
Hodně štěstí,
zlatí hoši. A díky

Úvodní slovo bych ten-
tokrát rád věnoval „zla-
tým hochům“ českého 
hokeje. Těm, kteří letos 
nebo v  uplynulém roce 
ukončili svoji bohatou 
kariéru. Těm, kteří při-

nesli úspěch a slávu nejen sobě a české re-
prezentaci, ale i domácím klubům, v nichž 
všichni z této silné a úspěšné generace pů-
sobili. A kde se rozhodli strávit své poslední 
hráčské roky, abychom si jich mohli – my 
všichni – náležitě užít.
 Pevně věřím, že ještě dlouhou dobu 
budou působit jako ikony pro mladé nastu-
pující generace hokejistů všech věkových 
kategorií. Vzorů, které v  poslední době ak-
tivní kariéru končily, rozhodně není málo. 
Martin Straka, Petr Nedvěd, Václav Varaďa, 
Radek Bonk, Jiří Šlégr, Petr Čajánek, Tomáš 
Vlasák, Michal Broš. Naposledy Pavel Pate-
ra a nejspíš i Martin Ručinský, jenž své roz-
hodnutí ještě nepotvrdil. Ať už někdo z nich 
bude ještě pokračovat, či nikoliv, už teď jsou 
legendami našeho národního sportu. 
 Každá profese – a nezáleží, na jaké od-
větví je zaměřena – potřebuje nové vzory.  
A všichni z  těchto hráčů jimi zcela nepo-
chybně nejenže byli a jsou, ale také ještě 
dlouho budou. Někteří se stali majiteli klu-
bů, jiní jejich manažery nebo trenéry. Další 
zase mají své osobní plány a vize. Každý 
z nich však v našich myslích zůstává zapsán 
coby velikán světového hokeje, vychován 
malou zemí uprostřed Evropy. Važme si jich, 
protože nikdy nevíme, kdy (a zda) se podob-
ná generace zase narodí.
 I hvězdy, kterým patří tyto řádky, jistě 
měly v mládí svoje vlastní idoly, jež je vedly 
a motivovaly k dosažení svého cíle – vyrůst 
v úspěšného profesionálního hokejistu 
a dobývat svůj vysněný svět. A teď se stávají 
následovníky svých vlastních vzorů pro hrá-
če, kteří mají všechno teprve před sebou.
 Přeji všem těm slavným jménům, která 
své úspěšné kariéry v  posledních týdnech, 
měsících či letech ukončila, aby vykročila 
do nové životní etapy co nejúspěšněji a pro-
vázela je dávka potřebného štěstí. 
 Vím, že budou hokej milovat i nadále. 
Z dějin jejich rukopis už nikdy nezmizí. Bylo 
mi ctí je osobně poznat a – ať už po jejich 
boku, nebo proti nim – si v jejich společnosti 
tu nejlepší hru na světě zahrát.  

 Marek Černošek
 předseda České asociace hokejistů
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Úvodní slovo

VÍTĚZSLAV ČERMÁK

V českém hokejovém hnutí se rozhořel 
spor. Tuhý spor. Mezi Českým svazem 
ledního hokeje a hráčskou asociací. 

Ještě donedávna se oba subjekty 
snažily najít společnou cestu, jenže 
ta dlouho nikam nevedla. CAIHP leží 
v  žaludku především to, že svazové 
vedení přehlíží stávající problémy.

Odlišné názory navíc už vyústily 
v  mediální přestřelku, do které se 
například zapojil i doktor Luděk Bukač. 
Trenérská ikona rozvířila vody jako 
první, když se veřejně vrátila ke známé 
kauze kolem Vladimíra Růžičky, jenž je 
vyšetřován z možného přijetí úplatku.

„Tady rozhodně nejde o ojedinělý 
případ. Tady vládne korupce, trenéři se 
nechovají férově, rodiče se nechovají 
férově,“ nechal se slyšet uznávaný 
hokejový profesor. „Výsledkem je, že 
ve 20 letech máme drzé nespokojené 
fracky, kteří jsou zklamaní z  toho, že 
se jim nepovedlo dosáhnout něčeho,  
o čem v  dětství snili. Dokud 
nezměníme uvažování, že sport jde 
ruku v ruce s výchovou, nezmění se to.“

Výkonný výbor hráčské asociace 
pak pověřil svého předsedu Marka 
Černoška k vlastnímu prohlášení.

Jeho obsah je už veřejně známý, 
převzala ho spousta médií. Dostupný 
je i na webových stránkách CAIHP. 
Mimo jiné je v  něm svaz vyzýván, 
aby se konečně začalo jednat ve věci 
systému přestupního a registračního 
řádu, v  němž se stále řeší ožehavé 
téma přestupních tabulek.

„To tiskové prohlášení vedlo jen 
k  tomu, aby se o tom začalo mluvit,“ 
vysvětluje šéf hráčského sdružení 
Marek Černošek. „Je to náš hlavní cíl, 
o který už nějakou dobu usilujeme,  
a byli bychom velmi rádi, kdyby se ho 
podařilo prosadit.“

Mrzí ho několik věcí...

Pokračování na straně 2

Studená válka v létě
Hráčská asociace se pustila do boje se svazem. Snaží se prosadit změny a má podporu veřejnosti
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„Měl jsem to štěstí vyhrát úplně všechno, ale 
neměl jsem titul s Litvínovem a odjakživa jsem si 
ho přál. Řadím ho hned na druhé místo za Nagano.“ 

Jiří Šlégr 
litvínovský veterán a člen světově uznávaného Triple Gold Clubu  

za vítězství na olympijských hrách, mistrovství světa a ve Stanley Cupu

PODPORA LITVÍNOVU Z CELÉ ZEMĚ
Na historicky první titul čekali předlouhých 56 let. Letos 
se konečně dočkali. Úžasný byl nejen způsob, jakým 
litvínovští hokejisté dokráčeli na trůn, ale také divácká 
mánie, která se kolem finále strhla. Titul sympatickému 
klubu totiž přála většina fanouškovské obce. I proto, že 
Litvínov v minulosti vychovával hráče „zlaté generace“ 
a do NHL odsud vzešla spousta slavných jmen. Na sever 
Čech putovaly gratulace ze všech koutů republiky. Jeden 
fanoušek z Českých Budějovic dokonce zaplatil hráčům 
letadlo, aby měli poslední cestu do Třince co nejpohodlnější. Zafungovalo to.

VÍTĚZSTVÍ SRDCE A ZASLOUŽENÝ TITUL
Jiné mužstvo ani vybrat nejde, Litvínov si vysněný pohár 
bezpochyby zasloužil. Od začátku roku prohrál včetně 
play off pouhých devět zápasů, přitom se mu říkalo tým 
„plesové sezony“. Bylo obdivuhodné, s jakou lehkostí 
procházel vyřazovací fází, byť měl řadu hráčů bez 
zkušeností. Ale mladí odchovanci hráli v reprezentační 
formě a excelentní brankář se stal nejvýraznější postavou 
play off. V něm si připsal čtyři nuly a hned šestkrát za svá 
záda pustil jen jediný gól. Litvínov – ten věčně ofenzivní 
tým – měl najednou pevně vyztuženou obranu. Titul byl vítězstvím srdce.

IRGLŮV TRIUMF NAD VÁŽNOU NEMOCÍ
Na podzim mu lékaři objevili nádor na ledvině a on 
kvůli vážné nemoci musel přerušit sezonu. Hned poté 
Zbyněk Irgl podstoupil operaci, při níž mu byl napadený 
orgán odstraněn. Jenže třinecký forvard se myšlenky 
na návrat nevzdal. Za tři měsíce byl zpátky na ledě. Psal 
se 4. duben, když poprvé naskočil do zápasu – v pátém 
utkání semifinálové série se Spartou, které hned rozhodl 
v samostatných nájezdech. Dohrál i zbytek náročného 
play off, jen s jednou ledvinou. Však fanoušci v Třinci už 
s předstihem rozvinuli výstižný transparent s jeho číslem 24: „Vítěze už známe.“  

Studená válka. Sdružení 
hráčů se pře se svazem

Pokračování ze strany 1

Třeba to, že během loňského roku 
vznikla Hráčská komise, která měla 
fungovat jako jakási spojka mezi hráči 
a hokejovým svazem. V počáteční fázi 
se opravdu konala pravidelná jednání 
mezi zástupci na obou stranách, ale 
poslední setkání proběhlo naposledy 
v lednu.

„Od té doby nic. Ze strany svazu 
jsem viděl jen nezájem, nikdo nemá 
čas,“ popisuje Černošek. „Jestli jsem 
z toho otrávený? Těžko říct. Záleží, zda 
se to někam posune a začne se konat.“

Když při příležitosti mistrovství 
světa přijeli do Prahy zástupci švédské 
i finské asociace, prý vůbec nechápali, 
co tabulkové odstupné znamená. Pro 
českou stranu to byl další důležitý 
impuls, že by se závažný problém měl 
začít řešit. 

A kromě něj třeba i nevýhodná 
hráčská smlouva, další z  bodů, který 
chce CAIHP v českém hokeji prosadit. 
Třeba ve Skandinávii či v zámořské 
NHL je zcela běžnou součástí tamních 

poměrů. A – na rozdíl od těch českých 
– vůči oběma stranám fér.

Jenže vztahy mezi asociací a ČSLH 
jsou nyní na bodu mrazu. Dokonce se 

ze svazového sídla na Harfě ozývala 
varování soudního charakteru. 

„Přitom chceme změnu systému, 
která není cílena proti klubům nebo 
svazu. Jen bychom rádi, aby u nás 
měla výchova dětí smysl. Zkrátka aby 
stávající systém vyhovoval dnešní 

době,“ vysvětluje Jiří Vykoukal, další 
člen výkonného výboru.

Černošek cítí: „Svým prohlášením 
jsme teď píchli do vosího hnízda.“ 
Pravda, svaz se proti němu okamžitě 
ohradil. „Čekal jsem nějakou reakci, 
ovšem právní výhrůžky jsem nečekal. 
Nejsem si jist, jestli by to vyřešilo daný 
problém, který jsme tu pojmenovali.“

Současný stav připomíná docela 
výrazně studenou válku. Co se týče 
právního arsenálu, stojí proti sobě dvě 
supertěžké váhy. 

Dosavadní i budoucí jednání by 
mohla být narušena třeba rovněž 
proto, že CAIHP není jediná, jež svoji 
nespokojenost vyslovila. Podporu má 
v  řadách nejen hráčů, ale i bývalých 
hokejových osobností a rodičů dětí.

