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Úvodní slovo

Naše jednota je
stále silnější
V tomto úvodníku bych
chtěl trochu zabilancovat nad loňským rokem
a zamyslet se nad tím
dalším. Vstupoval jsem
do něj plný odhodlání, se
spoustou předsevzetí, co
všechno se nám jistě podaří prosadit, zařídit
a udělat. Ale realita je trochu tvrdší a asi
taková, jakou jsem čekal.
Ideály vždy naráží na opravdovou realitu, a tak je třeba stále bojovat. Nově vzniklou
asociaci tady nikdo z lidí, kteří vládnou českému hokeji, nechtěl, viděli ji jako problém.
Já – a věřím, že i vy všichni – jsem ale opačného názoru, a tak stále přemýšlím a pracuji
na tom, jak nás dostat do povědomí všech
lidí, kteří hokeji fandí, mají jej rádi a mohou
nám být nápomocni. Televize, noviny, naše
webové stránky, náš tištěný zpravodaj či sociální sítě, to všechno nám v tom pomáhá.
Slyším stále víc pozitivních ohlasů a zároveň otázek, kam se dál budeme ubírat.
Každý krok se rodí velmi pomalu a pracně,
ale pořád jdeme vpřed – a to je to hlavní. Poslední dobou se naše pozice stává silnější.
Myslím, že máme opravdu velkou šanci dostat nás, hráčskou asociaci, tam, kam
v dnešní moderní době patříme, a zařadit
se tak mezi vyspělé evropské hokejové země
s její pevnou existencí, což je ten hlavní cíl.
Je nutné, aby hráči měli právo vyjádřit
svůj názor, a je nutné, aby se o jejich názorech diskutovalo. Hokejový svaz s námi začíná komunikovat mnohem intenzivněji a
díky Hráčské komisi, v níž jsou zastoupeni i
majitelé a spolumajitelé extraligových klubů,
se také k nim dostáváme blíž. I proto se kroky
a další cíle, jež budeme v novém roce prosazovat, mohou ubírat nastaveným směrem.
Čekal jsem, že naše práce, která by měla
vést ke stabilizaci projektu Asociace českých
hokejistů, bude trvat nejméně tři až pět let, a
tento předpoklad se zatím naplňuje. V září
letošního roku za sebou budeme mít první
opravdový rok fungování a díky naší jednotě
ho, pevně věřím, budeme moct považovat
za úspěšný. Pereme se s vnitřními i vnějšími překážkami, ale to přece ke všemu nově
vznikajícímu patří a rozhodně nás to nezastaví. Velmi si proto vážím důvěry a podpory,
za kterou všem, kteří je vyjadřují, děkuji.
Do konce základní části přeji všem hráčům hodně sil, štěstí a zdraví.
Marek Černošek
předseda České asociace hokejistů

čtvrtletní zpravodaj
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Je čas na změnu tabulek
Hráčská komise jedná o novém systému tabulkového odstupného. Od svazu má příslib spolupráce
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Martin Podlešák zvažuje, zda se bude
soudit s českým hokejem. Podle svých
slov byl totiž nucen předčasně ukončit
kariéru kvůli nešťastnému systému v
tabulkovém odstupném.
V domácím hokejovém prostředí
momentálně není vášnivější téma než
právě tabulky a výchovné. Usilovně se
do něj už před několika měsíci vložila i
Česká asociace hokejistů, jejímž cílem
je podobným případům zabránit.
„Momentální stav je nepřijatelný,“
říká její šéf Marek Černošek.
Díky jejímu vyjednávání s českým
hokejovým svazem se výrazně zvyšuje
šance, že se podobný případ jako ten
Podlešákův už nebude opakovat.
„Nedávno jsme dostali příslib od
Tomáše Krále, že se v příští extraligové
sezoně otestuje nové pravidlo, a pak
se uvidí,“ prozradil Černošek.
CAIHP chce zároveň přepracovat
odstupné u přestupů malých dětí, kde
se začal celý problém medializovat.
Zatímco Martin Podlešák žalobu ještě
nepodal, v Olomouci se už soudí
jeden rodič kvůli tomu, že v roce 2011
musel za přestup svého syna zaplatit
celkem 605 tisíc korun.
O někdejšího útočníka Podlešáka,
jenž v extralize prošel hned několika
kluby, naposledy přestali mít zájem
v Hradci Králové a nikdo jiný za něj
nechtěl tabulkovou hodnotu 900 tisíc
korun zaplatit. Angažmá v britském
Nottinghamu mu poté zhatily rodinné
důvody, a proto se musel vrátit domů
a s vrcholovým hokejem skončil.
„My se žalobám určitě vyhýbáme
a vyhledáváme hlavně dialog,“ tvrdí
Černošek. „Pokud ale některé z žalob
budou úspěšné, celý systém lehne
popelem, což by byla velká ostuda pro
Českou republiku.“
Jenže divíte se Podlešákovi?
Je obětí něčeho, co dnes už moc
nedává smysl. A tvrdě za to zaplatil.
MIMO HRU. Martin Podlešák v minulosti hrával extraligu pravidelně, ale na nešťastný systém tabulek nyní doplatil.
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Vlasák bude manažerem.
Ale ještě neví, jakého klubu
Zkušený útočník chystá konec bohaté kariéry. Nabídky má z Plzně i Slavie
HONZA FAIT
Další symbol zlatých časů českého
hokeje brzy skončí s aktivní kariérou.
Trojnásobný mistr světa Tomáš Vlasák
oficiálně oznámil, že na jaře odehraje
na 95 procent své poslední zápasy
na vrcholové úrovni. „Nerad říkám
věci definitivně, protože se vždycky
může něco stát. Ale zatím to vidím na
poslední sezonu,“ pravil Vlasák.
Ten v létě přestoupil do Slavie, se
kterou momentálně prožívá nejhorší
sezonu v životě. Klub totiž upadl do
hluboké krize, během níž dva měsíce
nevyhrál za tři body. Především kvůli
tomu ho nejspíše nemine nervózní
baráž o bytí a nebytí.
„A já nechci být podepsán pod
tím, že Slavia sestoupí. Bavil jsem
se s Pavlem Paterou, který něco
podobného zažil na Kladně. Není to

