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INFORMAČNÍ PŘÍLOHA ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE

ELIOD Extraliga mladšího dorostu
22. listopadu, 12.00
HC PSG Zlín – VHK Vsetín

O

DVACÍTKA obsadila na turnaji
ve Finsku třetí místo.
Foto: Karel Málek/Juniorský hokej

Švédská facka dvacítce pomohla
Poslední přípravný turnaj před
mistrovstvím světa má za se
bou česká hokejová dvacítka.
Tři duely ve finském Tampere jí
vyšly napůl – po těsné porážce od
domácího výběru 2:3 a následném
direktu od Švédska (0:6) se tým
trenéra Jakuba Petra vzchopil
a v závěrečném souboji porazil
Rusko. Češi tak na turnaji obsadili
třetí místo.

„Z výsledkového pohledu tam rezerva ještě je. Proti Finsku jsme sehráli minimálně vyrovnaný zápas, rozhodly skvělé
individuální výkony některých domácích
hráčů, ale náš výkon se dá hodnotit pozitivně. Proti Švédsku už to bylo horší. Výsledek je hrozivý. Třicet minut jsme sice
odehráli solidně, pak jsme ale dostali dva
rychlé góly a už to bylo velmi těžké,“ popisoval vystoupení českého týmu trenér
Jakub Petr. Švédové navíc dokázali odkrýt největší slabinu českého týmu – hru
a důraz před oběma brankami. „Dostali
jsme čtyři góly z předbrankových prostorů,“ dodal kouč.
Po zápase následoval kolektivní pohovor. A podle slov Jakuba Petra velmi důrazný. „Tým byl v sobotu večer hodně dole.
Proti Rusku však podal výrazně lepší výkon, což je pro nás velmi pozitivní signál.
Kluci totiž dokázali výborně zareagovat
a soupeře porazit.“

Před ostrým startem MS ve Finsku se
dvacítka poprvé sejde 18. prosince, kdy
odlétá do dějiště šampionátu. Na místě sehraje ještě dva přípravné zápasy
(20. prosince proti Kanadě, o dva dny
později s Dánskem). Do posledních startů už nastoupí mladí hokejisté působící
v zámoří. „Pravděpodobně začneme přípravný kemp se šesti lajnami, kde počítáme s osmi až dvanácti hráči ze zámoří.
Poté uděláme konečnou nominaci,“ řekl
manažer týmu Milan Hnilička.
Stále zůstává otázkou, jestli v ní
bude i jeden z největších talentů sou-

Turnaj v Tampere
1. zápas

Finsko–Česko 3:2
Branky Česka: 12. Tomášek
(Jašek), 19. Veselý (Christov, Rašner)
2. zápas

Česko–Švédsko

0:6

3. zápas

Rusko–Česko

2:3

Branky Česka: 19. Veselý (Sklenička),
34. Lakatoš (Rašner, Hronek), 46.
Tomášek (Kaše, Hronek)

časného českého hokeje David Pastrňák. „Trenér bude s Davidem určitě
mluvit, ale záleží především na postoji Bostonu Bruins,“ uvedl Hnilička. „Největší zbraní současného výběru je týmová atmosféra. Jsou tu individuality,
ale ty také vědí a plně respektují, že největším tahounem je tým. A David Pastrňák? Ten patří mezi charakterní kluky,
kteří vědí, co znamená úspěch a jak ho
dosáhnout,“ konstatoval manažer české dvacítky.
Ví, o čem mluví. Spolu s trenéry své
svěřence perfektně znají, drtivá většina hráčů hrála v U18, u které současný
realizační tým dříve působil. „Současná dvacítka je pro nás hodně specifická.
Jsou v ní ročníky 1996 a 1997, s kterými již
dva roky pracujeme. Všichni víme, co od
sebe můžeme čekat,“ popisoval manažer
týmu.
Po letním nástupu mají za sebou tři
turnaje – první v Kanadě, druhý v Rusku
a poslední nyní na severu Evropy. „První
zápasy s Ruskem a Kanadou nám otevřely oči. V Calgary jsme dostali facku. Pro
srpnový turnaj čtyř zemí v Dmitrově trenéři trochu upravili sestavu a naše výkony šly výrazně nahoru. Hodně kluků tam
mile překvapilo. V podobném duchu se
nesl i poslední turnaj ve Finsku, který byl
zároveň generálkou na mistrovství světa,“ prohlásil Milan Hnilička.

bě hokejová města od sebe dělí pouhých pětadvacet kilometrů. Vzájemný souboj hokejových týmů ze Zlína a Vsetína byl pro obě strany vždy výjimečný a nic na tom nezměnila ani skutečnost, že áčko šestinásobného
mistra nyní válčí ve druhé lize. V prvním říjnovém souboji vydřeli Zlínští vítězství 2:1
na ledě soupeře, povede se Vsetínu odveta v bitvě o valašského krále?