S kritikou přišla i přes riziko, že by 
veškerá dosavadní vyšlapaná cesta 
mohla vyjít vniveč. „Bude záležet na 
svazu, jak se k tomu postaví, my s ním 
vyjednávat chceme,“ tvrdí Černošek. 

Jenže svaz se zatím kromě změn 
podmínek hostování k ničemu jinému 
neodhodlal. A to je příliš málo.

„Svým prohlášením 
jsme píchli do vosího 

hnízda. Čekal jsem reakci, 
ale právní výhrůžky ne. 
Nejsem si jist, jestli by 

to vyřešilo daný 
problém, který jsme 
tady pojmenovali.“
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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.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

www.unicreditshop.cz

 

U konto
Náš účet vám 
bude zdarma 
sloužit 10 let. 
Stačí si měsíčně posílat příjem 
ve výši alespoň 12 000 Kč.

Čekat věrné služby od svého 
mazlíčka není řešení.

TOMÁŠ VLASÁK
 

● věk: 40 let
● proč zlatý hoch: zlato z MS 
(1999, 2000, 2001)
● poslední klub: Slavia Praha
● pozice: útočník

Po barážovém sestupu Slavie 
ukončil v slzách aktivní hokejovou 
kariéru. A brzy nato už seděl 
v kanceláři Plzně. S Martinem 
Strakou podepsal kontrakt ve 
funkci sportovního manažera. 
„Martin je můj kamarád, tu 
nabídku jsem nemohl odmítnout,“ 
nechal se slyšet. Jeho hlavní 
náplní je tvoření „A“ týmu, 
objíždění zápasů a vytipování 
případných posil. Zároveň bude 
pomáhat také v práci s mládeží.

JIŘÍ ŠLÉGR 

PETR ČAJÁNEK 

● věk: 39 let
● proč zlatý hoch: zlato z MS 
(2000, 2001 a 2005)
● poslední klub: Zlín
● pozice: útočník

S kariérou se chtěl rozloučit už 
v minulém roce, nakonec ho 
přemluvili, aby ještě rok vydržel. 
Nakonec s týmem vybojoval 
přímý postup do play off. Bylo 
jasné, že tentokrát už odchod do 
hokejového důchodu oddalovat 
nebude. Zatím si dopřává hlavně 
odpočinek. „Mám malého syna, 
který se učí bruslit, takže myslím, 
že se kolem zlínského hokeje 
budu motat i nadále,“ nastínil.

PAVEL PATERA 

● věk: 43 let
● proč zlatý hoch: zlato z OH 
(1998), zlato z MS (΄96, ΄99, ΄00, ΄01)
● poslední klub: Olomouc
● pozice: útočník

Před rokem sestoupil s Kladnem 
a letos mu hrozilo to samé v 
Olomouci. Další zklamání ovšem 
zkušený veterán už nedopustil. 
Jenže Olomouc s ním ukončila 
spolupráci, a tak dlouho zvažoval 
nabídku od prvoligového Ústí nad 
Labem. Nakonec se rozhodl pro 
ukončení úspěšné kariéry.  „Byl 
jsem daleko od rodiny a teď bych 
se chtěl už věnovat především jí,“ 
vysvětlil nedávno svůj verdikt.

Kdo letos ze zlatých hochů definitivně skončil

● věk: 44 let
● proč zlatý hoch: zlato z OH 
(1998), zlato z MS (2005)
● poslední klub: Litvínov
● pozice: obránce

Bolest zad překonával už jen kvůli 
jedné věci – mistrovskému titulu 
pro Litvínov. Dočkal se ho a hned 
poté s aktivním hokejem skončil. 
V severočeském klubu ale zůstává 
jako šéf jeho představenstva. 
„Chci se zaměřit zejména na další 
sportovní rozvoj klubu,“ prohlásil. 
Primárně zodpovědný bude 
za vztahy s klíčovými partnery 
klubu, komunikaci s veřejností a 
sportovní management. Zůstane 
také jedním z asistentů trenéra.

Mladí nesmyslně utrácejí. tady by šetřit neměli
Po aktivní kariéře se dal Tomáš Vlasák na manažerskou cestu. Hráčskou asociaci ale podporuje i v roli plzeňského funkcionáře

VÍTĚZSLAV ČERMÁK

Když vznikala hráčská asociace, byl 
Tomáš Vlasák mezi prvními, kteří 
přesvědčovali ostatní, aby projektu 
věřili. „Protože ve všech hokejových 
zemích už tohle funguje,“ vysvětluje. 

Teď paradoxně stojí na pomyslné 
druhé straně barikády, když v  Plzni 
pracuje jako sportovní manažer. Tím 
se stal po letošní sezoně ve Slavii, po 
jejímž sestupu ukončil kariéru.

I tak tvrdí: „Nemám s tím problém, 
protože vím, že je hráčské zastoupení 
v našem hokeji potřeba.“

Trojnásobný mistr světa si dobře 
pamatuje, jak mladším spoluhráčům 
líčil význam CAIHP. „Peníze, které do ní 
dávají, nejsou veliké ve srovnání s tím, 
co vše pro ně může udělat. My starší 
už to málokdy využijeme. Ale pro ty 
mladé je to velká služba.“

Patří do zlaté generace z  ročníků 
70. let, která na mezinárodní úrovni 
sbírala samé úspěchy. Sám poznal 
význam asociace během angažmá ve 
Švédsku a Finsku, i když se do žádných 
sporů ve Skandinávii nikdy nedostal. 

„Ale dobře si pamatuju, jak to byl 
rovnocenný partner při jednání se 
svazem a dalšími stranami. Funguje to 
tam už léta a má to bohatou tradici.“

V Česku? 
Oceňuje přístup Marka Černoška. 

„Chápu, že byli hráči nedůvěřiví, 
ale myslím, že Mára musel každého za 
rok a půl přesvědčit. Odvedl kus práce, 
sehnal spoustu partnerů. Skončil kvůli 
tomu i s  hokejem a věnuje se nové 
funkci naplno. Byl to další krok, kterým 
mě jen utvrdil, že mu můžu věřit.“

Dnes už bývalý útočník Plzně 
či Slavie o sobě tvrdí, že nebyl příliš 
rozhazovačný. O to víc ho prý občas 
udivuje přístup některých hokejistů. 

„Viděl jsem, za co všechno jsou 
schopni utrácet peníze. Netvrdím, že 
my v minulosti žádné kraviny nedělali. 
Ale někdy mě to překvapilo.“

Přínos asociace si podle něj musí 
uvědomit hráčská obec jako celek. 

„Mladší generace je už tak trochu 
jiná, než jsme byli my. Taková míň 
zodpovědná. Jde jen o to, aby všichni 
pochopili, že tu nevzniklo něco proti 
nim. Ale že je to něco, co vždy bude na 
jejich straně, dostanou-li se do potíží,“ 
dodává Vlasák.

Sám je prý ochoten zapojit se do 
diskuze, bude-li potřeba. „Vím, že už 
nejsem hráč. Ale je to jen o tom hledat 
mezi oběma stranami kompromisy, 
aby byli spokojeni všichni,“ říká. 

A připomíná třeba přes rok starý 
spor Tomáše Divíška s Chomutovem, 
který pomohla vyřešit právě CAIHP. 
„Je to další důkaz, že je za ní vidět kus 
práce,“ uzavírá Tomáš Vlasák. 

nová práce? Málokdy dostanu telefon od ucha
S kariérou se loučil v slzách, i proto, jak 
pražská Slavia dopadla v  baráži. „Ale 
nechtěl jsem přijít o nabídku, kterou 
mi dal Martin Straka,“ tvrdí 40letý 
Tomáš Vlasák s odstupem času. 

Co jste zatím v nové práci poznal?
Že je hodně o papírování. Časově 

to bude velmi náročné, to už není tak, 
že si odtrénujete a odehrajete zápas  
a pak máte volno. Teď dám málokdy 
od ucha telefon. Pořád se něco řeší.

Je spolupráce s Martinem Strakou v 
managementu podobná té na ledě?

Je to trochu něco jiného. Přijdou 
asi dny, kdy se budeme bavit o hráčích 
a na určité věci budeme mít jiný názor, 
ale to podle mě není na škodu.

Co tedy říkáte na to, že hráči zlaté 
generace hrají tak dlouho?

Je neskutečné, že Martin Ručinský 
nebo Jarda Jágr hrají stále na takové 
úrovni. Já když začínal s hokejem, v té 

době byl hráč považován za starého 
ve 32 letech. Nikdy mě nenapadlo, že 
si kariéru prodloužím až do čtyřicítky.

Přitom hokej je stále náročnější. 
Není to paradox?

Myslím, že to je tou generací 70. 
let. Vyrůstali jsme v komunismu a hráli 
jen hokej, v té době pro nás nic jiného 
nebylo. Do ciziny se šlo dostat takhle. 
Dnes mladí vědí, že když to nevyjde, 
mají jiné možnosti. My je neměli. (cze)

MANAŽER. Tomáš Vlasák se sžívá s novou funkcí vedle Martina Straky. Tedy toho, po jehož boku dosáhl na titul.     Foto: HC Škoda Plzeň

zlatá generace
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Zlý sen? Realita. Hodně nepříjemná 
situace potkala zhruba dvě stovky 
hokejistů ze švédské Elitserien. A mezi 
nimi i jednoho Čecha a tři Slováky. 

Jejich jména se však vzhledem 
k probíhajícímu šetření policie stále 
nemohou zveřejnit.

Všichni do jednoho se stali obětí 
podvodu s platebními kartami, který 
má na svědomí organizovaná skupina 
z Balkánu. Škoda se vyšplhala do řádu 
několika milionů eur.

Věřte či ne, ale tohle se v dnešní 
době opravdu ještě může stát. 
Rafinovaní podvodníci si nechali ve 
vybraných bankách vystavit kreditní 
karty na jména hráčů, protože se 
dostali k veškerým jejich kontaktním 

údajům přes švédský sociální systém.
Jak je tohle vůbec možné?

„Šéf švédské hráčské asociace říkal, 
že je to u nich celkem jednoduché. 
Doteď tam totiž neměli s podobnými 
případy žádné zkušenosti a problémy. 
Ve Švédsku je zkrátka v téhle oblasti 
nízká kriminalita, a tak to moc neřešili,“ 
popisuje Marek Černošek, pro změnu 
šéf České asociace hokejistů.

Jenže když toho najednou využila 
organizovaná skupina z Balkánu, 
nastalo haló a všichni jsou v pozoru. 
Je to šok a obrovské překvapení.

A to hlavně pro samotné hráče, 
kteří musí vysvětlovat a dokazovat, že 
si žádné platební karty nevyřizovali, 
a tím pádem nejsou zodpovědní za 

způsobenou škodu. Celou situaci 
ještě více znepříjemňuje fakt, že podle 
zákonů jde vlastně o úvěrový podvod.

