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Úvodní slovo

Nastal čas nové
éry. Té společné
Nechci se vyžívat jako
řečník a v kabinách jsem
toho, myslím, namluvil
dost. Ale protože je nutné všechny členy informovat o věcech, které se
dějí, musím se projevit.
V první řadě děkuji všem, kteří věří asociaci a věří mně. Září bylo spouštěcí měsíc
placení příspěvků do CAIHP a jsem rád, že
můžu už teď napsat, že vaše platby začínají
chodit. Je to pro mě a všechny, kteří pro asociaci denně pracují, skutečně velmi pozitivní a radostná skutečnost.
V srpnu jsme s Jirkou Vykoukalem navštívili Helsinky a měli oficiální schůzku se
zástupci SJRY (hráčské asociace ve Finsku),
o které jsem vás už informoval prostřednictvím e-mailu. Dozvěděli jsme se spoustu
užitečných věcí, které podle mě pro fungování naší asociace můžeme využít – a budeme se o to usilovně snažit.
V srpnu výkonný výbor Českého svazu
ledního hokeje odsouhlasil zřízení hráčské
komise, která bude oficiálně ve struktuře
svazu, což považuji za další velmi důležitý
krok k upevňování pozic jednotné CAIHP.
Přesedou komise bude Aleš Pavlík a další
čtyři členové budou vybráni z řad naší asociace. Díky komisi budeme mít možnost se
účastnit zasedání výkonného výboru ČSLH
a předkládat naše návrhy a podněty směrem ke svazu a dění v českém hokeji.
Dalším důležitým krokem pro následující rok práce asociace jsou posuny, které
jsem v kabinách nastínil: tabulkové hodnoty hráčů, znění hráčských smluv a pravidlo
nasazování mladých hráčů do extraligy.
Odeslali jsme na svaz dopis s žádostí o
jednání o těchto třech bodech a věřím, že
během října proběhne první schůzka mezi
zástupci svazu a naší asociace.
Ano, tyto body jsou pro nás prioritou
– přesně tak, jak jsem vás informoval – a,
věřte mi, budeme se maximálně snažit posunout jednání kupředu. O jejich výsledcích
dám všem našim členům vždy včas vědět.
Protože jsem se z důvodu práce pro
hráčskou asociaci rozhodl ukončit svoji
aktivní hokejovou kariéru, už vás nebudu
potkávat na ledě, a tak všem přeji úspěšnou
sezonu a pevné zdraví. Budu se snažit dojíždět na maximum zápasů a být s vámi v co
nejčastějším kontaktu. Na dálku i na blízko.
Marek Černošek
předseda České asociace hokejistů

Privátní sauna Finská sauna
Bio sauna Jacuzzi
Fyzioterapie Masáže

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

www.samuispa.cz
7.5.14 8:58

čtvrtletní zpravodaj
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Hráči projevují důvěru
Asociace startuje první ostrý ročník. Přesvědčila v placení příspěvků a spolupracuje se Skandinávií
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Je to jen něco málo přes rok, co Česká
asociace hokejistů vyšla poprvé do
světa s odvážnými vizemi. Navzdory
pesimismu a nedůvěře, způsobené
předchozími, marnými pokusy.
Jenže časy se mění.
A hráči tvoří nový, fungující orgán
se zcela odlišným vedením. „Sami
hráči v nás začínají opravdu věřit a rádi
zůstávají našimi členy,“ těší předsedu
Marka Černoška. „Co víc – pochopili,
co je potřeba, a důvěru nám dávají
najevo placením členských příspěvků.“
Od konce minulé sezony uplynulo
několik měsíců a před startem nové se
v hokejových klubech ledacos událo.
Během léta však nespala ani hráčská
asociace. Ba naopak, pár věcí se uvnitř
organizace posunulo vpřed. Dávají jí
sílu, chuť a potřebný optimismus do
budoucna.
„V létě jsem znovu objel všechny
kabiny, abych shrnul nultý rok našeho
fungování a klukům připomněl, že je
za námi,“ přiblížil Černošek. V onom
„nultém“ roce se CAIHP angažovala
hned v několika případech a pár
hráčům pomohla vyřešit spor s kluby,
byť příspěvky od nikoho nechtěla.
Měl to být pouze další signál, že to
její vedení myslí s fungováním zcela
vážně a je ochotno zatím bojovat
jen na vlastní náklady. Dnes už jsou
hráči přesvědčeni, že tu bude to, co
českému hokeji celou dobu chybělo.
Vždyť všechny ostatní hokejové
velmoci mají hráčskou asociaci již
pěknou řádku let. Ta česká se drží
jasného plánu – některým z nich se co
nejdříve přiblížit.
Inspiraci čerpá u skandinávských
zemí, kde už během léta navázala
úzké osobní kontakty. A kde v aktivní
spolupráci zůstane i nadále.
Ušla za ten rok pořádný kus cesty,
že? Přesně tak, jak slíbila.
věříme. Mladoboleslavský brankář David Rittich i celé uskupení hráčské asociace začali platit členské příspěvky. Projekt podporují.

Pokračování na straně 2

aktuality
2

říjen 2014

CAIHP

Rychlá pomoc. A tak Kučný zůstal v Boleslavi
Česká asociace hokejistů má na svém kontě další
úspěšné jednání ohledně budoucnosti jednoho ze
svých členů. Jiří Kučný i díky podpoře CAIHP patří
od léta do kádru Mladé Boleslavi, se kterou prožil
možná až nečekaně pozitivní úvod nové sezony.
Honza Fait
Bruslařský klub Středočechů neměl
zrovna snadný los: v úvodních třech
kolech na něj čekal mistrovský Zlín,
Pardubice silná Sparta. Paradoxně
jediný zápas, který nevyhrál, byl ten
domácí s Pardubice a ve Zlíně a na
Spartě ale Boleslav brala tři body.
Byl u toho také Jiří Kučný, který
přitom neprožil úplně ideální příchod
do klubu. Nejprve se zdálo, že se
obě strany dohodnou už na jaře, ale
nedopadlo to. Do jednání se následně
zapojila hráčská asociace a dohoda
byla velmi rychle na světě.
„První kontakt proběhl už někdy
v březnu, pak jsme se jednou dvakrát
sešli v dubnu. V té době jsme se ale
nakonec nedomluvili, což jsem musel
respektovat a na sezonu se připravovat

sám s kondičním trenérem,“ popisoval
vývoj událostí pro klubový web Kučný.
Ten se podle vlastních slov nechtěl
vzdát šance hrát za Mladou Boleslav:
„Dělal jsem maximum pro to, abych
byl připravený hrát, ať už by to bylo
kdekoliv. Pak se Boleslav ozvala znovu.
Obě strany udělaly nějaké kompromisy
a tentokrát to klaplo.“
„Vznikl problém, ale po vzájemné
spolupráci hráčské asociace a klubu
se došlo k dohodě, jejímž výsledkem
je spokojený hráč. To je pro nás to
nejdůležitější,“ pochvaluje si výsledek
jednání šéf asociace Marek Černošek.
Toho těší, že asociace plní svůj účel:
„Kučný se na nás obrátil s problémem,
který se nám rychle podařilo vyřešit.
Sám hráč je spokojený, jak to dopadlo,
ale osobně se k tomu už nechce příliš
vracet. Je šťastný, že může hrát hokej.“

NAPLNO. Jiří Kučný nechce soupeřům nic darovat. Ani Martinu Ručinskému z Litvínova.
PR článek

Dopřejte si výhodný hotelový komfort
Spolupráce s LE HOTELS, to je další z benefitů pro
členy CAIHP. „Fandíme sportu všeobecně a zvláště
pak hokeji, který má u nás výjimečné postavení,“
přiznává Ing. Petr Lžičař, generální manažer hotelové
skupiny. Využívání jejího servisu je pro hokejisty
výhodné – ubytování, pořádání akcí nebo stravování
totiž v těchto hotelech dostanou s 30% slevou.
Proč jste se vlastně rozhodli vstoupit jako partner do
asociace hokejistů?
Jak už jsem řekl, hokeji moc fandíme. Je obdivuhodné,
jak s nepoměrně menší sportovní základnou dokážeme
vyrovnaně soutěžit s podstatně většími zeměmi. Tato
bojovnost v nás vyvolává pocit hrdosti a jsme rádi, že
český hokej můžeme podpořit i my.