Roman Čechmánek
„Mezi oběma kluby byla vždycky rivalita.
Když jsme hráli extraligu, každým derby
žil celý region, lidé vzájemné zápasy velmi pozorně sledovali. V mládežnických
kategoriích to samozřejmě není v takové
míře, ale i tak je zápas se Zlínem vždycky
prestižní. Kluci ze Vsetína asi nebudou
Zlín porážet dlouhodobě, ale mohou se
na soupeře vytáhnout, je to pro ně velká výzva. Na výsledek jsem zvědavý, než
jsem šel do Vsetína, vyrůstal jsem ve Zlíně. Navíc oba moji synové hrají hokej –
jeden ve Zlíně, druhý ve Vsetíně.“

Hokejový kvíz
1 Kolik českých týmů hrálo osmifinále

4 Kdo byl vyhlášen nejlepším hokejistou

play-off Ligy mistrů?

Tipsport Extraligy 2014/2015?

A) 2
B) 3
C) 4

A) Pavel Francouz
B) Viktor Hübl
C) Martin Ručinský

2 Kolik týmů hraje v Česku v této sezoně

5 V zámoří odstartovala NWHL, ženská

sledge hokejovou ligu?

obdoba NHL. Kolik ji hraje týmů?

A) 6
B) 8
C) 10

A) 4
B) 6
C) 8

3 Kde se u nás konal Mezinárodní víkend

Rostislav Vlach
„Dříve byly zápasy Zlína a Vsetína
vrcholem, vždy to byl souboj na ostří
nože. A nejen v kategorii dospělých. Postupem času se však ta rivalita trochu
otupila, také kvůli tomu, že áčko Vsetína už nehraje na té nejvyšší úrovni. Na
druhou stranu je pravda, že ve vsetínském dresu hraje spousta kluků, kteří odešli ze Zlína třeba kvůli nižší vytíženosti. Myslím, že by Zlín měl tento duel
vyhrát, v každém zápase sice mohou nastat překvapení, ale v tomto případě věřím domácím.“

DHL Extraliga juniorů
28. listopadu, 12.30
BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno

Poprvé se středočeští rivalové v letošní sezoně utkají na konci listopadu
v rámci 24. kola. Juniorka Rytířů vstupovala do letošního ročníku oslabena
o klíčové postavy loňského úspěšného ročníku – Machač a Šilhavý přešli do
seniorského hokeje, Vladař a Janeček zamířili do zámoří. Aktuálně tak spoléhají na japonského snajpra Yuki Miuru, který se drží v popředí jak tabulky
střelců, tak i kanadského bodování. Mladé Boleslavi příliš nevyšla první část
soutěže, kdy zaznamenala sérii pěti porážek za sebou, tu ale dokázala přetrhnout velkolepým vítězstvím nad Spartou 7:1. Kdo se stane vítězem středočeského derby?

NOEN Extraliga staršího dorostu
27. listopadu, 18.00
HC Dukla Jihlava – BK Havlíčkův Brod

6 Kam přestoupil obránce Marek Židlický

dívčího hokeje GLOBAL GIRLS’ GAME?

z Detroitu?

A) Jihlava
B) Světlá nad Sázavou
C) Žďár nad Sázavou

A) Dallas Stars
B) New York Islanders
C) New York Rangers
Správné odpovědi: 1b, 2c, 3b, 4c, 5a, 6b

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
Vydává PRO – HOCKEY Cz., s.r.o.
IČ 25062689, DIČ CZ25062689

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

Souboj o Vysočinu přinese 23. kolo NOEN Extraligy staršího dorostu. Karty jsou
rozdány poměrně jasně – ve třech dosavadních soubojích v letošní sezoně vždy
zvítězil domácí tým. Havlíčkův Brod ovládl první derby 4:0, poté padl v Jihlavě
1:4. Poslední duel byl vyrovnaný a o vítězi rozhodly až samostatné nájezdy, přestože hosté drželi od 18. minutě vedení 1:0. Pět minut před koncem však vyrovnal
Vojtěch Veverka a tradici pečetil v samostatných nájezdech Jiří Vlach.