Aby se vše co nejrychleji vyřešilo, 
CAIHP svým kolegům ze Švédska 
urychleně poskytla součinnost, když 
pomáhala kontaktovat zmiňovanou 
čtveřici hokejistů z Česka a Slovenska, 
z nichž někteří už v Elitserien nehrají  
a navíc nebyli součástí tamní asociace.

Momentálně probíhá celá série 
jednání a výslechů u policie, vyčísluje 
se přesná suma škody, ale brzy by 
mělo být snad všechno vyřešeno. 

Kriminalisté prý už jsou na stopě 
skutečným pachatelům, kteří by měli 
být brzy dopadeni a obviněni. 

Pro hráče to bude úleva.                    (tos)

Balkánský gang si vyšlápl na hráče Hráčské asociace severských velmocí

FINSKO

· název: SJRY/FHPA (Finnish 
Hockey Players´ Association)

· rok založení: 1973

· web: www.sjry.fi

· pozdrav z domova: 
„Díky za vaši pohostinnost během 
mistrovství světa. Byla s vámi 
skutečně velká zábava. Zůstaneme 
s vámi nadále v kontaktu. Ještě 
jednou díky a opatrujte se.“

ŠVÉDSKO

· název: SICO (Swedish Ice Hockey 
Players´ Association)

· rok založení: 1977

· web: www.sico.nu

· pozdrav z domova:
„Moc vám děkujeme za skvělé 
setkání a večeři v Praze, bylo to 
úžasné. Doufáme, že do budoucna 
můžeme naši spolupráci ještě 
rozšířit, nejlépe už letos. Mějte se.“

jste normální? Hosty šokovaly české poměry
Česká asociace jedná se Švédy i Finy a chce hráčům vyjednat výhodnější pojistky. Spolupracovat mají i v dalších tématech 

TOMÁŠ SLÁVEK

Vedení České asociace hokejistů 
mělo během mistrovství světa v Praze  
a Ostravě premiérovou schůzku se 
svými kolegy ze Švédska a další kolo 
jednání proběhlo i s Finy. 

Hlavní body programu? Propojení 
všech tří organizací, aby se mohly 
vzájemně podporovat v řadě bodů 
týkajících se pomoci hokejistům.

Jedním ze zásadních témat 
týkajících se hráčů z Česka je pojištění. 
Samotní hokejisté dobře vědí, že  
v dnešní době není vůbec jednoduché 
uzavřít kvalitní pojistku. 

Jsou neúměrně drahé a často 
navíc mívají dost ořezané plnění.

„A proto jim chceme v této věci co 
nejvíce pomoct,“ říká předseda CAIHP 
Marek Černošek.

Příklad: pokud chce mít hráč 
slušné pojištění na úraz, musí platit 
kolem osmi tisíc korun měsíčně. Ale 
ani taková částka mu nezaručí, že 
dostane zaplaceno při drobnějším 
zranění – na tyto případy musí platit 
ještě dražší pojistku. 

Anebo má ve své smlouvě řadu 
výjimek. V praxi to znamená, že pokud 
měl hráč v minulosti zraněné například 
koleno, pojišťovna si dá dopředu 
podmínku, že při opětovném zranění 
kolena nebude plnit své závazky. Když 
jde pak o hokejistu, který během své 
kariéry prodělal více zranění, nechce 
ho pojistit vůbec.

„Hokejisté nebo sportovci vůbec 
jsou pro pojišťovny obecně rizikovou 
skupinou, která se jim moc nevyplatí,“ 
říká Marek Černošek. CAIHP se právě 
proto snaží rozšířit obzor v zahraničí. 

Třeba ve Švédsku je totiž běžné, že 
pojistka platí i na zraněné části těla.

„Snažíme se spojit se zástupci 
severských pojišťoven a zjistit, jestli 
by vůbec měli zájem pojistit českého 
hokejistu. To znamená, jestli budou 
ochotní jít do zahraničí a zda je možné 
propojit pojištění s našimi partnery. 
Nejde totiž o pojišťovny běžné na 
českém trhu, jsou to skandinávské 
společnosti,“ vysvětluje Černošek.

A také dodává: „Případný kontrakt 
by přinášel i další výhody: pokud by 
hráč musel třeba pro zranění skončit  
s hokejem, dostane balík odstupného.“

Jednání s představiteli švédské 
hráčské asociace SICO se však týkalo i 
právní ochrany hráčů – tedy propojení 
právního zastoupení s Českem a také 
s Finy, s nimiž na toto téma proběhlo 
jednání už dříve. To se týká například 
situací, kdy budou hráči přecházet 

z jedné ligy do druhé a byli by 
automaticky členy místní asociace,  
a tím pádem by byli pořád chráněni.

„Samozřejmě jsme to řešili i na 
nové schůzce při mistrovství. Mimo to 
jsme se například rozhodli bojkovat 
WAIPU, organizaci World Association 
of Icehockey Players Unions, v níž byly 
sdružené všechny evropské asociace. 
Bavili jsme se o tom, jak bychom 
mohli fungovat samostatně.“

Švédy dost zajímalo, jak asociace 
funguje v České republice, jak platí 
hráči, jak je nastavena spolupráce se 
svazem a kluby, když tu hráči nejsou 
zaměstnanci, ale osoby samostatně 
výdělečně činné, a tedy i v mnohem 
složitější situaci.

„Obecně měli malou představu, jak 
to tu funguje. Proto byli dost vyvalení, 
když se pak dozvěděli o tabulkových 
hodnotách. Vůbec nechápali, jak je 
tohle vůbec možné, nerozuměli, co to 
je. Systém tabulkového odstupného 
vůbec neznali.“

S podobnými reakcemi se vedení 
CAIHP setkalo také u kolegů z Finska, 
kteří se hodně podivovali tomu, jak je 
možné, že hráči po prvním přestupu  
a nad 23 let jsou vázáni tabulkami.

„Švédové nám říkali, jestli jsme 
normální, že jsme tu založili asociaci, 
když nemáme oporu v zákonu a když 
nemáme zaručené, že se s námi musí 
někdo bavit. Říkali, že jsme naprostí 
blázni, když jsme do toho šli,“ popisuje 
s úsměvem Černošek.

Vůli v  boji o prosazování změn 
v  českém hokeji mu to však nevzalo. 
Naopak, Česká asociace hokejistů se 
bude snažit na vedení českého hokeje 
ještě více tlačit a vyjednávat s ním.

„Byli dost vyvalení, když 
se dozvěděli o nějakých 
tabulkových hodnotách. 
Vůbec nechápali, jak je 

tohle možné, nerozuměli, 
co to vlastně znamená.“

TROJLÍSTEK. SJRY, SICO a CAIHP. Fotopásek webových stránek všech tří hráčských asociací má deklarovat jednotu, soudržnost a vzájemnou spolupráci. Ostatně všechny tři strany na tom také se zájmem pracují.             Foto: archiv

SETKÁNÍ. Marek Černošek a výkonný výbor České asociace hokejistů navázali s finskou stranou přátelské vztahy.        Foto: CAIHP
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rozhovor

Byl to osud, že jsem se rozhodl ještě vydržet

VÍTĚZSLAV ČERMÁK

Právě máte za sebou jednu 
z nejkrásnějších sezon své kariéry. 
Jak si to teď užíváte?

Hlavně odpočívám. Pořád si lížu 
rány z play off, prakticky nic nedělám, 
jen jsem chodil na mistrovství světa 
a občas se prošel po golfovém hřišti. 
Ale tenhle titul si budu užívat ještě 
hodně dlouho. Vlastně tomu pořád 
nemůžu úplně uvěřit.

Však jste o tom dlouhé roky snil. 
Takhle nějak ty vaše sny vypadaly?

Asi ano. Ale když to pak člověk 
prožije na vlastní kůži… Prostě se to 
nedá popsat, to si musíte zažít. Stejně 
jako vítězství na olympiádě nebo 
na mistrovství světa, protože jinak 
těžko pochopíte, co vám chci říct. 
Pro mě byl ten pohár dlouhodobým 
snem, v Litvínově jsme po tom toužili 
spoustu let a hodněkrát se o tom 
bavili. Jenže se to nikdy nepovedlo.

Až nyní…
Vyrůstali tu skvělí hráči, ale dlouho 

jsme byli roztroušení po světě, hrávali 
jsme v  jiných ligách. Vzpomínám si, 
jak jsme se s  ostatními kluky vraceli 
z NHL a moc chtěli pro Litvínov titul. 
Vždyť já poslední roky hrál už jenom 
pro tohle. Čekali jsme na to 56 let. 

I nyní z vás cítím dojetí.
Ten klub, fanoušci si tenhle úspěch 

zaslouží. I hráči. Měli jsme úžasnou 
partu, jádro kádru bylo litvínovské, 
což byla jedna z důležitých věcí. Jsem 
rád za všechny, i za sebe, protože jsem 
to zažil na sklonku své kariéry v bodě, 
kdy všechno pomalu končí.  Je to pro 
mě obrovská satisfakce za to, že jsem 
tak dlouho vydržel hrát. 

Věříte v osud?
Nevěřím v boha. V osud ano.

Nemyslíte, že se to tak mělo stát? 
Že to bylo předurčeno? Chybělo 
přece málo, abyste před uplynulou 
sezonou ukončil kariéru.

Přesně tak a několikrát jsem si 
na to vzpomněl. Loňské léto jsem 
nechtěl hrát, neměl jsem žádný drajv, 
neměl jsem v  sobě nic. Pamatuju na 
přípravný zápas v Mladé Boleslavi, jak 
jsem si sám pro sebe říkal: Proboha, co 
já tady vůbec dělám? Ani jsem neměl 
myšlenky na hokej a byl rozhodnutý, 
že po návratu domů skončím. Byl 
jsem blízko ukončení kariéry.

Co se ve vás zlomilo?
Ten nejhlavnější důvod, proč jsem 

to ještě vůbec zkusil, byli oba naši 
trenéři. Ne že by mě přemlouvali, ale 
naznačili mi, že by byli rádi, kdybych 
ještě rok vydržel. K  Radimu Rulíkovi  
a Miloši Hořavovi chovám obrovský 
respekt, tak jsem na to kývnul, ale pak 
jsem prožíval to, co už jsem popsal. Po 
utkání v Boleslavi za mnou přišel Jirka 
Šlégr a řekl mi, ať to ještě týden zkusím. 
Pak se to během pár dnů začalo lepšit, 
navíc sezona se blížila a mně přišlo 
nefér říct najednou trenérům, že do 
toho nejdu. Hecnul jsem se. Řekl jsem 
si, že je to už naposled. Že do toho 
dám sto procent. 

