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Michale, když jsi letos na jaře kon-
čil svoji bohatou hokejovou kari-
éru, pro mnohé fanoušky trochu 
předčasně, měl jsi už jasno, co bu-
deš v hokejovém důchodu dělat?
 Měl jsem jasné plány, nechával 
jsem eventuálnímu pokračování  
v kariéře sice ještě pár procent, ale 
vlastně hned pár dní po skončení 
sezóny jsem přeskočil do druhého 
vlaku a prakticky jsem neměl vůbec 
čas přemýšlet o ničem jiném. Hlavní 
důvod ukončení mojí kariéry je můj 
syn a fakt, že je dle mého názoru nej-
vyšší čas, abych se mu začal naplno 
věnovat a zkusil mu předat svoje 
zkušenosti, abych si v budoucnu ne-
musel nic vyčítat. Takže momentálně 
trénuju sedmáky v Letňanech, taky 
pomáhám se sportovní koncepcí 
hokejového oddílu v Kralupech nad 
Vltavou, kde klub po letech živoření 
začíná nový život, potom samozřej-
mě jedeme dál v Neratovicích s naší 
hokejovou školou Czech Vikings,  
a v neposlední řadě taky provozu-
ju malou tělocvičnu v Hloubětíně, 
kde trénuju jak mladé hokejisty, tak  
i dospělé hobby sportovce. A má-
lem bych zapomněl na svou skupinu 
hobby hokejistů, kterým se taky jed-
nou týdně věnuju...

Takže práce s dětmi v Neratovicích 
a Tvoje soukromé tréninky je to, 
co Tě po konci aktivní kariéry na-
plňuje?
 Všechno výše zmíněné jednak na-
plňuje můj denní rozvrh k prasknutí, 
ale hlavně obrovsky mě samotného, 
nedovedu si představit, že bych jen 
seděl doma na zadku a nevěděl, co 
dělat. Vidět nadšené prcky na ledě, 
jak se každý týden zlepšují, posedět 
u piva s kamarády, se kterými jsem se 
před chvílí zlikvidoval v tělocvičně, 
na střídačce zažívat výhry i prohry 

50% sleva na 
pronájem SPA

platí při první návštěvě pro členy hráčské  

asociace a jejich rodinné příslušníky
Finská sauna
Jacuzzi 
Masáže

Privátní sauna
Bio sauna

Fyzioterapie www.samuispa.cz
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Úvodní slovo Nedovedu si představit, že bych jen seděl doma 
na zadku a nevěděl, co dělat...
Michal Broš pokračuje v úspěšné kariéře a zůstává „u ledu“. Jako trenér si naplno užívá další životní výzvu.

Startujeme  
třetí rok

Startujeme třetí rok fun-
gování CAIHP. První dva 
roky nás stály spoustu 
práce a úsilí. Mnoho věcí 
se povedlo a pomohlo 
našim členům. Věřím, že 

budeme ve změnách pokračovat a podaří se 
nám i viditelnější výsledky. Léto jsem strávil 
na cestách za majiteli klubů. Snažil jsem se 
jim vysvětlit snahu CAIHP a naši motivaci, jak 
ve spolupráci s kluby změnit dvě zásadní věci. 
Začátkem října jsem měl rozhovor s preziden-
tem ČSLH JUDr. Tomášem Králem a dostal 
jsem od něj důvěru, že při jednáních s majiteli 
klubů o přestupním a registračním řádu a o 
úpravách v hráčských smluv  mohu mluvit i 
jeho jménem, i on má na změně zájem. Vše 
směřujeme ke Konferenci ČSLH, bude se ko-
nat v červnu příštího roku, a tam předložíme, 
jak věřím, již odpřipomínkovaný návrh. Sám 
jsem si při zakládání asociace představoval, 
že se nám bude dařit naše požadavky prosa-
zovat snadněji, ale realita je těžší. Přesto jsem 
optimista a snahou všech, kteří pro asociaci 
pracují, je dotáhnout práci k vytýčenému cíli. 
V říjnu by se měla sejít letos už “podruhé” 
Hráčská komise, na které se chystáme před-
nést návrh na úpravu rozlosování soutěže. 
Jedná se o snahu zavést v TELH možnost 
tripů, navrhnout zápasové volno kolem vá-
nočních svátků a sjednocení začátku letní 
přípravy na ledě před sezónou. Jsem zvědav, 
jak na to členové komise budou reagovat a 
jestli se podaří návrh posunout k projednání 
na VV ČSLH.
6.10. jsem se zúčastnil benefičního zápasu 
pro 17tiletého Dominika Skořepu, který zor-
ganizoval Lukáš Král v Nymburce, za přispě-
ní týmu hvězd, složeného ze slavných jmen 
českého hokeje. Jistě znáte příběh Dominika, 
který měl cestou na trénink autonehodu a 
nyní je upoután na vozík. Tam jsem si znovu 
uvědomil, jak důležité je pro nás zdraví, a pro-
to všem přeji ať Vám zdraví drží a můžete se 
plně věnovat hokeji.

