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Úvodní slovo

Pojďme naplnit
náš společný cíl
Je to rok, co jsem začal
objíždět kabiny a vám
všem vysvětloval, proč
znovu po několika nezdarech otevírám projekt hráčské asociace.
Vize a mise jsou pro nás
všechny jasné – tento pokus musí být poslední – a to znamená postavit silnou, fungující a jednotnou organizaci. Já i tým lidí,
který se na chodu asociace podílí, na tom
poctivě pracujeme a na sto procent projektu věříme. Pevně doufám, že vy všichni také.
I když to bylo mnoha lidmi vnímáno
dost negativně, často až s posměchem,
daří se nám krůček po krůčku pořád posouvat nastavené cíle kupředu. Podepsané
memorandum o spolupráci a připravovaný projekt s ČSLH, vyřešené kauzy některých hráčů i začínající partnerská spolupráce s NHLPA. To všechno jsou kroky, kterých
jsem během prvního roku chtěl dosáhnout.
V průběhu roku jsem vám posílal
e-mailovou poštu, která měla informovat
o podstatných věcech a krocích, jež se nám
podařilo udělat, dohodnout nebo nastavit.
Musím ovšem říct, že procento otevřených
e-mailů pořád není ono…
Má představa je taková, aby se naše
zprávy šířily rychle a především – aby o ně
byl zájem ze strany samotných hráčů. Chci
poskytovat co nejlepší informoce o věcech,
které se vás týkají, o podnětech a nápadech, které vás napadnou. Podělte se o ně
s námi, s celou hráčskou rodinou. Zpětná
vazba je pro nás důležitá a hlavně vás aktivně vtáhne do dění v asociaci.
V době, kdy tyto noviny už čtete, také
fungují nové oficiální webové stránky
CAIHP – živější, přehlednější, nabízející více
informací o nás, a tím pádem i o vás. A tak
doufám, že to podstatně zvýší jejích návštěvnost nejen vámi, ale také veřejností,
kterou bychom rádi chtěli ještě více oslovit.
Náš zpravodaj vychází čtvrtletně, nyní
startuje svým pilotním číslem. K dispozici bude hráčům v hokejových kabinách i
partnerům, kteří se v něm prezentují, což je
další krok k tomu, abychom vám dokázali,
že to s celým projektem myslíme vážně.
Je velmi důležité, aby si nás lidé, kteří
mají hokej rádi, začali všímat. Aby se asociace stala brzy tak běžnou věcí, jako je
NHLPA pro hokejisty a fanoušky v zámoří.
Marek Černošek
předseda CAIHP

platí při první návštěvě pro členy hráčské
asociace a jejich rodinné příslušníky

www.samuispa.cz
7.5.14 8:58

čtvrtletní zpravodaj

1. ČÍSLO

Sezona prvních úspěchů

Asociace se v úvodním roce své činnosti rozjela naplno. Některým hráčům pomohla ve sporu s kluby

V problémech. Nepříjemnou situaci museli kvůli neproplaceným mzdám řešit hokejisté Slavie. S prosbou o pomoc se letos obrátili na hráčskou asociaci.

VÍTĚZSLAV ČERMÁK
V minulosti proběhlo už několik
pokusů, jak po vzoru zámořské
NHL vybudovat v českém prostředí
hráčskou asociaci, která by hájila
zájmy hokejistů. Ti se často ocitnou
v bezvýchodné situaci, kdy stojí proti
silnější straně. A přetěžce z ní hledají
východisko, které by vyřešilo jejich
budoucnost.

Uplynulé měsíce ukázaly, že
fungování takové organizace má
smysl. Přesvědčilo se o tom několik
hráčů, kteří už skoro nedoufali, že se
mohou domoci svých práv. Ačkoli
CAIHP existuje teprve necelý rok,
a navíc pouze ve zkušebním provozu.
Za tu dobu se objevily tři výrazné
příklady. Tím prvním je pomoc
útočníkovi Petru Pohlovi, kterého
v úvodu uplynulé sezony postavili

před dvě možnosti: buď půjdeš
s platem výrazně dolů, nebo zůstaneš
až do konce sezony bez hokeje.
„Všechno začalo už po konci
minulé sezony. Musím se přiznat, že
pro mě nedopadla nejlíp a Karlovy
Vary už o mě neměly zájem. Já ale
nebyl schopný najít jiné angažmá,
tak jsem se prostě snažil dohodnout,“
řekl Pohl.
Západočeský celek byl ale nekom-

Foto: getphoto

promisní a trval na třicetiprocentním
snížení platu, což bylo pro Pohla
pochopitelně nepřijatelné. „Klub
s hráčem podepisuje smlouvu a musí
počítat s tím, že může mít výpadek
formy. Není přece možné zásadně
měnit podmínky, se kterými předtím
obě strany souhlasily,“ argumentoval
Marek Černošek, šéf hráčské asociace.
Pokračování na straně 3
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Chceme v česku změnit postavení hráčů
Nebýt jejich podpory, těžko by hráčská asociace
dokázala svým členům tak výrazně pomoci.
Advokátní kancelář Legalcom stojí za dosavadními
úspěchy ve sporech s kluby. „Hráči, stejně jako další
lidé, v podobných situacích nevědí, jak postupovat.
Proto jsme tady, abychom jim pomohli,“ říká právník
a společník firmy Libor Zbořil.
TOMÁŠ SLÁVEK
Dá se říct, že jste specialisté na
sportovní právo?
Poskytujeme komplexní právní
služby, ale sportu rozumíme. Hodně
advokátů – i v regionech – si myslí, že
jsou specialisté na sportovní právo,
ale on to opravdu není jednoduchý
obor. Člověk musí mít přehled, je
to specifikum, kterému se musíte
věnovat do hloubky. Nestačí si
přečíst pouze smlouvu.
Jak jste se vlastně dostal k asociaci?
Přes Pepíka Voltra, který je
členem výkonného výboru. Já měl
vždycky hodně blízko k fotbalu, který
jsem sám hrál. Jelikož jsem z Hradce,
zastupujeme i tamní klub. Zároveň
mám ale také rád hokej. Když jsem
se před zhruba rokem a půl seznámil
s Márou Černoškem a viděl, kolik úsilí

a práce dává asociaci, tak jsem si řekl,
že by to mohlo být dobré spojení.
A opravdu je?
Samozřejmě. Naše devíza je, že se
vždycky vžíváme do pozice našeho
klienta. Takže každý problém řešíme,
jako bychom to dělali sami pro sebe.
Víte, dostávají se k nám informace, že
se asociace zakládala kvůli nějakým
osobním prospěchům, ale ve skutečnosti ten tým lidí vznikl proto,
aby klukům pomohl a aby změnil
jejich dosavadní postavení. Dlouhá
léta tady asociace neexistovala a je
potřeba, aby byla brána vážně.
Co všechno jste už museli řešit?
Za vteřinu dvanáct jsme
třeba pomohli Tomáši Divíškovi z
Chomutova do Sparty. Pomohli jsme
mu ukončit smluvní vztah k Pirátům
a přes agenta Volka se udělal přestup.

Kdo se o vás stará

·

Advokátní kancelář pracující
pro hráčskou asociaci poskytuje
komplexní právní služby a ostatní
služby na území Česka a Evropské
unie, přičemž dbá na profesionalitu, osobní přístup a individuální
požadavky svých klientů.