Když už známe, jak to dopadlo, 
dovedete si teď vůbec představit, 

že byste se rozhodl opačně? Prostě 
byste to všechno nezažil?

Nikdy na tu sezonu nezapomenu. 
Nikdy. A nejen proto, že jsme vyhráli, 
ale i proto, jak probíhala. Vždyť nám se 
smáli, že jsme tým plesové sezony, ale 
my už tentokrát neměli jediný výkyv a 
dvakrát po sobě jsme prohráli pouze 
jednou. Z  posledních 23 ligových 
utkání jsme včetně play off prohráli 
jenom pět. Dodnes tomu nerozumím. 
Prostě nechápu.

Proč tedy všechno tak neuvěřitelně 
klapalo? Litvínov už před sezonou 
rozhodně k favoritům nepatřil.

Jenže víte co? Já v  tom mužstvu 
viděl potenciál už o rok dřív, když 
jsme ani nepostoupili do play off. 
Pravda, netušil jsem, že je až takový, 
ale tým postupně nabíral grády. Měl 
dobré střelce, už dva roky nejlepšího 
gólmana v extralize, za čímž si pevně 
stojím, měl vlastní odchovance a ne 
žádné žoldáky. A taky měl skvělou 
trenérskou dvojici. Co Miloš udělal 
s  naší obranou, to klobouk dolů, já 
ještě neviděl člověka, který by dokázal 
tak extrémně zapracovat na obraně. 
To oni byli hlavními strůjci.

Přitom podle jmen jste rozhodně 
neměli ten nejsilnější kádr.

V minulosti jsme měli lepší týmy, 
ale jména titul nevyhrávají. Tady byla 
důležitá parta. Týmový duch, Francík 
(Pavel Francouz – pozn. red.) v  bráně  
a ještě jeden zlomový bod.

Jaký?
Že se k nám vrátil Kuba Petružálek. 

Bohužel se to stalo za nešťastných 
okolností (opustil KHL po náhlé smrti 
své přítelkyně – pozn. red.), ale on 
byl tím posledním článkem do naší 
mozaiky. S  ním jsme najednou měli 
dvě úderné lajny, on byl ten rozdílový 
hráč. Jeho nám taky přihrál osud. 

Nemrazí vás?
Z čeho?

Že jste o to všechno mohl přijít.
Chybělo málo a nemusel jsem  

u toho být, ale z  toho mě nemrazí. 
Mě spíš mrazí, když si vzpomenu, 
jak ta sezona od začátku probíhala. 
Podívejte se teď zpětně, jaký jsme 
předváděli atraktivní hokej. My od 
Vánoc až do finálové série neprohráli 
doma, to je fakt něco neskutečného. 
Udělali jsme z haly nedobytnou tvrz. 
A lidé v Litvínově se vyloženě bavili.

Jak je to možné tak najednou?
Samotnému mi to hlava stále ještě 

nebere. Ale tenhle tým se podařilo 
udržet pohromadě a hlavně – začalo 
se v  něm projevovat spousta kluků. 
Oni zápas od zápasu rostli.

Například?
Vrátil se Kubát, ten tu dřív scházel 

– pro nás neocenitelný hráč. Měl jsem 
možnost sledovat Pavlíka s Pavelkou a 

bylo neuvěřitelné, jak se posunuli – ti 
by si zasloužili i nároďák. Přišel zpátky 
Jánský, který nehrál na Spartě a u nás 
získal znovu chuť do hokeje. Smekám 
před všemi, celý tým měl kvalitu herní 
i osobní. Celý tým si to zaslouženě 
uhrál. Žádná náhoda. Žádné štěstí.

Dobře pamatuji výluku 2004/2005. 
Už tam jste spolu s  Jiřím Šlégrem  
a Robertem Reichlem novinářům 
vyprávěli o svém velkém snu…

Byla stávka, přijeli jsme z  NHL. 
Neměli jsme špatné mužstvo, ale 
nedopadlo to ani tehdy, ani potom. Já 
už hrál za Litvínov jen kvůli jednomu: 
chtěl jsem klubu něco vrátit a pokusit 
se vyhrát pohár.  Pro nic jiného jsem 
už hokejově nežil, body a ocenění mi 
byly jedno. Myslím, že v tomhle můžu 
mluvit i za Jirku. Po tom titulu toužila 
spousta kluků a generace před námi. 
A nikomu to nevyšlo, až nám.

Když už jste zmínil Jiřího Šlégra, 
hned se mi vybaví slavná dojemná 
fotografie, kde se v  slzách dojetí 
objímáte společně s  ním i s  vaším 
otcem.

Byli jsme naměkko. Táta to strašně 
prožíval, na hokej v  Litvínově chodí 
padesát let. A nejen on. Kluky v kotli 
znám od svých sedmnácti, máme 
neskutečné fanoušky. Když přijedete 
z Třince v sedm hodin ráno a vidíte, jak 
na vás před zimákem čekají davy… 
Bylo to úžasné.

Jak vám bylo po pátém utkání, kde 
vás dělily vteřiny a centimetry od 
titulu?

Co vám budu povídat, tam jsme 
inkasovali půl minuty před koncem, 
pak dali gól-negól a nakonec prohráli 
v  nájezdech. V  disciplíně, ve které 
jsme byli dobří. Nebudu lhát, nebylo 
nám nejlíp, ale takhle to asi mělo 
být. Na druhou stranu – my měli tak 
nezkušené mužstvo, a přitom jsme 

byli psychicky odolní. Hodili jsme ten 
zápas za hlavu a šli dál.

Jenže doma jste pak ztratili druhý 
mečbol…

Jo. Chtěli jsme to ukončit doma, ale 
viděl jsem, jak nás to svazuje. Nakonec 
to byl náš nejhorší zápas v  play off  
a navíc se nám zranilo několik hráčů. 
Jenže najednou jako by z nás po tom 
utkání spadla nervozita. Když jsme 
potom přijeli k  sedmému zápasu do 
Třince, vyloženě jsem v  kabině cítil, 
že to dáme. Že tentokrát už nám to 
nemůže utéct.

Připomíná mi to určitou paralelu 
s  finálovou sérií v  roce 2013 mezi 
Zlínem a Plzní. Také sedmý zápas 
na soupeřově ledě, také veterán 
Martin Straka, kterému to všichni 
přáli. Také byli od titulu pár vteřin  
a domácí vyrovnali. A také nakonec 
na vytoužený titul dosáhli.

Pravda, má to taky svou určitou 
identitu. Tomu Stráčovi to tehdy přála 
celá republika. Ta situace, kdy jejich 
bek férově přiznal, že tečoval puk, 
vhazovalo se před brankou Plzně a 
najednou přišlo vyrovnání... Ale já na 
tyhle věci věřím. Věřím, že je to osud. 
Že když něco ukradnete, tak si to život 
vezme zpátky a vrátí se vám jen to 
špatné. Myslím, že v  sedmém utkání 
nám už nikdo nevěřil, ale my vnitřně 
věděli, že neprohrajeme. Nevěřil jsem 
tomu. Nepřipouštěl jsem si to.

Litvínovu přála téměř celá země…
Po finále jsem se toho dozvídal víc  

a víc. Bylo to neuvěřitelné, krásné. Já 
byl v šoku, když jdu po Praze a lidi mě 
zastavují, jak nám titul přáli. Vůbec je 
neznám. Zastavují mě třeba dámy, 
které hokej jinak vůbec nesledují. 
Všem bych chtěl za to strašně moc 
poděkovat, opravdu si toho vážím. 

Vyhrál jste olympiádu v  Naganu, 

tři tituly mistra světa. Prožíváte 
s  přibývajícím věkem litvínovský 
triumf jinak než jiné úspěchy?

Takhle: Nagano se nedá srovnat 
s ničím, to je dodnes takový národní 
milník. Ale i to mistrovství světa je 
nesrovnatelná věc. Tam hrajete za 
národ, v  extralize za klub, kde jsem 
vyrůstal a naučil se hokej. Kouzlo je 
v  tom, že zatímco na těch turnajích 
rozhoduje čtrnáct dnů, tady je to 
celosezonní práce, dřina od letní 
přípravy až po poslední zápas. Proto 
je to tak cenné. Pro celý Litvínov.

Kolik vám přišlo gratulací?
Strašně moc. Postupně jsem na ně 

odpovídal celý první týden, protože 
najednou se to nedalo. Člověk si 
přitom vzpomene na lidi, se kterými 
v Litvínově vyrůstal, protože těch, kteří 
mají na titulu zásluhu, je strašně moc. 
Myslel jsem na kamarády z hokeje, na 
pana Černého, který nás vedl s tátou 
v žáčkách. Na hráče před námi včetně 
třeba Jordanise Karagavrilidise, který 
si nás v áčku bral pod ochranná křídla, 
když jsme byli sedmnáctiletí bažanti.

O Ivanu Hlinkovi nemluvě, že?
Jeho fotku jsme v sezoně měli 

vylepenou v  kabině a dívali se na ni 
pokaždé, když jsme šli na led. On je 
s  námi pořád. Pro mě a další kluky, 
kteří jsme ho zažili, už to nebyl ani 
trenér, spíš takový druhý táta. Nevím, 
jak ho vnímají mladí kluci, kteří ho 
osobně nepoznali, ale já mám k němu 
obří respekt dodnes.

Může Litvínov udržet svou laťku  
i v příští sezoně? Většinu mužstva 
udrží, ale o brankáře už přišel.

Právě. To se ukáže. Francík odchází, 
což je citelná ztráta, ale zase to bude 
šance pro jiné. Ovšem nahradit ho 
bude asi nemožné. A i když věřím, že 
trenéři kocovinu nedopustí, určitě nás 
čeká těžká sezona.

Říkáte nás… Má to být nápověda  
k otázce, zda si konec kariéry 
přece jen ještě nerozmyslíte?

Už jsem řekl, že tahle sezona byla 
na 99 procent mou poslední. Nejsem 
typ člověka, který věci křičí jen tak do 
světa. Ale nechci dělat žádná náhlá 
rozhodnutí, takže uvidíme. 

Kvůli zranění jste nakonec přišel 
o světový šampionát. Je radost 
z litvínovského titulu silnější?

Ten šampionát mě mrzí, protože 
jsem se na něj fakt těšil a atmosféra 
byla neskutečná. Ale skousával bych 
to daleko hůř, kdybych mistrovství 
světa nikdy nevyhrál a tahle sezona 
nedopadla tak, jak dopadla. 