dokončena, pokoje a veškeré prostory jsou úplně nové
a o nadstandardní servis se stará tým lidí, kteří mají
několikaleté zkušenosti z nadnárodního řetězce Marriott
a Radisson, v čele s naším šéfkuchařem, který tam
dlouhodobě působil. Takže se můžete těšit na výjimečný
gastronomický zážitek a kvalitní ubytování.
Kde všude vás v Praze členové CAIHP najdou?
Naše hotely se nacházejí vždy v centru hlavního
města v Praze 1 a jedná se jen o čtyř- a pětihvězdičkové
hotely s veškerým standardem včetně parkingu, což
je zvláště důležité v centru města. Víkendové pobyty
s partnerkami či rodinami jsou pak pro hráče opravdu
ideálním odpočinkem. Více o všech našich lokalitách a
hotelech najdete na stránkách www.le-hotels.cz.

V letošním roce jste se rozrostli o další hotel v centru.
Můžete nám ho v krátkosti představit?
Jedná se o úplně nový čtyř- a pětihvězdičkový hotel
s konferenčním centrem v ulici Na Poříčí 42 v Praze 1.
Více informací najdete na našich webových stránkách.
O spokojenost členů CAIHP se starají konkrétní lidé.
Můžete nám je představit? Jak přesně mají hokejisté
postupovat při poptávce vašich služeb?
Členy České asociace hokejistů má za naše hotely
na starosti přímo náš sales manager Víťa Rada. Stačí mu
napsat váš požadavek na vitezslav.rada@le-hotels.cz
nebo mu rovnou zavolat na telefon 725 815 216.
V příštím roce u vás asociace plánuje setkání všech
svých členů. Jste na tuto prestižní akci připraveni?
Samozřejmě. Rekonstrukce hotelu byla kompletně

fandíme hokeji. Generální manažer LE HOTELS Petr Lžičař.

A spokojení jsou i v Boleslavi, kde Jiří
Kučný zapadl do obranných řad. „Je
to pro nás už uzavřená věc. Máme s
hráčem, který projevil zájem u nás
hrát, uzavřenou smlouvu a spokojené
jsou podle nás obě strany,“ říká na
rovinu Jan Tůma, generální manažer
mladoboleslavského klubu.
Podle něho se zprvu jednalo spíše
o šumy. Nebylo jasné, zda se obě strany
dohodnou, jednání nebyla dotažená.
Poté ale přišlo další sezení, které podle
Tůmy bylo „rychlé a vstřícné“.
„Zkušenost s asociací máme jen
pozitivní. Jednání probíhalo férově a
shodli jsme se, že máme stejný pohled
na věc. Ani z jedné strany to nebylo
hrané na sílu a naštěstí to dopadlo, jak
mělo,“ pochvaluje si Tůma: „Na jednání
asociace bylo patrné, že situaci chce
vyřešit výhodně pro obě strany.“
Ani v Boleslavi už se k celé události
nechtějí příliš vracet, soustřeďují se na
rozehraný ročník: „Na Jirkovi je vidět, že
u nás chce hrát. Osobně to nepovažuji
za příliš spornou kauzu, jen v jednu
chvíli si obě strany myslely něco jiného.
Pak jsme si ale sedli a vše velmi rychle
vyřešili,“ uzavírá Tůma.

Platíme, vzkázali hráči.
Asociaci projevují důvěru
Pokračování ze strany 1
Na konci srpna Černošek vyrazil
do Helsinek s Jiřím Vykoukalem,
dalším členem výkonného výboru
CAIHP, aby s finskými kolegy probrali
spoustu důležitých bodů.
„Zjistili jsme, kolik mají členů,
kolik tam platí příspěvky, jaké mají
příjmy a jak s nimi nakládají,“ líčí
Vykoukal. „Zajímalo nás, jaké mají
smlouvy se svazem a kluby,“ dodává
Černošek. „Jak jim funguje bonusový
program pro hráče a co všechno jim
to přináší po právní stránce.“
Česká delegace chtěla posbírat
informace z dekád a z něhož by
si mohla vzít rady pro to zdejší.
„Usilovně pracujeme na našich
cílech, které jsme si vytyčili do této
sezony,“ tvrdí Vykoukal.
Některé jsou známy, jiné zatím
nechce vedení probírat příliš veřejně.
„Jsou to takové tři stěžejní body, ale s
hráči jsme to už osobně řešili. Vědí, o
co jde,“ ujišťuje Černošek.
Dalším zájmem je nasměrovat
asociaci k tomu, aby se o své členy
dokázala postarat. Tedy aby hokejisté
věděli, na koho a jak se mohou obrátit
pro právní, ale i investiční pomoc.
Také proto má v rámci asociace
sloužit vzdělávací program, jehož
součástí jsou i možnosti a ochrana

investic. Či třeba výhodné pojistky
přímo pro hráče. „Někomu se to může
zdát podružné, ale třeba ve Finsku
přesně vědí, kam peníze investovat,“
přibližuje šéf CAIHP.
Odezva členů CAIHP je veskrze
pozitivní. V asociaci věří a zůstávají
její součástí. Černošek tak nemusel
k placení příspěvků jednotlivé šatny
týmů ani příliš přemlouvat, někteří
hráči je dokonce poslali ještě před
startem extraligové soutěže. Platit
se má jednorázově za celý rok nebo
dvakrát ve dvou pololetích.
Hráče posiluje soudržnost. O ní
svědčí také fakt, že zájem přidat se do
této rodiny už projevují hokejisté z
první ligy. To je další z Černoškových
úkolů – navázat postupně kontakt se
všemi týmy a nabídnout jim stejnou
možnost. „Chceme si vzít pod svá
křídla i tuto soutěž,“ potvrzuje.
„Jsem přesvědčen, že naši pomoc
budou potřebovat stejně jako hráči v
extralize, ne-li víc. Od některých mám
už dokonce přihlášky,“ říká Černošek,
v loňské sezoně ještě sám aktivní
obránce Kladna. Jenže to už neplatí.
S kariérou hokejisty už skončil,
protože se chce věnovat hráčskému
sdružení naplno. Což je jasný důkaz
toho, že to s asociací myslí vážně, i
proto se jí otevírá slibná budoucnost.
Nepochybujte už o ní.

Chci se začít realizovat.
Šéf dal kariéře sbohem
Na konci uplynulé sezony přemýšlel,
že by zkusil ještě hrát. Během léta se
ale definitivně rozhodl: „S hokejem
končím.“ Marek Černošek vystoupil
z řady většiny těch, pro něž asociaci
založil. Už není aktivním hokejistou.
Tenhle muž bere smysl asociace
velmi osobně, od začátku v projekt
maximálně věří. Loni ještě zvládal roli
hokejisty a funkcionáře skloubit, ale
tušil, že se v kariéře blíží nová éra.
„Rozhodl jsem se, že už nebudu
pokračovat jako aktivní hráč, budu
se asociaci věnovat na sto procent.
Nechtěl jsem už tříštit svůj čas a síly
mezi dvě věci. Snad i kluci pochopí,

