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Úvodní slovo

Je dobré myslet
na konec kariéry
V úvodu prosince se v
Praze a Olomouci uskutečnily první dvě společné schůzky se zástupci
všech kabin. Vzhledem k
vytížení všech jsem zvolil
dvě místa v Čechách a na
Moravě, aby to bylo snadnější s dojezdem.
Rád bych, aby se taková společná setkání stala pravidlem a my jsme se alespoň dvakrát ročně potkali, a měli tak další možnost
promluvit si společně o náplni a dalších krocích hráčské asociace. Jak již probíhajících,
tak i nových, které z debat vzejdou.
Je spousta věcí, které se slibně rozbíhají,
a já nutně potřebuji mít od vás všech zpětnou vazbu. A tak jsem na všechny, kteří z
kabin přijeli, také apeloval, aby se do celého
procesu zapojovali aktivně i hráči. Začíná to
u informací v novinách a mailech. Jde nám
o to, aby se věci, které se zde zmiňují, staly
součástí našeho profesního života.
Zamysleme se nad vlastním hokejovým
životem a přiznejme si, že je omezený věkem
a prostředím, v němž se během kariéry pohybujeme. My se snažíme to hokejové prostředí
vylepšit, a navíc nabídnout i zamyšlení nad
tím, co bude, až se konec kariéry přiblíží.
Mluvím o projektech vzdělávání, které
jsme „naťukli“ už v minulém čísle, a v tomto přichází další nabídka soukromé vysoké
školy. Ta zájemcům z našich řad nabízí, myslím, výjimečnou možnost, jak skloubit sport
a vzdělání pro rozvoj další budoucnosti.
David Ohnutek a jeho společnost Sedpo
se zase zaměřují na zdokonalení cizích jazyků a pomoci při studiu na středních či učňovských školách. Po zkušenosti z návštěvy ve
Finsku jsme přesvědčeni, že to není zbytečné
snažení, ale naopak reálná možnost, jak se
dobře připravovat na další život.
Možnost udržení finančního standardu,
na který jsme zvyklí, vám v případě zájmu
zase představí Pavel Janků, jenž je s Radkem
Procházkou připraven vylíčit, co včasná investice znamená pro zajištění budoucnosti.
Hokejová sezona je téměř v půli, ta nejdůležitější část se pomalu blíží. A tak vám
všem přeji krásné prožití vánočních svátků
a hlavně pevné zdraví, sportovní úspěch
a pohodu do osobních životů.
Českou asociaci hokejistů provází slogan „Držíme při sobě“. Drželi jsme, držíme
a věřím, že i budeme. Věřte v to také.
Marek Černošek
předseda České asociace hokejistů

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

www.samuispa.cz
7.5.14 8:58
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Brzy se uzdrav, Zbyňku

Hokejista Irgl se zotavuje po operačním zákroku. Lékaři mu museli kvůli nádoru odstranit ledvinu

BOJOVNÍK. Zbyněk Irgl býval pravidelným členem národního týmu a v letošní sezoně chtěl hrát domácí mistrovství světa. Teď jsou však pro něj mnohem důležitější životní priority.

VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Jeho semifinálový blafák v cestě za
světovým stříbrem je starý sedm a půl
let, ale památný zůstane už napořád.
Stejně tak si i Zbyňka Irgla vybavíte
jako stále usměvavého kluka.
Jenže teď potřebuje sám dodávat
velkou dávku optimismu a především
neustálé podpory. Od svých blízkých,
od spoluhráčů nebo i soupeřů.
Technický útočník 12. listopadu

odehrál v Plzni zatím svůj poslední
extraligový zápas, když mu byl poté
diagnostikován nádor na ledvině.
Ta zpráva obletěla celou republiku
a všem doslova vyrazila dech.
Už v úvodu prosince podstoupil
operační zákrok, při němž mu byla
ledvina odstraněna. Nyní ho čeká
pauza a snad i brzký návrat na led. Ten
mu přeje celá hokejová obec.
„Podle operujícího lékaře zákrok
proběhl podle plánu. Zbyňkovi teď

přejeme úspěšnou rekonvalescenci a
návrat na led,“ uvedl na svém webu
hokejový Třinec, kam 34letý Irgl letos
v létě přestoupil.
Přání uzdravení mu začala chodit
od plno hokejistů z různých klubů. A
obrovskou podporu má také u České
asociace hokejistů, kterou zpráva
o hráčově nemoci zasáhla.
„V době, kdy ho čeká nejdůležitější
boj, mu přejeme co nejvíce síly a co
nejrychlejší uzdravení,“ zní z vedení

CAIHP, jíž šéfuje Marek Černošek. „Brzy
se uzdrav a vrať se na led, Zbyňku.“
Irgl se do Česka vrátil po sedmi
sezonách v KHL a už od startu sezony
potvrzoval své nadstandardní kvality.
V 19 zápasech si připsal dohromady
jedenáct branek a osm asistencí.
A zatímco v létě pobouřil svým
kontraktem s rivalem fanoušky svých
mateřských Vítkovic, teď už jdou
veškeré vášně a emoce stranou.
Jeho zdraví je na prvním místě.

rozhovor
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Nepomáháme jen hráčům, ale i jejich rodinám
Advokátní kancelář Legalcom zastupuje hráče
nejen v různých právních záležitostech souvisejících
s hokejem, ale může pomoci i jinak. Každý člen
CAIHP má nárok využít jejích služeb i v soukromých
záležitostech. „A běžných věcí, které někdy musel
řešit každý z nás, je celá řada,“ podotýká JUDr. Pavel
Staněk, bývalý člen Legislativní rady vlády ČR.
TEREZA ŠILLÍKOVÁ
V jakých záležitostech můžete
hokejistům poradit?
Zabýváme se širokým spektrem
právních oblastí, proto si troufám
říct, že se na nás mohou hráči obracet
v čemkoliv. Máme velké zkušenosti
například s prodejem nemovitostí a
pronájmy a pracujeme pro několik
významných realitních kanceláří.
Proč by se na vás měli hráči
obracet, když se vzory smlouvy na
prodej či koupi nemovitosti dají
stáhnout zdarma na internetu?
Protože takové vzory nezohlední
nikdy konkrétní okolnosti daného
příkladu. Advokát dokáže posoudit,
jaké jsou individuální potřeby klienta,

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.

vždycky nejdříve posoudíme, jestli
má smysl do soudního sporu jít a
jestli klientovi jen nevznikne ještě
větší škoda. Můžeme také pomoci s
vyjednáváním o smírném vyřešení
sporu, kdy zastoupení advokátem má
i psychologický efekt na protistranu.
S čím se na vás ještě lidé obrací?
Častým požadavkem je vymáhání
dluhů. Zastupujeme věřitele, to
znamená osoby, jimž někdo dluží. A
to od sepsání předžalobní upomínky
přes podání žaloby, soudní řízení
až po exekuční vymáhání. Ochrana
věřitelů se zdá v Česku tak slabá, že
jsme založili Českou asociaci věřitelů.