Marek Černošek
Předseda České asociace  hokejistů
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(nic moc velkého se pro mě v životě 
vlastně ani nezměnilo), na to se těším 
každý den!

Měl jsi už jako aktivní hokejista 
některý z trenérských průkazů C, 
B nebo A?
Měl jsem céčko, ale nikdy jsem ho 
nevyužíval.

Jak tedy probíhal B-čkový trenér-
ský seminář v Prostějově?
Studium B licence obnášelo absolvo-
vat 5 dní teoretické nalejvárny v po-
sluchárnách FTVS v Praze, potom 4 
dny teorie i praxe hokejové přípravy 
mimo led, a 4 dny teorie a praxe pří-
pravy na ledě. Praktických hodin se 
účastnili i malí hokejisté, na kterých 
jsme si nabyté teoretické znalosti 
mohli vyzkoušet. Nikdy už se těm 
dětem asi nestane, aby si je do pa-
rády vzalo víc trenérů, než bylo jich 
samotných...

Hodláš se dále dovzdělávat a do-
sáhnout A?
Už jsem se koukal, kdy se koná další 
běh Á-čka, a mám v plánu se jej zú-
častnit.

Máš nějaký osobitý přístup k tré-
nování, který na seminářích nejde 
naučit?
Každý trenér má svůj osobitý přístup, 
já kladu nejvíc důraz na to, aby práce 

se mnou byla sranda, ale zároveň se 
pokaždé postarám, aby ze sebe svě-
řenci vydali maximum. Takže kom-
binace vysoké intenzity, kdy během 
práce nepřipouštím žádné prostoje, 
a zábavy, to je podle mě můj typický 
trenérský rys. Tréninková jednotka 
v mojí tělocvičně například vypadá 
tak, že se na úvod všichni vesele ví-
tají a rozebírají, co je nového, během 
zapracování svěřenci ubírají na hlasi-
tosti, po dvaceti minutách tréninku je 
slyšet jenom funění, po čtyřiceti mi-
nutách lítají nadávky na trenéra, bě-
hem strečinku je každý sám se svou 
únavou a je úplné ticho, abychom po 
sprše v hospodě navázali na to, co 
jsme nedokecali před tréninkem...
Taky si dávám záležet, abych děti 
hodně chválil, každá maličkost, kaž-
dá povedená věc je podle mě důvod 
k radosti a povzbuzení od trenéra. 
Tento přístup se ve výchově dětí u 
nás bohužel moc nenosí...

Co bys poradil bývalým kolegům 
hráčům, kteří přemýšlejí o zapoje-
ní do trenérské rodiny?
Ať nespoléhají na to, že o hokeji vědí 
všechno, ať se vzdělávají, ať vnímají 
všechny různé vjemy už během ka-
riéry, ať si zaznamenávají tréninková 
cvičení, ať zkouší na sobě moderní 
přístupy a nelpí na přežitých věcech, 
ať používají selský rozum, ať jsou po-
zitivní, komunikativní, ... 

S hokejem začínal v rodném klubu HC Olomouc. V létě 1995 byl Michal Broš draftován týmem San Jose Sharks v pátém kole celkově ze 130. místa. V Olomouci v následujícím ročníku 1995/96 debu-
toval v české nejvyšší soutěži. Za seniorský tým HC Olomouc odehrál dvě sezóny 1995/97, než klub po sezóně prodal extraligovou licenci do klubu HC Becherovka Karlovy Vary. Ve zcela nové extrali-
gové sezóně 1997/98 přestoupil do klubu HC Petra Vsetín, kde strávil dva ročníky a s týmem vybojoval dva tituly. Po úspěšné sezóně 1998/99 odešel do klubu HC Sparta Praha. Za Spartu pokračoval 
v úspěšném tažení ligou a pomohl k zisku titulu v ročnících 1999/2000 a 2001/2002, v playoff 2002 se stal nejužitečnějším hráčem. Za Spartu odehrál šest sezón, v letech 1999/2005. Poté odcestoval 
do finské nejvyšší soutěže jménem SM-liiga, kde hrával tři roky za klub Kärpät Oulu, se kterým se stal dvakrát mistrem ligy 2006/07 a 2007/08. Do nového ročníku 2008/09 se vrátil zpět do Sparty, 
se kterou se umístil na třetím místě. V sezoně 2011/2012 se stal kapitánem Sparty. V sezóně se zrekonstruoval kádr a bývalý kapitán David Výborný odešel z týmu, na jeho místo byl určen Broš jako 
kapitán. V sezoně 2013/2014 pomohl Mladé Boleslavi s návratem mezi extraligovou elitu. Ve stejném klubu ukončil po loňské sezoně kariéru. 
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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 