že to beru jako své poslání.“ Reakce a
důvěra hráčů mu dělají radost. „Když
potáhneme všichni za jeden provaz,
budeme stále silnější. Žene mě to
kupředu. Mám motivaci dotáhnout
to, co jsem dopředu slíbil.“
Stýská se mu po hokeji? „Zatím
nemám čas na to nějak myslet. Své
nové práci se vlastně věnuju už sedm
dní v týdnu,“ tvrdí šéf CAIHP.
„Přijde čas, kdy zjistím, že mi hokej
chybí, hraju od šesti, extraligu od
devatenácti. Ale tohle je to nejlepší,
co mě mohlo potkat, protože bych
stejně za rok, za dva skončil. Teď mám
šanci začít se realizovat.“
(cze)

spolupráce
CAIHP
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Asociace chce čerpat ze
zkušeností ve Skandinávii
Černošek zahájil mítinky s Finy a Švédy. Setkat se chce i se zástupci NHLPA
TOMÁŠ SLÁVEK
Vyslechnout si názory od zkušenějších
kolegů a načerpat inspiraci. Zástupci
hráčské asociace se v průběhu srpna
vydali za kolegy do Finska, aby doma
mohli nabízet co nejlepší služby.
„Hlavní podstatou bylo, abychom
se viděli. Můžete si psát po mailech,
přes Facebook a další vymoženosti
moderní doby, ovšem osobní kontakt
bývá stejně nenahraditelný,“ popisuje
Marek Černošek.
Ten si přivezl spoustu poznatků,
jež se dají aplikovat také v českém
prostředí. Není divu, na severu Evropy
má hráčská asociace tradici už od roku
1973. Za tu dobu stačila projít všemi
situacemi, které mohou nastat.
„Mrzí mě jediná věc. Že zatímco
u nás jsou hráči osoby samostatně
výdělečně činné, ve Finsku jsou už
dlouhá léta zaměstnanci klubu. Tím se
spousta věcí usnadňuje – třeba vztahy
mezi svazem, kluby a asociací.“
V Česku však něco podobného v
nejbližších letech nehrozí, ačkoliv se
o téhle možnosti v minulosti hovořilo.

V HELSINKÁCH. Předseda CAIHP Marek Černošek na exkurzi u finských kolegů.
Nicméně pořád existuje řada jiných
záležitostí, kdy Finové ochotně radili.
Šlo třeba o nastavení podkladů
pro smlouvy, aby na nich nebyli hráči
biti, s čímž pochopitelně souvisí také
nastavení smluv se svazem.
„Dozvěděli jsme se také, kolik lidí
v asociaci aktivně pracuje, kolik mají
zaměstnanců, kolik je členů, jakým
způsobem vybírají příspěvky a jak s
nimi posléze nakládají. Šlo zkrátka o
kompletní administrativu související s
fungováním asociace,“ přibližuje Josef
Voltr z vedení CAIHP.

S KÝM CAIHP NAVAZUJE
NA SEVERU EVROPY KONTAKT

NORSKO
NISO (Norwegian Players´
Association for ice-hockey)
rok založení: 1995
www.niso.no

Zajímavý byl rovněž pohled na
propracovaný vzdělávací program,
jehož benefity využívá téměř třicet
procent hráčů. A velice dobře ve Finsku
funguje program na zhodnocování
peněz, jejž CAIHP členům také nabízí.
Černošek a spol. mají v plánu
vídat se i se Švédy, jejichž systém se
podobá tomu finskému. „Ale pro nás
je důležité zjistit, jak funguje v jiném
prostředí s trochu jinou legislativou.“
S oběma severskými zeměmi chce
CAIHP totiž jednat o spolupráci i kvůli
tomu, že čeští hokejisté míří kromě
Ruska na zahraniční angažmá nejvíce
právě tam. „Proto je potřeba nastavit
pravidla, abychom při jakékoli potíži
mohli co nejjednodušeji reagovat.“
Vedení CAIHP má v plánu také
schůzku se zástupci zámořské NHLPA.
„Původně jsme se měli sejít v září, ale
nakonec z toho sešlo, protože Donald
Fehr musel na konferenci IIHF,“ sdělil
Černošek. „Jsme však domluveni, že
příště, až poletí do Evropy, dá vědět,
abychom měli čas naplánovat setkání.
Jsem s nimi v kontaktu a doufám, že
se do konce roku uvidíme.“

ŠVÉDSKO
SICO (Swedish Ice Hockey
Players´ Association)
rok založení: 1977
www.sico.nu

FINSKO
FHPA (Finnish Hockey
Players´ Association)
rok založení: 1973
www.sjry.fi

Jděte do toho aneb Proč se vyplatí brát hráčské sdružení vážně
Očima experta
Po roce úspěšného
fungování se zdá, že
hokej v Česku získal
opravdu
fungující
hráčskou asociaci.
Předchozí pokusy
vždy rychle ztroskotaly, nejčastěji na
nezájmu samotných hráčů.
Současný projekt vedený Markem
Černoškem ale působí profesionálněji
a seriózněji. Aktivní pomoc některým
hráčům v loňských kauzách přitom

všem dává naději, že tentokrát určitě
nesplaskne tak rychle jako dřív.
Organizace CAIHP je dost důležitá
pro celé české hokejové hnutí, neboť
vyvažuje sílu jednotlivých subjektů
na hokejovém poli. Kluboví majitelé
sloučení v Asociaci profesionálních
klubů už mají sice menší pravomoci
než dříve a extraliga je řízena přímo
Českým svazem ledního hokeje, ani
tak ale neměli hráči rovnocenného
zastánce. Většina z nich už má dnes
pochopitelně svého agenta s větším
či menším vlivem v hokejovém hnutí,

ovšem společná organizace bude mít
vždy větší sílu prosadit zájmy hráčů.
Může se jednat o právní poradenství,
pomoc při jednáních s kluby nebo
vyjednání kolektivní pojistné smlouvy.
Hráči dnes mají dobré příklady z
ciziny, kde jim podobné organizace
úspěšně pomáhají řadu let. Evropské
organizace si berou příklad za mořem,
obrovsky mocná NHLPA je zářným
vzorem pro ostatní. Stejně jako je
NHL roky etablovanou organizací, její
protipól v podobě hráčské asociace
je významným článkem zámořského
PR článek

Poznejte dokonale své vlastní tělo
Společnost Clinical s. r. o. působí v oblasti zdraví,
výživy a krásy od roku 1991. Zaměřovala se na dovoz
a distribuci vlasových přípravků a provozování
trichologické poradny, pak rozšířila svou působnost.
Trichologie se říká léčbě vlasů a vlasové pokožky.
Trichologické vyšetření se dnes provádí mikroskopickou
kamerou, pomocí níž zjistíme pravou příčinu problémů,
jako je padání vlasů, lokální výpadek vlasů (kouty),
mastné vlasy, lupy a další.
Jelikož problémy s vlasy úzce souvisí s problémy
organismu a nemocemi, rozšířila naše společnost své
služby o vyšetření z kapky krve, nutriční a výživové
poradenství, dále měření tělesného stavu a kondice,
sestavování jídelníčků, měření hladiny antioxidantů v
těle či analýzu prvků z vlasů.
V současné době nabízíme komplexní služby pro
všechny, kteří se zajímají o své zdraví.
Vyšetření z kapky krve neboli Darkfield diagnostika
je soustavné pozorování čerstvě odebrané kapky krve,
které poskytuje souhrnný obraz krve a upozorní včas
na raná stadia onemocnění, akutních infekcí, alergií,
nedostatečné trávení bílkovin, přítomnost různých
bakterií, plísní nebo ukáže na nevhodné stravovací
návyky či nedostatek vitamínů, minerálů a stopových
prvků v těle, což může vést ke snižování fyzické kondice
a pocitu časté únavy. Na základě získaných informací
lze doporučit výživu organismu a další postupy pro
předcházení únavě a civilizačním onemocněním.
Měření tělesného stavu a kondice se provádí
na speciální váze, která nabízí podrobnou tělesnou
analýzu. Váha nabízí samostatný režim pro sportovce
(pro tento případ ve smyslu osob, které v uplynulém

