby týmu pomohl. 
Světový pohár pro něj bude skvělou zkušeností.

Očima Václava Prospala: Další mladý hráč 
a velký talent českého hokeje. Jsem přesvěd-
čen o tom, že v národním dresu nastřílí řadu 
důležitých gólů. Turnaj pro něj bude velkou 
 zkušeností.

Očima Václava Prospala: Spolehlivý obránce, 
který může hrát na různých pozicích – je využi-
telný jako čtvrtý, pátý nebo šestý bek. Co se týká 
charakteru a přístupu k hokeji, vynikající kluk.

Očima Václava Prospala: Martin je výborný 
parťák, lídr týmu Arizona. Může hrát ofenzivní-
ho i defenzivního centra. Těžko se odstavuje od 
puku, má vynikající statistiky na buly.

Očima Václava Prospala: Letos hraje finále Stan-
ley Cupu. Má za sebou x sezon ve vynikajícím 
týmu St. Louis. Slibujeme si od něj, že bude hrát 
hodně fyzicky.

Očima Václava Prospala: Playmaker. Společně 
s Kubou Voráčkem na něm budeme stavět ofen-
zivu. Rozehrávat, vytvářet šance, dávat důležité 
góly. Počítáme s ním jako s rozehrávačem při pře-
silovkách.

Očima Václava Prospala: Matador, který nikdy 
neodmítne reprezentovat. Může nastupovat proti 
nejlepším pětkám soupeře, ale může hrát i ofen-
zivní roli. Velmi platný hokejista.

Očima Václava Prospala: Spolu s Vláďou Sobot-
kou byli jako jediní nominováni z evropské sou-
těže (hráli v Omsku). Jeho výkonnost a to, že má 
levé držení hole, mu pomohly už do prvního užší-
ho výběru.

Očima Václava Prospala: Hračička. Skvělý brus-
lař, má hodně šikovné ruce. Proti mladým klukům 
v Dallasu to nemá jednoduché, ale letos si svou 
pozici vydobyl nazpátek. Na turnaji se od něj 
čeká strašně moc.

Očima Václava Prospala: Andrej je skvělý kluk, 
vynikající člověk. Za poslední dva roky udělal ob-
rovský posun, co se týká vytíženosti v týmu Tam-
py. Obrovskou pílí se dokázal etablovat v NHL.

Očima Václava Prospala: Strašně platný do 
týmu, akceptuje jakoukoli roli. Má velkou, urost-
lou postavu. I přesto je výborný bruslař a přesně 
splňuje požadavky na hráče vhodného do osla-
bení.

Očima Václava Prospala: Po sezoně by se mohl 
vrátit do NHL. Čekám od něj poctivou práci jak 
směrem dopředu, tak i k vlastní brance. Je na 
tom velmi dobře silově, využitelný pro přesilov-
ky i oslabení.

Očima Václava Prospala: Ondra je charaktero-
vě výborný kluk, k hokeji má perfektní přístup. Do 
nominace jsme ho vybrali i z toho důvodu, že je 
ochoten přijmout jakoukoli roli v týmu.

Očima Václava Prospala: Velmi pracovitý a co 
se týká obranné činnosti, svědomitý kluk, v NHL 
už působí delší dobu. Hráč, který bude pro tým 
hodně platný také při hře v oslabení.

Očima Václava Prospala: Měl fantastickou dru-
hou část této sezony. Jde do brankového prosto-
ru, nebojí se. Dokáže si podržet puk a rozehrát. 
Už jen jeho proporce z něj dělají obrovské plus 
pro náš tým.

Očima Václava Prospala: Objev sezony v NHL 
mezi českými hokejisty. Společně s Alešem Hem-
ským vytvořili v Dallasu skvělý útok. V Česku byl 
trochu opomíjen a nyní dokazuje, že neprávem.

Očima Václava Prospala: Já osobně v něm vidím 
hnací motor našeho mužstva. Strašně skromný 
kluk, za kterého mluví výkony na ledě. V Kanadě 
od něj čekám velké věci.

Očima Václava Prospala: Útočný talent, skvělý 
bruslař. Stojí na něm ofenziva Flyers. Spolu s To-
mášem Plekancem a Davidem Krejčím by měl 
být tím správným lídrem jak na 
ledě, tak i v kabině.