·

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.

·

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.

Co je cílem tohoto sdružení?
Hlavně větší ochrana věřitelů.
Nejde jenom o bič na dlužníky, kteří

„Bohužel ne vždy umí hráči chodit v tom,
co je s dráhou profesionálního sportovce
spojené. Úkolem klubu by mělo být o své hráče
pečovat tak, aby je sport stále bavil.
A nepřinášel jim místo radosti starosti.“
a ochránit jeho zájmy. Když si lidé
stahují vzory z internetu, stává se, že
použijí takové vzory, které jsou pro
ně výrazně nevýhodné. Nakonec se
tak ušetření peněz za právníka může
pořádně prodražit, navíc ne všechny
realitní kanceláře jsou natolik solidní,
aby klientům předkládaly kvalitní
smlouvy nebo je upravovaly na míru.
Takže ani zprostředkování koupě
či prodeje nemovitosti přes realitní
kancelář není zárukou toho, že jsou
vaše práva stoprocentně chráněna.
Když už potíž nastane, dokážete i
v takovém případě pomoct?
Nejlepší je prevence, ovšem když
už problém nastane, zastupujeme
klienty i v soudním řízení. Samozřejmě

nesplácejí své závazky. Snažíme se
i o větší osvětu v oblasti finančního
plánování tak, aby se lidé v Česku
uměli rozhodovat informovaně a do
dluhů, které nezvládají splácet, se
nedostávali. Český vzdělávací systém
má v tomto ohledu velké mezery.
Hokejoví hráči jsou často na mušce
bulvárních médií. Co když budou
potřebovat poradit ve věci, kterou
nechtějí propírat na veřejnosti?
Naše úspěšné zastupování hráčů,
se kterými jsme se také pochlubili v
médiích, se týkalo výlučně sportovní
činnosti klientů v rámci prosazování
cílů CAIHP. A zveřejnění stručných
informací proběhlo se souhlasem
klientů, kteří chtěli ukázat ostatním,

klientům. Ta se pohybuje zhruba na
polovině běžných sazeb.

ODBORNÍK. JUDr. Pavel Staněk se kromě hokeje pohybuje i ve fotbalovém prostředí.

čeho lze při kvalitním zastupování
dosáhnout. Jako advokáti jsme
samozřejmě povinni také dodržovat
přísnou mlčenlivost o veškerých
informacích, které se v souvislosti s
poskytováním právního poradenství
dozvíme. Hráči tedy nemusí mít
obavu obracet se na nás i s takovými
záležitostmi, které se týkají rozvodu,
trestního řízení nebo jiných osobních
věcí. Bez souhlasu našeho klienta
nesmíme informaci poskytnout třetí
osobě, a to ani policii či soudu nebo
někomu z rodiny klienta.

spolupráce klienta s advokátem
probíhá?
S klientem se nejdřív sejdeme
osobně, aby řekl, s čím potřebuje
pomoci. Vyptáme se ho na informace,
které potřebujeme vědět, aby naše
posouzení vzalo v úvahu všechny
podstatné okolnosti. Pak doporučíme
klientovi postup, znovu buď při
osobní schůzce, či prostřednictvím
e-mailu. Samozřejmě jsme klientům
k dispozici i na telefonu, dostávají
čísla mobilních telefonů přímo na
advokáta, který jejich případ řeší.

Řekněte tedy, jak vlastně taková

A pokud jde o nějaký spor?
Potom píšeme té druhé straně za
advokátní kancelář, vždy samozřejmě
po odsouhlasení celého obsahu
vyjádření klientem. Korespondence s
protistranou, soudem nebo úřadem
probíhá už přes nás. My klienta vždy
neprodleně informujeme a řešíme s
ním, jak postupovat dále.

NÁŠ TÝM. Advokátní kancelář Legalcom tvoří řada odborníků nejen na sportovní právo. I proto má takovou sílu a umí řešit řadu kauz.

Právní služby jsou drahé, jaký
obnos si má člen hráčské asociace
připravit?
Členové hráčské asociace mají v
rámci svého členství nárok na určitý
objem právních služeb zdarma. Až
tento objem vyčerpají, účtujeme jim
zvýhodněnou sazbu oproti ostatním

Co konkrétně jste už pro hokejisty
řešili?
Kromě několika věcí souvisejících
s přestupem mezi kluby jsme řešili
případ, kdy pojišťovna odmítala
vyplatit pojistné plnění, sepisovali
jsme smlouvu o darování nemovitosti
dítěti se zřízením věcného břemene
dožití, nebo třeba nájemní smlouvu
na pronajímaný byt. Vyjadřujeme se
i k nastavení obchodních vztahů a ke
korporátním otázkám.
Co když se na vás bude chtít obrátit
manželka nebo přítelkyně hráče?
I nejbližším členům rodin hráčů
jsme připraveni poskytnout stejný
rozsah služeb za zvýhodněnou
sazbu. Setkáváme se často například
s dotazy kolem pracovních poměrů,
neoprávněných výpovědí a tak dále.
Asistovat můžeme i při nastavení
majetkového uspořádání společného
jmění manželů.
Činnost pro asociaci není vaší
jedinou aktivitou v oblasti sportu,
jste i předsedou představenstva ve
fotbalovém Hradci Králové. Mají
hokejový a fotbalový svět něco
společného?
Tak určitě! (směje se) V obou
sportech najdete nadšené kluky, kteří
hlavně chtějí dělat sport a být v něm
dobří. Bohužel už ne vždy umí chodit
v tom, co je s dráhou profesionálního
sportovce spojené. Úkolem klubu by
mělo být o své hráče pečovat tak, aby
je sport stále bavil. A nepřinášel jim
místo radosti starosti.