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.

Jak snadno získat základní trenérskou licenci

Startem letošního roku byly zjednodušeny podmínky licence pro profesionální 
hokejisty, kteř   í mohou získat takzvanou Licenci C hráč. Tento typ umožňuje oka-
mžité zapojení vrcholového hráče jako trenéra do trenérské práce. Podmínkou 
získání je odehrání nejméně 200 mistrovských utkání v nejvyšší domácí senior-
ské 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 „Souh  u s evidencí osobních údajů včetně rodného 

čísla“
•  aktuální fotografie pasového formátu v případě, že trenér není v centrální evi-

denci 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 vstupu-
je 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.

ŘÍJEN 2015CAIHP 5

DUBEN 2014

Pane Vojto, ve funkci metodika 
ČSLH jste déle než rok, jak byste 
dobu svého působení zhodnotil?
Hlavní náplní mé práce je organiza-
ce, zajišťování a metodické vedení 
vzdělávání trenérů licence A a B, a to 
jak při doškolovacích seminářích, tak 
při kurzech. V rámci projektů Trenér 
ČSLH do malých klubů a Regionální 
trenéři odpovídám za jednotnou me-
todiku, kterou trenéři uplatňují v jed-
notlivých klubech. Dále připravuje-
me  e-learningové lekce pro trenéry 
anebo rodiče, kteří mají zájem o nové 
informace z tréninků dětí apod. Mojí 
snahou je změnit přístup trenérů k 
vzájemnému sdílení informací, od-
borné diskusi, otevřenosti k novým 
poznatkům a metodám tréninku.

Jak vnímáte zájem stále ještě ak-
tivních hokejistů o trenérské vzdě-
lání a zapojení do trénování?
Český svaz ledního hokeje má vel-
ký zájem na tom, aby se co nejvíce 
úspěšných hokejistů zapojilo po 
skončení aktivní kariéry do trenérské 
práce. V tomto směru jsme upravili i 
licenční podmínky, aby se hráči, kteří 

se prosadili v reprezentaci a nejvyšší 
soutěži, mohli trénování věnovat co 
nejdříve a získali k tomu potřebnou 
kvalifikaci. Těší mne zájem aktivních 
hráčů  o trenérský průkaz licence C 
hráč. Je to příležitost, jak plynule pře-
jít z pozice aktivního hráče a okamži-
tě zúročit zkušenosti z hráčské praxe. 
Samozřejmě předpokládám, že tito 
hráči se budou dále vzdělávat a licen-
ce C-hráč není jejich cílová meta.

Ne každý hokejista touží být trené-
rem, ale nové vzory pro děti a do-
spívající hokejisty jsou zapotřebí, 
souhlasíte?
Naprosto souhlasím s tímto názorem. 
Každý začínající hokejista a sporto-
vec potřebuje kvalitní vzor. 

Jste jako metodik svazu a organi-
zátor trenérských kurzů v aktivním 
kontaktu s CAIHP?
V letošním roce jsem měl možnost 
spolupracovat s panem Markem 
Černoškem při zajišťování prostor v 
rámci organizace  trenérského kurzu 
licence B v Prostějově.

Český svaz hokeje má velký zájem o zapojení 
bývalých hráčů do trenérské práce 

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
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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.
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Jistě jste zaznamenali říjnovou bene-
fici na pomoc pro Dominka Skořepu. 
Vy všichni členové jste prostřednic-
tvím asociace také přispěli. Zeptali 
jsme se hlavních organizátorů bene-
fice Lukáše Krále a Martina Vejvody 
(sportovní manažer mládeže BK Mla-
dá Boleslav), jak vše probíhalo. 