Takže?
Takhle jsem v  pohodě, protože 

letos byl pro mě prioritou Litvínov. Byl 
mi dán titul a sebrána reprezentace. 
Je to něco za něco, ale já to tak beru.

Lidé ho zastavovali v pražských ulicích a gratulovali 
mu k titulu. I několik týdnů po litvínovských 
oslavách. V zemi by se snad nenašel člověk, jenž 
by mu ho nepřál. „Byl jsem šokovaný, když jsem 
se dozvídal, jakou jsme měli ve finále podporu,“ 
přiznává Martin Ručinský. Na individuální trofeje si 
nepotrpí, ale ta letošní mu udělala radost. Vyhrál 
anketu Hokejista sezony, o níž poprvé hlasovali za 
dohledu CAIHP samotní hráči. „Moc si toho vážím.“

BUDE JEŠTĚ POKRAČOVAT? Martin Ručinský je sice přesvědčený, že nastal čas pověsit 
hokejovou výstroj na hřebík, ale definitivně se ještě nerozhodl.         Foto: Martin Sidorjak

Hokejista sezony

Jak skončilo hlasování hráčů 
1. Martin Ručinský
2. Pavel Francouz
3. Viktor Hübl

Komu dal hlas Martin Ručinský
Jaroslav Hlinka

„Ivan? Jeho fotku 
jsme v sezoně měli 
vylepenou v kabině 

a dívali se na ni 
pokaždé, když jsme 

šli na led. On je 
s námi pořád.“

„Nikdy na tu sezonu 
nezapomenu. Dodnes 

tomu nerozmumí.  
Prostě nechápu.“
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VÍTĚZSLAV ČERMÁK

Běžně jim trofej trvá vyrobit zhruba 
dva měsíce. Na tuhle měli necelé tři 
týdny. „Ale my ten adrenalin máme 
rádi, možná balancujeme na hraně  
a sázíme na první dobrou, jenže o to 
víc se to pak vydaří,“ tvrdí Ladislav 
Eberl. Na sobě má sáčko z  betonu – 
čtete dobře, z betonu.

Seznamte se, studio Gravelli. 
Partička nadšenců, kteří se dali 

dohromady a před třemi roky založili 
perspektivní společnost. Dnes už 
jsou přesvědčeni, že tehdy udělali 
moc dobře. Pomalu a jistě prorážejí 
do světa, a dokonce už vlastní jeden 
cenný patent. 

Ale nejdřív proč je o nich vůbec 
řeč. Takže hezky postupně…

Gravelli dostalo nelehký a důležitý 
úkol: navrhnout a vyrobit novou cenu 
pro Hokejistu sezony. Háček byl v tom, 
že zadání dostalo na poslední chvíli  
a muselo rychle konat. „Byla to výzva,“ 
přiznává druhý ze zakladatelů firmy  
a její jednatel Jiří Peters. 

„V průběhu výroby jsme dostali 
jméno, pro koho ta trofej je. Přiznám 
se, že Martin Ručinský je pro mě 
jednou z  největších ikon českého 
hokeje, takže to mělo osobní význam,“ 
dodává. Také od vítěze dubnové 
ankety, v níž hlasovali sami hráči české 
extraligy, dostali v  Gravelli upřímnou 
pochvalu. „Je nádhera, co se vám 
povedlo,“ gratuloval jim Ručinský.

Opravdový betonový skvost… 
Tady jsou míry: 16 kg váhy, 55 cm 
výšky. Když Hokejista sezony pozvedl 
v  náruči svou cenu, měl co dělat, 
aby ji s  bolavými zády chvíli udržel. 

Opravdu nic lehkého. Aby také ne, 
když jen betonový podstavec poháru 
zabírá dvě třetiny jeho celku, což byl 
záměr designéra Tomáše Vacka. 

Větší potenciál než v oceli

Ale Gravelli určitě není jen výrobcem 
originálních trofejí. Především je pak 
specialistou na beton – a z  betonu 
jsou jeho lidé schopni tvořit, na co si 
jen vzpomenete. Doslova.

Designový nábytek v domácnosti 
nebo na zahradu, mimo jiné dokonce 
i z  průhledného betonu. Betonové 
šperky, prsteny, náušnice, manžetové 
knoflíky. Módní betonové doplňky 
k  oděvům či rovnou betonová trička  
a zmiňované sako. To, které měl na 
sobě Ladislav Eberl, stálo 70 tisíc. 

„Můžete ho denně prát a stejně se 
nezničí,“ mrkne. „Lidé, kteří to viděli, 

jsou z  toho nadšení. Koukají na to 
s úžasem a mají radost.“

Pravda, není to nejlevnější věc, 
ale jste-li výstřední a ochotni připlatit 
za originál, máte téměř stoprocentní 
jistotu, že si někde ve společnosti 
rychle řeknete o pozornost.

„Protože na světě není moc firem, 
které by se v  tomto oboru snažily 
excelovat. Ovšem my se o to usilovně 
snažíme,“ říká Peters. 

„Velké betonárky s  ohromnými 
objemy dělají třeba zámkové dlažby. 
My se však zaměřili na velmi úzký 
segment a z tohoto materiálu chceme 
dostat maximum. Někdo může beton 
vnímat jako nudný, jenže on má 
v sobě obrovský potenciál.“

Výrobu lze vidět i naživo

V  betonu Gravelli vidí trend příštích 

let. Příštích desítek let, ne-li stovek. 
„Protože může stále posouvat 
hranice,“ jsou přesvědčeni majitelé 
firmy. Ve svém oboru se považují za 
jeho průkopníky. I proto, že vlastní 
světový patent na průhledné tvárnice 
v  originálním podání, které přenášejí 
světlo. Na výrobní linku reinvestují 
podstatnou část svého výdělku.

Jejich roční obrat se už loni 
pohyboval kolem tří milionů, nyní 
očekávají výrazný nárůst. I proto, že 
se o nich dozvídá klientela, která má 
o jejich vize zájem. 

Tým přitom mají zatím poměrně 
skromný, jeho jádro tvoří zhruba 
deset lidí. Ale lidí na svém místě. 
Jiří Peters se s  Ladislavem Eberlem 
seznámili během vysoké školy na 
jednom castingu. První beton přímo 
studoval, druhý chtěl být zubařem. 

„Já byl hodně technicky zaměřený 
a Láďa na to měl takový nestranný 
pohled,“ vypráví Peters. „Já jsem zase 
ze zubařiny věděl, že když se něco 
umí skvěle obrousit do absolutního 
detailu, jsou pak lidé ochotni za to 
zaplatit,“ směje se Eberl. 

Studio Gravelli je unikátní ještě 
v něčem. Svou výrobnu má u pražské 
Harfy a kdykoliv do ní mohou zavítat 
návštěvníci, které zajímá, jak se krásné 
kousky vyrábějí od původního návrhu 
až do finální podoby. 

„Ne všude tohle můžete vidět 
a přesvědčit se, že jde o ruční práci. 
Ale naši zákazníci i potenciální klienti 
jsou samozřejmě zváni,“ láká Peters. 
Možná si pak rozmyslíte také vy, zda si 
nějaký ten kousek neobjednat. 

Ať už to bude cokoliv, určitě to 
bude „cool“. To Gravelli umí.

Kouzelníci s betonem nadchli i vítěze
Studio Gravelli, výrobce nádherné trofeje, vyrábí na zakázku věci, o kterých se vám ani nezdálo

ONI. Vedle držitele trofeje stojí Ladislav Eberl (vlevo) a Jiří Peters.                Foto: Karel Švec

Jak vznikala trofej

„Snažil jsem 
se vžít do role 
samotného 
hokejisty. Být 
nejlepší bývá 
dřina, tvrdá 
práce. A přesně 
takový je beton 

– nekompromisní, tvrdý a osobitý 
materiál každým coulem. Další, 
pro mě zcela fascinující věcí je 
led a struktura. Tu na poháru 
reprezentuje vrchní část tvořená 
z lepeného skla. Energie hokejisty 
se do ledu vepisuje autentickými 
zářezy bruslí. Každý je originálem, 
otiskem jedinečnosti, proto jsou 
tyto zářezy i ve skle a vytvářejí 
pomyslný vrchol, to, kde chce 
stanout každý. Na onom vrcholu 
je puk, který přece dává celé hře 
smysl. Právě tahle věc rozhoduje  
o tom, kdo vyhraje zápas.“

Tomáš Vacek, designér trofeje

Co ještě vyrábějí

www.gravelli.com
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TOMÁŠ SLÁVEK

Mluví se o tom už delší dobu: český 
hokej musí zapojit své zlaté hochy z 
přelomu tisíciletí do výchovy mladých 
hráčů. „Ale nejde jen o slavné kluky, 
pomoct může každý bývalý hokejista,“ 
říká svazový šéftrenér Slavomír Lener.

Řada hráčů o té možnosti vlastně 
ani neví, ale existuje a může vyřešit 
jejich starosti s tím, co budou dělat po 
skončení aktivní kariéry.

Jaké existují varianty? 
První se nabízí trenérská činnost, 

Lener kvůli tomu přišel s návrhem na 
novou trenérskou licenci pro bývalé 
hokejisty. Ti by díky tomu měli oproti 
ostatním výhody: nemuseli by splnit 
veškeré podmínky, protože by se 
zohlednila jejich dlouholetá praxe.

Šanci však mají i ti, které trénování 
až tolik netáhne. „Vypomáhat jde třeba 
na skill kempech, kde bývalí hráči 
předávají své zkušenosti a ukazují 
techniku přihrávek, střelby, bruslení  
a tak dále. Tady jde spíš o jednorázovou 
výpomoc,“ popisuje Lener.

Prodloužená ruka k hráčům

Možností je spousta, třeba bývalý 
útočník Luboš Rob se zapojil jako 
kustod u reprezentační sedmnáctky, 
další si mohou udělat masérský kurz 
nebo kurz fyzioterapie. Lener zmiňuje 
ještě jednu zajímavost: „Jsou hráči, 
kteří mají organizační schopnosti, a ty 
se snažíme využívat jako manažery.“

U zmiňované sedmnáctky působí 
například Jiří Lála, u „18“ byl Milan 
Hnilička a u „16“ bude ve stejné pozici 
nově Martin Hosták. „Něco dokázali 
jako hráči a jsou schopni zvládnout 
manažerské vyřizování. Když potom 

jedou s mužstvem na nějakou akci, 
mohou jít s hráči i na led.“

I názor hráčské asociace byl svazu 
prospěšný v tom, jak zjednodušit 
agendu. Tak, aby hráči pochopili, že 
stát se trenérem není tak složité. 