zahraničí
CAIHP
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NHLPA? Stačí jenom vytočit její telefonní číslo
„Udělají pro vás všechno. Nechtějí dopustit, abyste byli v potížích,“ popisuje hráčskou asociaci v zámoří útočník Nestrašil
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Začal sledovat zrod hráčské asociace
v Česku a od té doby jí fandí. „Protože
je rozhodně potřeba a měla by ji
mít už každá významnější liga,“ říká
exkluzivně pro CAIHP hokejový
útočník Andrej Nestrašil.
Už mohl hrát dobrých několik
sezon v extralize, ale on raději vsadil
na zámořskou cestu. A vyplatilo se
– letos konečně nahlédl do NHL, v
níž prožívá svůj premiérový ročník.
Zprvu za Detroit Red Wings, nyní za
Carolinu Hurricanes, kam v listopadu
přestoupil.
I proto už má několik zkušeností
s hráčskou asociací nejslavnější ligy
světa. NHLPA, to je v hokeji opravdový
pojem, což potvrzuje také sám 24letý
rodák z Prahy.
„Asociaci v NHL platí hráč určité
procento z platu, ale rozhodně se to
každému z nás vyplatí. Fakt se o nás
starají. Oni vyřeší jakýkoliv problém,
až je to někdy neuvěřitelné. Stačí jen
vytočit telefonní číslo.“
Už během únorové olympiády v
Soči zámořské hvězdy vítaly, jak jim
NHLPA zajišťuje luxusní charterové
lety z Ameriky přímo do dějiště her.
Včetně soukromí – na letišti tehdy
novináři čekali marně, protože hráče
zadem provázela ochranka rovnou
do autobusu.
S přímou výpomocí hráčskými
odbory se ale už seznámil i Nestrašil.
Pomohly mu například s placením
podnájmu. Jeden byt si totiž mladík

O čem ještě mluvil

·

O začátcích v Česku…
To už je dlouhá doba. Když si
vezmu, kolika ročníky jsem prošel
a kolik spoluhráčů jsem kolem sebe
měl, tak se nás do profesionálního
hokeje dostalo jen pár. Je to hodně
těžko prostupné síto.

·

O Evropě a zámoří…
Největším rozdílem je určitě ten
jejich promakaný systém, který tu
musí všichni dodržovat, protože
každá chyba se trestá gólem.
V české extralize si hráči dovolí
víc, ale taky víc puků ztrácejí.

·

O vlastní cestě do NHL…
NHL je cíl každého, ale člověk
se nejvíc naučí už na cestě tam.
Jednou to vypadá, že se tam
dostanete, další rok je to zase
naopak a vy se s tím musíte umět
poprat psychicky. Vydržet, makat.

BENJAMÍNEK. Andrej Nestrašil hraje v NHL první sezonu, ale zkušenosti s NHLPA už má.

pronajímal už na farmě v Grand
Rapids, kde působil loňskou sezonu.
Vedení Red Wings mu pak sehnalo
2+kk v bohaté čtvrti na předměstí
Detroitu, jenže tam stojí měsíční
nájemné přes tři tisíce dolarů.
Platit zbytečně dva nájmy se mu
nechtělo, ale zdráhal se jako nováček
hned po příchodu do klubu něco
namítat. „V mé situaci bylo blbé hádat
se s generálním manažerem. Radši

bych mlčel a platil, jen abych si udržel
status bezproblémovosti.“

·

O svých přednostech…
Za rok jsem shodil přes deset kilo,
což mi pomohlo v pohybu. A loňská
AHL mi dodala sebedůvěru. Pokud
totiž sebevědomí nemáte, hokej
hrát v Americe nemůžete.

Začali všechno řešit automaticky
Proto se jen zeptal spoluhráče, který
v kabině s NHLPA komunikoval, jak se
věci mají. Druhý den dostal odpověď,
že už se o nic nemusí starat.
Neměl tušení, že den předtím
asociace zároveň řešila celý problém
s jeho agentem Michalem Sivkem.

Jednala, aniž by to sám hráč věděl.
„Tohle byl ideální případ, kdy hráči
potřebovali zastoupení. Kdybych na
to byl sám, radši bych mlčel a platil,“
tvrdí Nestrašil. Takhle po dohodě
s NHLPA vzala nájemné na sebe
organizace Red Wings.

Nestrašil přidává i další příklad,
jak si hráči nemusí dělat s ničím
starosti. Třeba když plánují vyrazit
na společenskou akci, kde sem tam
popijí pivo či nějaký drink.
„Pokud jste v baru a máte v krvi
alkohol, stačí z peněženky vytáhnout
jejich kartičku s telefonním číslem.
Zavoláte, že potřebujete pomoct, a
za chvíli pro vás přijede auto, které
vás odveze domů. NHLPA nechce,
aby se někdo z hráčů dostal někdy do
nějakého průšvihu.“
V NHL má každý tým jednoho
nebo dva mluvčí, kteří s asociací
komunikují. Ty v létě NHLPA pozve
třeba na třídenní mítink do Las Vegas,
kde je seznámí s plány a novinkami.
Šéf asociace Donald Fehr pak objíždí
všechna mužstva.
„Nabízejí nám spoustu programů,
třeba důchodový program. A když
pak v NHL odehrajete deset sezon,
dostáváte například doživotní rentu,“
přibližuje Nestrašil.
A nezapomene ještě na jednu
věc, která ho „dostala“. To když ho
letos někdejší spoluhráči z Detroitu
vzali v Torontu do sídla, kde má
NHLPA hlavní kancelář. „Přišli jsme
tam, otevřeli skříně a vzali si velkou
tašku. V té skříni byla spousta věcí
Hugo Boss. Řekli nám, že si můžeme
vzít, co se nám líbí. Tak jsme brali.“
„Až Mára Černošek bude rozdávat
Hugo Bosse, to bude,“ směje se Andrej
Nestrašil v žertu. „Nejdůležitější ale
samozřejmě je, aby hráčům asociace
pomohla, a věřím, že pomůže.“

aktivity
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Sdružení už nabírá na síle.
Vznikla hráčská komise
V pětičlenném výboru je kromě Černoška i Šlégr, Straka, Peterek a Pavlík
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Spojka? Pokud byste hledali jedním
slovem její smysl, pak můžete použít
třeba právě takovýto termín. Protože
plnit roli určité spojky hráčská komise
opravdu má.
Mezi kým? Mezi hokejovými členy
CAIHP a českým hokejovým svazem.
„Bude přijímat podněty a připomínky
od hráčů a předkládat svazu návrhy
na změny či vytváření nových věcí,“
přibližuje Marek Černošek.
Hlava České asociace hokejistů
patří do pětičlenné komise, v níž si
vybral zkušeného matadora Jiřího
Šlégra. Podle stanov ale v ní nesmí
chybět ani zástupce ČSLH, v tomto
případě jeho místopředseda a rovněž
člen výkonného výboru Aleš Pavlík.
Ten zase oslovil Martina Straku
s Janem Peterkem a oba souhlasili.
„Ani jeden z oslovených lidí neváhal
svou nabízenou roli přijmout,“ těší
Černoška aktuální složení.
Hráčská komise vznikla na startu
října, ovšem do konce listopadu stihla
uspořádat už dvě společné schůze
se zástupci extraligových klubů. V
polovině prosince byla v plánu třetí.
„Hned na prvních setkáních se
otevřela ta nejzásadnější témata jako
nasazování mladých hráčů, změny
hráčských smluv nebo přestupové
tabulky a odstupné za hráče,“ uvedl
Josef Voltr z vedení hráčské asociace.