nic příjemného. Musíme to zvládnout
a klub stůj co stůj udržet v extralize.“
Končit chce také kvůli sérii zranění,
kvůli nimž se ve 40 letech těžce vrací na
led. Naposledy stál měsíc po zákroku
plzeňského Ryana Hollwega, jenž za to
dostal exemplární 10zápasový trest.

„Ano, ovlivnilo mi to celou sezonu.
Do zranění to z mé strany bylo docela
dobrý. S definitivním rozhodnutím si
nechávám zadní vrátka, ale cítím, že je
asi čas nechat tělo odpočinout.“
Vyhlášený technik tak pomalu řeší,
co bude dělat v blízkém budoucnu.
Dost možná se z něj stane sportovní
manažer. Tuhle nabídku dostal loni v
létě od Martina Straky v Plzni, během
sezony se však ozvala i Slavia. „Jsem
teď v kontaktu s oběma stranami, tak
uvidíme, kam mě to zavede.“
Na závěr jedna zajímavost: Vlasák
začínal s hokejem v pražském Edenu,
kde Slavia téměř jistě odehraje play
out i případně následnou baráž.
Pokud se slavný útočník skutečně
rozhodne pro konec kariéry, konal by
se na stejném místě. Pomyslný kruh by
se víc než symbolicky uzavřel.
Stejně jako jeho hokejový příběh.

Citát čísla

„Úplně jsme zapomněli vítězný pokřik.
Řvali jsme tam něco páté přes deváté.“
Tomáš Divíšek
útočník Slavie po výhře 5:1 nad Olomoucí,
kdy jeho tým ukončil sérii 20 utkání bez tříbodového zisku
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Událost čísla
Ručinského návrat do reprezentace
Devět let na sebe neoblékl dres národního týmu.
A kdybyste se ho ještě před pár měsíci na něco takového
zeptali, nejspíš by se tomu vysmál. Jenže Martin
Ručinský je důkazem, že vrcholový hokej se dá hrát i po
čtyřicítce, skvělými výkony si totiž řekl o pozvánku na
únorové zápasy s Ruskem. „Skončil jsem před devíti lety,
tu kapitolu jsem uzavřel. Ale národní tým se neodmítá, je
to pro mě čest a cítím hrdost,“ řekl. „Navíc Vláďa je jeden
z mála, pro koho to udělám a nemůžu říct ne,“ řekl 43letý
olympijský vítěz z Nagana. Už několik let přitom zvažuje konec aktivní kariéry.

Hrdina čísla
Hlinkův vstup mezi sparťanské legendy
Při výhře 7:1 nad Litvínovem dosáhl na úctyhodnou
metu, když dal svůj 200. gól v extralize, z toho 196. za
Spartu. „V tu chvíli mě to vůbec nenapadlo. Až pak jsem
si uvědomil, že mám gól k nějaké metě,“ svěřil se 38letý
Jaroslav Hlinka. Bývá zvykem, že při dosažení takového
milníku si hráč schová puk na památku, on ale nic. „Nikdo
mi ho nepřivezl. A já nejsem takový, že bych si pro něj
jezdil sám. Snad ještě nějakou metu překonám, pak
už si ho nechám.“ Překonal. Nedlouho poté se v Mladé
Boleslavi stal historicky nejproduktivnějším hráčem Sparty. A co slíbil, udělal.

Tým čísla
Třinecký rekord s vítěznou šňůrou
Třináct vítězství v řadě. Takovou hodnotu má rekord,
který v extralize stanovili hokejisté Třince. Žádný jiný
klub tak dlouhou sérii výher během jedné sezony neměl.
Čtrnáctkrát v řadě vyhrály Litvínov a Pardubice, ale oba
týmy si toto číslo rozdělily do dvou po sobě jdoucích
sezon. Třinec však vítězil téměř celou jednu čtvrtinu
základní části. Jeho šňůra začala na úvod prosince bitvou
proti Pardubicím a paradoxně se stejným soupeřem také
v závěru ledna skončila. „Chtěli jsme prodloužit vítěznou
sérii, ale už to nevyšlo,“ uznal asistent trenéra Václav Varaďa po porážce 0:2.
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ODHODLANÍ JEDNAT. O změnu systému v tabulkovém odstupném nestojí jen Marek Černošek, ale celá hráčská obec. Předseda asociace, hájící zájmy hráčů, se proto už sešel se zástupci zainteresovaných stran.