Redakce novin:
hokejovenoviny@czehockey.cz
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Podpora pro Dominika Skořepu

Krajské bitvy talentů zaujaly i v zámoří

Největší taháky soutěží mládeže

Zápas hokejových hvězd vynesl půl milionu korun

Projekt Výchova talentované mládeže už má odezvu

Zlín vs. Vsetín: boj o valašského krále

STRANA 2

STRANA 3

STRANA 4

Gól v NHL? Čekám na svou šanci!
Kdyby existovala oficiální
charakteristika ofenzivní brankář,
Petr Mrázek by ji měl na klubové
vizitce hned pod svým jménem.
Třiadvacetiletý gólman Detroitu se
práce s holí rozhodně nebojí a jeho
přehled výrazně prospívá obranné
hře Red Wings. A také mu pomáhá
v interním souboji o post jedničky
se zkušeným Jimmym Howardem.

Minulou sezonu jste dokončil na pozici
jedničky, v té aktuální se s Howardem
zatím točíte. Kdo má v současnosti na
vrch?
To, že jsem poslední ročník dokončil
jako jednička, neznamená, že budu mít
pozici v brance jistou i v tom aktuálním.
Sezona je strašně dlouhá, dopředu už
jsem věděl, že se budeme střídat. Zápasů je opravdu hodně.
I přesto, že jste s Howardem konku
renti, podporujete se navzájem. Je to
tak?
Je. Máme spolu přátelský vztah a navzájem se ženeme k tomu, abychom se
zlepšovali a podávali kvalitnější výkony.
Pro tým je určitě dobře, jak spolu vycházíme. Třeba už jen proto, že se dokážeme
navzájem vyhecovat k tomu,
aby ten druhý odchytal dobrý zápas.

dnů, ale když gólman chytá častěji, jeho
výkony jsou více rozebírány a jsou brány
na vyšší úrovni.
Loni jste odchytal 29 zápasů v základní
části, v play-off jste přidal dalších sedm.
Jaký je váš cíl pro aktuální ročník?
Samozřejmě bych rád odchytal co nejvíc zápasů a postoupil do play-off. Špička je tak vyrovnaná, že Stanley Cup může
vyhrát kdokoli. Hlavně se nezranit a pokračovat v těch výkonech, co doteď.

Na mistrovství světa do dvaceti let
před třemi lety jste se stal hvězdou tur
naje, byl jste vyhlášen nejlepším gól
manem. Sledujete své následovníky na
šampionátech?
Každý rok s tátou sledujeme zápasy
v televizi, fandím klukům aspoň na dálku. Navíc v zámoří se každé mistrovství
dvacítek hodně rozebírá a řeší. Na šampionát před třemi lety mám jen pozitivní
vzpomínky, účast v Kanadě mi nesmírně
pomohla v další kariéře, která šla od té
doby čím dál víc nahoru. Byl to určitý signál pro týmy, kde jsem hrál, že se na mě
můžou spolehnout a že dokážu vyhrát
nějaký ten zápas.
Po turnaji jste prohlásil, že si čas od
času, když máte horší náladu, pouštíte
zápas s Američany, který se vám nejvíc
povedl. Jaké duely sledujete teď?
To bylo ještě v juniorce, teď už hokej
nezapínám vůbec. Sezona je dlouhá,
zápasy jsou rychle za sebou, tréninky… Ve volném čase je dobré se
odreagovat. To znamená zajít na

Petr Mrázek

Narozen: 14. února 1992 v Ostravě
(23 let)
Klub: Detroit Red Wings (NHL)
První start v NHL: 7. února 2013
Předchozí kariéra: HC Vítkovice
Steel (2006–09), Ottawa 67’s – OHL
(2009–12), Toledo Walleye – ECHL
(2012–13), Grand Rapids Griffins –
AHL (2012–15). Starty za Detroit
Red Wings – 2012–13: 2. 2013–14:
9. 2014–15: 29 v základní části,
7 v play-off
Největší úspěchy: Dvě vychytané
nuly v NHL sezoně 2014/15,
nejlepší brankář mistrovství světa
do 20 let (2012), nejlepší zákrok
sezony NHL (2014/15)

vizitka
ČESKÝ DRES?
Pro každého kluka je snem ho obléknout, říká Petr
Mrázek. Foto:
deník Sport (2)

golf, do kina nebo si zahrát hru FIFA na
Xboxu. Když to jde, pokouším se od hokeje úplně vypnout.

tak akorát do lapačky. Anebo využít nějaké vhodné nahození. Ale já doufám, že ta
šance přijde a trefím to.

K dvacítce v létě nastoupil Jakub Petr,
kterého velmi dobře znáte z Vítkovic. Je
to podle vás dobrá volba?
Kouč Petr udělal pro český hokej
strašně moc, získat stříbrnou medaili z mistrovství
světa osmnáctek
se nepodaří jen
tak někomu. Svou
trenérskou
filozofií a taktikou se
podobá kolegům v Americe. Všechno má
důkladně propracované, každému detailu věnuje stoprocentní pozornost a tým
dokáže připravit na soupeře tak, aby ho
protivník ničím nepřekvapil.

Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný
mistr světa Milan Hnilička tvrdí, že u gól
mana je klíčovou vlastností psychická
odolnost. Souhla
síte s ním?
Psychika
je
u gólmana jedním z nejdůležitějších aspektů.
Někdo dostane
jeden dva hloupé
góly a sesype se.
Já si nějakou nervozitu ani nepřipouštím, jdu do zápasu
s tím, že chci vyhrát. Nemám rád, když se
prohrává. Mým cílem je chytit co nejvíc
puků. Vždyť je to sport, práce, která vás
baví. Takže proč se u ní nervovat?

Patříte mezi brankáře, který umí výbor
ně pracovat s pukem, čímž jste scho
pen vypomáhat obraně. Zaměřujete se
na tuto dovednost na tréninku?
Ano, je to hodně o tréninku. Gólman
se nesmí bát hrát holí, musí mít přehled.
S trenérem gólmanů Jimem Bedardem
a Jeffem Blashillem to pilujeme každý
den. Výsledkem je pak třeba moje asistence na gól proti Carolině.

Za seniorskou reprezentaci zatím máte
odchytáno deset minut z mistrovství
světa ve Švédsku v roce 2012. Nicmé
ně jste se zúčastnil srpnového srazu
hráčů NHL s novým koučem reprezen
tace Vladimírem Vůjtkem. Na čem jste
se dohodli?
Absolvovali jsme společný oběd, na
kterém se řešilo to, co se bude dít na mistrovství světa v Rusku a na Světovém poháru, jaký je systém a jak to tam chodí.
Bylo by skvělé, kdybych se dostal do nominace třeba na ten Světový pohár a nějaký zápas v Torontu odchytal.

„Já si nějakou nervozitu ani
nepřipouštím, jdu do zápasu
s tím, že chci vyhrát. Vždyť je to
sport, práce, která vás baví. Takže
proč se u ní nervovat?“

A co gól? Na mistrovství světa dvací
tek jste byl blízko. Máte ofenzivní spá
dy i v NHL?
Ta správná příležitost ještě nepřišla.
Musel bych třeba střelu od modré dostat

Před novou sezonou nastou
pil k týmu nový trenér Jeff
Blashill. Jak s ním vycházíte? Cí
títe z jeho strany důvěru?
Známe se čtyři roky, už z Grand
Rapids. Jsem rád, že na lavičce sedí
kouč, který mi věří a který ví, co ode
mě může očekávat.
V šestém utkání 1. kola play-off proti
Tampě jste fantasticky vychytal obrán
ce Briana Boylea, za což jste posléze
obdržel cenu pro nejlepší zákrok mi
nulé sezony NHL. Pomohla vám trofej
v boji o pozici jedničky?
Musím přiznat, že ten zákrok bych raději vyměnil za vítězství. Vedli jsme 3:2
v sérii, měli jsme navrch i v tom šestém zápase doma, ale nakonec jsme
stejně nepostoupili. Ten zákrok byl
strašně o štěstí, kdyby to Boyle dával kamkoli jinam, tak je to gól. Ale
také o tom ten hokej je.
Zmiňovaný zákrok vzbudil obrovský
ohlas nejen v zámořských médiích, ale
i v Evropě. Myslíte si, že vám takové
představení udělá výraznější rekla
mu než stabilně kvalitní výkony?
To bych neřekl, spíš si myslím, že je to hodně pomíjivá
záležitost. Takový zákrok
běží v televizi jen několik

100 %

Takovou úspěšnost zásahů v dresu
seniorské reprezentace má Petr
Mrázek, který zatím nastoupil do
jediného zápasu na MS ve Švédsku.

Je pro vás nominace na tyto dvě repre
zentační akce motivací i pro výkony
v klubu?
Účast na mistrovství světa by mě samozřejmě těšila, ale v Detroitu je cílem
postoupit do play-off a vyhrát Stanley
Cup. To je můj cíl číslo jedna pro letošní
sezonu. Nicméně každý kluk sní o tom, že
si český dres jednou obleče, a zažít to na
Světovém poháru by bylo super.
Jak jste na tom se životosprávou? Mu
síte se hlídat, nebo správné stravovací
návyky máte v krvi?
Se životosprávou nemám zas až takový problém, musím říct, že se stravuju
celkem dobře. Hlídám si, abych třeba nejedl ve fastfoodech. Neříkám, že si nikdy
nic takového nedám, ale spíš si vybírám
jídla, která jsou pro sportovce zdravá.
Jste velkým fanouškem Chelsea, která
se po zisku titulu v letošní sezoně hod
ně trápí. Jak snášíte současné tápání
svého oblíbeného klubu?
Chelsea fandí i náš kapitán Zetterberg, takže to máme od ostatních kluků
skoro každý den na stole. Letos ale držím
palce i Arsenalu, protože se dobře známe
s Petrem Čechem. Pevně věřím, že tentokrát titul konečně vyhrají – Petr v brance
odvádí skvělou práci a drží celý tým nad
vodou. Občas si napíšeme, třeba nedávno jsem mu přál hodně štěstí v utkáních
Ligy mistrů.
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aktuality
„Růžový“ víkend přilákal
přes čtyřicet mladých
hráček