Jsme tu pro vás. Hráči mají šanci zjistit o svém těle víc.
roce pravidelně trénovaly alespoň 10 hodin týdně).
Výsledky jsou prezentovány bezprostředně po měření.
Mimo tělesné hmotnosti ukážou podíl tělesného tuku,
podíl vody v těle a svalovou hmotu, a to samostatně pro
obě horní i dolní končetiny a samostatně pro trup. Dále
se dozvíte BMI, hladinu viscerálního tuku (tuk v dutině
břišní), hmotnost kostí, bazální metabolismus a další.
Celkový stav hladiny antioxidantů v těle lze změřit
pomocí speciálního skeneru neinvazivně během pár
minut. Antioxidanty jsou velmi důležité pro správnou
obranyschopnost organismu. Měřením zjistíme, zda
tělo přijímá dostatek živin, do jaké míry je chráněno
před nemocemi a civilizačními chorobami či jak stárne.
Propojením takovýchto oblastí získáme komplexní
obraz stavu a zdraví, tělesné kondice a mnoho dalšího.
Více informací
naleznete na
www.clinicalhair.cz

profesionálního hokeje. Nám nezbývá
než navázat na švédskou a finskou
hráčskou asociaci, které se po stopách
NHLPA vydaly dříve než CAIHP.
Byl jsem svědkem postupného
tvoření hráčské asociace ve Švédsku,
na přelomu tisíciletí si SICO postupně
hledala tvář a místo na slunci. Kvalitní
právní pomoc ve složitých kauzách s
daňovými komplikacemi, které šly na
vrub klubů místo potrestání hráčů, a
výhodná kolektivní pojistka, to oboje
bylo výborným startem. Organizaci
tehdy také podpořily švédské hvězdy,

které pomalu končily bohatou kariéru
v zámořské NHL. Pevné základy tam
najednou byly vybudovány.
Díky tomu má SICO pevné místo
v hierarchii švédského hokeje a její
prestiž dále stoupá. V očích hráčů je
to jakási pojistka, že kluby budou s
hráči jednat férově. Na práci takové
organizace pak vydělá celé hokejové
prostředí. Je třeba, aby si to všichni
uvědomili i v českém hokeji.
Martin Hosták
autor je televizním analytikem
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Přímo pro hokejisty pracuje hned pět právníků
Domáhat se svých práv bez asistence odborníka je
téměř neřešitelný úkol. Ceny za služby právníků jsou
však mnohdy nepříjemným překvapením. Poměry
v českém hokeji se ovšem mění a tuzemští hráči
mohou díky členství v asociaci CAIHP bez obav řešit
celou řadu potíží. „V běžných záležitostech můžete
čerpat kredit do výše zaplacených příspěvků, aniž
byste platili za právní služby v osobních věcech,“
vzkazuje hokejistům právník Martin Gillar.
TOMÁŠ SLÁVEK
Advokátní kancelář Legalcom, ve
které pracuje, stojí za dosavadními
úspěchy asociace ve sporech s kluby.
Gillar má navíc osobní vztah k hokeji,
který závodně hrával.
„Sám jsem hokejista. Vyrostl jsem
v Příbrami a v juniorech odešel do
Mladé Boleslavi. Jenže jsem marně
čekal na smlouvu, tak jsem zkusil
štěstí a dal si přihlášku na Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy.“
Kterou jste, předpokládám, rovněž
dostudoval.
Ano, podařilo se mi to. Ale u

denně setkávám s argumentem,
že každý je schopen právní službu
poskytnout sám sobě. Je to nesmysl.
Zkuste to rozvést.
Při formálních rozhodnutích, což
je jakýkoli závazek, je třeba zvážit
veškeré okolnosti. To vám dokáže
poskytnout jen osoba kvalifikovaná
v problematice. Je potřeba zvážit
veškerá rizika. Aplikovat správné
právní normy. Kvalitně naformulovat
práva a povinnosti. Je to stejné jako v
profesionálním sportu. Skládáte tým
z juniorů, hráčů se zkušenostmi, ze
specialistů na konkrétní činnosti, z
lídrů, z tahounů. Každý vás stojí jiné
peníze, proto jsou různé sazby pro
advokáty, partnery, asistentky.

úpravou je dvoustránkový právní
vztah mezi klubem a hráčem, který je
u nás zakládaný vzorovou smlouvou.
Jenže ta v mnoha případech nezajistí
to, aby byla konkrétní individuální
práva hráče vymahatelná. To je potíž.

V rámci dohody s hráčskou asociací
máte smluvenou paušální nabídku
služeb. Co obsahuje?
Vymezili jsme v ní zvýhodněnou
hodinovou sazbu pro členy za
právní služby poskytované v rámci
sportovní činnosti. Pro hráče je to
vlastně jako pojištění právní ochrany.
Platí příspěvky do fondu, ze kterého
se pak hradí pomoc.

Jak se tedy v praxi postupuje?
Vždy se uplatňují obecně závazná
pravidla, která mohou být snadno
zneužitelná. Proto je tu hráčská
asociace, která hájí práva hokejistů
obecně. Samozřejmě, že nemůžete
vyhovět všem, ale většině ano.
Zkuste to specifikovat.
Znamená to, že CAIHP bude do

„Když se hráč obrátí na nás, v první řadě
řešíme, jak mu pomoci. Když se hráč
obrátí kamkoliv jinam, bude se nejprve
řešit odměna za služby.“
to je on. Martin Gillar patří ke špičkovým právníkům v zemi a nyní pracuje i pro CAIHP.

hokeje jsem zůstal. V Příbrami jsem
dohrával II. národní ligu, pak ještě
nižší soutěž. Teď už jen s kamarády
chodíme do Letňan a vzpomínáme
na staré časy. Dost ale probíráme i
současná hokejová témata.
Jak dlouho se znáte s Markem
Černoškem?
Asi sedm let. Poznali jsme se v
době, kdy působil ještě ve Spartě.
Od té chvíle se snažím absorbovat
problémy hráčů a aplikovat je na
mé obchodní a právní případy.
Právě při našich častých debatách
vznikla myšlenka založit tady v Česku
organizaci hájící práva hráčů.
Na co se přesně specializujete?
Poskytováním právní služby se
živím už deset let a za tu dobu mám
už zkušenosti s obchodními spory,
akvizicemi, vymáháním pohledávek,
řízením společností... Díky hráčské
asociaci dnes mohu říct, že se vyznám
i ve sportovním právu, i když tenhle
pojem nemá v českém právním
systému oporu. Naší specialitou je
právě porozumět hokejistům a zjistit,
co potřebují.
Jaká jsou tedy v současné době
práva hráčů v České republice?
Sportovní právo u nás bohužel
není nijak konkrétně upraveno,
snad vyjma předpisů Českého svazu
ledního hokeje. Jedinou konkrétní

Zkuste tyto sazby porovnat s
reálným světem. Kolik by hráči
platili, kdyby podobnou službu
vyhledali samostatně?
V poměru ke standardnímu
byznys klientovi jsme na polovičních
sazbách, abychom nenavyšovali
beztak už napnutý rozpočet. Když
se hráč obrátí na nás, v první řadě
řešíme, jak mu pomoci. Když se
hráč obrátí kamkoliv jinam, bude se
nejprve řešit odměna za služby.

Kdo se o vás stará

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

budoucna
primárně
jakousi
legislativní radou pro hokejový svaz
a APK, aby byl hlas hráčů slyšet.
Legislativu má u nás v kanceláři na
starosti JUDr. Staněk, což je člen
Legislativní rady vlády ČR. Asociace
plánuje v rámci legislativního
procesu napadnout právě vzorové
smlouvy a odstupné za volné hráče,
tedy změny v Přestupním řádu ČSLH.
Musíme být slyšet a vidět.
Co asociaci a potažmo jejím
členům nabízíte za služby?
Jako právní zástupce asociace
poskytujeme
kompletní
servis
samotné organizaci, což znamená být
permanentně připravení reagovat
na jakékoliv požadavky. V praxi je to
pět právníků pracujících přímo pro
CAIHP a všechny její členy.