Foto: CAIHP

Je čas na změnu tabulek. Asociace začala konat
Pokračování ze strany 1
Martin Podlešák se už do některých
médií vyjádřil: „Někdo by se nad tím
nesmyslným systémem tabulkového
odstupného měl konečně zamyslet.
A to vůbec neberu v potaz, že jako
sportovci jsme osoby samostatně
výdělečně činné a kluby nám tímto
brání vykonávat naši práci.“
„Vidím to jako jakýsi bič na hráče,“
pronesl nedávno také Jiří Vykoukal,
člen vedení CAIHP. „V současné době
záleží jenom na přístupu jednotlivých
lidí, aby se něco změnilo.“
Dosavadní systém navíc podle
něj nutí domácí hokejisty odcházet
do zahraničí. „A sem bereme cizince,
protože na ně se tabulky nevztahují.“
Asociace proto požaduje razantní
změnu přestupních a registračních
řádů svazu tak, aby hráčům tabulkové

ceny co nejméně komplikovaly život.
Diskuzím se ale nebrání ani hokejový
svaz, což dokázala přítomnost jeho
předsedy Tomáše Krále na posledním
jednání Hráčské komise.
To proběhlo 20. ledna za účasti
nejen zmiňovaného Krále, Černoška,
svazového sekretáře Martina Urbana
či ředitele extraligy Josefa Řezníčka,
ale i všech členů komise – tedy Aleše
Pavlíka, Martina Straky, Jana Peterka,
Jiřího Šlégra či Jiřího Vykoukala.
Původně se na společné schůzce
mělo projednávat hned několik bodů
po sobě, jenže nakonec došlo jen na
ten první. Na nic víc už nezbyl čas.
„Chvilkami se mezi námi všemi
debatovalo dost vášnivě, ale nebylo to
ve zlém,“ líčil Černošek po setkání, jež
trvalo dvě a půl hodiny. „Nejsme na
jedné lodi, hodně se argumentovalo
proti jednotlivým názorům, ovšem

Jak se staví k tabulkovému odstupnému hráčů
Očima hokejisty

Očima agenta

Jaroslav Bednář
(Slavia Praha)

Vladimír Vůjtek ml.
(Eurohockey Services)

„Nejsem zastáncem tabulkových
hodnot. Myslím, že všude ve
světě už se to řeší jinak. Hodně
hráčů kvůli tomu nemůže sehnat
práci, jsou pak vlastně tak trochu
oběťmi systému. U mladých hráčů
při jejich prvním přestupu je to
opodstatněné, ale proč by třeba
za mě měl ještě někdo platit
nějaké odstupné? Určitě by se to
u nás mělo začít dělat jinak.“

„Něco by se změnit mělo. Aby
se platilo několikrát za kariéru,
to už je snad pouze u nás. Jsem
pro výchovné, na to má klub,
který hráče vychovává, právo, ale
tím by mělo být hotovo. Hráči
kvůli tomu trpí a někteří nemají
práci. Vezměte si ve 32 letech
bez smlouvy někoho, kdo by se
s klubem i dohodl, ale pak má
zaplatit milion a je to nereálné.“

Očima manažera

Očima novináře

Robert Kysela
(Litvínov)

Jakub Kvasnička
(Týden)

„Na jedné straně by chtěli hráči
s agenty tabulky úplně zrušit, na
druhé kluby na výchovu hráče
vynakládají nemalé prostředky.
Problém souvisí s otázkou celé
koncepce financování výchovy,
ale nebránil bych se diskuzi o
změnách, a to zejména u starších
hráčů. Pokud ale financování
výchovy hráčů zajištěno nebude,
je potřeba tabulky zachovat.“

„Není to šťastné. Chápu odstupné
za mládež, která je klíčovým
a důležitým obchodovatelným
zbožím. Když to ale řeknu
upřímně – v tomto ohledu by
neperspektivní veteráni, jimž se
blíží konec kariéry, tabulkami
trpět neměli. Je pro ně pak těžší
sehnat práci, což by v případě,
že by už odstupné neexistovalo,
nemusel být takový problém.“

já věřím, že se díky tomu udál první
velký posun ke změně.“
Král tvrdí: „Nikdy jsme neměli se
zástupci hráčů potíž, máme zájem
spolupracovat. O tabulkách mluvíme
dlouhodobě a diskuze byla věcná.“
Jeho slova stvrzuje fakt, že se blíží
dohoda o hostování bez souhlasu
stávajícího klubu u hokejistů, kterým
už vypršel kontrakt. „V tomto směru
svaz slíbil, že se věcí bude zabývat
nejbližší valná hromada Asociace
profesionálních klubů,“ líčí Černošek.
Stanovená částka za hostování
by byla ve výši 250 až 300 tisíc korun
pro extraligu a jen 50 tisíc korun pro
1. ligu. Pokud by klub měl zájem hráče
po sezoně odkoupit, tato suma by se
odečetla od tabulkových hodnot,
které zatím zůstanou v platnosti.
Asociace má blízko ke splnění
prvního cíle. Do dalších se brzy pustí.