Michal NeuvirthPetr Mrázek

Jakub Nakládal Roman Polák Andrej Šustr

Michael Frolík Aleš Hemský

Dmitrij Jaškin David Krejčí

Radek Faksa

Věk: 28 let
Pozice: brankář
Klub: Philadelphia/NHL

Věk: 24 let
Pozice: brankář
Klub: Detroit/NHL

Věk: 28 let
Pozice: obránce
Klub: Calgary/NHL

Věk: 25 let
Pozice: obránce
Klub: Tampa/NHL

Věk: 28 let
Pozice: útočník
Klub: Calgary/NHL

Věk: 32 let
Pozice: útočník
Klub: Dallas/NHL

Věk: 23 let
Pozice: útočník
Klub: St. Louis/NHL

Věk: 30 let
Pozice: útočník
Klub: Boston/NHL

Věk: 22 let
Pozice: útočník
Klub: Dallas/NHL
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96,00

Tomáš Plekanec

Češi skončili na mistrovství světa v Rusku pátí
Vyhráli skupinu A, ve skvělém úvodním duelu šampionátu 
porazili domácí Rusko, do pamětí fanoušků se zapsal i skvě-
lý obrat proti Švédům. V osmi zápasech ani jednou v základní 
hrací době neprohráli, přesto čeští hokejisté odjeli z letošní-
ho mistrovství světa bez medaile. 

I přes nepříliš povedené čtvrtfinále s Američany, které rozhodly 
až samostatné nájezdy, svěřenci trenéra Vůjtka v Moskvě ostu-
du neudělali. Mladý tým neměl k bitvě o medaile daleko, navíc 
se na šampionátu ukázala taková jména jako Michalové Jordán, 
Birner, Kempný a Řepík, Lukáš Kašpar nebo Tomáš Zohorna. Vý-
borné výkony předváděly stabilní opory Tomáš Plekanec či Ro-
man Červenka.

Nejvíc však zazářili oba gólmani. Dominik Furch ovládl bran-
kářské statistiky – šestadvacetiletý gólman Omsku měl nejvyš-
ší úspěšnost zákroků 96 procent a nejnižší průměr 0‚94 obdrže-
né branky na zápas. 

„Parta byla skvělá. Myslím, že ta spolupráce byla celých čtr-
náct dní vynikající. Bohužel jsme vypadli na penalty, možná i tro-
chu nešťastně. Ale takový je sport,“ hodnotil Vladimír Vůjtek st., 
kterého po šampionátu vystřídal v roli hlavního kouče české re-
prezentace Josef Jandač.

„Výsledek je samozřejmě zklamání, ale v tomhle 
týmu byla spousta mladých kluků, kteří se 
ukázali jako velcí profíci.“

S takovou procentní úspěšností zákroků 
ovládl Dominik Furch brankářské 
statistiky mistrovství světa v Rusku.

aktuality
Dopita převzal U19,  
Varaďa střídá Reichla
Nové realizační týmy mládežnických re-
prezentací schválil Český svaz lední-
ho hokeje na svém zasedání na začátku 
června. Hlavním trenérem reprezentace 
U20 bude Jakub Petr, asistenty Jiří Dopi-
ta s  Petrem Svobodou, manažerem Mi-
lan Hnilička. Reprezentaci U19 povedou 
hlavní trenér Jiří Dopita s asistentem Da-
videm Brukem, manažerem je Otakar 
Černý. Hlavním trenérem reprezentace 
U18 se stal Václav Varaďa, asistenty jsou 
Patrik Augusta s Petrem Studničkou, kte-
rý bude i manažerem mužstva. Trenérem 
výběru U17 byl jmenován Petr Haken, 
asistenty jsou René Mucha s  Václavem 
Eismannem, manažerem Radek Ťoupal; 
reprezentaci U16 povede jako hlavní tre-
nér Jaroslav Nedvěd s  asistenty Micha-
lem Brošem a  Pavlem Arnoštem, který 
bude i manažerem týmu. U ženské repre-
zentace pokračují hlavní trenér Jiří Vozák 

s asistentem Petrem Tejralem a manaže-
rem Davidem Moravcem.