Čím se ti právníci zabývají?
Legislativou, také statutárními
záležitostmi, zastoupením hokejistů-členů při vymáhání pohledávek,
běžnými
denními
záležitostmi
hráčů, zdravotní limitací, přestupy,
záležitostmi týkajícími se rodiny,
obchodních věcí... Jsme připraveni
poskytovat
kompletní
právní
servis. Asociaci a jejím členům jsme
zavázáni pokrýt veškeré potřeby,
které se týkají sportovní činnosti.
Jak budou členové asociace hradit
vaše právní služby?
V běžných záležitostech mají
hráči kredit do části výše zaplacených
příspěvků, což v praxi znamená, že
každý hráč může čerpat kredit, aniž
by musel platit za právní služby ve
svých osobních věcech.

A co následuje po vyčerpání
kreditu?
Nastupuje zvýhodněná sazba od
advokátní kanceláře Legalcom. Právní
záležitosti se řeší podle náročnosti
a priorit. Znamená to, že jsme
připraveni nasadit vždy odborníka na
danou záležitost. Tím, že máme sídlo
v Praze a pobočku v Hradci Králové,
obsáhneme celou republiku. Každou
záležitost evidujeme v systému a
tvoříme elektronický advokátní spis.
Záleží nám hodně na kvalitě námi
poskytovaných služeb.
Kolik stojí vyřešit jeden případ?
V dnešní době se hodnota
kvalitních služeb těžko obhajuje.
V právu to platí obzvlášť. V době
internetových vzorů, tisíců volně
dostupných názorů na cokoli se

·

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.

·

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 spolupracuje 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.

DUBENrady
2014
tipy,
CAIHP
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Hráči by neměli zapomínat na své investice
Pavel Janků se kdysi začal zajímat o finanční zhodnocování. Dnes je se speciálním programem nápomocen členům asociace
TOMÁŠ SLÁVEK

investování nejsou potřeba žádné
závratné částky.

Víte, co je to finanční gramotnost? Jde
o schopnost nakládat s finančními
prostředky. Hráčská asociace chce
svým členům nabídnout možnost
pravidelně investovat, aby měli kam
sáhnout, až skončí s hokejem.
Podobný model funguje v NHL,
ale také ve Švédsku nebo Finsku, kde
se o program zhodnocování peněz
stará bývalý hokejista. V Česku jím je
Pavel Janků, který s investicemi začal
už jako aktivní hráč. „Hledal jsem
možnosti, co s vydělanými penězi,
abych byl co nejlépe připravený na
život po konci kariéry.“
A jak se vám to dařilo?
Dobře, jsem spokojený. Ale ještě
spokojenější bych byl, kdybych tyhle
možnosti objevil daleko dřív. V 90.
letech tady ale bohužel nebyly. Z
vlastní zkušenosti vím, že málokdo z
nás hokejistů myslí na budoucnost,
kdy bývají často dost omezené
možnosti dalšího uplatnění. Navíc
málokdo má štěstí, aby si v zámoří
nebo v KHL vydělal tak obrovské
sumy, aby investování nemusel řešit.
Jde o záležitost, která je v zahraničí

Dá se jen tak pro představu říct,
kolik procent z platu je ideální
dávat stranou?
To je individuální, ale když budu
mluvit obecně, tak by každý hráč
měl investovat aspoň dvacet procent
ze svého platu. Někteří hráči jsou
spořivější a jsou schopní ušetřit víc,
ale tohle je optimální poměr. Pokud
by šlo o menší částky, nebyly by
investice až tak efektivní. A řekněme
si na rovinu: 20 % není suma, která by
se nějak dotkla životního standardu.

K VAŠIM službám. Bývalý sniper Pavel Janků se dnes zajímá o různé možnosti investic.

Zkuste přiblížit, o co přesně jde.
O různé fondy, dividendy nebo
akcie. Nástrojů na efektivní využití
finančních prostředků je víc a pro lidi,
kteří se v této branži nepohybují, se
jedná často o neznámé, ale zároveň
velmi zajímavé záležitosti. Strategií,
jak investovat, je spousta. Záleží na
individuálních požadavcích.

Co byste jim tedy doporučil?
Že čím dřív začnou, tím líp na
tom budou po ukončení kariéry.
Důležitou informací pro ně je, že na

To znamená, jestli je někdo trochu
odvážnější a nebojí se – dejme
tomu – akcií?
To není o odvaze, to slovo bych

prověřená desítkami let, takže se nikdo
nemusí ničeho bát. Nepřicházíme s
ničím novým. Tedy možná tady, ale ve
světě ne. Záleží jen na hráčích.

Nepodceňujte možnosti
vzdělávání, radí expert
TOMÁŠ SLÁVEK
Většina extraligových hráčů musela
kvůli kariéře zanedbat školu, což
může být časem problém. Existuje
však možnost vše dohnat, a to bez
stresu a v pohodlí vlastního domova.
Nabízí ji David Ohnutek a jeho
firma Sedpo, jejíž služby jsou pro
členy asociace zvýhodněné.
„Naše služba je určena speciálně
pro profesionální sportovce, kteří na
vzdělávání nemají dost času,“ říká
Ohnutek, sám bývalý hokejista.
Často se stává, že hráč ukončí
kariéru a má jen základní vzdělání,
s nímž se pak na trhu práce těžko
uplatňuje. Ne každý má totiž štěstí,
že se hokejem zabezpečí nadosmrti
nebo že z něj bude trenér, funkcionář.
Proto je namístě zauvažovat, jak
všem budoucím nepříjemnostem
předejít. „My umíme zprostředkovat
individuální plány, poradenství,
rekvalifikační kurzy, domluvit kvalitní
dálkové studium nebo třeba zařídit
stipendium,“ vyjmenovává Ohnutek s
tím, že hráči volný čas mají, a mohou
ho tak využít k sebevzdělávání.
Většinu hokejistů pochopitelně
zajímají jazyky, už pro případ, že
budou mít zahraniční angažmá. Mezi
nimi nejvíc frčí angličtina, poptávka
začíná být i po ruštině. Sedpo však
nabízí výuku jakékoli další řeči.
Ta je přizpůsobena potřebám
hráče, který nemůže chodit do kurzů
nebo do školy. Proto existují lekce
přes internet, konkrétně přes Skype.
„Hráč si řekne, kdy má čas, a domluví
se hodina. Spousta lidí se té formy
obává, ale je to zbytečné, protože se
přes Skype s učitelem nemusíte ani
vidět. Jen se slyšíte a píšete si, takže
máte interakci v psaném textu.“
Dává-li někdo přednost osobním
schůzkám, bude mu vyhověno,
ovšem studium přes internet má
nezpochybnitelné výhody: je levnější
a člověk neztrácí čas ani energii
případným dojížděním.
Kromě jazyků je mezi hokejisty
největší poptávka po dokončení

středoškolského studia, to znamená
po přípravě na maturitu. „Dodělával
si ji i Jarda Jágr, což by měl být
pro ostatní vzor,“ říká Ohnutek. „A
důležitá je také adaptace do reálného
života, která po skončení kariéry
každého čeká. V takových případech
jsou ideální rekvalifikační kurzy. Po
pravdě: řada hráčů moc neví, co bude
dělat. Proto se jim snažíme pomoct,
aby byl přechod co nejsnazší.“ Sedpo
nabízí i přípravu na přijímací zkoušky
na vysokou školu, ale pro hokejisty
budou zajímavější lekce na ledě
zaměřené na herní dovednosti.
„Při hodině se zaměříme na to, co
daný hráč potřebuje. Útočník může
pilovat třeba práci s pukem, střelbu
nebo powerskating. Trénink nabízím
i v angličtině, díky čemuž hráč
uslyší terminologii, která ho živí při
angažmá v cizině,“ popisuje Ohnutek.
A jako jeden z příkladů z praxe
uvádí dobrou zkušenost z Liberce,
kde nastavil jazykové vzdělávání pro
mladší a starší dorost i juniory.
„Ta skupina pak jela na výměnný
pobyt do Lillehammeru. Kluci byli
adaptovaní na úplně nové prostředí
a ověřili si jazykové znalosti.“