„Téma o nasazování mladých hráčů
chceme vyřešit do konce sezony.“
CAIHP doteď chyběly možnosti
vyjadřovat se k tématům v českém
hokeji. Po memorandu o spolupráci
s ČSLH je tak vznik hráčské komise
jejím dalším úspěchem a krokem k
tomu, aby získávala stále větší vliv na
domácí hokejové dění.
A chce toho využít.
Třeba zrovna v dané problematice
tabulkového odstupného, o čemž se
s ní kluby nechtěly na prvním jednání

„Mladíky pod 20 let
můžeme díky pravidlu
kvalitně připravovat na
šampionáty dvacítek.
Chránit ale ty, kteří už
na dvacítkách startovat
nemohou, je zbytečné.“
vůbec bavit. Na druhém přišel posun,
i když pro hráče i nadále nepřijatelný.
„Ale snažily se o tom už diskutovat a
také něco nabídnout. Což vidím jako
pozitivní signál,“ tvrdí Černošek.
Jenže přistoupit na návrh klubů
nemohl. Ty trvají na setrvání tabulek,
kdežto hráčská asociace chce změnu
v registračním i přestupovém řádu,
která má přijít v podobě výchovného

modelu. „Opravdu nám vadí, že
současné tabulky omezují pohyb
hráčů a jsou vůči nim diskriminační.
Do hráčových 23 let věku nebo jeho
prvního přestupu by měly kluby mít
právo inkasovat přestupní částku.
Potom však už ne.“
Podle Černoška by menší kluby
měly vzrůstající motivací vychovávat
kvalitní hokejisty, kteří v budoucnu
budou odcházet za lepším.
„Téma, zda by měly kluby platit i
za mladší než šestnáctileté hráče, je
na jinou diskuzi. Ale přece nejde, aby
osmileté dítě mělo v hokeji hodnotu
50 tisíc korun, jak je nastaveno nyní.
Proboha, vždyť se tady pořád bavíme
jenom o dětech.“
Stejně rozdílně se asociace dívá
i na pravidlo o nasazování mladých
hráčů do extraligových seniorských
zápasů. To současné chrání i ty nad
věkovou hranicí 20 let.
Podle Marka Černoška by si ale
hokejisté nad 20 let měli vybojovat
své místo v kádru sami. „Chápu, že
smyslem toho všeho má být výchova
mladých hráčů, protože mladíky pod
dvacet let takto můžeme kvalitně
připravovat na světové šampionáty
dvacítek,“ dodává. „Chránit ovšem
ty, kteří už na dvacítkách startovat
nemohou, mi přijde zbytečné.“
Vybojuje nová hráčská komise
projednávané změny? To se nejspíš
ukáže až v příštích měsících...

VE VYJEDNÁVACÍ POZICI. Marek Černošek je jedním z pěti členů hráčské komise, která
má předkládat návrhy na změny. O několika v současnosti se zástupci klubů vyjednává.

WORTHY OF ITS NAME

Originally admired by rally drivers and motorists who wanted to record the times
of their most audacious performances, the Speedmaster found an early following
among on- and off-road racers. A little more than a decade later it was part of
another sort of race when it joined astronauts on the Moon. The Speedmaster ’57
recalls the design and spirit of the original 1957 model, but with enough flair
for the next generation of speedsters, daredevils and, of course, purists.

AVAILABLE AT:
OMEGA BOUTIQUE • Staroměstské náměstí 6, Praha 1, tel.: +420 601 221 566
KLENOTNICTVÍ DUŠÁK – Praha 1, Na Příkopě 17, tel.: +420 736 630 133, Praha 4, Arkády Pankrác, tel.: +420 773 627 367
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„Recidivista“ spustil vlnu disciplinárních trestů
Hollweg na podzim vyvolával vášně. A extraliga po jeho nešetrném zákroku zpřísnila měřítko i pro další hokejové hříšníky
TOMÁŠ SLÁVEK
Disciplinárka mu napařila stopku na
deset zápasů a v hokejové extralize
se na podzim rázem spustila vlna
nevídaných trestů. Plzeňský hokejista
Ryan Hollweg se stal hráčem, na
kterého se bude vzpomínat, ačkoliv
to není žádný kanonýr nebo trhač
rekordů v produktivitě.
Byť jeho angažmá v Česku ještě
zdaleka nekončí, už nyní je jasné,
že za sebou nechá výraznou stopu,
a to z několika důvodů. Pro některé
se stal totiž symbolem zákeřnosti,
jiní ho naopak uznávají, protože do
extraligy přinesl nový element –
zámořskou tvrdost.
„Jsem tady z nějakého důvodu.
Martin Straka, spoluhráči i fanoušci
za mnou stojí. Všichni, kdo mě znají,
vědí, že nejsem zákeřný. Jen hraju
tvrdě, nedávám skryté rány mimo
hru. Jsem tvrdě pracující člověk a
dělám svou práci na sto procent,“
reagoval samotný hráč pro MF DNES.
Jisté je, že se kvůli němu v českém
prostředí rozvířila diskuze na téma
„Kde jsou hranice tvrdosti?“. Neměla
by se liga tvrdostí přiblížit zámoří?
Ostatně i Hollweg upozorňuje, že

V KONTAKTU. Ryan Hollweg v obvyklé pozici. Plzeňský drsňák se v tomto případě dostal do souboje s Jaroslavem Hlinkou ze Sparty.

něco takového v Česku hodně chybí
a že na to tuzemští hráči doplácí při
snaze prorazit do NHL.
„Jak můžete čekat, že se čeští hráči
budou rozvíjet a že budou úspěšní
ve světě? Když budete žít v bublině,
nikdy si nezvyknete na jiný styl. Vím,

že tvrdost nemáte rádi, ale pokud
chcete hrát v nejlepší soutěži světa,
musíte se učit. Nevím, proč se tady
tvrdá hra bere jako špatná věc.“
Hollweg dostal vysoký trest za
faul kolenem na slávistu Tomáše
Vlasáka a s touto klasifikací souhlasí

většina laické i odborné veřejnosti.
Verdikt disciplinární komise výkonný
výbor na základě odvolání hráče
přehodnotil a snížil mu stopku na
osm duelů, zároveň ovšem zdůraznil,
že se s původní sazbou ztotožňuje,
protože se jedná o recidivistu.