Mezinárodního víkendu dívčího hokeje ve
Světlé nad Sázavou a dvoudenní akce se
zúčastnilo celkem 43 mladých hráček.
Nejdříve několik tréninkových fází,
pak turnaj. Děvčata byla rozdělena do
šesti týmů, hrálo se systémem každý
s každým pouze na vítězství, remízy nebo
porážky. Vrcholem Mezinárodního víkendu dívčího hokeje pak byla Global G
 irls‘
Game a kromě Světlé nad Sázavou se
hrálo nejen v Kanadě nebo Švédsku, ale
také v Malajsii, Jihoafrické republice či
Spojených arabských emirátech. Po sečtení všech výsledků zvítězil modrý tým
106:83. Nicméně v České republice bílý
celek své soupeřky přehrál. V duelu, kterého se zúčastnily reprezentantky U15,
U18 i z A-týmu, zvítězil jasně 6:0.

Dva dny zářily webové stránky IIHF růžovou barvou. Na počest souboje Global Girls’ Game, souboje modrých a bílých týmů, které proti sobě válčí paralelně
v 29 zemích po celém světě. V České republice se zápas odehrál pod hlavičkou

Sledge hokejisté
mají napilno
Horký říjen má za sebou česká sledge hokejová reprezentace. Kalendář realizačního týmu okolo trenéra Jiřího Břízy vyplnilo několik srazů národního týmu a kempů
pro nováčky, které se uskutečnily v Humpolci a ve Slaném. Na přelomu října a listopadu pak vyrazila pětice mladých hráčů v doprovodu kouče do Hannoveru na
IPC Youth Camp.
S účastí nováčků byl trenér Bříza spokojen. „V říjnu jsme začali pracovat s deseti novými hráči. Náboru také věnujeme
největší pozornost – musíme hokejisty najít, zapracovat je do týmu a rozvíjet
v nich motivaci. Někdo má postižení, které je pro sledge hokej příznivější, jiné
čeká delší cesta. Velmi důležitá je v tomto
směru trpělivost,“ vysvětloval kouč.
První významnou akcí sledge hokejistů v sezoně je Turnaj čtyř zemí v Ost-

ravě, příští rok ji pak čeká evropský šampionát. Vše ale směřuje až k roku 2017,
kdy se uskuteční jak mistrovství světa skupiny A, tak i divize B, kam národní tým sestoupil po letošním šampionátu v Buffalu. „Hodně jsme pracovali na
tom, abychom kluky mentálně stabilizovali, na řadě z nich byla po sestupu patrná nechuť do další přípravy,“ dodal Jiří
Bříza. V ten samý rok se pak uskuteční
i kvalifikace na paralympijské hry v roce
2018.

Mountfield HK: nováček
mezi Akademiemi ČSLH
Na třináct účastníků se letos v září roz
rostl projekt Akademie ČSLH, jehož cílem
je výchova špičkových mládežnických
hráčů schopných konkurovat nejlepším
hokejistům ve světovém měřítku ve spojení s absolvováním středního vzdělání.
Zatím posledním klubem mezi elitou je

Mountfield HK, který požadované podmínky splnil po tříletém úsilí.
„Pro Mountfield je to určité razítko na
to, že se zde s mládeží v poslední době
pracuje kvalitně,“ říká vedoucí hradecké
akademie Aleš Krátoška s tím, že už před
dvěma lety měli v klubu materiální podmínky odpovídající vstupu do projektu.
„Do mládeže jsme významně investovali. Absolvovali jsme několik kontrol, předložili řadu požadovaných podkladů. Stále
jsme ovšem čekali na to, až junioři postoupí do extraligy. To se v minulé sezoně
podařilo a my jsme rádi, že se nám podařilo úsilí dotáhnout do konce.“
Hokejový klub díky zařazení do Akademie ČSLH získá vyšší podporu ze
strany ČSLH, a to týkající se financování, metodické výpomoci, pomoci při organizování mezinárodních turnajů, dále
bezplatnou účast trenérů na seminářích
organizovaných ČSLH či IIHF a spoustu
dalších benefitů.