Kdo je David Ohnutek
Do juniorského věku hrál ve Zlíně
(s krátkou přestávkou ve Vsetíně,
kde vybojoval s Karlem Rachůnkem
postup do extraligy). Nakoukl do
áčka jako kapitán juniorů a člen
reprezentací do 19 a 20 let.
V Praze studoval FTVS, poté odjel
do Norska, kde hrál mj. za Oslo.
Fungoval i v Anglii, kde pracoval
a hrál za tým Slough. Mezitím se
vydal také na dráhu trenéra dětí a
mládeže, hrál i v 1. lize za Beroun
a Šumperk. Je vicemistrem světa
v in-line hokeji 2006, jako trenér
vedl juniorský tým České republiky
v roce 2009. Ve stejný rok založil
firmu Sedpo. „Jsem rád, že jsem
navázal spolupráci s Markem
Černoškem a asociací. Konečně u
nás začne pořádně fungovat.“

nerad použil. Jde spíš o to, mít
správné informace a představu, čeho
chci za určitý časový úsek dosáhnout.
Právě na to se dá zvolit strategie.
Říká se, že peníze by se správně
měly rozdělovat rovnoměrně. Že
není rozumné investovat vše do
jednoho produktu. Řídíte se podle
toho a máte dost možností, aby si
hráči mohli vybrat?
Hlavním cílem investování je
diverzifikace, to znamená rozložení
rizika. My se nepouštíme do žádného
hazardu, touto cestou nechceme jít.
Chceme hráčům pouze ukázat veškeré
možnosti od těch nejbezpečnějších
až po ty dynamičtější.
Kdy celý projekt začne fungovat a
co musí hráči udělat, pokud budou
mít o investování zájem?
S Márou Černoškem jsme řešili,
jakou cestou se hráči o téhle možnosti
dozvědí. Jestli uděláme nějakou road
show po týmech, nebo bude stačit,
když dostanou k dispozici telefonní
číslo a e-mail, na kterém mě můžou
nezávazně kontaktovat. Každopádně
jsem jim plně k dispozici už teď. Rád
jim s některými věcmi poradím.
PR článek

Čekají na vás 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.
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 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 olakovič , mobil: 601 388 180, tel. : 955 960 423, e - mail: jan. polakovic@unicreditgroup.c z
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Ton, Vlasák, Irgl… Kde vznikaly přestupy léta?
Pavel Patera, František
Ptáček, Petr Ton, Tomáš
Vlasák a další a další. Na
přestupovém trhu bylo
v létě hodně živo. Mezi
kluby se střídalo jedno
velké jméno za druhým
a opravdové bomby
předsezonních trejdů se
týkaly zkušených borců.

PETR TON

FRANTIŠEK PTÁČEK

MARTIN RÉWAY

RASTISLAV STAŇA

Sparta praha ð Brno

Hradec Králové ð Brno

Gatineau ð Sparta Praha

košice ð Sparta praha

Během 11 sezon se stal
nejúspěšnějším sparťanem
historie co do počtu vstřelených
branek (262) a získaných
bodů (519). Ovšem ani fakt,
že uplynulá sezona byla pro
něj bodově nejúspěšnější (69),
mu po nevydařeném play-off
nezaručil prodloužení smlouvy.
Po dvouměsíčním čekání s ním
nakonec podepsala smlouvu
brněnská Kometa, kde se uvedl
náramně. Hned při své premiéře
vstřelil v přípravě gól. „Nechtěl
jsem, aby lidé hned říkali, že přišel
do týmu nějaký dědeček,“ smál se.

Od sezony 1993/94 až do sezony
2008/09 působil vyjma krátkých
štací ve Slavii a v Karlových Varech
hlavně v pražské Spartě. Po pěti
letech v Budějovicích, respektive
Hradci, se rekordman extraligy v
počtu odehraných zápasů (1140)
stěhuje do brněnské Komety. V
ní se potká s několika bývalými
sparťany, včetně svého někdejšího
parťáka z obrany Jana Hanzlíka.
„V mém případě je to hlavně o
zkušenostech, a to nejen na ledě,“
ví zkušený 39letý obránce, proč
jej vedení moravského klubu
podepsalo.

Po matce je Čech, po tátovi
Slovák. Vychovala ho pražská
Slavia, ale před odchodem do
zámoří naposledy působil ve
Spartě. Po posledním světovém
šampionátu se opět vrací zpět do
extraligy a znovu do Holešovic.
Na devatenáct let toho pražský
rodák zvládl hodně. A rád by toho
stihl ještě víc, vždyť ve Spartě
se o něm mluví coby o nástupci
Petra Tona. „Ale budu muset
makat stejně jako všichni ostatní,“
řekl slovenský šikula po svém
příchodu. Zapamatujte si jeho
jméno: ten talent umí velké věci.

Také nová sparťanská jednička
pochází se Slovenska,
čtyřiatřicetiletý brankář toho má
za sebou dost. Odchovanec Košic
odešel v roce 1998 zkusit štěstí
do zámoří, v NHL ale odchytal
jen pět zápasů. Poté se přes sever
Evropy a KHL vrátil do Košic a nyní
si mistr světa z roku 2002 poprvé
vyzkouší také extraligový hokej v
Česku. „Sparta je klub, co má zvuk,
něco jako když se v Rusku řekne
jméno CSKA Moskva,“ těšila se v
létě do Prahy náhrada za Tomáše
Pöpperleho. Dotáhne tým k
nejvyšším metám?

MICHAL BARINKA

ROSTISLAV KLESLA

ZBYNĚK IRGL

PAVEL PATERA

JIŘÍ TRVAJ

vítkovice ð Sparta praha

Buffalo Sabres ð třinec

Dinamo Minsk ð třinec

Kladno ð olomouc

brno ð olomouc

Třicetiletý urostlý bek vyzkouší
po Českých Budějovicích a
Vítkovicích své třetí extraligové
angažmá. Stokilový pořízek má
za sebou nejen zkušenosti z NHL,
ale i zdravotní trable – to když
mu soupeř před dvanácti lety
hokejkou natrhl slezinu, a o její
polovinu tak přišel. Ani to mu
ale nezabránilo pokračovat v
profesionální kariéře, během které
se stal mimo jiné před čtyřmi lety
mistrem světa. Nyní má být lídrem
defenzivy holešovického celku.
„Mám rád výzvy,“ zní jeho motto
po příchodu do Prahy.

Čtrnáct a dost. To si letos v létě
řekl odchovanec Opavy a zamířil
se 654 odehranými zápasy v
NHL zpět do vlasti. Bylo jasné,
že do třetí nejvyšší soutěže,
kde hraje jeho mateřský klub,
dvaatřicetiletý bek nepůjde.
Juniorský mistr světa z roku 2001
se upsal třineckým Ocelářům, za
které už odehrál osmnáct zápasů
během poslední výluky. „Třinec
měl od začátku obrovský zájem,
byl mezi prvními, kdo mě oslovili.
Rozhodlo i to, že to mám blízko
domů,“ řekl po podpisu smlouvy
nový kapitán mužstva.

Všeobecně se čekalo, že zkušený
forvard zamíří po třech letech v
KHL do „svých“ Vítkovic. Jenže
udělal něco, co si moc lidí v
minulosti netrouflo – podepsal
smlouvu s rivalem z nedalekého
Třince. A to přesto, že mu
ostravský klub podle slov vedení
předložil rekordní hráčskou
smlouvu v historii. „Nebylo to o
penězích, chtěl jsem prostě jenom
zkusit novou výzvu,“ komentoval
následný mediální humbuk
juniorský mistr světa z roku 2000.
První přípravný zápas pak Irgl
odehrál – na ledě Vítkovic.

Po českých kluzištích už se
neprojíždí úspěšnější hokejista.
Tento 42letý člen slavné
kladenské „Blue line“ a budoucí
člen české Síně slávy na stará
kolena změnil působiště v
Kladně a vydal se na další
moravskou štaci. Po Vsetínu,
kde kdysi získal titul, zamířil za
olomouckým nováčkem – tedy
do týmu, který v baráži poslal
Jágrův klub k sestupu. „Chtěl
jsem zůstat v Kladně, to mi ale
smlouvu nenabídlo a já nechtěl
končit,“ řekl hrdina z Nagana a
čtyřnásobný mistr světa.