Některé chystané návrhy na změny

·

OMLAZENÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE V EXTRALIZE
Asociace hokejistů uvítala vstup Viktora Ujčíka do disciplinární komise ELH,
nicméně by byla pro rozšíření jejího složení zasvěcenými lidmi, kteří nedávno
ukončili hokejovou či rozhodcovskou kariéru. Dále chce navrhnout provázanější
komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami – tedy rozhodčími, kluby
a hráči, tak aby vzájemná spolupráce přinášela efektivnější výsledky.

·

ZMÍRNĚNÍ PODMÍNEK PRO UDĚLENÍ TRENÉRSKÉ LICENCE
Asociace hokejistů chce nastavit nové podmínky k dosažení trenérské licence
pro bývalé úspěšné hokejisty tak, aby v budoucnu nemuseli absolvovat povinné
dvouleté vysokoškolské studium. Stávající pravidla podle zákona České republiky
neumožňují výjimku udělení nejvyšší licence, hráči s více než 200 starty
v extralize mohou dostat automaticky jen nejnižší trenérskou licenci.

·

PŘESKUPENÍ A ROZŠÍŘENÍ PRVNÍ NÁRODNÍ LIGY
Asociace hokejistů navrhuje rozšířit první ligu a rozdělit ji na českou a moravskou
skupinu, tak aby kluby měly možnost ušetřit náklady na daleké cestování a dosáhly
větší atraktivnosti zápasů díky většímu počtu regionálních derby. Především však
aby otevřely dveře většímu počtu juniorů, kteří se zatím nemohou prosadit do
extraligových týmů. V první lize by se tak rychleji adaptovali na seniorský hokej.
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Vrátit se z pláže na led? Už mě to asi neláká
Podzim strávil na Floridě, na vánoční svátky se vrátil
zpět domů. A ve druhé polovině ledna už znovu
odletěl z Česka směr Miami. Petr Nedvěd příliš
neřeší, co bude zítra nebo pozítří, života po kariéře
si užívá stylově a naplno. „Zatím mě to baví,“ culí se
dnes už bývalý hokejista. Opravdu nadobro bývalý?
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Co vás vůbec od floridského slunce
vylákalo do české zimy? Vánoce?
Ano, do Čech jsem přijel vyloženě
na svátky, nechtěl jsem být v Miami
pět měsíců v kuse. Byla to příjemná
změna. Vánoce v Praze jsou vždycky
nádherné. Ale nebyl jsem jen v Praze.
Ano, slyšel jsem... Líbilo se vám
v rakouských Alpách?
Azurové nebe bývá většinou ve
Francii nebo Itálii, ale teď nádherné
počasí vyšlo i v Rakousku. Lyžování
tam jsem si vyloženě užil. Vlastně si
momentálně užívám všechny dny.
Jak vlastně vypadá náplň vašeho
běžného dne na Floridě?
Víte, hodně to tam diktuje počasí.
Většinou je krásně, takže se snažím
trávit čas někde venku – třeba hraním
golfu nebo tenisu. Většinou s Petrem
Průchou, který momentálně nehraje,
takže jdeme třikrát čtyřikrát týdně na
kurt. Ale největší důvod, proč jsem
teď na Floridě, je právě golf, protože
v Česku na to prostě není počasí.
Kdo v tenise častěji vyhrává?
Většinou já, Průchyč mě porazil
snad jen jedinkrát, musí ještě trochu
potrénovat. (usmívá se) Ale my jsme
opravdu hodně vyrovnaní, takže to
bývají super zápasy.
To se s ním asi rád sázíte, ne?
Ani ne, vidíte, dobrá připomínka.
Zavedu to s ním jako s Růčou (Martin
Ručinský – pozn. red.) při společném
golfu. To jsme se vždycky po sezoně
sázeli o drink nebo večeři.
Co ještě v Miami kromě sportování
děláte?
Já nejsem ten typický povaleč, na
pláži mě to přestává rychle bavit. Jen
se v horku převalujete ze strany na
stranu, koupete se v moři, co z toho.
Ne, to mě nebaví… Co mě ale baví,
to je loď, kterou tam máme. Na ní
trávím čas opravdu moc rád.
Rybaříte?
Kdepak, nikdy jsem nebyl rybář.
To si spíš zajezdím na vodních lyžích.
Vezmu psa, dáme pohodičku, relax,
jen tak plujeme po vodní hladině.
Anebo děláme akce, tam se pořád
něco děje. Člověk si teď koučuje dny
podle svého gusta a musím říct, že
mě to fakt baví. Jo, užívám si to.