„Nějaké vědomosti musí získat, 
ale už to nebude o dvouletém sezení 
na vysokých školách,“ říká Marek 
Černošek, šéf CAIHP. Ta oceňuje, že 
svaz na tento projekt vyčlenil peníze 
z  přerozdělování dotací, s  jejichž 
pomocí chce trenéry platit. 

A tak se rozhodla stát se v tomto 
směru prodlouženou rukou a pomoct 

hráčům v  blízkosti jejich bydliště 
začleněním do trenérských struktur. 
„Ptali jsme se třeba, jakým způsobem 
dát hráčům, kteří chtějí být trenéry, 
najevo, že vystudovat trenérství je 
přirozená věc. A ne že někdo bude 
dlouho studovat,“ naráží Černošek 
na stále přísné podmínky pro získání 
trenérských licencí „A“ a „B“.

On sám také pomáhá uspořádat 
trenérský seminář v  Prostějově, kde 
s  rodinou žije. Podíl asociace na tom 
všem není zásadní, ovšem v žádném 
případě ne zanedbatelný.

Obzvlášť pro potenciální zájemce, 

kteří dosud netušili, co pro to udělat. 
Například k  tomu, aby trénovali děti 
se základní trenérskou licencí „C“, jim 
stačí víkendový kurz v blízkosti jejich 
bydliště. Poté mohou zjišťovat, zda by 
je role kouče v mládeži vůbec bavila. 

„Jsem přesvědčen, že to drtivá 
většina hráčů ani nevěděla,“ dodává 
Černošek. „Proto jsme nabídli svazu, že 
ty informace mezi kluky dostaneme. 
Nehledě na to, že k nim máme blíž.“

Přednášejí experti i z NHL

Svaz rozjíždí také status regionálního 
trenéra. Jde asi o dvacítku specialistů, 

kteří jezdí po klubech v celé republice 
a ukazují nové trendy v trénování.

Lener si od zapojení bývalých 
vrcholových hráčů slibuje především 
zajímavou kombinaci trenérů, kteří 
vystudovali fakultu tělesné výchovy, 
takže mají erudované znalosti,  
s praktickými vědomostmi borců. Ti 
mohou čerpat z vlastních bohatých 
zkušeností z ledu.

„Podporuji to a snažím se pro 
trenérskou i další činnost získat co 
nejvíc bývalých hokejistů. Řádově se 
už zapojily desítky kluků, takže zájem 
je veliký a já jen dodám, že dveře mají 
otevřené všichni. Pro každého nějaký 
prostor na uplatnění najdeme,“ tvrdí 
Lener, který si v téhle oblasti vzal tak 
trochu inspiraci i ze zahraničí.

„Hlavně v praktické realizaci toho, 
jak hráče zapojit. V náplni školení 
máme sami velkou tradici už z dob 
profesora Kostky a teď na to jenom 
navazujeme. Sám jsem rok pracoval 
v Hockey Canada, vím, jak to funguje 
ve Švédsku, a proto se snažíme na 
přednášky a semináře zvát zahraniční 
lektory a špičkové odborníky.“

Jen pro představu: šlo i o trenéry 
ze zámořské NHL jako Claude Julien či 
Dave King, nebo ze švédské Elitserien. 
Dále přednášeli psychologové nebo 
skauti. Český hokej se snaží také využít 
toho, že pod záštitou olympijského 
výboru vznikla trenérská unie, takže 
má díky tomu snadnější přístup  
k novým informacím.

Pro končící hokejisty je to skvělá 
příležitost, jak se prosadit v budoucnu. 
A využívat ji mohou i ti mladší, kteří 
chtějí mít náskok a myslí dopředu. 

Najít uplatnění po konci kariéry 
někdy nebývá zrovna nejjednodušší.

Co po kariéře? trenéři, manažeři nebo kustodi
Český hokej se snaží využít zkušeností vysloužilých hráčů. A z jejich iniciativy jim prostřednictvím CAIHP vyhledává nové možnosti

ŘADA MOŽNOSTÍ. Slavomír Lener tvrdí, že se snaží uplatnit co nejvíce bývalých hráčů do nových činností.      Foto: Robin Drahoňovský

Jak snadno získat základní trenérskou licenci

Startem letošního roku byly zjednodušeny podmínky licence pro profesionální 
hokejisty, kteří mohou získat takzvanou Licenci C hráč. Tento typ umožňuje 
okamžité zapojení vrcholového hráče jako trenéra do trenérské práce. Podmínkou 
získání je odehrání nejméně 200 mistrovských utkání v nejvyšší domácí seniorské 
soutěži nebo v nejvyšších seniorských soutěžích zemí účastnících se v době 
odehrání příslušných utkání MS nejvyšší výkonnostní skupiny seniorů.

Tato licence je udělena po předložení následujících dokladů:

· žádosti o udělení licence včetně potvrzení o splnění podmínky uvedené v čl. 
V odst. 1 směrnice vydané ředitelem extraligy seniorů

· vyplněného a podepsaného „Souhlasu s evidencí osobních údajů včetně 
rodného čísla“

· aktuální fotografie pasového formátu v případě, že trenér není v centrální 
evidenci trenérů ČSLH

· dokladu o zaplacení stanoveného finančního poplatku za vystavení této licence 
(aktuálně 200 Kč)

Platnost licence trvá vždy do 31. prosince roku, v němž uplynou čtyři roky od 
data jejího udělení. Pro její získání je třeba obracet se přímo na ředitele extraligy 
Josefa Řezníčka (reznicek@czehockey.cz), který v tomto směru do všeho vstupuje 
jako první potvrzením penza odehraných zápasů.

Udělení trenérských licencí se řídí Vnitřní směrnicí Českého svazu ledního hokeje 
z. s. č. 67 upravující trenérské licence, která je kompletně ke stažení na stránkách 
www.cslh.cz v sekci TRENÉŘI a podsekci TRENÉRSKÉ LICENCE.

příručky jsou k ničemu. trenér 
musí do práce zapojit srdce

„Ano, v českém hokeji máme školené 
trenéry, kteří dostávají různé příručky, 
co mají jak dělat. Jenže ty mohou 
odložit, jsou jim totiž k ničemu. Musí 
zapojit srdce, být od rána na stadionu 
jako dříve tátové všech těch slavných 
kluků. Pracovat s dětmi, vést je, ukázat 
jim blízkost a asistovat jim… 

Morální vlastnosti trenérů kdysi se 
s  těmi dnešními nedají vůbec, vůbec 
srovnávat. Na mě trenér třeba nikdy 
nezakřičel. Ti dnešní jenom poroučejí, 
chovají se mnohdy arogantně, někdy i 
hulvátsky. Trenéři by měli být průvodci 
mládím, aby děti na mládí vzpomínaly 
jako my. To však zdaleka nemáme. 

Vlastně nemáme děti, které by 
zajímal sport, ale je to všechno jenom 
naše chyba. A víte proč? Protože jim 
přece nenabízíme to, co potřebují – 
tedy výchovu prožitkem. 

Dnešní děti musí trénování i hokej 
jako takový především bavit. Jenže to 
se bohužel vůbec neděje. A nebude, 
dokud se nic zásadně nezmění.“

PhDr. Luděk Bukač, 
legenda a trenérský pedagog

Jak to vidím já
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Hrdel o právním sporu: Chtěl jsem i ukázat cestu ostatním

letní příprava

RYCHLOPALBA. Brankář Marek Schwarz chytá puky do jednoho místa. Pukomet jich během minuty vystřelí spoustu.            Foto: CAIHP

VÍTĚZSLAV ČERMÁK

Netradiční trénink si zkusil i proto, že 
ještě neví, kde bude vlastně hrát. A tak 
se zatím připravuje individuálně. „Hrát 
ještě chci, ale v cizině, než dcera začne 
chodit do školy,“ říká letos 30letý 
Zbyněk Hrdel. Minulou sezonu začínal 
v  Maďarsku. Pak přestoupil do třetí 
německé ligy.

Jeho jméno ovšem zaznělo i ve 
spojení s něčím jiným. Není to zase tak 
dlouho, co se dostal do sporu s tehdy 
sestupujícím prvoligovým Berounem, 
který útočníkovi dlužil peníze. „V téhle 
kauze mi hráčská asociace opravdu 
moc pomohla,“ děkuje Hrdel.

Jak na tu nepříjemnou událost 
s odstupem času vzpomínáte?

Byl jsem hlavně rád, že se za mě 
někdo postavil. S trenérem Novákem 
jsme právě využili možnosti asociace, 
protože s  Markem jsem dřív hrával  
a znám ho osobně. Požádal jsem ho  
i jeho právníky o pomoc a šel do toho. 

Ale pomohl mi i svaz, který uznal, že 
jsem v právu. Dal jsem to na arbitráž, 
vyhrál jsem civilní soud. Sice peníze 
ještě nemám, ale aspoň se to řeší.

Nebál jste se jít do právního sporu?
Chtěl jsem to taky z  důvodu, že 

protíže s placením se v českém hokeji 
objevují, alespoň v některých týmech. 
A to není dobře. I proto tady asociace 
vznikla, chtěl jsem ostatním ukázat, 
aby se do toho taky nebáli jít, pokud 
jsou v  podobné situaci. Ale záleží na 
každém, jak se k tomu postaví.

Takže jste byl s  hráčskou asociací 
v zádech klidnější?

Bylo to pro mě lehčí. Než abych si 
hledal nějakého právníka, nabídl mi 
Mára Černošek právní servis, protože 
jsem členem. Hned jsem toho využil, 
věděl jsem, že má dobré právníky  
a ve sportovním právu jsou výborní. 
Neváhal jsem a kauzu jsem jim předal.

Ale pak jste šel do ciziny. Zůstáváte 

vlastně stále členem, třebaže jste se 
rozhodl odejít pryč?

Vím, že to členství bylo první rok 
zdarma, což byl i můj případ. Ale teď 
jsem neaktivní člen, protože jsem 
celou sezonu působil venku. Pokud 
bych se zase vrátil do Česka, členství 
by se mi zase rozběhlo a jako každý 
bych znovu platil poplatky.

Asi je to i určitý impuls pro hráče, 
že? Vědí, že se tady za ně má kdo 
postavit. Že tu nejsou sami…

Určitě. Jako každý projekt má své 
zastánce a odpůrce, ale na asociaci 
jsem slyšel dost pozitivních ohlasů. 
Rozhodně je to krok kupředu. Už to 
tady mělo být dávno. Mára si to vzal 
pod sebe a snaží se pomáhat. Co jsem 
tak slyšel, bojuje i proti přestupním 
tabulkám, což je taky dobře. 

Takže jsou podle vás dnes povinné 
členské příspěvky dobrou investicí?