Tohle je obor, ve kterém nemáte na
práci dva týdny času. Konkrétně u
Divíška se věc musela vyřešit během
pár dnů. Pomáháme ale hráčům
nejen ve sportovní sféře.

·

Hodnota kanceláře pro její
klienty je zejména v nalézání
takových řešení, která klienti
mohou využít k účinnému prosazení svých práv a zájmů. Mezi
její klienty patří fyzické osoby,
obchodní společnosti, organizace
samosprávy, instituce z veřejného
sektoru a neziskové organizace.

Jak?
Nedávno měl na nás nějaký
požadavek třeba Radek Duda,
tak jsme mu pomohli. Jsme
schopni pomoci s prodejem bytu,
s rozvodem nebo v rámci podnikání.
Zkrátka i v soukromí, pro přítelkyně,
pro manželky, v rámci byznysu,
zabýváme se ochranou majetku,
převody nemovitostí, rodinným
a obchodním právem atd.

·

Úzce spolupracují s notáři, auditory, daňovými poradci, soudními znalci a tlumočníky. „Všem
svým klientům poskytujeme
vysoký standard služeb, založený
na profesionálních schopnostech
a znalostech místních poměrů,“
říká její společník Libor Zbořil.

Jak složité je jednání s hokejovým
klubem?
Asociace je v českém systému
absolutní novum a kluby s vámi ze
začátku jednat nechtějí, protože

to berou tak, že jde o odborovou
organizaci. Ale tak to není. Hokejisté
si chrání svoje zájmy, stejně jako
kluby. Hráč je kolikrát odstrkovaný,
že je mnohdy až na posledním místě,
což by nemělo být. Asociace je tu
proto, aby poskytla právní jistotu.
Pro obyčejné lidi je hodně těžké
se v takových záležitostech dobře
orientovat, že?
Přesně tak. Někteří kluci nemají
povědomí o svých právech a povinnostech. Chtějí se věnovat sportu
a udělat maximum pro tým, ale
nevědí, jak se bránit a jak se s klubem
domluvit. Jsou v pozici slabší strany.
Proto jsme tu my, abychom mohli
pomoci, když vznikne problém.
Dá se říct, že se kluby chovají jinak,
když vidí, že za hráči někdo stojí?
Kluci si všechno v první fázi chtějí

náš tým. Advokátní kancelář Legalcom tvoří řada odborníků nejen na sportovní právo.

jeden z šéfů. „Hokejistům fandím,“ říká společník firmy Libor Zbořil.

s klubem řešit sami, protože nechtějí
hrotit situaci. Když přijdete na jednání
s majitelem klubu s právníkem, je
atmosféra vyostřenější. Dodnes se
jednalo buď s agentem, nebo přímo
s klukama, které však klub dokázal
nějakým způsobem ovlivnit. My jsme
připraveni vstoupit do jednání, když
hráči cítí, že dohoda s klubem pro ně

Foto: Legalcom

Foto: Legalcom

není výhodná. Když cítí, že nemají co
ztratit.
Má už nová asociace vliv na dění
v hokeji?
Jistě. Sice je tu chvilku, ale už
se nám podařilo podepsat memorandum s hokejovým svazem.
Zkuste vysvětlit, proč je tak důležité.
Svaz o nás díky němu ví a uznává
nás. Memorandum sice nemusí mít
velkou právní váhu, protože nikoho
k ničemu nezavazuje, ale je to první
krok, který je velmi důležitý. Jsou
díky němu domluvené postupy, jak
jednat, a tak dále. Není to tak, že
bychom chtěli klubům nebo svazu
škodit. Chceme jen nastavit pravidla.
Všichni musí pochopit, že jsme tu
pro hráče a ti by měli být braní jako
rovnocenní partneři.
Jak vnímáte situace, kdy kluby
dluží hráčům výplaty?
To je samozřejmě hrozně nemilá

situace. Hráči se zavázali, že budou
vykonávat činnost na profesionální
úrovni, že nesmí klub poškodit
v očích veřejnosti ani v médiích. Ale
jsou to normální lidi jako já nebo
vy, většina z nich má rodiny a děti
a musí platit složenky. Když se nějaká
činnost odvede, má za to být dle
smluvních podmínek zaplaceno.
Jestliže dojde ze strany klubu
k prodlení, je to problém. Potom se
člověk nemůže divit nevoli hráčů
a ani tomu, že atmosféra v klubech
může jiskřit. My jsme tu od toho,
abychom pomohli klukům jednotlivě
nebo i skupinově, když se na nás
obrátí větší počet hráčů.
Jak přesně?
Podstatné je, že jim sdělíme
možnosti, jak postupovat. Zpoždění
ve výplatách se může stát, ale jedná-li se o větší částky a ta nepravidelnost
je, tak všichni musí pochopit, že si
hráči musí chránit svoje zájmy.
V minulosti tu bylo několik pokusů
založit asociaci, bude to tentokrát
podle vás fungovat?
U toho jsme nebyli. Slyšeli jsme,
že to skončilo fiaskem. Teď asociace
vznikla na základě zájmu hráčů.
Nechceme to dělat půl roku. Naopak
chceme své služby každým rokem
zdokonalovat, zlepšit komunikaci
a připravit lepší předpisy ve vztahu
k hráčům. Cítím potenciál, aby to
nebyla jen jedna epizoda. Kdybych
tomu nevěřil, tak do toho nejdu. Na
druhou stranu nikdo nemůže čekat
razantní výsledky za půl roku. Člověk
naráží na překážky. Musíme píchat
do vosího hnízda, aby se věci zlepšily.

kauzy

DUBEN 2014
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Pohl se z beznaděje dostal do reprezentace
„Ve výsledku to bylo fér pro všechny,“ říká o vyřešeném sporu s Karlovými Vary útočník, jenž nakonec zažil úspěšnou sezonu
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Byla to nepříjemná situace: Petr
Pohl se po loňské sezoně upadl v
Karlových Varech v nemilost. Klub
nebyl spokojený s jeho výkony a
nekompromisně mu sdělil: „Buď
půjdeš s platem o 30 procent dolů,
nebo nebudeš hrát.“
Pohl na takhle výrazný škrt
nepřistoupil, a tak v úvodu sezony
paběrkoval. Stal se nechtěným
nejen na západě Čech – práci
nedokázal sehnat ani nikde jinde. Za
pomoci asociace nakonec došlo ke
kompromisu, díky němuž se z Pohla
stal jeden z hlavních tahounů týmu.
Ačkoli
vynechal
úvodních
14 utkání, dokázal se v klubovém
bodování vydrápat na čtvrté místo.
V 38 duelech nasbíral 28 kanadských
bodů za 14 gólů a stejný počet
asistencí. Navíc si jako jediný z týmu
dokázal udržet kladnou bilanci v
plus/minus.
„Byl jsem rád, že jsme se domluvili.
Nakonec jsem šel s platem dolů o 20
procent, ale vzhledem k tomu, že
jsem měl opravdu nadstandardní
smlouvu, si myslím, že to bylo fér pro
všechny strany,“ přiznává Pohl.