Televizní spolukomentátor David
Pospíšil ale třeba namítá: „Ano, trestů
nasbíral Ryan hodně, ale kdybychom
si je poskládali, moc nefér zákroků
nenajdeme. Možná jsou až přehnaně
tvrdé, ale není vidět, že by chtěl
někoho zranit. Je to jeho styl hokeje.
Není v Plzni, aby vymýšlel přihrávky,
je to prostě bijec. Takového ďáblíka
tu přece potřebuje každý mančaft.“
Jeho slova potvrzuje fakt, že za
Hollwegem stojí také Martin Straka,
na druhou stranu je ale zřejmé, že
americký drsňák bude muset ubrat,
jinak se v Plzni, kde mu po sezoně
končí smlouva, nejspíš neudrží.
Je totiž jasné, že i když se ho klub
zastává, těžko bude platit hráče,
kterého kvůli disciplinárním trestům
nemůže využívat na ledě.
Navíc Hollweg nezastírá, že by
chtěl v Česku vydržet a klidně tady
dohrát kariéru. Důvod je prostý:
kromě toho, že se mu zde líbí, se v
Plzni také oženil, a dokonce se už
také začal intenzivněji učit česky.
„Ještě uvidím, kde s manželkou
budeme žít. Pocházím z Vancouveru
a jí se tam strašně líbí. Je to jedno z
nejkrásnějších míst. Je těžké říct, kde
zůstanu. Vždy se sem můžu vrátit.“

Další vysoké tresty v letošní sezoně
RADEK DUDA

MICHAL TRÁVNÍČEK

U KONTO ZDARMA
NA 10 LET

Největší hity v novém stylu
Dostal stopku na pět zápasů za
to, že svou holí zasáhl do slabin
zkušeného slávistu Jaroslava
Bednáře a na konci stejného
duelu narazil Pavla Klhůfka
v závěrečných vteřinách za
rozhodnutého stavu na mantinel
a způsobil mu zranění
v obličeji. I u karlovarského rebela
disciplinárka argumentovala tím,
že se jedná o recidivistu.

Na recidivu částečně doplatil
také litvínovský útočník, který
fauloval zlínského obránce
Tomáše Žižku. „Hráč měl nepřímý
úmysl trefit soupeře do hlavy,
v důsledku způsobil Žižkovi
zranění,“ zdůvodnila svůj verdikt
disciplinárka, která ho potrestala
pěti zápasy. Trávníček za stejný
prohřešek vyfasoval stejný trest
i během loňské sezony.

JAKUB JEŘÁBEK

MICHAL DVOŘÁK

Infolinka 800 14 00 14
www.unicreditshop.cz
0:00 Kč
Výběry ze všech bankomatů
v ČR a ve světě
0:00 Kč
Domácí online platby
0:00 Kč
Vedení účtu v Kč a v cizí měně
0:00 Kč
Mezinárodní platební karta
0:00 Kč
Online Banking a Smart klíč

NAVÍC
SMARTPHONE
ZDARMA
Dostal čtyři zápasy za atak na
třineckého Radima Matuše.
Předseda disciplinárky Holý
trest pro plzeňského obránce
zdůvodnil následovně: „Matuš byl
sice v držení kotouče, ale Jeřábek
se s cílem dosáhnout větších
účinků zákroku odrazil a došlo ke
zřejmému kontaktu jeho paže
s hlavou protihráče.“ Matuš utrpěl
otřes mozku, Jeřábek byl trestán
i v uplynulých dvou letech.

Plzeňský útočník pykal za faul
na Tomáše Pospíšila z Hradce
Králové, kterého trefil kolenem.
„Ve chvíli, kdy se protihráč snažil
střetu vyhnout, udělal aktivní
pohyb kolenem do strany a
soupeře zasáhl,“ řekl šéf komise
Holý s tím, že také u Dvořáka
přihlédl k jeho minulosti. Dvořák
nesměl hrát ve třech utkáních.
„Měl jsem z toho deprese,“ svěřil
se po návratu na led hráč.

Stačí si měsíčně posílat příjem
alespoň 12 000 Kč.

Garance podmínek – Banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření smlouvy, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené
podmínky pro tento typ produktu. Výše měsíčního poplatku za vedení konta, který bude účtován při nesplnění podmínek, se může změnit podle míry inﬂ ace v ČR a výše
měsíčního limitu pro příchozí platby podle průměrné mzdy v ČR.
Smartphone zdarma mohou získat klienti, kteří dovršili 27 let; o dalších podmínkách se informujte v pobočkách UniCredit Bank nebo na www.unicreditbank.cz.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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Tohle je pravděpodobně má poslední sezona
V loňském roce bojoval s Litvínovem ve skupině o
udržení. V aktuálním extraligovém ročníku okupuje
tým kolem Martina Ručinského špici tabulky a místo
záchranářských starostí myslí na pořádný úspěch.
„Strašně bych si ten titul přál,“ přiznává olympijský
vítěz z Nagana. Netřeba připomínat, že „Chemici“
domácí soutěž nikdy v historii nevyhráli...
HONZA FAIT
Litvínovský hokej prožívá krásné
období, že?
Jsme rádi, že se nám povedl vstup
do sezony. Po polovině základní části
se držíme na špici tabulky, což je
příjemné. Před rokem jsme totiž byli
na jejím úplně opačném pólu, takže
si to užíváme nejen my, ale i lidi, kteří
na zápasy chodí v hojném počtu.
Nejde ale pouze o body, na Litvínov
se lidově řečeno dá koukat.
Také si to myslím. Pro Litvínov
je to jedině dobře. Ve městě je
prakticky jenom hokej, a když se nám
daří a vyhráváme, tak je vidět, že to
fanoušci ocení. Všichni si to užíváme.
Tým je dost podobný. Co se oproti
loňsku změnilo?
Jsme pohromadě skoro tři čtyři
roky. Kostra kádru je už několik let
stejná, pouze se mužstvo doplňuje
na určitých postech. Hrajeme tak
spolu nějaký ten pátek a na souhře
to je, a hlavně musí být, znát.
Změna však přišla na trenérských
pozicích. A podle všeho k lepšímu.
Příchod trenérů Radima Rulíka
s Miloslavem Hořavou pro nás byl
důležitým impulsem. Podařilo se jim
všemu vtisknout nějaký řád, naše
snažení má hlavu a patu. Pod jejich
vedením jsme skvěle připravení na
každý zápas a je to především jejich
zásluha, že jsme tam, kde jsme.
I na vás je vidět, že vás hra baví.