Jasně, když se pak dostanete do 
potíží, můžete toho využít a míň se 
stresovat. Hráčská asociace ale není 
jen o právních službách, jsou tady  
i další členské výhody a benefity. Když 
jsem dříve působil v  Americe a byl 
pod kontraktem s Tampou, viděl jsem, 
jak je tam činnost NHLPA naprosto 
běžnou věcí. Oni objížděli jednotlivé 
týmy, pořádali mítinky. Pro mě osobně 
to žádná novinka není, ale je skutečně 
důležité, že to v Česku vzniklo.

Kde byl poslední rok

„Byl jsem měsíc v Maďarsku, pak 
přišla nabídka jít do Německa. 
Byl jsem tam maximálně spokojený. 

Možná je pro někoho Maďarsko 
exotickou hokejovou destinací, 
ale já byl překvapený, jak se tam 
o cizince starali. Kdybych to měl 
k něčemu přirovnat, tamní liga 
se úrovní pohybovala zhruba na 
rozhraní naší první a druhé. 

V Německu to bylo zase něco 
jiného. Na zápasy třetí ligy je tam 
atmosféra jako v první. Chodily 
plné stadiony, tisíce fanoušků 
v dresech na sobě. To jsem 
nezažil ani v naší první lize, takže 
motivace tam byla skvělá. 

Proto bych rád ještě jednu dvě 
sezony venku strávil, než skončím.“ 

VÍTĚZSLAV ČERMÁK

Povyjel z  branky, vysunul si masku 
k  čelu a zhluboka vydechoval. „Když 
máš vyrážečku před sebou, vyrážíš 
puky snadno do stran,“ ukazuje mu 
někdejší gólman Petr Přikryl. Marek 
Schwarz jenom pokyvuje a sleduje 
koučovy náznaky mezi třemi tyčemi. 

Opodál zase hučí trenažer na 
bruslení, kde kmitá Zbyněk Hrdel. Pot 
z něj jenom lije.

Liberecký brankář Bílých Tygrů a 
útočník nyní bez angažmá se nedávno 
sešli v Praze, kde je skryto hokejové 
tréninkové zázemí. Zatím ne tak velké 
jako v  klubech NHL, ale moderními 
technologiemi se zámoří vyrovná.

„Když jsem to viděl v osmnácti 
poprvé, zíral jsem na to s  otevřenou 
pusou,“ vzpomíná Hrdel na juniorské 
časy strávené v  Americe. „Jasně, tam 
to jede ve velkém, ale je fajn, že se 
tyhle věci dostávají i k nám do Česka.“

Pro hokejisty jsou tyto pomůcky 
ideální především na letní období, 
kdy absolvují přípravu na suchu. Třeba 
na bruslařském pásu, který se nazývá 
skate-mill, poznáte i řadu nedostatků, 
třebaže hokej hrajete spoustu let.

„Nejenže se tady učí děti základy 
bruslení, ale je to záběr i pro dospělé,“ 
vypráví obsluha tréninkového centra. 
„To mohu potvrdit,“ přikyvuje Hrdel. 
„Navíc tu máte čas uvědomit si detaily 
techniky bruslení. Člověk si tu dává 
pozor na jakýkoliv krok.“

Skate-mill vypadá jako široký 
běžecký pás, který je však vyroben 
pro hokejové bruslení. Před vámi 
je zábradlí, za které se nejistý hráč 
může držet. Jistí ho lano připoutané 

k  zádům, které ho udrží ve vzduchu 
v případě, že nechtěně ztratí balanc. 

I to se stává. Ale ostřílení borci tu 
dokáží udělat obrat a vmžiku bruslit 
pozpátku. Jezdícímu pásu jde nastavit 
sklon, abyste bruslili do kopce. 

Bruslení s namáhavým sklonem

Zbyněk Hrdel si i tohle zkouší, ale 
„jízda“ je poměrně namáhavá. Po 
chvilce se chytá zábradlí a v předklonu 
lapá po dechu. Snímá ho u toho 
kamera, takže se po výkonu může 
prohlédnout v televizním záznamu.

„Stačí 20 minut a máte fakt dost,“ 
přiznává. A jde vyzkoušet slideboard. 

Podložku, od  jejíchž krajů se 
v  návlecích odráží z  jedné strany na 
druhou a simuluje pohyby bruslení. 
Za krkem drží aquahit, posilovací vak 
s  vodou, který mu balanc ještě ztíží.  
I na ostříleném profesionálovi vidíte, 
že to není žádná legrace.

Marek Schwarz už má za sebou 
protahovací cviky, a tak je na čase 
stoupnout si do branky. Samozřejmě 
že v plné výstroji. V aréně s mantinely 
o délce několika metrů je navíc vše 
blíž. Včetně střílejícího hráče. 

Tedy spíše pukometu, mašiny, jež 
pálí jeden kotouč za druhým. Můžete 
mu nastavit směr i rychlost, můžete 
ovládat intenzitu nebo pravidelnost 
střelby. Pro gólmany k nezaplacení.

V  čem? „Hlavně v tom, že puky 
pálí na jedno a to samé místo. Jistotu 
získáte jen praxí a tady to nemusí trvat 
dlouho,“ líčí 29letý Schwarz. 

Sám dobře ví, o čem mluví – na 
ledě naposledy chytal v  lednu, pak 
prodělal operaci kolena. „Když tedy 
budu chtít vystřelit sto puků třeba 

na lapačku, během pár minut to není 
žádný problém. Na ledě to ale může 
trvat třeba dva tři běžné tréninky.“ 

V zámoří se posiluje jinak

Pukomet vypadá jako velký plechový 
vysavač z  dávné doby. Ovládá ho 
trenér, v  tomto případě právě Petr 
Přikryl. Za brankou je radar, jenž měří 
rychlost střelby. Nebo světelná tabule, 
na níž blikají políčka, kam máte zrovna 
mířit.

Poslouchat ji můžete i nemusíte…
V  mini aréně je umělý led, hráči 

mohou trénovat střelbu v  bruslích. 
115 km v hodině. 120. 135! Tahle rána 
už ale patřila Davidu Pojkarovi, jenž 
v  extralize naposledy působil coby 
hokejista Mladé Boleslavi. 

Hrdel prožil juniorská léta se 
Sidneym Crosbym, s  nímž je dodnes 
velký kamarád. Během MS v Praze mu 
dělal i průvodce městem. 

Popisuje jednu zajímavost, které 
si u Kanaďanů všiml: „Měli byste vidět 
Crosbyho tělo – on má bicák jako 
předloktí, žádné prsní svaly,“ popisuje. 
„Jenže ať si sáhnete kamkoliv, všude je 
zpevněný jako skála. Střed těla, nohy, 
zápěstí. Neuvěřitelné.“

Podle něj je to dáno hlavně tím, 
že v  zámoří hráči necvičí extrémně 
těžké váhy. „Vůbec třeba nelezou pod 
bench. Jdou do posilovny, ale vezmou 
lehké kotouče, bosu nebo aquahity.“  

Už i tyto trendy se do extraligových 
týmů vnáší. A v  Chomutově, Brně 
nebo Vítkovicích mají podobná centra 
s jezdícími pásy a střelnicí také. 

Pak je jen na hráčích, do jaké míry 
je chtějí využít. A jestli to pro ně může 
být v sezoně výhoda…

Když jeden čelí pukometu 
a druhý bruslí do kopce

Brankář Marek Schwarz a útočník Zbyněk Hrdel si zkusili netradiční trénink

Jak týmy tráví suchou přípravu

OLOMOUC. Tandemová cvičení s váhou vlastního těla jsou mezi příznivci pohybu 
stále populárnější. A na Hané si to také dobře uvědomují.        Foto: hc-olomouc.cz

V AKCI. Zbyněk Hrdel si vyzkoušel pří-
pravu na pásu skate-mill.         Foto: CAIHP

LITVÍNOV. Aktuální mistři zvolili start přípravy soustředěním v teplém Turecku 
a rozhodně to nebylo jen opalování. Dril v písku vysílí.            Foto: hokej-litvinov.cz

KOMETA BRNO. Hokejisté si letní přípravu zpestřují i míčovými hrami. V tomhle 
případě lze těžko rozeznat, jestli je to třeba basketbal.                 Foto: hc-kometa.cz

MLADÁ BOLESLAV. I tohle je možnost, jak trénovat výbušnost a obratnost. Hráči 
na fotbalovém trávníku přeskakují zábradlí hřiště.                          Foto: bkboleslav.cz
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HONZA FAIT

Psal se 11. únor roku 1996 a Ässät hrál 
utkání proti JyP Jyväskylä, do jehož 
konce zbývalo zhruba dvanáct minut. 
Otevřel dojížděl do obraného pásma, 
mezi kruhy ale v souboji s protihráčem 
ztratil balanc a v plné rychlosti se za 
brankou na kolenou srazil s Rusem 
Vitalijem Karamnovem. 

Tomu osudnému střetu, po němž 
zlínský odchovanec ochrnul od krku 
dolů, nešlo zabránit. 

Diagnóza? Vychýlení třetího  
a čtvrtého obratle s  poškozením 
míchy. Úplná kvadruplegie.

„Byla to nešťastná situace, žádný 
úmysl ani z jedné strany. Jarda pak 
ještě vrazil do mantinelu. Opravdu 
nešťastná událost,“ vzpomíná dnes 
Jiří Vykoukal, který je jen o tři roky 
mladší než Otevřel. Tomu kamarádi 
přezdívali „Otvírák“.

Po osudném zákroku zůstával 
dlouhé měsíce na rehabilitační klinice 
v  Helsinkách, kde jej pravidelně 
navštěvovali útočník Jokeritu Otakar 
Janecký, jeho kamarád a bývalý 
spoluhráč Tomáš Kapusta, také česká 
velvyslankyně ve Finsku a dva přátelé 
jeho otce, kteří v severské zemi žili. 

Otevřel dostával tisíce dopisů  
a pohlednic, jimiž mu vyjadřovali svou 
morální podporu lidé z celého světa. 
Projevy lidskosti ho udržely při životě 
a zahnaly myšlenky na sebevraždu. 

V Česku pak byla založena Nadace 
Jaroslava Otevřela, kde se postupně 
scházely finanční prostředky na 
pomoc. Pořádaly se též četné aukce, 
do nichž mimo jiné přispěla i NHLPA.

Hráč se domů ze speciální kliniky 
vrátil až po dlouhých 13 měsících. 
Během nich se musel naučit ovládat 
svůj invalidní vozík pohyby hlavy.