Aféra jeho očima

·

Jaký má názor na humbuk,
který se na začátku roku děl
kolem reprezentační dvacítky
po jejím vyřazení na MS...
„Bavil jsem se o tom s Růčou,
bráchou a dalšími kluky a ani jeden
z nás to moc nepobíral. Dobře,
dřív nebyly sociální sítě a člověk
je musí akceptovat, ale co už není
akceptovatelné, je to, aby tatínkové
volali na svaz a radili, co se má
a nemá dělat. Já jsem Pavla Zachu
zažil v Liberci – je to velký talent
a super hokejista a přišel mi taky
jako skvělý kluk. Jenže jeho otec
mu bohužel škodí… Nejde o to, že
nikdo nemůže nic říct, spíš jde o to,
že jsou najednou ze všech experti.
Pak tedy nepotřebujeme trenéry
ani svaz a mohou to dělat rodiče.
Navíc si neumím ani představit,
jak těžké je to pak pro samotného
kluka, když má v budoucnu znovu
s týmem fungovat v kabině. Tohle
může mančaft úplně rozložit… Je
divné, jakým směrem se to ubírá,
ale asi je za pět minut dvanáct,
aby takové manýry tady skončily.“

(klub NFL – pozn. red.), to už je trochu
dál, ale dejme tomu. Jenže Panthers
hrají v tom prdelákově Sunrise, což
pro nás při dopravní špičce, jaká
v Miami bývá, může být i hodina až
tři cesty. Je to prostě daleko.
Takže navštívit hokej vás neláká?
Ale to víte, že to plánuju. Ovšem
až na nějaké zajímavé týmy, protože
samotní Panthers zase extra velké
lákadlo nejsou. Určitě by mě zajímali
Rangers, kde jsem hrál, nebo New
Jersey, kde je Jarda Jágr. Počkám si,
kdo přijede, chtěl bych ještě vidět
nějaké kluky, se kterými se znám.
Když jste ještě profesionálně hrál,
představoval jste si právě takhle
svůj život po kariéře?
Ano, nebudu říkat ne. Nějak tak
jsem si to připravoval a těšil se na to.
Hokej mi samozřejmě dával strašně
moc, vždycky mi bude chybět a je
pro mě na prvním místě. Ale tohle mě
momentálně baví a já si to umím užít.
Zároveň si ale myslím, že i hezké věci
se jednou okoukají a člověk bude
muset začít vytvářet nové aktivity.
Zatím jsem ale zcela spokojený.
Berete to jako určitou odměnu za
ta léta odříkání?
Já už můžu trochu rekapitulovat,
mám toho dost za sebou a něčím
jsem si prošel. Takže: nikdo vám nedá
nic zadarmo, a v NHL pak obzvlášť
ne. Byla to spousta let odříkání, na
konci to pro mě bylo už fakt těžké.
Deset měsíců se musíte držet přesně
nalajnovaného plánu a vždy víte, co
bude zítra a pozítří. Já si teď užívám
volnosti. Spontánně se seberu a nic
nemusím řešit. Jen svůj vlastní čas.
Na druhou stranu – vy jste se také
nedávno nechal slyšet, že se vám
po hokeji dost stýská…
Já v téhle situaci nikdy předtím
nebyl, hokej mi dost chybí a chybět
bude. Ale čím déle nebudu hrát, tím
jednodušší to pro mě bude. Člověk si
postupně uvědomí, že je to passé.
Takže co tedy ve vás převažuje?
Pohodlný život, nebo myšlenky na
ještě jeden návrat k hokeji?

bych si to mohl dávat poslepu. Navíc
Litvínov má fazonu. Za prvé bych v
sobě musel najít motivaci a za druhé,
a to už jsem říkal, bych musel začít
trénovat a vědět, že je to něco, co se
mi opravdu chce. A to nevím.

JE SPOKOJEN. Petr Nedvěd si užívá hokejového důchodu na Floridě. Na přelomu roku
ale pobyl měsíc v Česku a navštívil i „svůj“ Liberec. Foto: Bílí Tygři Liberec / Vladimír Jína

Já teď pořád vím, že kdyby mi
bouchly saze a začal jsem trénovat,
můžu ještě hrát. Ale to bych se musel
co nejdřív rozhodnout a to není na
pořadu dne. Nejde přijít z pláže a říct,
že budu hrát znovu extraligu.
Nikdy neříkej nikdy – tohoto hesla
se údajně držíte. Kolikaprocentní
šance existuje, že se přece jen ještě
vrátíte?