Čísla posledních let

·

Základní část 2010/2011
23 zápasů
9 branek + 11 asistencí

·

Základní část 2011/2012
45 zápasů
16 branek + 8 asistencí

·

Základní část 2012/2013
33 zápasů
13 branek + 14 asistencí

V Litvínově se hrál vždy útočný
hokej, máme to v krvi. Dříve se u nás
říkalo, že když pět gólů dostaneme,
tak jich šest dáme. V dnešním hokeji
to už samozřejmě tolik neplatí,
musíte se obraně věnovat, protože
v každém zápase šest gólů nedáte.
Jenže naše herní filosofie je hrát
útočně, dávat góly a předvádět hru,
která bude fanoušky bavit.

·

Základní část 2013/2014
45 zápasů
12 branek + 15 asistencí

·

Základní část 2014/2015
zatím 25 zápasů
9 branek + 18 asistencí

Nejde jen o útok, máte i jednu z
nejlepších obran v soutěži. Čím to?
Je to hodně tím, že trenéři do
naší hry vnesli prvky, díky kterým
zlepšili styl bránění. Navíc máme
momentálně vynikajícího brankáře,
Francík (Pavel Francouz – pozn. red.)
je jedním z hlavních důvodů našich
dobrých výsledků. Všechno si sedlo.
Necítíte se najednou mladší, když
tým takhle šlape?
Hokej mě baví, což je vlastně
jediný důvod, proč ho ještě hraju.
Kdyby mě nebavil a neměl bych
motivaci, tak už bych nehrál. S
příchodem nových trenérů mužstvo
ožilo a i mě začal hokej najednou brát
zase na sto procent. Zatím si sezonu,
která bude velmi pravděpodobně i
moje poslední, hodně užívám.
A společně s vámi si ji užívá celé
město, cítíte to?
Litvínov je malý, vždy to bylo
hokejové město. I když se třeba
nevyhrávalo a hrálo se ve spodní
polovině tabulky, tak město hokejem
žilo. Hokej je tady ani ne tak sport,
ale spíš jednoznačně věc číslo jedna.

všech hokejově vyspělých zemích už
asociace fungují, pouze u nás nebyla.
A to bylo potřeba změnit.

NESTÁRNOUCÍ. Martin Ručinský je nejstarším hokejistou v české extralize, ale na ledě
to není vůbec znát. Mezi o generace mladšími hráči válí tenhle matador jako zamlada.

Momentálně je všechno samozřejmě
umocněno tím, jak hrajeme a kde se
v tabulce pohybujeme.
Vyjde to konečně? Sáhne Litvínov
poprvé na mistrovský titul?
Moc bych si přál, abychom už
vyhráli. Ale jsme zatím jen v polovině
základní části... A i kdyby bylo pořadí
v tabulce stejné po 52 kolech, tak
to pořád nic neznamená, protože je
před námi play off, což je nová soutěž
a začíná se v ní od nuly. Je před námi

Nepodceňujte možnosti vzdělávání

ještě hodně hokeje a uvidíme, kde na
konci sezony budeme.
Jak vedle toho vnímáte snad už
konečně úspěšný pokus vytvořit
hráčskou asociaci?
Myslím si, že je to výborná věc.
Klukům se už vysvětlovala všechna
pro, a i když k tomu byli někteří hráči
nejprve skeptičtí a nevěřili tomu, tak
ten krok se musel udělat. Teď už si
podle mě snad všichni uvědomují,
že něco podobného je potřeba. Ve

Co je nejdůležitější na fungování
hráčské asociace?
Jde hlavně o to, aby někdo hájil
zájmy hráčů. Dříve si mohly kluby
s hráči dělat prakticky, co chtěly,
dnes už je to ale jiné. Když se něco
stane, tak se má hráč kam obrátit.
Ať už po právní stránce, tak třeba
po zdravotní. Marek Černošek to
dělá skvěle a je potřeba, aby se to
uchytilo.
Jste ve výkonném výboru CAIHP.
Plánujete se také na jejím vývoji
podílet i po stále více se blížícím
konci kariéry?
Teď ještě hraju a veškerou energii
a sílu, kterou mám, věnuju hokeji a
Litvínovu. Až bude po sezoně a já se
třeba definitivně rozhodnu skončit,
tak se zamyslím, co dál. Nejdřív si ale
chci vzít pořádné volno a vypnout,
protože jsem něco podobného
ještě během hráčské kariéry udělat
nemohl. Pořádně si vyčistím hlavu a
až potom budu řešit, kudy se vydám.

Rozbalte si svou radost.
poukaz
800 Kč nebo
1200 Kč
NA NÁKUP KÁVY
KE KAŽDÉMU
NESPRESSO KÁVOVARU*

Nabídka je platná:
www.nespresso.com,
na bezplatné lince 800 26 33 33,
Nespresso Boutique Pařížská,
Nespresso Boutique Centrum Černý Most
a u obchodních partnerů
(Electroworld, datart, Home&Cook, alza.cz, mall.cz, kasa.cz)

K nákupu Nespresso kávovaru v období od 1. 11. 2014 do 25. 1. 2015.
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Hlasy ze Švédska: Hlavně zůstaňte jednotní
Česká asociace navázala úzké vztahy s tou švédskou. „Budou další společné schůzky,“ slibuje zástupce Seveřanů Zachrisson
TOMÁŠ SLÁVEK
Česká asociace hokejistů je stále
teprve ve svých začátcích, proto její
představitelé navazují kontakty se
zahraničím. Ochotně čerpají poznatky
od svých zkušenějších kolegů.
V minulém čísle novin jste si mohli
přečíst o setkání s Finy, ale své rady a
především možnost úzké spolupráce
nabízí i Švédsko.
Aby ne, když má v zemi tří korunek
asociace obrovskou tradici sahající
až do roku 1977. Za tu dobu řešila
celou řadu problémů, se kterými si
dokázala poradit. Hlavní motto jejího
zástupce Erika Zachrissona však zní:
„Hráči musí být jednotní!“
Podle něj má existence podobné
organizace v Česku obrovský význam.
„A to hlavně kvůli tomu, že jsou
hráči reprezentovaní a sdružovaní
pod jednou hlavičkou. Asociace jim
tedy pomůže vyřešit mnoho potíží
lépe, než kdyby na ně byli sami,“ říká
Zachrisson a klade při tom velký důraz
na následující větu: „Hráči jsou přece
nejdůležitější součástí jakéhokoliv
sportu a zaslouží si to.“
Největší úspěch švédská asociace
zaznamenala podepsáním kolektivní
smlouvy a také dojednáním systému
pojištění hráčů. „Ale za celou dobu
našeho fungování se u nás upravila
a zregulovala také celá řada dalších
záležitostí,“ tvrdí Zachrisson.
Velice důležité je podle něj hráče
neustále vzdělávat a dál informovat,
aby pochopili a rozuměli tomu, jak