Nová expozice v Síni slávy
V Síni slávy českého hokeje byla otevře-
na expozice PRAHA, HOKEJOVÉ MĚS-
TO.  V několika vitrínách představuje 
šest pražských klubů, které se věnují vý-
chově mládeže  – HC Hvězda Praha, HC 
Kobra Praha, HC Letci Letňany, HC Sla-
via Praha, HC Sparta Praha a  HC Slavoj 
Zbraslav. Návštěvníci se mohou sezná-
mit s jejich historií i současností včetně 
nabídky pro malé a  začínající hokejisty, 
a to mimo jiné ve vazbě na náborové ak-
tivity, které pražské kluby připravují na 
léto a podzim 2016. Expozice tvoří ukáz-
ky trofejí, které kluby získaly, jejich histo-
rické a současné dresy, fotografie a dal-
ší memorabilia.

Výstava je součástí širšího projek-
tu PRAHA, HOKEJOVÉ MĚSTO, připra-
veného Českým svazem ledního hoke-

je ve spolupráci s Magistrátem hlavního 
města Prahy v rámci grantového progra-
mu Evropské hlavní město sportu 2016. 
V  rámci projektu mohou žáci pražských 
mateřských škol, základních škol a domů 
dětí a  mládeže v  červnu ve všedních 
dnech zdarma navštívit Síň slávy české-
ho hokeje a  prohlédnout si její expozi-
ce, zahrnující mimo jiné profily největších 
hokejových legend, sbírku nejvýznam-
nějších trofejí, zlatých olympijských me-
dailí, pohárů a medailí mistrů světa, sou-
části hokejové výstroje a další předměty, 
spojené s  osobnostmi jako Jaromír Jágr 
nebo Dominik Hašek, nebo  – mezi dět-
mi nejoblíbenější  – interaktivní instala-
ce a  dovednostní trenažéry, mezi nimiž 
nechybí virtuální kluziště, stiga hokej, 
překážková hokejová dráha, střelba na 
brankáře, přesnost přihrávky nebo vede-
ní  kotouče.

Ťuk a Puk naskakují na led!
Noví maskoti národního týmu už mají svá 
jména! Představeni byli při domácím zá-
pase s Kanadou a na dresech nosí čísla, 
která připomínají největší milníky v  ději-
nách českého a československého hoke-
je. V první fázi vybírání jmen pro nové lvíč-

ky zaslali fanoušci více než 500 návrhů, 
z  nich byly odbornou porotou do finále 
vybrány tři varianty.

Do finále se dostali Sabina Kheková 
se svým návrhem Ťuk a  Puk, Petr Kula 
s  Gólíkem a  Bruslíkem a David Wors-
chech s  návrhem Sváťa a  Péťa podle 
jmen, která slaví svátek ve dnech, kdy 

národní tým získal v  letech 1947 a  1998 
zlato. A s 57‚7 % hlasů zvítězil návrh Ťuk 
a Puk! Autorka vítězného návrhu Sabina 
Kheková obdržela od české hokejové re-
prezentace dárkový balíček a  dvě vstu-
penky na zářijový zápas Česko–Rusko, 
který bude domácí generálkou na Svě-
tový pohár 2016.

Michal Kempný
Věk: 25 let
Pozice: obránce
Klub: Chicago/NHL

Červnové vydání Hokejových 
novin vychází již po mistrovství 
světa v ledním hokeji. Česká re-
prezentace v Moskvě na medaile 
nedosáhla, přesto si troufnu 
tvrdit, že nezklamala. Vždyť před 
šampionátem převládaly – vzhle-
dem k řadě omluvenek, odůvod-
něných zdravotními problémy, 
nesouhlasem klubu nebo nabitým 
programem – spíše hlasy skep-
tické.