Lukáši, jak Tě vůbec napadlo uspo-
řádat v Nymburce takový benefič-
ní zápas pro Diminika Skořepu?
Napadlo mě to cca 3 týdny před akcí, 
protože Dominika i jeho rodinu znám 
a cítil jsem, že by mu tato akce mohla 
pomoci v náročné rekonvalescenci. 
Okamžitě jsem vzal telefon, obvolal 
pár známých kluků, se kterými jsem 
hrál nebo se během hokejového ži-
vota nějak potkával, a během veče-
ra jsem měl osu týmu pohromadě. 
Okamžitě mi účast přislíbil Brožák, 
Chaby, Pospec, Martin Hamrlík, Libor 
Pivko, a na to se postupně nabalovali 
další. Kladeňáky, Ujču, Žabu a Davida 
Kočího zajistil Martin Vejvoda. Méďu, 
Vlasyho zajistil nymburský odchova-
nec Martin Ševc, kterého velice mr-
zelo, že se nemohl kvůli evropské lize 
sám zúčastnit. Přesto zajistil v kabině 
Bílých tygrů sbírku, která vynesla cca 
40 tisíc! Romana Červenku přitáhl 
Milda Kosejk, kterého jsme pozvali 
jako nymburskou legendu. Lešouna 
vzal s sebou Martin Hamrlík. Slávu 
Lenera jsem oslovil, zda by nechtěl 
tým osobností „koučovat”.

Tým hvězd v Nymburce nastoupil 

v reprezentačních dresech České-
ho národního týmu, byla v tom, 
Lukáši, nějaká symbolika?
Původně jsem si myslel, že by tým 
osobností nastoupil v dresech Mladé 
Boleslavi, což je současný Dominikův 
tým, ale ozval se mi z Bolky Jarda Lá-
tal, že je to blbost, abych zkusil oslovit 
svaz, jestli by nepůjčili dresy nároďá-
ku. Zkusil jsem to zároveň přes BPA,  
a ti ve spolupráci s ČSLH zajistili vý-
robu nových dresů podle soupisky, 
kterou jsem jim zaslal. Začal jsem 
přemýšlet nad programem akce. S re-
klamou a se spoustou dalších věcí mi 
pomohl spoluhráč z Nymburka Hon-
za Stehlík, který akci a novinky o akci 
anoncoval na facebooku. S reklamou 
dále pomáhalo marketingové oddě-
lení BKMB. Pan Netík nám poskytl 
zdarma led a prostory zimního stadi-
onu a zajistil kompletně občerstvení.

A co jsi, Lukáši říkal na zapojení 
všech a atmosféru na zimním sta-
dionu v Nymburce?
Jako moderátora jsem oslovil Pavla 
Petra, kterého znám léta. Sám se nám 
ozval Doktor Buben, že by se chtěl na 
této akci podílet. Rozeslal jsem mra-
ky mailů na firmy, kraj, město, zda by 
nechtěli předat nějaký šek a pomoci 
Dominikovi…

No a výsledek znáš! Bylo to velice 
hektické, nic podobného jsem v ži-
votě nedělal, ale stálo to za to a jsem 
rád, že se vše podařilo! Přístup větši-
ny oslovených byl fantastický!

Chtěl bych všem, kteří přispěli nebo 
přiložili ruku k dílu, velice poděkovat.
Martine, jak jsi se dostal ke spolu-
pořádání nebo pomoci v pořádání 
benefice pro Dominika Skořepu?
Lukáš přišel s myšlenkou uspořádat 
benefiční utkání pro Dominika. Já 

jsem mu nabídl pomoc s oslovením 
hráčů, pomohl Jarda Látal, Jitka Če-
chová (media BK MB) . Všichni oslove-
ní byli okamžitě pro, za což jim moc 
děkuju a vážím si toho. Celá akce 
byla domluvena asi během 3 týdnů. 
Pár hráčů se omluvilo s tím, že už 

měli program, který nemohli zrušit. 
Pomohl i svaz, který poskytl dresy,  
a přijel Sláva Lener jako trenér. Domi-
nik byl pozdravit hráče v kabině a se 
všemi se vyfotil, a ačkoliv to pro něj 
byl náročný den, tak byl z celé akce 
nadšený.