POZDRAV OD TRE KRONOR. Fotografie hokejistů, která zdobí oficiální web švédské hráčské asociace. Seveřané jsou ochotni Čechům pomáhat a udržovat s nimi pravidelný kontakt.

podstatné je vůbec držet pohromadě.
„Jedině tak může být náš hlas slyšet,
jedině tak se mohou věci zlepšit...
Asociace bez hráčů totiž nemá smysl.
Je tady pro ně a musí mít vysokou
úroveň nabízených služeb a neustále
si budovat důvěru.“
O tom ostatně ve Švédsku moc
dobře vědí, jelikož zpočátku nebylo
snadné všechny hokejisty přesvědčit
o tom, že má smysl platit členské

příspěvky, jejichž výše se momentálně
na severu Evropy pohybuje zhruba
kolem 180 eur ročně.
„Museli jsme tedy tvrdě pracovat,
aby hráči viděli, že to má smysl.
Každý si samozřejmě klade otázku,
proč by měl být členem a co z toho
bude mít,“ ví Zachrisson a dodává:
„Vždycky je to snazší, když hráči vidí
konkrétní výsledky. Když se v nějaké
oblasti podaří věci rozhýbat a těží

z toho hráči, je to dobré. A to platí
dvojnásob, pokud jde o problémy, se
kterými přišli samotní hokejisté.“
V praxi může jít třeba o trable se
smlouvou, ale například i o drobnosti,
které se nemusí týkat přímo hokeje.
Asociace by tak měla být všestranným
pomocníkem.
Mnohem lepším a všestrannějším
pomocníkem bude, dokážou-li se
Češi dohodnout se svými švédskými

kolegy na delší vzájemné spolupráci.
„Pracujeme na tom, jsme neustále v
kontaktu a máme společné plány do
budoucna. Chceme se rozhodně sejít
k více formálním schůzkám, abychom
mohli prodiskutovat, co pro sebe – a
tím pádem i pro naše členy – můžeme
udělat,“ popisuje Zachrisson, který
by se měl v Praze i s dalšími zástupci
švédské organizace oficiálně objevit
během mistrovství světa 2015.

výhody, komentář
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Nové výzvy. Hráčům se otevírá možnost studia
CAIHP má zájem na vzdělávání co nejvíce hokejistů.
Uzavírá proto dohodu o spolupráci s Vysokou
školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.
ALEŠ SVOBODA
Hodně se nyní hovoří o projektu tzv.
dvojí kariéry, tedy o hledání odpovědí
na otázku, co vůbec dělat po ukončení
profesionálního sportovního života.
Jaké jsou tedy možnosti?
Do vznikajících projektů, které se
pokoušejí vrcholovým sportovcům
zajistit plynulý přechod ze sportovní
kariéry do běžného života, se vedle
iniciativ Českého olympijského výboru
zapojuje i Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha. Ta navazuje
spolupráci s Českou asociací hokejistů.
S čím vlastně přichází?
Od nového akademického roku
rozšiřuje škola svou stávající nabídku
vysokoškolského studia, zaměřenou
na diplomacii, veřejné vztahy a PR, o
předměty věnující se problematice
sportu. Dominantním předmětem je
nabídka studia sportovní diplomacie,
kterou žádný jiný vzdělávací subjekt
na úrovni vyššího odborného nebo
vysokoškolského studia v ČR nenabízí.
Dalšími stěžejními předměty jsou
sportovní management, marketing
ve sportu nebo rovněž komunikační
dovednosti ve sportu.
Studovat předměty je možné nad
rámec stávajících studijních programů
jako součást vysokoškolského studia
nebo také samostatně v rámci kurzů
celoživotního vzdělávání.
Tato nabídka je určena aktivním
i bývalým sportovcům jako rozšíření
jejich povědomí a znalostí v různých
oborech a sektorech zájmu a pro
zvýšení šancí pro uplatnění se na trhu
práce. Nabídku mohou využít také
stávající sportovní funkcionáři, kteří

potřebují doplnit teoretické znalosti
v oborech, jako jsou marketing ve
sportu a sportovní management.
Při výuce bude kladen velký důraz
na předání praktických poznatků –
tato aktivita bude rovněž podpořena
návštěvou přednášejících, kteří v praxi
vykonávají pozice v oblastech, ve
kterých budou přednášet.
Umíme vyjít vstříc, tvrdí ředitelka
Proč se škola rozhodla vydat touto
cestou, vysvětluje generální ředitelka
Martina Houdková. „Chceme umožnit
aktivním i bývalým sportovcům, aby
měli k dispozici vzdělávací nabídku,
která je osloví. A která jim víc přiblíží to,
co již částečně znají a co jim současně
rozšíří obzory o nové poznatky tak, aby
měli po ukončení sportovní kariéry
příležitost se v životě lépe prosadit.“
„Prostřednictvím kombinovaného
studia nebo individuálních studijních
plánů jsme zvyklí u nás na škole
vycházet našim studentům vstříc. A
připravovat jim tedy takové studijní
podmínky, které je budou ke studiu
motivovat a nikoliv odrazovat.“
A právě takovou negativní
zkušenost, kdy vrcholový sportovec
studovat chce, ale vysoká škola mu
neposkytne přijatelné podmínky, má i
sám prezident CAIHP Marek Černošek.
„O studium na vysoké škole jsem se
dlouho pokoušel a dlouho i úspěšně.
Ale neochota pedagogů vyjít vstříc
člověku, který vrcholově sportuje a
logicky nemůže stihnout všechno jako
běžný student, mě nakonec přinutila
studia zanechat.“
Zastává však názor, že by člověk-sportovec studovat měl a že se to tam,

MOŽNOST PRO VŠECHNY. Vedení školy říká, že jejich podmínky umožňují dokončit vysokoškolské studium i vrcholovým sportovcům.