Tak jednoprocentní. Spíš se mě
na to pořád někdo ptá, než že bych
to opravdu plánoval.
A co by se muselo stát, abyste
o tom přemýšlel vážně? Aby Martin
Ručinský, který už měsíce hraje ve
výborné formě, odložil v Litvínově
plánovaný konec kariéry?
Tohle určité lákadlo je, s Růčou už
jsme spolu v minulosti hráli a s ním

Po čem se hokejistovi v důchodu
nejvíce stýská?
Po čem se mi rozhodně nestýská,
je vstávání v sedm hodin ráno. Nebo
to cestování. Když jsem byl mladý,
trénoval jsem dva až tři dny v týdnu
dvakrát denně. Poslední dvě sezony
už jsem ale cítil, že jsem si ty tréninky
odbýval jen z povinnosti a na ty po
zápase častokrát ani nejezdil. Abych
pravdu řekl, právě to mě ještě drželo
při životě… Ale co mi určitě chybí, je
ten adrenalin z euforie, která ovšem
taky pomalu ustupovala. Už jsem to
nedělal tak, jak bych měl. Najednou
jsem cítil, že se blíží konec.
Ale když vás při návštěvě Liberce
publikum vytleská, to vás asi těší
stále, ne?
Jasně. V Liberci jsem asi nějakou
stopu zanechal, pokaždé když mě
přivítají, vážím si toho. Jsem rád. Bez
těch lidí by bylo všechno poloviční.
Sledujete, co píšou česká média?
Když jsem byl v Čechách, noviny
jsem si kupoval každý den – vtáhlo
mě to do hokejového dění mnohem
víc než v Miami. Ale taky musím říct,
že během pobytu na Floridě jsem
vynechal zápasové onlajny snad jen
jednou. Extraligu sleduju živě pořád.

Aby ne. Co tady vyprávíte, musí
znít každému hráči jako dokonalý
život v hokejovém důchodu.
Nejsem si jistý, jestli každému.
Možná... Ale kluci z hokeje hrávají
tenis nebo golf všude a často. Možná
by tím, co momentálně dělám, moc
hráčů nepohrdlo, ale taky to určitě
není pro každého. Můžu si to myslet
a asi to tak je. Anebo ne. Nevím.

Sledujete rovněž činnost hráčské
asociace coby její ambasador?
Ano, o dění jsem informován. A
jsem rád, že to takto žije. Když jsem
hrál v Liberci, klukům v kabině jsem
to jenom doporučoval. A že jsou s
tím spjaty členské poplatky? Bylo by
krátkozraké, kdybychom bazírovali
na tom, že je zbytečné něco platit.
Asociace bude mít postupem času
stále větší sílu. Už teď se jí daří dobře
na to, jak krátkou dobu tu funguje.

Během zimní návštěvy v Česku jste
navštívil několik zápasů extraligy.
Chodíte na Floridě i na NHL?
My s Průchyčem chodíme hlavně
na Heat (Miami Heat, klub NBA – pozn.
red.), oba máme byt na South Beach,
takže pro nás je to k hale pět minut na
skútru. Byli jsme jednou i na Dolphins

Co je pro ni nejdůležitější?
V jednotě je síla, to je jasné. Ale
stejně důležité je, aby o to kluci měli
sami zájem, a především – aby v ten
projekt oni sami věřili. Když něčemu
skutečně věříte, pak se minimalizují
problémy, které se vyskytnou. A tahle
asociace si zaslouží, aby se jí věřilo.

KLUBOVÁ LEGENDA. Petr Nedvěd je v Liberci osobností. A v klubu má i svůj vlastnický podíl.

Foto: Bílí Tygři Liberec / Vladimír Jína
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Nešvar. Extraliga se snaží vymýtit simulování
V české extralize se
filmování pádů objevuje
možná až znepokojivě
často. A disciplinární
komise začíná hříšníky
nekompromisně trestat.

Tresty za simulování

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TOMÁŠ SLÁVEK
Extraliga se chce zbavit simulování,
ovšem i přes poměrně tvrdé postihy
tento nešvar zatím v Česku nezmizel.
Důkazem jsou verdikty disciplinární
komise, jež od samého úvodu sezony
potrestala už osmnáct hříšníků.
Tedy osmnáct... Přesněji je to spíše
„jen“ patnáct. Zdeněk Okál ze Zlína byl
totiž „odsouzen“ dvakrát a liberecký
útočník Petr Vampola už potřetí.
„Je to paradox. Dokonce se mi
zdá, že je filmování čím dál víc,“ všímá
si člen disciplinárky Viktor Ujčík, který
má k hráčům hodně blízko, jelikož
jím sám ještě donedávna byl.
Je to až s podivem, že? Obzvlášť
když hráči za každý přihraný pád musí
zaplatit 10 % ze svého měsíčního
platu. Zmiňovaný Vampola navíc
dostal potřetí k finanční sankci ještě
jednozápasovou stopku, na což ho
disciplinárka dopředu upozorňovala.
Ukazuje se, že na ledě jde někdy
veškerá racionalita stranou. Emoce
či snad zlozvyk jsou zkrátka silnější.
„Jsou hráči, o nichž se ví, že to umí.
Petr Vampola, ten je jedním z nich,
šikovný v tomhle býval i Petr Leška,“
říká vítkovický manažer Petr Husička.
Přitom právě zrovna v Ostravě mají
se simulováním největší potíže.
Disciplinárka potrestala tři jejich
hráče: Lukáše Kloka, Romana Szturce
a také Jana Káňu. A k tomu ještě navíc
dala napomenutí Jiřímu Burgerovi.
„Já s tvrdými postihy souhlasím, ale
taky musím říct, že mnohdy nejsem
o jejich oprávněnosti přesvědčen,“