Na léčbu Dominika půjde půl milionu!
Mohutnou vlnu solidarity a pomoci
napříč celým hokejovým hnutím
vzedmul příběh Dominika Skořepy.
Sedmnáctiletý útočník měl v červenci
při cestě na trénink juniorky Mladé
Boleslavi vážnou dopravní nehodu;
automobil, ve kterém jel se svým
otcem a bratrem, smetl kamion.
Dominik utrpěl zranění páteře a nyní
statečně bojuje o to, aby se zase co
nejdříve postavil na nohy.

Dominik Skořepa

Roman Červenka, Viktor Ujčík, Petr
Nedvěd, Pavel Patera, František Kaberle, Tomáš Vlasák a spousta dalších slavných jmen českého hokeje. Ti všichni
se sešli na říjnové benefici v Nymburce, kde sehráli exhibiční zápas na podporu Dominika Skořepy. „Bylo to neskutečné. Vůbec jsem nečekal, že by mohlo
přijít tolik lidí, a navíc kvůli mně přijet
tolik slavných hokejistů. Měl jsem slzy
na krajíčku, ale snažil jsem se je nějak
zadržovat. Byl to pro mě fakt neuvěřitelný večer,“ prohlásil dojatě Dominik Skořepa pro Hokej.cz.
A akce splnila svůj účel – Dominik
si domů odvezl šeky v celkové hodnotě 478 400 korun, z toho sto tisíc k
 orun
věnoval Nadační fond Ivana H

linky,
jehož cílem je pomáhat hokejistům
v obtížných životních situacích. Dalších
21 341 korun poputuje na konto Dominika S
 kořepy z aukce dresů z benefičního utkání, které byly vydraženy na konci října.

Kde hlásit korupci

224 240 896
hokej@transparency.cz
oznameni@loveckorupcniku.cz

„Snažím se na to nemyslet
a prostě bojovat. Minulost
je něco, co už nezměním.
Budoucnost je ale na mně.“

499 741
Tolik korun se vybralo v rámci
benefiční akce hokejových hvězd
v Nymburce a následné dražby
dresů, prostředky jsou určeny na
léčbu Dominika Skořepy

ČSLH spolupracuje s Transparency International a iniciativou Loveckorupcniku.cz
Český svaz ledního hokeje
zahájil spolupráci s renomova
nými partnery, Transparency
International a iniciativou Lovec
korupcniku.cz. Jejím obsahem
bude mimo jiné provoz etických
e-mailových adres a telefonní
linky, spolupráce při sběru, pro
šetření a vyhodnocení došlých
podnětů, administrativní servis,
právní poradenství, stejně jako
preventivní a výchovné programy
určené pro hráče, trenéry, rozhod
čí, činovníky nebo rodiče mladých
hokejistů.
Garantem spolupráce se stal bývalý
mnohonásobný reprezentant Jiří
Kochta, mistr světa, držitel řady medailí z olympijských turnajů a světových šampionátů.
„Spolupráce s renomovanými
partnery je zárukou nestrannosti

a nezávislosti vyhodnocení podnětů, které v tomto směru obdržíme,“
prohlásil. „Navíc se jedná o instituce,
jež disponují odpovídajícím zázemím
a zkušenostmi, logicky nám proto
budou poskytovat také právní servis
a poradenství. Důležitou oblastí spolupráce budou preventivní a výchovné programy, díky nimž by měl každý
vědět, jak například postupovat,
pokud se s korupčním či podobným,
podezření vzbuzujícím jednáním
v hokejovém prostředí setká.“
Podpora institucí
Důvody, proč byla spolupráce
navázána, vysvětlil člen výkonného
výboru ČSLH Bedřich Ščerban.
„Bylo by odvážné prohlašovat, že
hokej je absolutně čistý. Na druhé straně si troufnu tvrdit, že v něm korupce
není plošným ani systémovým jevem.
Přesto je dobře, že podobná inicia-

tiva vznikla,“ poznamenal v uvedené
souvislosti. „Podněty již nebude řešit
pouze svaz, ale i nezisková nevládní
organizace a občanská iniciativa, které
v této oblasti dlouhodobě působí, mají
kredit a odbornou erudici.“
Snaha případné kauzy řešit
Podobně vnímají spolupráci také
obě spolupracující instituce.
„Nechápu to jako gesto, ale jako
preventivní mechanismus a jasný
vzkaz,“ prohlásil při tiskové konferenci, na níž byl projekt představen,
ředitel Transparency International
David Ondráčka. „Fair play je nedílnou součástí sportu a etická linka je
důkazem, že je tady vůle prostředí
kultivovat a že Český svaz ledního
hokeje nechce případné problémy
zametat pod koberec. Stojí o zpětnou vazbu, a pokud nastanou, chce
je řešit.“