Členové CAIHP mají určité výhody

kde umí vyjít vstříc, zvládnout dá. „Já
sám jsem myšlenku dostudovat nikdy
nevzdal, a proto právě na Vysoké škole
mezinárodních a veřejných vztahů
Praha chci vysokoškolské studium
dokončit,“ říká. „Věřím, že tak budu
moci být dobrým příkladem všem
stávajícím aktivním hráčům mladší i
starší generace, že studium má smysl a
že to zvládnout jde.“

Každý hokejista, který se rozhodne
vylepšit svůj dosavadní stupeň vzdělání
a zkusit studium na škole, s níž CAIHP
připravuje smlouvu o spolupráci, může
počítat se zacházením, které bude
respektovat povinnosti sportovce a
vyjde mu po všech stránkách vstříc.
Studovat může diplomacii nebo
PR a může si k tomu přidat studium
předmětů se sportovním zaměřením –
třeba sportovní diplomacii, sportovní
marketing a podobně.
Podstatným faktem a důležitým
argumentem je také nemalá sleva
na školném, kterou budou všichni
členové hráčské asociace na základě

uzavřené smlouvy s touto vysokou
školou mít.
Jde o školu, která se zaměřuje na
výuku diplomacie, mezinárodních
vztahů a public relations. Profilově
podporuje kvalitní přípravu členů
diplomatických misí, zaměstnanců
konzulátů, ministerstev a magistrátů,
pracovníků v médiích, komunikačních
odděleních, manažerů a všech dalších,
kteří pracují na očích veřejnosti
a nesou na sobě velkou zodpovědnost.
Vysoká škola mezinárodních a
veřejných vztahů Praha dbá především
na tradice, na rodinnou atmosféru
a klade také velký důraz na kvalitu
vzdělávacího procesu.
Teď je otevřena i hokejistům.

DOHODA O SPOLUPRÁCI. Hráčské asociaci se povedlo domluvit spolupráci s vysokou školou, která má skvělé zázemí, rodinnou atmosféru, tradici i úroveň. Členům CAIHP tak umožní plynulý přechod z kariéry do běžného života.

V minulých dobách se hledaly jen nějaké výhody. Zastání nebylo
S hokejem jsem začínal v dobách, kdy
většina hráčů končila před třicítkou.
Tehdy jsem nastupoval do dospělého
hokeje a 30letý kapitán byl považován
za vysloužilého veterána. Ty časy se
změnily, dnes je hráčům čtyřicet a víc
a pořád stačí na vrcholné úrovni. Vše
je jen o přípravě a obětování se.
Ale vzpomínám také na start své
hokejové kariéry z trochu jiného úhlu
pohledu. V letech, kdy jsem byl ještě
mladík, bylo agent sprosté slovo, které
se nesmělo ani vyslovit. Nikdo tehdy
agenta neměl, veškeré vyjednávání o
výši smlouvy probíhalo pouze mezi
klubem a hráčem. Takže vyjednat si
dobrý kontrakt bylo už z podstaty
složité, když si máte říct, na kolik se
ceníte. Co nám vedení klubu nabídlo,
to jsme podepisovali.
V začátku jsem zažíval situace,
kdy třeba manažer poslal spoluhráče

z Prahy do Karviné s tím, že i on kdysi
dojížděl na střídavý start do Kolína. Už
nebral ohled na to, že Kolín a Karviná
je z Prahy obrovský rozdíl po stránce
nákladové i časové.
V té době jsme bohužel žádné
zastání ani možnost vyjednávání
nemívali. Vy, hráči, ji teď máte.
Pokud vše funguje, pokud se hráči
daří podle představ manažerů, klub
ho platí a je to v pořádku. Všichni z
toho mají skvělý pocit. Jenže když
nepodáváte výkony, jaké si ve vedení
od vás slibují, jsou schopni s vámi
zamést a tlačit na vás. Na vlastní kůži
jsem kdysi zažil tak obrovský tlak, že
jsem musel odejít. Bylo neuvěřitelné,
s jak brutální silou byl klub se mnou
schopen jednat.
V tu chvíli vám už ani ten agent
příliš nepomůže, je zkrátka potřeba
vyšší síla. Síla nejen spoluhráčů z jedné

kabiny, ale síla jednotného celku. Ano,
mám na mysli hráčskou asociaci, která
se za vás postaví a poradí vám, jak se
zachovat a co nejlépe udělat. Proto
všema deseti kvituji, že se v Česku
konečně rozjela.

Je totiž schopna poradit nejen
klukům, kteří začínají. Ví, jak se má kdo
v danou chvíli zachovat, jak má jednat
a co má dělat. Když jsem zažil pokusy
asociace já, šlo tehdy většině hráčů o
výhody než o nějaké zastání. Z mého
pohledu to byla ohromná chyba.
Situace se postupem času nějak
vyvíjí. A dříve nebo později hráčská
asociace prostě vzniknout musela
– už jen z důvodu toho, že tlaky na
hráče od nespokojených manažerů
byly někdy přehnané až nesmyslné.
Hráč za trest skákal po tréninku
do schodů, což nemá s hokejem v
plné sezoně nic společného. Platil
odpustky, přistupoval na změny už
dávno podepsané smlouv. Co?!
Vrcholem všeho byla finanční
krize, během které kluboví manažeři
měnili přístup k vyplácení sjednaných
odměn. Prostě je v rámci uzavřených

kontraktů neplatili a sváděli vše na
celospolečenský útlum.
Doba se mění a změnil se i hokej,
který je stále rychlejší a agresivnější.
Změnila se pravidla, byť se v podstatě
vrací tam, kde byla na samotném
počátku. Ale nově vzniklá asociace je
na dobrých základech a přesvědčuje,
že má velký potenciál. Že i u nás může
něco takového fungovat.
Fungovat tak, aby byla lepší,
než kterou jsem zažil já (kdy vlastně
nefungovala). Tehdy nikdo nevěděl,
co od takového projektu očekávat.
Tahle však roste od samého základu
a má to nejpodstatnější, co by každá
asociace měla mít především: důvěru
od samotných členů..
Milan Antoš
autor je bývalým hokejistou
a televizním spolukomentátorem

o nás
CAIHP
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CAIHP funguje i na webu a sociálních sítích
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

·
·
·
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Každý správný
hokejista by měl mít
pořádné hodinky.
Splň si svůj sen.
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