„Hrál jsem v první lajně, přestože
jsem ze začátku nedával tolik gólů.
Pořád jsem se ale snažil být platný pro
mužstvo a díky spoluhráčům jsem
se zvednul. Bohužel nejsem Sidney
Crosby, takže k sobě potřebuju
kvalitní parťáky.“
Pohl mohl být spokojený, i když
se Vary nakonec nedostaly do playoff.
„Ale zase jsme se vyhnuli baráži. Když
jsem viděl, jak v ní dopadlo Kladno a
Chomutov, šla mi husí kůže. Klidně
jsme na jejich místě mohli být my.“

Tomu se během první sezony ve
Varech nedařilo, což bylo příčinou
všech problémů. „Vždycky hledám
chybu hlavně u sebe, na druhou
stranu mi bylo slíbeno, že k sobě budu
mít centra. To se bohužel nestalo.“

Sezona prvních úspěchů.
Asociace už jede naplno
Pokračování ze strany 1
Ta se do případu vložila v době,
kdy už byl Pohl zoufalý. Výsledkem
bylo, že klub ustoupil ze své původní
představy, obě strany se dohodly na
kompromisu a Pohl mohl konečně
začít hrát. Na vyřešení celého případu
přitom stačil zhruba jeden týden.
Měsíc a půl byl v Chomutově
odstaven také Tomáš Divíšek. I jeho
vedení klubu vyřadilo ze hry kvůli
neuspokojivým výkonům, a tak mu
nezbývalo než individuálně trénovat
v Mostu a čekat na zázrak. Ten se
pochopitelně nestal. Hlavou se mu
mezitím honily různé myšlenky, jak
záležitost vyřešit. Jednou z nich byl i
soud. K němu ale naštěstí nedošlo.
„Ozval se totiž Mára Černošek,
že mají vlastní právní zastoupení,
a hned mi přidělili advokáta. Já jsem
v tomhle absolutně nezkušený,
takže jsem vůbec nevěděl, co se
bude dít. Vložil jsem to do jejich
rukou a oni se o všechno postarali a
celé to dotáhli. Jen jsem průběžně
dostával informace, co se děje nebo
jak se bude dál postupovat,“ vypráví
Divíšek.
Ten díky tomu mohl zamířit do
Sparty, což byl velký skok. Místo bojů
o záchranu rázem myslel na nejvyšší
mety.
„V mé situaci už nezbývalo
nic jiného, než aby se věc řešila
přes právníky. Vždycky jsem byl
zastáncem vzniku asociace, tenhle
prvek v českém hokeji chyběl. Podle
mého názoru je platná bez ohledu
na to, co se stalo mně. Pomůže
hráčům nejen ve sporech, ale také
se smlouvami. I na mém příkladu je
totiž vidět, že i když má hráč platný
kontrakt, může se stát cokoli.“
Hráčská asociace pomáhá i v
případě, kdy klub dluží hráčům výplaty,
což se stalo ve Slavii. Hromadnou
žádost o pomoc obdržel Černošek v
průběhu března a následovaly rychlé
kroky, které klub nakonec přimějí, aby
dostál svým závazkům.
„Jsou podané návrhy na zahájení

	Do karet Pohlovi nehrálo, že s
ním nepočítal tehdejší kouč Richard
Žemlička. Ten byl však kvůli špatným
výsledkům brzy odvolán a Pohlovi
svitla naděje. Nový kouč mu věřil a
dával mu hodně prostoru.

Play-off sice nebylo, ale Pohlovy
výkony ocenil reprezentační kouč
Vladimír Růžička, který ho pozval do
přípravy před mistrovstvím světa.
„Doufal jsem, že se to může stát, a
měl jsem z toho samozřejmě radost,“
popisuje sedmadvacetiletý útočník,
který nakonec po několika duelech v
Euro Hockey Challenge z národního
týmu vypadl.
„Přesto jsem z toho měl docela

dobrý dojem. Nehrál jsem špatně,
jenže se nám dařilo celkově jako
týmu, takže to bylo těžké. Cítil jsem
totiž, že nepatřím mezi ty, kteří mají
vyloženě šanci jet na mistrovství,“ říká
Pohl, jenž se nevzdává. „Chtěl bych
víc, příště snad bude šance větší.“
Příště? Proč by ne, když se s ním
Růžička v reprezentaci loučil se slovy:
„Byl jsem s tvými výkony spokojený a
věřím, že se s tebou uvidím znovu.“
„Proto doufám, že dostanu ještě
příležitost. Chci totiž v následující
sezoně navázat na svoje výkony. Když
vidím, jak kluci bojovali o šampionát,
tak se nevzdávám myšlenky, že v
budoucnu budu mít větší šanci,
abych se mohl porvat o mistrovství.“
Jisté je, že o národní dres
nebude bojovat v Karlových Varech,
kde mu skončila smlouva a klub
mu kvůli ekonomickým důvodům
neprodloužil kontrakt. Pohl se však
neztratí: i díky pomoci asociace z
konce loňského roku mu totiž jeho
agent může vyjednat zajímavé
zahraniční angažmá.
„Zatím o tom nechci příliš mluvit,
protože to není ještě stoprocentně
jisté. Ale snad to vyjde,“ uzavírá
sedmadvacetiletý forvard.
PR článek

Členy CAIHP čekají výhodnější produkty
Zajímáte se o nové bydlení? Přemýšlíte o hypotéce?
My vám se vším poradíme. Pro jistotu přinášíme rady
a doporučení, které vás před sjednáním hypotečního
úvěru mohou zajímat. A také představujeme výhody,
které jsme pro členy hráčské asociace připravili.
Jak bych měl postupovat, pokud zvažuji hypotéku
na nové bydlení?
Hypotéka je vážná věc, splácí se řadu let, je
dobré pečlivě zvážit všechny okolnosti, seznámit se
s podmínkami úvěru. Náš expert na hypotéky je pro
takové rozhodování tím nejlepším partnerem, který
vysvětlí vše potřebné. Pro urychlení celého procesu
je lepší přinést na jednání informace o kupované
nemovitosti, ať už jde o byt, dům, či pozemek, a také
informace o příjmech a celkové finanční situaci klienta.

pokles je prakticky minimální. Úroková sazba, která je
exkluzivně určena pro členy České asociace hokejistů, je
nyní například pro dvouleté hypotéky od 1,89 % p. a. a je
nejvýhodnější na českém trhu fixních hypoték, hluboko
pod průměrnou sazbou, za kterou se nyní v Česku
prodávají jednoleté (4,5 %) nebo tříleté hypotéky (méně
než 3 %). Hypotéku s dvouletou fixní úrokovou sazbou
1,89 % p. a. mohou členové CAIHP získat pouze u
UniCredit Bank, a k tomu navíc využívat exkluzivní konto
PREMIUM CORPORATE.

Co mám u hypotéky sledovat?
Nejdříve je třeba projít vaše finanční možnosti. Pokud
máte naspořené prostředky a neočekáváte v nejbližší době
další velké výdaje či rodinu, tak asi zvolíte kratší termín
splácení a budete si moci dovolit vyšší splátky. Na druhou
stranu je třeba také zvážit i možnost, že budete mít přírůstek
do rodiny a vaše manželka bude na mateřské dovolené, to
znamená, že jeden příjem bude chybět, a proto je nutné
rozložit hypotéku na delší období třeba 15 až 20 let.

smírčího řízení k Pepovi Řezníčkovi.
Jakmile vydá rozhodnutí a určí termín,
bude muset Slavia vše uhradit. Už
nebude moct platby dále oddalovat.
Kluby navíc musí do 1. srpna prokázat,
že nemají žádné dluhy, jinak nebudou
moct hrát v příštím ročníku extraligu,“
vysvětluje Černošek.
Nic na situaci nemění ani fakt, že
většinoví majitelé pražského klubu
Richard Benýšek a jeho bratr Ladislav
nedávno rezignovali na své pozice a
nabídli svůj podíl k odprodeji.
„Hráči mají podepsané smlouvy
a právo je jasně na jejich straně.
Takže se svých peněz musí dočkat,“
uklidňuje Černošek.