“Reprezentační” benefice pro Dominika Skořepu
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Majitelé společnosti Aviko Time s.r.o. 
paní Jaroslava Kolínská a pan Lubor 
Viktorin slavnostně otevřeli ve středu 
7. 10. 2015 dvoupodlažní prodejnu 
o rozloze 130m2 za účasti zástupce 
výrobce švýcarských hodinek EDOX 
pana Christiana Hotze, ambasadorů 
značky EDOX, pilota seriálu rally WRC 
a juniorského mistra světa Martina 
Prokopa a nejznámějšího českého 
jachtaře, mnohonásobného mistra 
ČR Davida Křížka. Za Českou aso-
ciaci hráčů ledního hokeje CAIHP 
pozvání přijali předseda sdružení, 
bývalý extraligový hráč pan Marek 
Černošek, a člen výkonného výboru 
CAIHP pan Josef Voltr, MBA. Hráče 
ELH zastoupil několikanásobný mis-
tr světa v ledním hokeji, bronzový 
olympionik a několikanásobný mistr 
Extraligy ledního hokeje pan David 
Výborný s manželkou. „Jsme rádi,  
že mohou naši členové čerpat exklu-
zivní benefity přímo v showroomu 
společnosti Aviko Time s.r.o., kde je k 
vidění kompletní sortiment. Prodejci 

zde navíc našim členům velmi profe-
sionálně poradí“, řekl při slavnostním 
otevření Marek Černošek.

Prezentovány byly především znač-
ky švýcarských hodinek EDOX, Clau-
de Bernard, Albert Riele, Bergstern 
a značky módních dámských ho-
dinek ELIXA. Dále kolekce zlatých 
šperků německé společnosti Eugen 
Dettinger, stříbrných šperků SILVER 
CAT, zdobených kubickými zirkony 
a sladkovodními perlami, pánských 
ocelových šperků německé značky 
Starck, luxusních kazet na šperky  
a hodinky německé značky Friedrich 
Lederwaren, stolních a nástěnných 
hodin německé značky AMS, nata-
hovačů hodinek německých značek 
Designhütte a Heisse & Söhne a ře-
mínků na hodinky německé značky 
Di – Modell.

Příjemnou atmosféru svým vystou-
pením podpořil významný český jaz-
zový hudebník pan Jiří Stivín.

Dlouholetý partner asociace, společnost AVIKO 
TIME s.r.o., otevřel nový obchod.

Neváhejte, přijměte pozvání do nové prodejny  EXCLUSIVE TIME a udělejte radost sobě, manželce nebo přítelkyni. 

Přijďte si do prodejny vyzvednout unikátní klubovou kartu EXCLUSIVE TIME, se kterou můžete díky partnerství 

CAIHP s firmou Aviko Time s.r.o. nakupovat za neuvěřitelně skvělé ceny.

Marek Černošek - předseda sdružení České asociace hráčů ledního hokeje CAIHP, bývalý extraligový hráč, Jaroslava Kolínská - jednatel-
ka společnosti Aviko Time s.r.o., David Výborný - několikanásobný mistr světa v ledním hokeji, bronzový olympionik a několikanásobný 
mistr Extraligy ledního hokeje s manželkou.
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Sledujte nás na webu a sociálních sítích

Kromě návštěv v kabinách má CAIHP schůzky i s jednotlivými zástupci z kabin, kde probíráme zásadní věci směrem od  
VV CAIHP do kabin a naopak názory kabin směrem k VV CAIHP. Abyste měli představu, kdo kromě Vaší kabiny je zástupcem 
těch ostatních, představujeme tváře, které všichni dobře znáte a které reprezentují ostatní týmy. Jsme jim za účast na našich 
schůzkách vděčni, protože jsou jakousi spojkou mezi CAIHP a kabinami, se kterými telefonicky i mailem komunikujeme  
v mezidobí osobních kontaktů s Vámi všemi.

Představu jeme:  kontaktn í  osoby  
v  jednot l ivých extra l igových k lubech

Jan Výtisk
Bílí Tygři Liberec 

Jaroslav Hlinka
HC Sparta Praha 

Václav Kočí
BK Mladá Boleslav

Leoš Čermák
HC Kometa Brno

Jiří Burger
HC VÍTKOVICE STEEL

Michal Trávníček
HC VERVA Litvínov

Jiří Polanský
HC Oceláři Třinec 

Martin Vyrůbalík
HC Olomouc 

Radek Duda
HC Energie Karlovy Vary

Tomáš Rolinek
HC Dynamo Pardubice

Jiří Drtina
Piráti Chomutov

Ondřej Kratěna
HC Škoda Plzeň 

Jiří Šimánek
Mountfield HK

Filip Čech
PSG Zlín 

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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