Tři stříbra a jeden bronz. To je
extraligová bilance čtyřicetiletého
brankáře, který do nejvyšší
české soutěže nakoukl až ve
23 letech. Pokud ale gólmani
stárnou pomaleji, pro Trvaje to
platí dvojnásob. Po pěti letech
v Kometě by nyní měl být tou
pravou jistotou pro brankoviště
nováčka, kde vytvoří dvojici s
talentovaným Tomášem Vošvrdou.
„Strávil jsem v Brně pět let, ale
věděl jsem, že novou smlouvu
nedostanu. S Olomoucí byla
dohoda rychlá,“ má jasno Trvaj.
Fanoušci Olomouce to vítají.

ANTONÍN VAVRDA
Škatulata v extralize. Letošní léto by
se z hlediska velkých přestupů dalo
takto klidně označit. Angažmá měnily
klubové ikony, do ligy se vraceli hráči
světových nebo evropských formátů a
někteří dali přednost novým výzvám.
Kdo nejvíce posiloval?
A kde že se rodily ty nejzajímavější
transfery předsezonního období?
	Rozhodně se nečinily jen „bohaté
kluby“, kádr doplňovali takřka všichni.

PETR KADLEC

TOMÁŠ VLASÁK

RADEK DUDA

MARTIN ŠKOULA

PETR ČÁSLAVA

Slavia praha ð plzeň

plzeň ð slavia praha

plzeň ðkarlovy vary

Bratislava ð liberec

Čeljabinsk ðpardubice

Na konci dubna dostali slávističtí
fanoušci těžký úder. Jejich ikona
a kapitán Petr Kadlec v klubu
nečekaně skončil. Změny adres
Patery nebo Tona byly překvapivé,
ale odchod 37leté ikony z Edenu
do Plzně byl pro některé šokem.
Sešívaní Kadlece vychovali, on
zde strávil devatenáct sezon. Jen
jednou krátce hostoval, a to právě
v Plzni. „Kabině šéfovat nemusím,
musíme se hlavně sehrát, chci
úspěchy,“ zněla Kadlecova
slova po prvním prohraném
přípravném zápase.
Kde? Na ledě pražské Slavie.

Pokud hrál v tomto století Tomáš
Vlasák v extralize, bylo to buď ve
Slavii, nebo v Plzni. Po třech letech
v Edenu, ze kterého odcházel po
hádkách s Vladimírem Růžičkou,
a sedmi na západě Čech si tenhle
39letý šikula zřejmě řekl, že je
třeba skóre vyrovnat, a vrací se
tak zpět do klubu, kde vyrůstal.
A kde by také měl vytvořit silný
ofenzivní tandem s dalším
navrátilcem (definitivně již loni)
Jaroslavem Bednářem. „Plzeň mi
přirostla k srdci,“ neloučil se se
západem Čech trojnásobný
mistr světa lehce.

Výčet prohřešků Radka Dudy
by vydal na samostatný článek.
Pravda ale je, že pokud má nad
sebou trenéra, kterého respektuje,
je tenhle bouřlivák mimo jiné
také výborným hokejistou. V
extralize už se přehoupl přes
500 odehraných zápasů a 360
kanadských bodů. Po konci v Plzni
zůstane pětatřicetiletý útočník na
západě Čech. V Karlových Varech
bude navíc nosit kapitánské
céčko. „Chtěl jsem zkusit zahraničí,
s Vary ale probíhala jednání
skvěle,“ vysvětlil Duda, proč
nakonec zůstal v extralize.

Má stříbro a bronz z mistrovství
světa, zahrál si finále KHL, vyhrál
Stanley Cup. V extralize získal
stříbro. Jenže v dresu Litvínova už
před 19 lety. Nyní se velezkušený
obránce s téměř 800 starty v
NHL vrací definitivně domů,
když podepsal smlouvu pod
Ještědem, kde by měl v kabině
pomoci nahradit Petra Nedvěda,
který ukončil po poslední sezoně
kariéru. „Česká extraliga je
podceňovaná, hraje tu spousta
kvalitních hokejistů. Je na mně,
abych si zvykl a přizpůsobil se,“
řekl po příchodu urostlý bek.

Odchovanec kolínského hokeje
se vrací tam, kde s extraligovým
hokejem začínal. Poctivý bek,
který má tuzemský titul z roku
2005 a světový z roku 2010, už si
řekl, že ruských petrodolarů bylo
dost. A to přesto, že poslední
sezonu dělal v Čerepovci
kapitána. „V Čerepovci to bylo
dobré. Bohužel jsme se ale
pohybovali na spodních příčkách
tabulky, chtěl jsem zase hrát o
špici,“ vysvětlil důvody svého
přestupu do Pardubic. S klubem
svého srdce chce dokráčet až na
vrchol. Výkonnost na to má.

DUBEN 2014
aktivity
CAIHP
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Podpořil jsem
sledge hokej,
řekl Zelenka

ZÁBAVA ZA ÚČELEM POMOCI. Aktivní i bývalí hokejisté se v létě sešli v rámci 2. ročníku Hokej Charity Golf Cupu, kde vybrali peníze pro svého kamaráda na vozíku Tomáše Zelenku.

Nová tradice? Parťáci opět pomáhali
Už druhého golfového šampiona mají mezi
sebou čeští hokejisté. Po loňském premiérovém
vítězství Vladimíra Škody letos na Kunětické Hoře
slavil triumf Pavel Janků. Na mistrovství českých
hokejistů v golfu jde ale především o něco jiného.
O pomoc těm, kteří už hokej hrát nemohou.
Honza Fait
Hokej Charity Golf Cup. Od turnaje z
konce června sice už uplynula řada
týdnů, ale stojí za to si ho připomenout.
Proč? Byl totiž spojen se jménem
Tomáše Zelenky.
Každý už ten příběh zná. Psal se
22. únor 2001, když během čtvrtfinále
play-off první ligy utrpěl zlomeninu
krčního obratle C5. Znamenalo to pro
něho nejen konec s hokejem, ale také
životní zlom.
Organizátoři turnaje v čele s Jiřím
Vykoukalem si letos, už třináct let od

osudové nehody, na svého bývalého
spoluhráče znovu vzpomněli tímto
chvályhodným gestem. A vybrali mezi
sebou šedesát tisíc korun.
Už loni hokejisté na golfu přispívali
ve velkém, když darovali kolem sto
tisíc na pomoc Romanu Bernátovi.
Talentovaný mladík před dvěma lety
přišel po nehodě na kole o nohu.
„Myslím si, že i druhý ročník byl
úspěšný, i když se tentokrát nevybralo
tolik finančních prostředků jako v roce
prvním. Účast ale byla hojná a všichni
aktéři si turnaj pochvalovali,“ zhodnotil
letošní klání Vykoukal.