Jaký typ hypotéky na bydlení si mohu vybrat?
Máte na výběr hypotéku s pevnou, tzv. fixní
úrokovou sazbou. Pevná úroková sazba je bankou
stanovována na konkrétní časové období, nejčastěji na
dobu na dobu jednoho roku až tří, pěti, případně i více
let. Pokud máte pevnou úrokovou sazbu, znamená to,
že znáte výši pravidelné měsíční splátky. Pro zkušenější,
nebo spíše pro ty, kdo se více orientují na finančním
trhu, máme variabilní úrokovou sazbu, která je na rozdíl
od pevné sazby, jak již její název napovídá, podstatně
proměnlivější, a to v kratším časovém úseku.
Slyšel jsem, že sazby u hypoték jsou velmi nízké…
Sazby jsou na historickém minimu a prostor pro další

Jak mám tedy postupovat, když chci získat hypotéku
v co nejkratším termínu?
Zavolejte bankovního poradce, který je speciálně
určen pro členy České asociace hokejistů.

Ja n P o lakov i č , mobil: 601 388 180, tel. : 955 960 423, e - mail: jan. polakovic@unicreditgroup.c z
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Čeká vás práce,
ale máte tu své
místo, říká Král
Když poprvé slyšel o záměru založit
asociaci hráčů, byl opatrný. „Těch
pokusů tu bylo několik,“ říká svazový
šéf Tomáš Král. Jenže činnost odborů si
postupně získávala jeho důvěru.
Byl jste na začátku pesimistický?
Pesimistický? Spíš jsem byl zvědavý,
jak se to dál vyvine. Jsem přesvědčený,
že asociaci by měla mít každá hokejová
velmoc. Ale musí mít jasná pravidla.
Musel jste se nejprve přesvědčit, že
takový projekt má opravdu smysl?
Byli jsme s Markem Černoškem v
kontaktu už od chvíle, kdy to vznikalo.
Řekl nám představu a že má zájem
bavit se o věcných tématech. My to
vítáme a jsme tomu nakloněni.
Už jsou tedy na jednacím stole
konkrétní témata k jednání?
Chtěli jsme zřídit komisi hráčů, takže
se v téhle věci obě strany příjemně
potkaly. Asociace je ale stále teprve
u svého zrodu, nelze si představit, že
hned vyřeší vše, co vám leží na srdci.
Jejími podněty se však budeme velmi
vážně zabývat. Například tabulkovým
odstupným u přestupů, což je téma jak
pro svaz, tak hráče.

Dohoda se svazem přinese výhody
Hráči podepsali memorandum o spolupráci s vedením ČSLH. Přesvědčila je dosavadní práce
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Pomoct zabezpečit hráče, vytvořit
jim silné zázemí poskytující právní
ochranu. Mít společnou odpovědnost
za rozvoj profesionalismu v domácím
prostředí… Když si tohle Česká
asociace hokejistů na svém startu
vytyčila za cíl, mnozí nevěřili, že se jí
to podaří.
Vklínit se do zaběhnutých zvyků?
Mezi orgány fungující roky?
Jenže po půl roce své aktivní
činnosti se CAIHP opravdu jednomu
ze svých hlavních cílů výrazně
přiblížila. S Českým svazem ledního
hokeje totiž v březnu podepsala
memorandum o spolupráci.
„Jsem rád, že jsme dospěli
k tomu, na čem jsme dlouhou
dobu pracovali. Pevně věřím, že
je to krok, který nás jako asociaci
posune vpřed při možnosti jednání o
našich zájmech,“ nechal se slyšet šéf
asociace Marek Černošek.
Součástí memoranda je zároveň
zřízení hráčské komise zapadající do
struktur ČSLH, která by měla přispět
k ochraně zájmů a možnosti aktivní
komunikace mezi členy asociace a
svazem. Ten svým podpisem stvrdil,
že CAIHP uznává coby organizaci
hájící práva a zájmy hokejových
profesionálů.
A slova svazového šéfa to
jen potvrzují. „Byli jsme otevřeni
jednání, protože otázky týkající
se samotných hráčů jsou na
prvním místě,“ tvrdí Tomáš Král.

„Pokud bychom si mysleli, že vzniklá
asociace k ničemu nepovede a není
postavena na pevných základech,
vůbec bychom se tím nezabývali,“
říká na rovinu.
CAIHP by prostřednictvím svazu
měla rovněž vyjednávat a uplatňovat
vliv vůči Mezinárodní hokejové
federaci (IIHF) a dalším obdobným

organizacím za účelem prosazení
společných zájmů.
„Moc si toho vážíme. Možností
českých hráčů aktivně se podílet na
dění v našem hokejovém prostředí
se zase posouváme na mnohem
vyšší úroveň,“ dodává Josef Voltr
z výkonného výboru CAIHP.
Spolupráce je však směřována

více směry – například na projekt
mládeže, který připravuje svaz. Jedná
se třeba o tréninkové akademie, do
kterých by se hráči mohli aktivně se
zapojit.
„Bavíme se o zapojení do přípravy
mládeže například těch hráčů,
kteří mají zkušenosti z NHL nebo
z Evropy,“ líčí Černošek. „Výhodou pro
řadu kluků může být to, že zůstanou
u toho, co celý život dělali. Budeme
hledat cestu, jak jim na konci kariéry
ten přestup co nejvíce zjednodušit.“
Zainteresované strany neskrývají
naději ani optimismus. Stejně jako
Josef Řezníček, šéf extraligy a smírčí
komise, který byl kdysi sám dvakrát
iniciátorem založení podobných
organizací.
„Jenže žádná z nich nedospěla do
fáze, aby byla životaschopná a mohla
se rozvíjet dál,“ přiznává bývalý
obránce a držitel rekordu v počtu
startů v extralize (celkem 1035). „Ani
jednou ten pokus nevyšel, protože
hráči nebyli schopni se jednotně
postavit k určitým věcem. Jsou to
odbory. A ty musí mít sílu, aby je
okolí akceptovalo.“
Vedení CAIHP věří, že nezklame.
Svazová garnitura zrovna tak. „Jsme
zcela odlišné instituce, což vyplývá
už z obsahu naší činnosti. Ale v
některých směrech máme společné
cíle,“ říká Král.
„Smysluplná, činorodá asociace
hráčů by rozhodně měla fungovat
v každé hokejové zemi. Česku se to
dřív nedařilo. Snad se to povede teď.“