HŘÍŠNÍK. Zdeněk Okál je jedním ze dvou hokejistů, kteří byli v letošní sezoně potrestáni za simulování více než jednou.

tvrdí na rovinu Husička. S tím se dá
souhlasit. V některých případech je
skutečně velmi složité zjistit, zda šlo
o simulování, i když si celou situaci
můžete hned několikrát zpětně
prohlédnout na videu.
Jenže hlava disciplinární komise
Karel Holý je nekompromisní.
„Filmování je naprostá ubohost.
Někteří hráči dělají tyjátr, když se jich
někdo dotkne hokejkou, a šijí na sebe

bič, protože nám dochází trpělivost.
Přitom poškozují jen a pouze sami
sebe a také vlastní klub.“
Není to pouze na hráčích
Petr Vampola se brání a nabízí také
pohled z druhé strany. „Snažím se
hrát dost na puku, v tom je moje síla.
Proto je na mě taky hodně faulů. Jsou
ale i zápasy, kdy je rozhodčí nepískají.
Kdyby se všechno správně pískalo,

Foto: archiv

tak by k takovým situacím na hřišti
nemuselo docházet.“
Tahle slova uznává i Ujčík, podle
něhož se situace vyhrotila také kvůli
nejednotnému posuzování zákroků.
„Nechci osočovat sudí, ale z vlastní
zkušenosti vím, že když tvoříte hru,
musíte čelit řadě drobných faulů,
které se nepískají. A ten hráč, zřejmě,
aby na to upozornil, přihraje pád.“
Je jasné, že vyčistit extraligu od

Petr Vampola (Liberec) 3x
Zdeněk Okál (Zlín) 2x
Petr Leška (Zlín)
Michal Poletín (Slavia)
David Kajinek (Liberec)
Tomáš Jiránek (Boleslav)
Jiří Gula (Litvínov)
David Hruška (K. Vary)
Jan Káňa (Vítkovice)
Roman Szturc (Vítkovice)
Lukáš Klok (Vítkovice)
Jan Schleiss (Plzeň)
Radan Lenc (M. Boleslav)
Milan Doudera (Třinec)

simulování nebude vůbec snadné.
Mnohem důležitější roli než pokuty
však v tomhle procesu hrají hlavně
trenéři, klub a samotní hráči.
Trenér, potažmo vedení klubu,
musí na své svěřence tlačit, aby se
k podobnému jednání neuchylovali,
hokejisté si zase v hlavě musí srovnat,
co je správné a jestli jim filmování
stojí za to. Už třeba jen kvůli pověsti,
která se s nimi kvůli tomu potáhne.
Stejný tlak jako na hokejisty by
však měl být vyvíjen i na rozhodčí.
I oni jsou součástí hry, i oni
ovlivňují výsledky tím, když na ledě
neodvádějí stoprocentní práci. Proto
je škoda, že hokejové řády zakazují
druhé straně jejich kritiku.
Bez ní se člověk nikam neposune.
Což platí přece v každém oboru.

Vašíček: Smějeme se fotbalistům, ale vždyť děláme to samé
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Tenhle zadák rozhodně nechodí pro
ránu daleko. O to víc pak Jiřího Vašíčka
štve, když je svědkem nafilmovaného
pádu. „Je smutné, když něco takového
v hokeji vidíte. Tohle přece do našeho
sportu vůbec nepatří,“ stýská si 34letý
řízný bek Hradce Králové.
Přiznejte, protiví se vám současný
nešvar extraligy hodně?
Ano. Vždyť my se usmíváme, co
kolikrát fotbalisté dokážou nahrát,
tak proč by měly být herecké výkony
i v hokeji? Hokej je sport pro chlapy, je
postaven na tvrdosti a tak by to mělo
zůstat. Když to filmování vidím, člověk
se nad tím pousměje, jenže zároveň
cítí kolikrát i vztek. Takové situace
mohou ovlivnit výsledek zápasu.
Proč se to podle vás rozmáhá?

Dáváte si na to pozor i v hradeckém
týmu? Diskutujete na tohle téma?
Já jsem především rád, že tam
žádného vyloženě skokana nemáme.
Teda máme – Davida Skokana, ale ten
se simulováním nemá nic společného.
(směje se) S klukama se o tom občas
bavíme, ale stejně si pak musíte dávat
pozor hlavně na ledě…

Já si nemyslím, že se to rozmohlo,
spíš se to díky těm videozáznamům
začalo víc trestat. Ale tomu, že někdo
simuluje, určitě pomáhá i posuzování
zákroků. Spousta kluků tu říká: Když
nespadnu, nikdo ten faul nezapíská.
Jde taky o to, aby rozhodčí pískali faul,
i když hráč chce hrát, a nejen tehdy,
když spadne. To si takhle za chvíli
může pomáhat stále víc hráčů.
Vedete si jako tvrdý obránce na
svém seznamu známé firmy?
Nemusím říkat, o koho se jedná,
některá jména jsou profláknutá a
disciplinární tresty to jen potvrzují. Ale
měli by se nad tím všichni zamyslet.
Třeba z působení ve Slavii si ještě
pamatuju, jak Růža vyhrožoval, že
když někoho uvidí simulovat, nebude
hrát. To je ten nejsprávnější přístup –
aby na to hodně dbali nejen hráči, ale
i trenéři a kluboví manažeři.