Vykoukal se s Otevřelem potkali 

už v mládežnických výběrech, dobře 
se znali. Letos se jejich osudy střetnou 
znovu. Už třetí ročník charitativního 
golfového turnaje Hokej Charity 
Golf Cup, jež Vykoukal pod záštitou 
CAIHP pořádá, se totiž bude hrát pro 
Jaroslava Otevřela.

Ten získá výtěžek z celé akce, která 
se 17. června stejně jako úvodní dva 
ročníky uskuteční na Kunětické hoře. 
Pro symbolický šek si ale sám Otevřel 
do východních Čech nepřijede, neboť 
prakticky neopouští svůj domov na 
Zlínsku.

„Ale na hokej jsem nezanevřel,“ 
prohlásil před třemi lety v naprosto 
ojedinělém rozhovoru pro regionální 
portál Zlin.cz. Jinak si totiž novináře  
k tělu nepouští a interview odmítá.

Sport, který ho nejprve naplňoval, 
ale následně mu výrazně ovlivnil život, 
tak nezatratil. „Občas vyrazí přímo 
na stadion do Zlína, ale spíše se dívá 
doma u televize,“ potvrzuje Vykoukal, 
který byl u dnes už 46letého bývalého 
levého křídla na návštěvě.

Žije hlavně pro svou dcerku

„Víc než základní soutěž mě baví 
play off. Musím říct, že od mé éry se 
třeba medializace hokeje neskutečně 
změnila,“ nechal se v  tehdejším 
rozhovoru Otevřel slyšet. „My jsme se 
tak možná viděli v kraťoučkých šotech 
Branek, bodů, vteřin a v novinách 
ve Sportu na jediné straně. Dnes je 
to absolutně jinak,“ všiml si rodák  
z Uherského Brodu, který v barvách 
San Jose Sharks posbíral celkem sedm 
bodů za tři góly a čtyři asistence.

Dnes už ho ale naplňuje něco 
úplně jiného než hokej. Jeho hlavním 
hnacím motorem je dcera Terezka, 
společně s ní a s manželkou Martinou 
žijí v obci Louky nedaleko Zlína.

„Už se nechce ohlížet na to, co 
bylo. Zajímá ho jenom to, co bude. 
Terezka ho naplňuje, nyní by se dalo 
říci, že žije pro ni,“ potvrzuje Vykoukal.

Otevřel získal na jaře roku 1998, 

dva roky poté, co ochrnul, od zlínské 
radnice za symbolickou jednu korunu 
na 30 let do pronájmu koupaliště  
v Loukách, jež bezprostředně sousedí 
s jeho domem. Jedná se tak o další 
činnost, k níž se může upínat. Finanční 
výtěžek mu má pomoct k  nákladné 
rehabilitační péči.

„Vím, že na něj ve Finsku hodně 
vzpomínají. Z finské ligy mu snad stále 
ještě chodí nějaké peníze. Jestli to 
platí i v českém případě, to si nejsem 
jistý,“ prozradil Vykoukal, který se tak 
rozhodl svému vrstevníkovi pomoci.

A opět trochu upozornit nejen 
veřejnost, ale i samotné hráče na to, 
že jeden okamžik může naprosto 

diametrálně změnit váš život: „Nikdo 
neví, co se stane. V jednu chvíli jste 
zdraví a úspěšní, ale zítra může být 
všechno jinak a vy to neovlivníte.“

„Právě na to chceme ukazovat, 
ale především chceme těm klukům 
vzkázat, že jsme na ně nezapomněli. 
A třeba jim i trochu finančně pomoci, 
protože to nemají jednoduché,“ dodal 
Vykoukal. „Proto bych chtěl vyzvat 
ostatní kluky a kluby, aby i tentokrát 
pomohli,“ uzavřel.

Předchozí dva charitativní turnaje 
za účasti současných i bývalých hráčů 
vybraly už peníze pro Romana Bernata 
a Tomáše Zelenku. Jaroslav Otevřel si 
své připomenutí zaslouží též. 

charita

pomoc pro „Otvíráka“. Kdysi na ledě ochrnul

To hřiště bylo otevřeno v  červnu 2013 a 
už během své první sezony se dostalo do 
velmi dobré kondice. V roce 2014 získalo 2. 
místo v prestižní anketě Golfový areál roku. 
Letos Loreta Golf Club Pyšely dosáhl dalšího 
kroku – stal se novým partnerem CAIHP.

Je to vůbec první místo, kde si letos zahrál golf 
třeba Martin Ručinský. „Zaujalo mě kvalitou 
a příjemnou atmosférou. A jako nový člen se 
těším, že tu strávím první sezonu,“ prozradil.  

Nejen jeho ale tohle kouzelné hřiště vítá. 
Pro členy hráčské asociace je tu totiž připravena 
řada výhodný slev.

Proč si zahrát právě tady

Zárukou kvality hřiště je jméno architekta 
Keitha Prestona, který stojí za celým designem 
mistrovské osmnáctky s  parem 72 a celou 
stavbu osobně dozoroval. Tento uznávaný Brit 
má v České republice za sebou vysoce ceněné 
projekty Albatrossu a Ypsilonky.

Loreta Golf Pyšely má díky citlivému 
zasazení do krásné krajiny Posázaví ambice 
ani v nejmenším nezaostávat za svými staršími 
sourozenci. Architektovi se podařilo využít 
místní členitou krajinu, zachovat zde mnohé 
remízky, lesní zákoutí a vzrostlé stromy. Hřiště 
tak jako celek vůbec nepůsobí syrovým novým 
dojmem. Tady si hru užijete naplno.

Kvůli čemu se sem těšit

Zdejší areál zcela splňuje nejvyšší nároky na 
golfovou hru a zázemí. Kromě již zmíněných 
mistrovských 18 jamek je pro hráče připraven 
prostorný driving range a rozsáhlá short 
game area. V zázemí se hosté mohou těšit na 
klubovnu s  veškerým komfortem v  podobě 

restaurace, klubových prostor, pro-shopu, 
šaten, caddy roomu, spa a ubytování.

Mimo krásný kout přírody, do něhož je 
hřiště zasazeno, je nespornou výhodou Loreta 
Golfu Pyšely jeho snadná dostupnost. Hřiště 
se nachází 25 km od Prahy po dálnici D1 a ve 
středně hustém provozu vám cesta z  centra 
Prahy nezabere více než 35 minut.

Na co se tu klade důraz

Majitelé a management Lorety se zaměřují na 
bohatý klubový život, kvalitní členský servis a 
budování silné tradice klubu. Loreta Golf Club 
Pyšely vstoupil do České golfové federace na 
jaře roku 2012 a o tři roky později sdružoval už 
přes 300 životních a 800 ročních členů. 

„Troufáme si tvrdit, že svoje místo si u nás 
najde opravdu každý, kdo má rád golf a ctí 
slušnost a také fair play,“ zve všechny hokejisty 
manažer resortu Jiří Novosad. „Těšíme se, že 
se s vámi co nejdříve setkáme při hře na hřišti 
Loreta Golf Clubu Pyšely.“

Golf v nádherné krajině. pro členy CAIHp mají pyšely slevy 

Jaké výhody pro vás nabízíme

· 50 % sleva na jedno green fee

· 10 % sleva na green fee v sezoně 2015

· 20 % sleva na lekce a trenéra

· individuální podmínky členství Premium na rok 2015 (od 19 900 Kč)

Více informací o našem resortu se dočtete na internetových stránkách www.loretagolf.cz.

Měl za sebou šestnáct startů ve slavné NHL, už 
druhou sezonu válel za finský Ässät Pori. Ve svých 
sedmadvaceti vyhlížel nejlepší hokejová léta. Pak 
ale přišel jeden nezaviněný střet a Jaroslav Otevřel 
už se nikdy nepostavil. Nejen na brusle...

PR článek

Ti nejlepší z minulosti

· 2013 – 1. Vladimír Škoda 79, 2. 
Václav Kočí 82, 3. Petr Kořínek 83, 4. 
Lukáš Mensator 85, 5. Pavel Brendl 
85, 6. Aleš Kotalík 87, 7. Milan Král 
87, 8. Jan Novák 87, 9. Jan Čaloun 
90, 10. Pavel Richter 90.

· 2014 – 1. Pavel Janků 81, 2. Jiří 
Látal 82, 3. Tomáš Jelínek 82, 4. Petr 
Kořínek 84, 5. Vladimír Škoda 84, 6. 
Jaromír Kverka 85, 7. Lukáš Poživil 
85, 8. Petr Sýkora 85, 9. Jaroslav 
Špaček 85, 10. Tomáš Divíšek 86. 

Pro koho se hraje letošní turnaj

JAROSLAV OTEVŘEL

· narozen: 16. září 1968

· pozice: levé křídlo

· číslo dresu: 89 (Ässät Pori ho na 
jeho počest vyřadil)

· kluby: TJ Gottwaldov (Zlín), HC 
Dukla Trenčín, San Jose Sharks, 
Kansas City Blades, Ässät Pori

· reprezentace: 11 startů/1 gól

NA INVALIDNÍM VOZÍKU. Touto fotografií nedávno zavzpomínala na hokejistu Jaroslava Otevřela také finská média.            Foto: archiv
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KDO JSME

· organizace se silným 
zázemím chránící zájmy  
a práva členů,  která sdružuje 
profesionální hokejisty  
v České republice

· 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 Českým 
svazem ledního hokeje  
a dalšími institucemi
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soudržnost

CAIHp gratuluje letošním šampionům

ŠAMPIONI. Severočeské kluby letos zažily zlaté časy.             Foto: Vladimír Novotný (HC Verva Litvínov) a Jan Pidrman (Piráti Chomutov)

Jedni prahli po rychlém návratu do 
elitní společnosti, druzí žili velký sen, 
po němž toužily generace před nimi. 
Oba týmy to stálo mimořádné usilí.

Letošní sezonu zkrátka naprosto 
ovládl sever Čech, vždyť postupující 
tým z baráže a úřadujícího mistra 
extraligy dělí od sebe jen 28 km. Ani 
v Chomutově, ani v Litvínově nadšení 
ještě nevyprchalo.

Česká asociace hokejistů oběma 
letošním šampionům ještě jednou 
gratuluje. A to nejen k jejich úspěchu, 
ale i k mimořádným výkonům, jimiž 
inspirovali a bavili celou hokejovou 
veřejnost. Obzvlášť způsob, jakým 
zprvu podceňovaný Litvínov doslova 
pobláznil fanoušky napříč celou 
republikou, zaslouží obrovský obdiv. 

Uplynulý ročník opět jen potvrdil, 
jak bývá hokej krásný. A že se všichni 
mají znovu na co těšit.                     (red) 

Sledujte nás na webu a sociálních sítích