www.omegawatches.com

Věříte, že se CAIHP může dostat na
úroveň Finska a Švédska, kde mají
odbory dlouhou tradici?
Ano, ale musí být na profesionální
úrovni. Asociaci čeká dlouhá cesta a
každodenní tvrdá práce. Ale věřím, že
má v Česku svoje místo.
(cze)
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Z ledu na fairwaye. Hráči pomáhají charitě
Kdo vládne statistikám
na ledě, to není zase
až tak těžké určit. Kdo
ale vládne hokejistům
na golfovém hřišti?
Až do loňska otázka bez
odpovědi… A tak vznikl
šampionát hokejistů.
Honza Fait
„Podobnou myšlenku jsem nosil v
hlavě možná už dva roky před prvním
ročníkem. Jenže to jsem ještě hrál
hokej, a nebyl čas něco podobného
připravit,“ přiznává Jiří Vykoukal,
duchovní otec celého golfového klání.
Poprvé se hokejisté sešli na
jednom hřišti v loňském roce. „Věděl
jsem, že kluci hrají golf hodně. Chtěli
jsme však určit toho nejlepšího. Navíc
se v médiích mluvilo ve spojitosti s
golfem hlavně o klucích z NHL, ale i v
Evropě je řada skvělých golfistů.“
Vykoukalova slova se potvrdila.
Prvním domácím hokejovo-golfovým
šampionem se stal Vladimír Škoda,
tehdy ještě hráč Českých Budějovic, v
uplynulé sezoně pak Hradce Králové,
kam se tým přestěhoval. Na těžkém
hřišti na Kunětické Hoře nastřílel
skóre 79 a druhého Václava Kočího z
Pardubic za sebou nechal o tři rány.
Výsledky nebyly to nejdůležitější.
„Chtěli jsme turnaj automaticky spojit
s dobrou věcí, takže jsme vymysleli
charitu, jež má pomáhat hokejistům,
kteří během kariéry přišli k invaliditě,“
připomíná Vykoukal.
V prvním ročníku se tak vybrala
částka sto tisíc korun, kterou hráči
předali Romanu Bernátovi. Ten se v
létě 2012 během letní přípravy srazil
na kole s kamionem a přišel o nohu. Jiří
Vykoukal věřil, že částku ještě během
sezony navýší, ale příliš neuspěl.

„Na extraligové kluby jsem poslal
informaci o turnaji. Věřil jsem, že kdyby
každý poslal stovku nebo pětistovku,
tak by šek mohl být dvojnásobný,“
poodhaluje Vykoukal svůj záměr, se
kterým ale příliš nepochodil. Přesto se
ještě dva štědří donátoři našli: „Musím
poděkovat Petru Kumstátovi, který
poslal deset tisíc, a Mladé Boleslavi,
která přispěla dvaceti tisíci.“
„Pro letošek je mým cílem, aby se
celá akce dostala víc do povědomí. Aby
si kluci uvědomili, že něco podobného
se může stát komukoliv z nás,“ dodává
Vykoukal, který věří, že se na turnaji
představí stejně jako před rokem
kolem 50 hokejistů.
Ti, pokud se turnaje chtějí zúčastnit,
musí splňovat dvě podmínky. Každý
potřebuje mít odehráno alespoň
50 zápasů v české nebo slovenské
extralize, KHL, NHL, švédské Elitserien,
švýcarské National League A nebo ve
Finsku, kde se hraje SM-liiga. A také by
měl umět hrát golf.
„Ohlasy na turnaj byly skvělé. A to
jak ze strany hráčů, tak partnerů. Sešli
jsme se, zjistili jsme, kdo je v golfu
nejlepší, pomohlo se dobré věci a já
doufám, že se nám na tom podaří
stavět a turnaj dál poroste,“ přeje si
Jiří Vykoukal před druhým ročníkem
turnaje, který se uskuteční 18. června
znovu na Kunětické Hoře. Hrát se
bude znovu pro radost. A také pro
hendikepovaného Tomáše Zelenku.

kamarádi i na hřišti. Lukáš Poživil, Pavel Kašpařík a Lukáš Radil si loňský ročník užili. Na letošní se hráči těší znovu.

Foto: CAIHP

Čaloun: Hrajeme pro dobrou věc
Sice už hokejovou kariéru ukončil,
přesto tu a tam zaznamená hattrick
a branky střílí jako o závod. Nikoliv
však na ledě, ale na golfovém hřišti.
„Hattrickem je pro mě eagle, birdie
je pak jako vstřelit gól. Na greenu
nejradši střílím k tyčce, tedy na kraj
jamky. Uprostřed přece vždycky stojí
brankář,“ popisuje Jan Čaloun svou
životní vášeň. Hokejisté prostě golf
milují a ti čeští nejsou výjimkou.
V čem má hokejista na golfu výhodu?
Hodně lidí si myslí, že hokejisté
jsou v golfu, jak se říká, dlouzí. Ale
o tom golf není, ten je především
o přesnosti. Myslím si, že hokejisté
mají spíše cit pro odhad, především
kolem greenů. Většinou hráči, kteří

třeba měli na hokeji šikovné ruce,
mají potom velkou výhodu, co se
týče přihrávek do greenu.
Přenášejí se naopak na fairwaye
z hokeje nějaké nešvary?
Především do švihu. Většina z
nás má silné paže a ramena, takže
šviháme více rukama a nezapojujeme
do pohybu boky a celkové otáčení
ramen. Golfisté po odpalu přetočí
zápěstí a otočí se. Hokejisté využívají
více své síly a hrají spíše rukama.
Když jste ještě hrál hokej, měl
jste čas na golf jenom v létě, nebo
i během sezony?
V Americe se dalo hrát i v zimě,
takže jsem se párkrát dostal na hřiště

během sezony. Jinak jsem ale během
kariéry hrál většinou v létě.
A dnes tomu je jak?
Snažím se na golf dostat třikrát
týdně, ale musím to taky skloubit s
rodinou a svou prací, protože trénuju
mládež v Ústí nad Labem.
Čeká vás druhý ročník golfového
šampionátu českých hokejistů.
Jak se těšíte?
Ta myšlenka se mi moc líbí. Jsem
rád, že to Jirka Vykoukal zorganizoval.
Nejdůležitější je, že se vyberou peníze, jež pak putují k lidem, kteří je
potřebují. A taky je skvělé, že se zase
sejdu s klukama, které jsem potkával
během kariéry na ledě.
(haf)
PR článek

Naše vozy si kupuje řada špičkových hokejistů
Jsou autorizovaným dealerem BMW, vozů
IVECO a FIAT Professional. A nyní i součástí
benefitů pro členy CAIHP. „Rádi spolupracujeme
se sportovci všech možných odvětví,“ říká za
STRATOS AUTO generální manažerka Šárka
Strakošová. Společnost, již zastupuje, má
partnerskou dohodu s několika předními
kluby. Díky dohodě s asociací jsou však vozy
nyní dostupnější úplně všem hráčům.

Ze špičkových hokejistů to jsou třeba Jakub
Klepiš, Martin Růžička, Petr Vrána, Ondřej
Němec nebo Jakub Voráček. Všichni si u nás
koupili to nejlepší, co mohli, a dovolím si tvrdit,
že jsou více než spokojení. BMW patří mezi
automobilovou špičku a skutečně se u našich
zákazníků zřídka setkáme s nespokojeností. To
pramení i z profesionálního a odpovědného
přístupu našich zaměstnanců.

Proč jste se rozhodli pro partnerství s CAIHP?
Protože spojení hokeje a našich luxusních
vozů se sportovním duchem se nám zdá být
více než ideální. To, aby se auta dostala mezi co
nejvíce hokejistů, bylo také jedním z hlavních
důvodů, který nás k této spolupráci vedl.