Pro případné podněty veřejnosti byly zřízeny e-mailové adresy
hokej©transparency.cz a oznameni©loveckorupcniku.cz spolu s telefonní linkou + 420 224 240 896, jež
jsou spravovány přímo Transparency
International a iniciativou Loveckorupcniku.cz.
Oba partneři na nich budou
informace shromažďovat, vyhodnocovat a spolupracovat na jejich
prošetření, Českému svazu ledního
hokeje poskytnou rovněž potřebný administrativní servis a právní
poradenství. V případě, že dojdou
k závěru, že podnět obsahuje důvodné podezření z trestného činu
nebo správního deliktu, mohou ho
Transparency International a ini
ciativa Loveckorupcniku.cz předat
přímo orgánům činným v trestním
řízení, případně příslušným správním
orgánům.
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Krajské bitvy talentů zaujaly i v zámoří
Od nové sezony má každý kraj
České republiky svou hokejovou
reprezentaci. Alespoň co se týká
hokejistů od jedenácti do patnácti
let. Český svaz ledního hokeje
(ČSLH) totiž na konci srpna rozjel
projekt Výchova talentované
mládeže (VTM), který má zaplnit
mezeru mezi klubovou výchovou
a reprezentačními výběry. Jde
o unikátní program, který v této
podobě nikde v Evropě zatím
nefunguje.

Třiadvacet nejtalentovanějších hokejistů
z každého kraje se minimálně jednou měsíčně sejde ke krátkému soustředění pod
vedením těch nejlepších trenérů mládeže.
A třikrát do roka se v rámci turnajů utkají se
svými vrstevníky z ostatních regionů České
republiky. Projektu se zúčastní minimálně
1288 hokejistů, o které bude na 448 jednodenních kempech a osmi turnajích pečovat 56 trenérů, další budou spolupracovat
a vypomáhat.
„Smyslem projektu je věnovat se intenzivněji rozvoji talentů nad rámec klubu. Trénink se dostává kvalitativně na vyšší úroveň díky tomu, že jsou všichni hráči
vyspělejší a zároveň je to určitá zpětná vazba i pro toho samotného kluka, že i když je
v klubu třeba nejlepší, zjistí, že na krajské
úrovni je takových hráčů víc,“ říká Bedřich
Ščerban, který má VTM na starosti.
Nominace „krajských reprezentantů“ se
podle jeho slov opírá o tři základní parametry: výkonnost, přístup k hokeji a školní prospěch. „V dlouhodobém horizontu se nevyhneme tomu, že soustředění nebo turnaje

zasáhnou do výuky. Školy mají právo veta.
Pokud kluk nebude náležitě prospívat ve
škole, neuvolní ho. Na druhou stranu to ale
také funguje jako motivace pro hráče, aby
se akcí mohli účastnit.“
Právě majitel bronzové medaile z OH
v Albertville stál před čtyřmi lety u zrodu „pilotního programu“ v Kraji Vysočina. A protože byl projekt úspěšný, Bedřich Ščerban s ním oslovil Český hokejový
svaz, který odklepl dotace na rozjezd VTM
v celé České republice. „Jen počáteční investice se vyšplhala na čtyři miliony korun. Museli jsme hráče vybavit dresy, obléknout trenéry. Ale jsem přesvědčen,
že i ty vyšší vstupní náklady se vyplácejí
a zpětná vazba je zatím jenom pozitivní,“
tvrdí šéf projektu VTM.
Projekt je financován z výtěžku mistrovství světa, na hráče přechází pouze drobná spoluúčast. Na krytí nákladů se podílejí
také jednotlivé kluby, které poskytují ledovou plochu. „Byl bych moc rád, kdyby se
do projektu zapojily i kraje, ostatně jde o jejich reprezentaci. Dotace by mohly sloužit například na úhradu nákladů na hrací
plochy. Pozitivní je, že projekt oslovil i komerční sektor a v některých regionech už
s námi firmy spolupracují,“ dodává Bedřich
Ščerban.
Výchova talentované mládeže je zatím koncipována na následující čtyři roky.
Ze začátku bude největší úsilí směrováno na to, aby se projekt rozjel bez větších
zádrhelů, byť se za dva měsíce zatím žádný neobjevil. A blízká budoucnost? „Už registruji zájem ze zámoří, kde běží podobný program, i když privátní. Aniž bychom
se domlouvali, Američané pracují se stejnými ročníky jako my. Oslovili nás s nabídkou spolupráce a my se jí určitě nebráníme,
třeba formou vzájemných zápasů jednotlivých ročníků. Mezinárodní spolupráci si určitě představit dokážu, v oblasti péče o talenty jde svět právě tímto směrem,“ přemítá
bývalý vynikající obránce.