V ýběr trenéra Vladimíra Vůjtka, 
asistentů Josefa Jandače, Jiří-
ho Kalouse a Jaroslava Špač-

ka se nicméně prezentoval aktivním 
a pro fanoušky atraktivním hokejem 
s vysokým nasazením, kolektivním 
přístupem a bojovností. Vyhrál zá-

kladní skupinu, porazil favorizované 
Rusko a Švédsko a podlehl pouze 
dvakrát na samostatné nájezdy, bo-
hužel i v rozhodujícím čtvrtfinálovém 
utkání se Spojenými státy. Více než 
polovina hráčů přitom na mistrov-
ství světa debutovala a v sestavě 
byli – mnohem více než v minulosti – 
zastoupeni hráči z nejvyšší domácí 
soutěže. Trenéru Vůjtkovi patří 
v každém případě obrovské uznání 
a poděkování. Rádi bychom ho u ná-
rodního týmu viděli i při Světovém 
poháru, respektujeme však jeho 
rozhodnutí, že v bohaté a úspěšné 
trenérské kariéře již nebude pokra-
čovat. Ještě jednou, díky!

Tradiční tečkou za hokejovou 
sezonou se ve druhé polovině června 
stane vyhlášení výsledků ankety Zlatá 

hokejka v Karlových Varech. První dvě 
kola určila desítku nejlepších, v níž 
tentokrát figurují Roman Červenka, 
Tomáš Hertl, Jaromír Jágr, Jan Kovář, 
David Krejčí, Petr Mrázek, Michal 
Neu virth, Ondřej Palát, Tomáš Pleka-
nec a Jakub Voráček. Uvidíme, zda 
se prosadí rekordman ankety Jaromír 
Jágr, obhájce trofeje Jakub Voráček, 
některý z hráčů, kteří nás reprezento-
vali na světovém šampionátu, nebo 
někdo z těch zástupců mladší genera-
ce, kteří se začali výrazně prosazovat 
v zámořské NHL.

V  Hokejových novinách jsme se 
vám v průběhu sezony snažili 
představit i ty součásti hokeje, 

pro které se v běžných médiích – z po-
chopitelných důvodů zaměřených 

především na vrcholový hokej a jeho 
protagonisty – tolik prostoru nedostá-
vá. Na jejich stránkách tak nechyběla 
například problematika mládežnické-
ho hokeje, hokej v menších klubech, 
metodika tréninku a výchovy hoke-
jistů, projekty, uskutečňované v této 
oblasti na svazové, regionální nebo 
klubové úrovni, názory odborníků… 
Věřím, že se nám to alespoň zčásti 
podařilo, což dokládají ohlasy, které 
jsme v tomto směru obdrželi. A stej-
nou problematikou se bude konec-
konců zabývat i svazová konference, 
kterou připravujeme a která vyhodnotí 
uplynulé období a stanoví priority pro 
sezony příští.

Přeji všem hezké léto, spokojenou 
dovolenou a prázdniny se spoustou 
zážitků!

Tomáš Král
prezident ČSLH

komentar Trenéru Vůjtkovi patří za jeho práci uznání a poděkování

Věk: 25 let
Pozice: obránce
Klub: Carolina/NHL

Michal JordánRadko Gudas
Věk: 26 let
Pozice: obránce
Klub: Philadelphia/NHL

Věk: 30 let
Pozice: obránce
Klub: San Jose/NHL

Tomáš Hertl
Věk: 22 let
Pozice: útočník
Klub: San Jose/NHL

Martin Hanzal
Věk: 29 let
Pozice: útočník
Klub: Arizona/NHL

Ondřej Palát
Věk: 25 let
Pozice: útočník
Klub: Tampa/NHL

Milan Michálek
Věk: 31 let
Pozice: útočník
Klub: Toronto/NHL

Jakub Voráček
Věk: 26 let
Pozice: útočník
Klub: Philadelphia/NHL

Vladimír Sobotka
Věk: 28 let
Pozice: útočník
Klub: Omsk/KHL

Tomáš Plekanec
Věk: 33 let
Pozice: útočník
Klub: Montreal/NHL

David Pastrňák
Věk: 20 let
Pozice: útočník
Klub: Boston/NHL

JISTOTA V BRANCE. Dominik Furch 
patřil na mistrovství světa v Rusku 
k nejlepším hráčům českého výběru.
Foto: ČSLH/Aleš Krecl

Zbyněk Michálek
Věk: 33 let
Pozice: obránce
Klub: Arizona/NHL

Ondřej Pavelec
Věk: 28 let
Pozice: brankář
Klub: Winnipeg/NHL