Pro své zákazníky pořádáte během roku také
zajímavé akce a setkání. Které to jsou?
Akce a setkání jsou u nás na pořadu dne.
Chceme své zákazníky potkávat, bavit je, hýčkat,

Jaké konkrétní benefity a prémiové služby
tedy STRATOS AUTO členům asociace nabízí?
S hokejisty spolupracujeme v rámci
konceptu BMW pro vybrané cílové skupiny,
mezi něž patří právě i extraligoví hráči ledního
hokeje. Máme dva nejmodernější autosalony
ve střední Evropě – v Hradci Králové a na Praze
9. Tam nás může každý člen asociace navštívit
a vybrané vozy si otestovat. Naši prodejci mu
pak sestaví nabídku maximálně vyhovující
jeho potřebám. Benefity nespočívají jen ve
výhodných cenových podmínkách, ale i v našich
poprodejních servisních službách.
Čeští hokejisté jsou vašimi pravidelnými
zákazníky. Prozraďte některé spokojené
klienty a jejich zkušenost se STRATOS AUTO.

zažít s nimi dobrodružství. Je toho hodně –
pravidelně představujeme nové modely, pro
golfisty zase pořádáme každoročně turnaj. V létě
s klienty vyrážíme na motorkách do Itálie nebo
veslujeme ve Slovinsku. A v zimě míříme na hory
na xDrive Tour, kde si můžete ověřit, že BMW je
na led a sníh tou pravou volbou. Všechno tu ani
nemůžu vyjmenovat.
V Evropě loni STRATOS AUTO bodovalo
s prodejem řady M, kterou ve svých salonech
prodáváte…
Pravda. Stali jsme se třetím nejúspěšnějším M
dealerem v Evropě a jsme na to vážně pyšní. Teď
mě k řadě M napadá ještě jedna akce – M Day.
Pronajmeme si okruh, půjčíme nejsportovnější
modely BMW M a testování může začít. Každý
zákazník má šanci si vozy na okruhu vyzkoušet.
Je o to obrovský zájem.
Jak přesně mají členové CAIHP postupovat
při poptávce vašich služeb?
Stačí navštívit jeden z našich showroomů,
říct nám o svém členství a projevit zájem.
U nás jsou všichni připraveni vyjít zákazníkům
maximálně vstříc. O členy hráčské asociace
se ale nejvíc stará Marek Absolon, který má
hokej moc rád, rozumí mu a celkově je mu
tento svět velmi blízký. Pokud nás navštívíte,
poznáte, že disponujeme opravdu špičkovým
moderním zázemím a servisem. Zároveň máme
také spoustu zákazníků, kteří si BMW nekoupili
u nás, ale stejně k nám jezdí na servis. Jsou
s našimi službami spokojeni.

Vizitka partnera

·

perfektně vyškolený tým
odborníků s důrazem na kvalitu
a spokojenost klientely

·

název je odvozen od legendárního soutěžního speciálu
Lancia Stratos, který své jméno
dostal díky futuristickým tvarům,
které působily dojmem, že vůz
přijíždí ze stratosféry

·
·

zakladatelem a majitelem
společnosti je Martin Strakoš
nenabízí jen prodej a servis
nových vozů, ale na své si přijdou
i zákazníci se zájmem o vozy
BMW z řady Premium Selection

·

v obou salonech jsou speciální
koutky BMW Motorrad, určené
pro milovníky motocyklů

hokejista sezony
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Snad ještě Spartě ukážu, že udělala chybu
Petr Ton, letošní vítěz ankety Hokejista sezony, asociaci fandí. „Všichni hráči by si měli uvědomit, co jim to může přinést,“ říká
Antonín Vavrda

Chystaný projekt

V květnu převzal cenu pro
nejlepšího hokejistu sezony. O dva
týdny později se 40letý kanonýr
Petr Ton dozvěděl, že po jedenácti
sezonách v pražské Spartě končí.
„Chci jim dokázat, že se rozhodli
špatně, to je moje motivace pro další
roky,“ říká muž, jenž se stal nejlepším
střelcem i nejproduktivnějším hráčem
v historii holešovického klubu.

·

Do ankety, v níž jsou
každoročně vyhlašováni nejlepší
hráči extraligové sezony,
se letos poprvé zapojila také
Česká asociace hráčů (CAIHP),
jejímž prostřednictvím měli
možnost hlasovat o vítězi hlavní
ceny samotní hokejisté.

·

V příštím ročníku CAIHP připravuje pro tradiční galavečer vlastní
cenu – o nejužitečnějšího hráče
základní části podle hlasování
hokejistů, na němž by se měly
podílet všechny extraligové kluby.

Sezonu jste završil oceněním pro
hokejistu sezony. Znamená to
pro vás hodně?
Ano, beru to jako jednu
z největších poct své kariéry. Hráčem
sezony se stávají kluci, kteří jsou ve
finále extraligy, kluci, kteří nemají
velké výkyvy. Čekal jsem nějakého
brankáře. Nebo Petra Čajánka.
Vážím si toho i proto, že letos kromě
novinářů hlasovali taky někteří
hokejisté z asociace.
Zároveň se nejde nezeptat na váš
odchod z klubu. Jak těžké to pro
vás bylo?
To je těžké pro každého hráče,
který velkou část své kariéry stráví
na jednom místě. Zklamání násobí i
to, že končím po tak skvělé sezoně a
cítím, že klubu ještě mám co dát.
Váš konec Sparta prezentovala
jako vzájemnou dohodu. Z vašich
slov je ale zklamání cítit.
To se nedá zastřít, když jste
zdravý a chcete týmu dál pomáhat.
Na druhou stranu jsme si popřáli
hodně štěstí a rozešli se v dobrém.
Vedení a trenér to viděli jinak než já,
tak to v hokeji chodí.
Přemýšlel jste vůbec v sezoně, že
hrajete o další kontrakt?

·

Toto ocenění, o jehož vítězi
rozhodují samotní soupeři, by
mělo patřit mezi nejprestižnější
a nejuznávanější ceny na české
hokejové scéně. Stejně tak je
tomu i v zámoří, kde se trofej
do roku 2010 nazývala Lester B.
Pearson Award. Nyní je to
Ted Lindsey Award.

To jsem nevnímal. Já to nikdy
takhle nebral, shodou okolností
mi klub nabízel poslední tři čtyři
roky vždycky nějakou opci, ale já
ji pokaždé odmítl. Vždycky jsme si
po konci sezony sedli a jednali o
smlouvě na další rok, jenže letos to
bylo poprvé jinak. Něco jsem tušil. Je
mi jasné, že asi není snadné někomu
decentně říct, že je konec.
S ohledem na vaši sezonu se vám
ale nabídky od ostatních klubů
musely jen hrnout, že?
Nebudu říkat, že to bylo jinak a

že mi zájem z jiných klubů nedělal
dobře.
Co si vůbec myslíte o projektu
hráčské asociace?
Marku Černoškovi držím palce,
aby to klaplo. Známe se dlouho,
byl jsem u zrodu té jeho myšlenky
a věděl jsem, že to nebude lehké.
Svaz i manažeři klubů z toho asi
nebyli nadšení, přece jen jsou u nás
ty smlouvy dost jednostranné v
neprospěch hráčů. Kdykoliv budu
mít možnost tuhle organizaci
podpořit, tak to rád udělám.

Vy jste hrál v letech 1997 až 2003
ve Finsku. Jak tam hráčské odbory
fungovaly?
V roce 1998 řešily nějaký problém,
ve kterém se shodou okolností
angažoval můj spoluhráč z Espoo
Blues Christian Ruutu. Pro Finy to
byla jejich ikona, vrátil se v té době z
NHL, takže jim pomáhal řešit nějaké
drobnosti ohledně končících smluv
a podobně. Já na to nebyl z Kladna
vůbec zvyklý, mně to přišlo super
už tak. Ale oni prostě byli takoví, že
chtěli dotáhnout všechny maličkosti
k dokonalosti.