VÝCHOVA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE v krajích je
unikátní projekt, který na
celorepublikové úrovni rozjel tým kolem Bedřicha
Ščerbana.

56

Minimálně 56 trenérů bude
mít na starosti talenty
z jednotlivých krajů

1288

Minimálně tolik hokejistů
se účastní projektu

4 mil.

448

Na částku vyšší než čtyři
miliony se vyšplhala
vstupní investice

Kč

Tolik jednodenních
kempů proběhne po celé
České republice

Luboš Rob se už tři roky stará o mladé reprezentanty. Práce kustoda ho baví

Největší problém? Broušení bruslí
Jeho hokejová kariéra by vydala na slušný
román. Coby dvacetiletého mladíka ho v roce
1990 draftovali newyorští Rangers, ve stejném
roce však utrpěl vážnou autonehodu poté, co
ho na Slovensku smetl kamion. Vynechat musel
skoro celou sezonu. Přesto v extralize odehrál
více než sedm stovek zápasů. Nyní Luboš Rob
působí jako kustod u reprezentace do 18 let.
Posledních pět let provozoval velké fitness centrum v Českých Budějovicích.
Žádný krcálek, ale 3500 metrů čtverečních i s prostory pro wellness. A k tomu
si přibral ještě další úvazek – stará se
o materiální potřeby mládežnické reprezentace. „Před třemi lety nastoupil
k reprezentační šestnáctce Robert Reichel, se kterým se známe už od juniorů,
a jako generální manažer Jirka Lála. Právě on mě oslovil, jestli to nechci zkusit.
Přede mnou odřekli dva kluci, kteří dělali kustody v klubech. Namítal jsem, že
jsem to nikdy nedělal, ale Jirka Lála mi
řekl, že to nevadí, že toho hodně znám
z druhé strany a zbytek se naučím. Tak
jsem do toho šel,“ vzpomíná na začátky
nové kariéry Luboš Rob.
A skutečně, spoustu věcí už uměl.
Pití, výstroj, všechno rychle zvládl. Jediný problém, na který narazil, bylo brou-

CO DNES DELAJI
Luboš Rob
Narozen: 4. srpna v Českých
Budějovicích (45 let)
Kariéra: České Budějovice
(1987–1989), Trenčín (1990–91),
České Budějovice (1991–1998),
Kuopio/Fin. (1998–99), České
Budějovice (1999–2005), Vsetín
(2005–06), Sparta (2006–07)
Největší úspěchy: Extraligový titul
s HC Sparta Praha (2007), mistr
Evropy do 18 let (1988), 3. místo na
MS U20 (1989), 3. místo na MS U20
(1990)
Zajímavosti: V roce 1990 byl
draftován New York Rangers
jako 99. v pořadí, v NHL ale nikdy
nenastoupil
Bilance v extralize: 737 zápasů,
230 gólů a 313 asistencí
Bilance v seniorské reprezentaci:
10/3

vizitka
šení bruslí. „Zaučoval mě Franta Ptáček,
který u juniorských kategorií působil
dlouhá léta. Trvalo to tři, čtyři měsíce,
než jsem všechno dělal bez problémů,“

VŠE PRO BUDOUCNOST.
Luboš Rob zajišťuje mladým
hokejistům maximální servis.
Foto: ČSLH

říká. Nyní už svou novou profesi zvládá
bez sebemenších potíží. „Výhodou je, že
člověk má všechno zajištěné. Svaz dělá
maximum pro to, aby mládežnické týmy
měly top podmínky, takže pro kluky mám
k dispozici veškerý komfort, který potřebuju,“ pochvaluje si Luboš Rob.
Mistr Evropy osmnáctek z roku 1988
však není kustodem, který by se staral
pouze o lahve s pitím a o legraci v kabině. Díky jeho bohaté kariéře k němu
mladí kluci přistupují s velkým respektem. „V mládežnických kategoriích to
tak asi má být. Hráči mi třeba vykají. Ale
není to o tom, že by sranda nebyla. Naopak,“ popisuje. Dokonce i trenéři se na
něj často obracejí s žádostí o konzultaci.

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

„S klukama máme výborný vztah, znám
je velmi dobře. I proto za mnou občas
trenéři zajdou a ptají se mě, jak ten a ten
hráč reaguje třeba na nějaký neúspěch.
Ale konzultujeme spolu i další hokejové
věci,“ dodává Rob.
Práce u osmnáctiletých kluků ho baví.
I proto by se nebránil nabídce pokračovat.
Vše bude záležet na tom, zda realizační
tým po mistrovství světa prodlouží smlouvu. „Nyní nedokážu říct, jaká bude budoucnost. Pokud současní trenéři skončí,
je otázka, jestli mě osloví ti, kteří je případně vystřídají.“