Ti nejlepší z 2. ročníku
1. Pavel Janků 81
2. Jiří Látal
(v play-off) 82
3. Tomáš Jelínek 82
4. Petr Kořínek 84
Vladimír Škoda 84
6. Jaromír Kverka 85
Lukáš Poživil 85
Petr Sýkora 85
Jaroslav Špaček 85
10. Tomáš Divíšek 86

Ten je šťastný, že nezůstalo pouze
u první akce: „Říká se, že navázat na
úvodní ročník je nejtěžší. My jsme
se s tím ovšem podle mě popasovali
dobře i díky hráčské asociaci, která
nad turnajem převzala záštitu. Vše
proběhlo bez sebemenších problémů.“

Nyní chce tým kolem Jiřího Vykoukala
navázat na již započatou tradici a
pokračovat v charitě. Co nejdříve mají
v plánu oslovovat partnery s ohledem
na příští ročník, jenž bude mít opět za
cíl kromě určení nejlepšího golfisty
mezi českými hokejisty i pomoc těm,
kteří při hokeji přišli k vážnému úrazu.
„Jméno pro příští ročník už v hlavě
mám. Jedná se o jednoho člověka z
hokeje, o kterém vím, že měl těžký úraz.
Nejprve však chci znát i jeho názor,
takže ho oslovím, zda by tuto formu
pomoci uvítal. Až poté to případně
zveřejníme,“ prozradil Vykoukal.
Ten by přitom ještě chtěl letošní
částku, stejně jako v roce minulém,
rozšířit i po skončení turnaje.
„Stejně jako loni letos oslovíme
kluby, tentokrát i za pomoci hráčské
asociace, zda by ještě nějakou částkou
nepřispěly. V minulém roce přispěla
Mladá Boleslav 20 tisíci, Petr Kumstát
deseti a pár jedinců rovněž přispělo
tisícovkou nebo dvěma.“

Sám Tomáš Zelenka se turnaje na
Kunětické Hoře zúčastnil, i když
samozřejmě pouze jako divák: „Golf
miluji a rád se na dobrý golf podívám.
Před úrazem jsem ho hrál v Kanadě.
Po úraze jsem ho jednou zkoušel
na paragolferu, ale vzhledem k mé
vysoké lézi z toho nemám to pravé
potěšení. Jo, kdybych byl paraplegik
a měl ruce v pohodě, tak bych si šel
golf určitě občas zahrát.“
Fakt, že si na něho i po tak dlouhé
době jeho kamarádi z hokejového
prostředí vzpomněli, mu dělal velkou
radost: „Myslím, že to byla iniciativa
Jirky Vykoukala, kterého to napadlo.
Tak jsme se spojili a uskutečnili to.
Jsem samozřejmě velmi rád, ať už
to je spojené s mým jménem, nebo
s jiným, že tato aktivita pomáhá těm,
kteří už hokej nemohou hrát.“
„Pro mě osobně je to znamení,
že hokejová rodina pořád funguje.
Peníze jsem okamžitě věnoval na
podporu sledge hokeje, kde jsou
mnohem potřebnější. Víte, já už jsem
dneska někde jinde, už je to dlouho
a žiji jiný život, ve kterém se o sebe
musím postarat sám,“ prozradil hezké
gesto Tomáš Zelenka.
Jím věnované finanční prostředky
přitom nepoputují na běžný provoz
asociace, ale na Konto Bariéry, kde
má CAIHP zřízený podúčet. Následně
zástupci sledgehokejových klubů
ve spolupráci s Kontem Bariéry
rozhodnou o smysluplném využití
darovaných finančních prostředků.
„Můj úraz už je daleká minulost.
Proběhlo to všemi médii už před
třinácti lety, strašně to utíká. Tehdy
jsem zaznamenal finanční pomoc z
nejrůznějších stran, která mi strašně
pomohla, ale dnes už je to passé
a vše je pouze na mně,“ svěřuje se
Zelenka. „Mně to tehdy pomohlo
se nastartovat a vlastně díky tomu i
přežít počáteční roky, které pro mě
byly hrozně těžké,“ vzpomíná. (haf)
PR článek

Jsme špička. Nabízíme víc než jenom kvalitní hodinky
Kvalitní a značkové hodinky, to je investice,
projev prestiže, osobitého vkusu a také
charakteru vlastníka. „Švýcarské hodinky
zkrátka nejsou pouhým ukazatelem času,
který dnes každý vidí na svém mobilním
telefonu,“ říká se zápalem Zdeněk Kverka,
šéf společnosti Klenotnictví Dušák.

Ulysse Nardin (Maxi Marine Diver) nebo IWC
(Ingenieur, Aquatimer).
Jsou některé švýcarské hodinářské značky
spojeny s nějakým sportem?
Mezi tenisty je populární značka Rado,
ve formuli 1 je to IWC, v aviatice Breitling,
v jachtingu Ulysse Nardin a v motorsportu
Blancpain. Nejvíce aktivní ve světě sportu je
z našeho sortimentu Omega (nejširší nabídku
hodinek a šperků najdete v butiku Omega,
Staroměstské nám. 6, Praha 1). Tato značka
je hlavním partnerem letních i zimních
olympijských her a velmi oblíbené jsou její
speciální limitované edice jako Londýn 2012,
Soči 2014, dále golfová edice, jachting nebo
auto/moto sport.

Proč jste se rozhodli spolupracovat s CAIHP
a jaké benefity od vás mohou její členové
očekávat?
V dnešní době a v našem sortimentu
(švýcarské hodinky a šperky) je konkurenční
nabídka na českém trhu velmi vysoká. Přestože
je Klenotnictví Dušák na trhu více než dvacet
let a jeho zákaznická databáze je dlouhodobě
velmi stabilní, nestačí mít dobrý sortiment,
inzerovat v médiích a čekat v obchodě na
zákazníka. Dnes je to především o navazování
nových kontaktů, oslovování nových cílových
skupin a také o individuálním jednání ohledně
možností spolupráce.
Kdo patří mezi vaše klienty?
Celá řada známých a úspěšných českých
sportovců, a proto jsme využili příležitost a
otevřeli diskusi o spolupráci s CAIHP. Dovoluji
si tvrdit, že po stránce odbornosti, kvality a šíře
nabídky patříme na trhu mezi špičku v oboru
švýcarské hodinařiny. Členům CAIHP bychom
rádi nabídli komplexní servis s individuálním
přístupem, který se zde skládá ze vstupní
odborně informativní části, poprodejního
servisu, jenž zahrnuje i pozvánky na prohlídky

Ukažte charakter. Šéf společnosti Zdeněk Kverka.
hodinářských manufaktur ve Švýcarsku, a v
rámci prodeje samozřejmě ze zvýhodněných
cenových podmínek.
Jaké značky hodinek byste vy osobně
doporučil pro mladé aktivní sportovce?
Breitling a jeho modely Super Avenger a
Breitling for Bentley, Omega (Planet Ocean),

Proč si hodinky kupovat v Česku, a ne v
zahraničí? A proč právě zde, v Klenotnictví
Dušák nebo v butiku Omega?
S námi zažijete více – výběr a koupě
švýcarských hodinek by měly být „cesta“ – od
snu, příběhu a vztahu ke krásné, dokonalé
věci, kterou budete mít rád. Není to o rychlé
a výhodné koupi někde na letišti v zahraničí.
My o své klienty pečujeme. Mnozí k nám
chodí pravidelně na kávu, popovídat si, co je
nového a zajímavého. Jednoho dne jejich „sen
uzraje“ a oni přijdou s vášní koupit si kvalitní
hodinky. My jsme těmito stroji fascinováni
a tuto vášeň předáváme našim zákazníkům.
To je naše dlouhodobé poslání rodinné firmy
Klenotnictví Dušák.

Jak si vybrat ten správný model, velikost,
materiál, funkce?
Dnešním hlavním trendem jsou švýcarské
mechanické manufakturní stroje ve velkých
sportovních pouzdrech. Nicméně naprosto
každý člověk má svůj osobitý vkus a výběr je
zcela závislý na komplexu mnoha atributů.
Proto si výběr švýcarských hodinek žádá čas.
Jak je to se záruční dobou u jednotlivých
značek a modelů?
Záruční doba podléhá zákonným normám
– standardně se jedná o dvouletou záruku.
Řada značek našeho sortimentu nabízí za
dodržení daných podmínek (např. povinné
servisní kontroly) prodlouženou záruku, což
platí zvláště u vlastních manufakturních
strojů. Příkladem je značka Omega a její model
Planet Ocean se zárukou na čtyři roky nebo
Breitling s modelem B1 a se zárukou na 5 let.
Co když si koupím hodinky v zahraničí
a budu je potom chtít jako člen CAIHP
servisovat u vás?
Samozřejmě, není problém. Tento benefit
je jedním z bodů spolupráce s CAIHP.

o nás
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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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