Asociace by kromě práva měla
poskytovat také pojištění, různé
zátěžové testy a podobně. Dá se
říct, že už mluvíme o poměrně
komplexním servisu pro hráče?
Ano. A je to dobře. Většina kluků
potřebuje poradit. Nemyslím to zle,
ale většinou jsou po této stránce
negramotní, protože takové věci
nikdy nemuseli řešit. Mladí hráči
si neuvědomují všechny následky.
Třeba to, že když budou delší dobu
zranění a pobírat 70 a později 50
procent platu, tak je třeba mít i
kvalitní zdravotní pojištění. Málokdo
z nich si uvědomuje, co jim asociace
může přinést. Pokud teď nehrají v
NHL nebo v KHL, na další život se
nemohou zabezpečit.

Moderátor Ujčík: Chtěl
jsem z pódia raději utéct
V extralize nasázel celkem
410 branek a v tomto ohledu jsou lepší
jen Vladimír Růžička a Milan Nový.
Jenže 6. května zažil Viktor Ujčík jednu
velkou premiéru. Tu moderátorskou,
a to při vyhlášení ankety Hokejista
sezony 2013/2014. „Ne, neviděl jsem
to a ani to vidět nechci,“ směje se
již nyní Ujčík. Během samotného
galavečera mu ale do smíchu nebylo.
Nejprve přišla na pódium v
TOP Hotelu moderátorka Barbora
Černošková. A po medailonku s
reprezentačním koučem Růžičkou
také Ujčík. „A v ten okamžik to na
mne dolehlo. Já byl celou
dobu klidný, a najednou
mě přepadla obrovská
tréma,
nechtěl
jsem
zklamat ty lidi kolem, kteří
tomu obětovali tolik času.
Viděl jsem plný sál. Jako
první zápas,“ usmíval se
vyhlášený kanonýr.
„Kluci si mě pak na rautu dobírali.
Michal Broš mi říkal, že nejdříve měl
strach sám ze sebe, ale když mě
viděl, tak se docela děsil, co ze mne
vypadne. Já ale nemohl ani mluvit,
jak jsem měl sucho v puse,“ vypráví o
svém moderátorském debutu Ujčík,
který ukončil kariéru v lednu v dresu
svého mateřského klubu z Jihlavy.
„Musím říct, že po tom prvním
bloku jsem si řekl, že se na pódium
už nevrátím. Ale pak jsem si říkal, že

to už horší ani být nemůže, snad jen
kdybych zapomněl úplně mluvit, ale
to bych už rovnou omdlel,“ neztrácel
dobrou náladu bývalý hráč nejen
Jihlavy, ale i obou pražských „S“,
Třince, Vítkovic nebo Plzně.
Na své vystoupení se ale
rozhodně ani nyní, ani později
dívat ze záznamu nechce. Jak sám
přiznává, osobní zkušenost mu
stačila, znovu se stresovat nehodlá.
Zároveň si ale snaží vzít z galavečera
hlavně to pozitivní.
„Jestli si to zopakuju? Nejbližších
deset let určitě ne. Dělám si srandu.
Je to asi jako ve všem,
člověk musí trénovat,
debut už mám za sebou.
Věděl bych, co mě čeká,
myslím, že podruhé to
bude jiné. Musím ale
hodně poděkovat i Báře,
která mi pomohla překonat
tu obrovskou nervozitu,
a myslím, že postupně to bylo lepší
a lepší,“ tvrdí Ujčík.
Ten zároveň po galavečeru
prohlásil, že se týden nikde neukáže.
Splnil to jen částečně. „Domů jsem
musel, v lese se psy jsem být pořád
nemohl, protože pršelo, takže jsem
se neschoval. Ale Praze se zatím
vyhýbám obloukem. Každopádně si
myslím, že Marek Eben hraje hokej
lépe, než já moderuju,“ dodal na
závěr trojnásobný mistr světa. (anv)

zahraničí
CAIHP
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Sever by mohl ukázat možný směr
Hráčská asociace, to byl
pojem vždy především
v NHL. Fungují ale
i v Evropě a zaběhnuté
jsou hlavně v severských
zemích. Švédsko a
Finsko by mohy ukázat
cestu, kudy se vydat.
Důležitý je ale i přístup
a mentalita lidí okolo.

Josef
ŘEZNÍČEK
šéf extraligy
„Dává nám to
smysl, ale uvidíme, jak se ta
smysluplnost
bude rozvíjet dál. V případě asociace to bude hlavně o tom, aby
byla jednotná a tak i vystupovala.
Pak to celé může fungovat.“
Martin
Straka
majitel klubu
„Určitě jsem
pro, může to
pomáhat i nám
klubům při řešení sporných situací. U nás to ale
bude fungovat jen tehdy, pokud
hráči budou držet pospolu a ve
vedení bude silná osobnost.“
Pavel
Patera
hokejista
„Slibujeme si
od toho lepší
práva, smlouvy
jsou teď
postavené hodně jednostranně
a kluby si mohou s hráči dělat, co
chtějí. Pokud hráč nehraje tak, jak
vedení chce, zametou s ním.“

případných osobních potíží, nedostal.
Nebyl důvod,“ dodává Hubáček s tím,
že členství v asociaci není povinné,
ale většina hráčů v ní je: „Před každou
sezonou hráči podepisují smlouvu na
aktuální ročník, ve kterém budou ve
Finsku působit.“
Podobné zkušenosti má i Martin
Chabada, který od roku 2006 působil
pět let ve Švédsku – v týmech Luela
HF a Sodertajle SK. „Hráčská asociace
ve Švédsku především funguje ve

spolupráci se svazem,“ všiml si během
své severské štace.
Švédská hráčská asociace zajišťuje
právní servis, pojištění hráčů nebo jim
zprostředkovává možnost ukládání
vydělaných peněz do fondů řízených
státem. Makléři potom na základě
komunikace s hráči s penězi disponují
a zhodnocují je.
„Asociace tam o hráče skutečně
pečuje. Existuje jakási centrální
nemocnice, kde všechny kluby mají

Příspěvky jsou třeba. Platí se všude
Když Marek Černošek přišel s
myšlenkou nastartovat hráčskou
asociaci, bral první sezonu jako nultý
ročník nového projektu. A všem do
jednoho slíbil, že pro hráče bude
tohle období fungovat zdarma.
Slib dodržel. I proto, aby dostal
prostor a přesvědčil, že to myslí vážně.
„Jedním z důvodů bylo dokázat, že
to nebuduju proto, abych na tom
vydělával,“ říká šéf CAIHP. „Chtěl jsem
jen přesvědčit, že nutnosti vzniku
asociace věřím. A pevně za tím jdu.“
Asociaci se během roku podařilo
nastartovat právní servis pro případ
sportovně-pracovních potíží i pro
civilní život hráčů. Projekt se
posunul dopředu ve spolupráci se
svazem a přivedl partnery, které
hráčům poskytují služby za výrazně
výhodnějších podmínek.
„Projektů máme daleko víc,
ale vše je vázáno na finance. A ty
pro tyhle věci potřebujeme,“ netají
Černošek. „Vím, že tohle téma není
příjemné, a nemluví se mi o něm
snadno. Ale je to nutnost, která k
plnému fungování asociace patří.“
Řeč je o příspěvcích.
	Rozhodně však nebudou jediným
zdrojem příjmu, s nímž má asociace

Má pro vás smysl založení
hráčské asociace a co si
od její činnosti slibujete?
MICHAL
SIVEK
agent hráčů
„Podporuju to
a slibuju si od
toho doplnění
agentského
servisu. Bude-li hráčská asociace
vystupovat jednotně, tak má
páku na to, změnit některé
nešvary a píchnout do problémů.“

Honza Fait
„Život tam plyne podle pravidel,
jak ze strany hráčské asociace, tak
vedení klubů. S místní mentalitou si
nikdo nedovolí jít proti pravidlům, a
když už nějaký problém nastane, tak
se okamžitě řeší,“ popisuje fungování
asociace ve Finsku Petr Hubáček.
Ten strávil ve finské Jyvaskyle
necelé tři sezony. „Člověk pozná
fungování asociace, až když přijdou
nějaké problémy. Ve Finsku asociace
funguje už dlouhou dobu, takže její
parametry a vztahy jsou nastavené.
A body, které jsou podepsané ve
smlouvách, se dodržují.“
Z této sezony si vybavuje zdánlivě
banální případ. Jeden z bodů smlouvy
určuje, kolika marketingových akcí se
hráč může zúčastnit. Jeden z hráčů
už měl splněno, ale měl jít ještě na
další akci. Hned šel za vedením klubu,
řekl jim, že už byl na marketingových
akcích tolikrát, kolikrát mohl. Oni si to
ověřili, zjistili, že má pravdu, omluvili
se mu a už nikam nemusel.
„Každý tam pravidla respektuje
a to je jeden z problémů, který vidím
u nás. Upřímně si podobnou reakci
klubu nedovedu úplně představit.
Hráč by podle mě slyšel, že to dělá
pro klub,“ pochybuje nad některými
věcmi Petr Hubáček.
V sezoně vyrazí lidé z asociace
do každého klubu a řeknou, co je
nového. V každém týmu je pak určen
jeden hráč, který je prostředníkem
mezi hráči a asociací. Je tomu jak ve
Finsku, tak ve Švédsku.
„Do styku s asociací jsem se za
svého působení, co se týče mých

Anketa

Modely v Evropě

Možný model v ČR

Švédsko
měsíčně 1861 Kč, ročně 22 327 Kč

Varianta a – měsíčně
500 Kč do 23 let, 800 Kč nad 23 let

Finsko
roční plat
do 459 tis. Kč
460–899 tis. Kč
900 tis.–1,499 mil. Kč
1,5 mil.–2,199 mil Kč
2,2 mil.–2,699 mil. Kč
2,7 mil. a více

varianta b – ročně
roční plat
ročně
do 399 tis. Kč
3600 Kč
400–799 tis. Kč
6000 Kč
800 tis.–1,299 mil. Kč
12 000 Kč
1,3 mil.–1,999 mil Kč
14 000 Kč
2 mil.–2,499 mil. Kč
16 000 Kč
2,5 mil. a více
20 000 Kč

ročně
3510 Kč
7830 Kč
10 800 Kč
11 340 Kč
13 500 Kč
16 200 Kč

hospodařit. „I partneři, kteří uvidí,
že hráči drží pohromadě a jsou do
projektu finančně zapojeni, budou
ochotni podílet se na věcech, které
jim nabídneme,“ je přesvědčen stále
ještě aktivní obránce.
„Pravda je, že pokud je v naší
společnosti něco zadarmo, nikdy
se o to nestaráme. Kde už asociace
fungují, je úplně běžné, že hráči
platí příspěvky. Vůbec se nad tím
nepozastavují,“ přirovnává Černošek
zvyky z ciziny. „Chápu, že předchozí
pokusy o založení byly demotivující.
Ale je na čase to změnit,“ dodává. A
věří, že už v sezoně okolí presvědčil.
Hráči za příspěvek do asociace

budou mít zdarma právní servis a
spoustu benefitů, které jim ušetří
tisíce korun ročně.
V CAIHP dlouho přemýšleli, jak
příspěvky nastavit. Jestli fixní částkou
pro všechny, procenty z platu, nebo
odstupňováním příspěvků podle
výše příjmů. Ani jedna z variant není
v české soutěži snadno uchopitelná.
Nezveřejňují se výše platů, asociace
nemá k dispozici hráčské smlouvy.
„A tak to bude jen na čestnosti
každého z nás, jak se k placení
postavíme,“ doufá Černošek a přináší
dva návrhy. Rád by nabídl možnost
všem týmovým kabinám vyjádřit se
skrze jejich mluvčí.
(cze)

své doktory a následně posílají
hráče, když mají jakékoliv zdravotní
problémy,“ popisuje Chabada další
pozitivum, které hráči za své členství
dostávají. Na nic přitom podle něho
nemusejí myslet: „Členství v asociaci
se strhává přímo z platů, takže hráč už
nemusí peníze nikam dál přeposílat.“
Švédský hokej, to je celkově jiná
realita. Hráči jsou zaměstnanci klubů,
nikoliv OSVČ jako v Česku. Klub tak
za hráče odvádí sociální a zdravotní

pojištění, platí za ně daně, a hráč se
tak nemusí skoro o nic starat a může
se soustředit pouze na svou hru.
Podle Chabady ale nejde jen
o nastavení systému. „Ve Švédsku
je jiná mentalita lidí. Nikdo nehledá
kličky, jak něco obejít, a všichni se drží
systému. Je tam vyloženě socialismus.
Mají daná pravidla a těch se většina
drží, jede podle nich. Nechci hodnotit,
jestli je to v globálu dobře, nebo
špatně. Ale funguje to.“

o nás
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Hráči, právníci, novináři... To je tým CAIHP
vedení České asociace hokejistů

Martin Ručinský
člen výkonného výboru

Josef Voltr, MBA
člen výkonného výboru
josef.voltr@caihp.cz

Marek Černošek
předseda asociace
marek.cernosek@caihp.cz

advokátní kancelář Legalcom

Jiří Vykoukal
člen výkonného výboru

Petr Nedvěd
ambasador asociace

PR a média

Kdo jsme

organizace se silným
·zázemím
chránící zájmy

a práva členů, která sdružuje
profesionální hokejisty v ČR
tým expertů se znalostí
problematiky hokeje a práva
spolupracujeme s Českým
svazem ledního hokeje a agenty
spolupracujeme
s evropskými hokejovými
asociacemi a NHLPA
tvoříme projekty na poli
sportu, osvěty a charity

·
·
·
·

SLUŽBY PRO ČLENY
komplexní právní pomoc
a poradenství
možnost čerpání řady
výhod a bonusových
programů exkluzivně
pro hráče a jejich rodinné
příslušníky u partnerů asociace
zahraniční spolupráce
s partnerskými organizacemi,
konzultace a poradenství díky
spolupráci s ČSLH a dalšími
institucemi

·
·
·

Mgr. Libor Zbořil
partner
libor.zboril@legalcom.cz

JUDr. Pavel Staněk
partner
pavel.stanek@legalcom.cz

Mgr. Martin Gillar
partner
martin.gillar@legalcom.cz

VÍTĚZSLAV ČERMÁK
mediální poradce
vitezslav.cermak@caihp.cz

Antonín Vavrda
PR konzultant
antonin.vavrda@iprofile.cz
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