… což asi není vůbec jednoduché,
že? Obzvlášť pro hráče, který má
hru postavenou na fyzické hře.
Člověk se skutečně někdy jenom
těžko orientuje, když je každý zákrok
posuzován jinak. A často je spousta
kluků vyloučena už jen proto, že jsou
faulováni od toho a toho nebo faulují
toho a toho. Máte nějakou nálepku,
rozhodčí neustojí tlak diváků a je to.
tvrďák. Jiří Vašíček nemá rád simulující
hráče z týmů soupeře.
Foto: archiv

V rozhodčích tedy podle vás tkví
jádro problému?

Určitě je fajn, že měřítko posunuli
někam dál. Víc pískají fauly hokejkou
nebo sekání přes ruce… Ale někdy
by neměli trestat zákroky tělem tak,
jak je trestají, protože se často hledí
jen na důsledek zákroku než na jeho
provedení. Má se posuzovat zákrok,
a ne to, jestli se někdo po čistém střetu
zraní. Nejsmutnější je, když si sudí drží
nějaké měřítko ve prospěch domácích
a drží poměr vyloučených, i když hraje
jeden tým za hranicí pravidel.
Nemáte někdy chuť si s filmujícím
hráčem osobně vyřídit účty?
Hrozné je, když víte, že ten hráč
simuloval, a pak kolem vás projede a
posmívá se vám. Člověka to štve, krev
ve vás pulzuje. Ale ať se tihle kluci
podívají hlavně sami sobě do očí, jestli
jim to za to stojí. Já si myslím, že to
jsou tak kvalitní hokejisté, že to nemají
vůbec zapotřebí. Tak proč to dělají?
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NOVÝ JOB. Není to tak dávno, co jste Viktora Ujčíka sledovali, jak na ledě střílí góly soupeřům. Teď se věnuje své nové práci, která ho baví. Působí nejen jako trenér, ale je také členem disciplinární komise.

Foto: archiv

Balet na ledě? Posuzování zákroků se sjednocuje
Rozhodčí i hráči si zvykají na moderní hokej. „Dodržování pravidel už míří správným směrem,“ říká člen disciplinární komise Ujčík
TOMÁŠ SLÁVEK
Jsou to už dva měsíce, co hokejová
extraliga nastolila nový trend v
posuzování zákroků. Trend, který
měl po vzoru NHL chránit technické
hráče. Zprvu však místo toho nastal
chaos, ve kterém se nikdo nevyznal.
Třeba veterán Martin Ručinský situaci
trefně glosoval výrokem: „Chodíme
na trestnou jen za blbý pohled.“
Jak situace vypadá nyní?
Pravda je, že ubylo stížností od
fanoušků, samotných hokejistů nebo
trenérů, i když tento fakt může být
zkreslen zákazem vyjadřovat se k
výkonu rozhodčích. Objektivnější
pohled však přináší statistická čísla a
ta říkají, že vyloučení ubývá.
Což naznačuje, že už si hráči i sudí
na nový trend zvykli.
Naplňují se tak nedávná slova
extraligového šéfa Josefa Řezníčka,

který nespokojené davy v polovině
prosince uklidňoval tím, že se vše
ustálí do konce ledna.
Zajímavou osobní zkušenost na
toto téma přináší dnes už trenér a
také člen disciplinární komise Viktor
Ujčík. „Když jsem před lety přešel z
extraligy do Finska, tak jsem prvních
pět zápasů pořád jen seděl na trestný.
Stačilo, abych se protihráče dotkl
hokejkou, a okamžitě jsem šel ven.
Pokud člověk nebyl na jeho úrovni,
ale krok za ním, tak to byl vždycky
faul. Dnes říkám, že je to jen o zvyku.“
Jenže to samozřejmě platí i na
sudí, kteří zpočátku pískali hodně
úzkostlivě. Dost často se také stává,
že rozhodčí nasadí nový přísný metr,
který dodržují jen několik týdnů, a
pak zase povolí.
„A vzápětí dostanou vynadáno
od komise a najednou začnou zase
vylučovat. To se v tom člověk pak

skoro vůbec nevyzná,“ popisuje Ujčík
z vlastní zkušenosti.
Hokej už nikdy nebude takový
jako dřív. Starší hráči zvyklí na starou

„Je to opravdu
jen o zvyku, už to není
ten hokej, jako když se
člověk dívá na Nagano.
Hokejky se mají
používat ke hře, a ne
aby jimi hráči bránili
soupeři skórovat.“
školu se jen těžko zbavují zlozvyků
používat při bránění hokejku, neboť
to dřív bylo běžné. Ale těm mladším
přechod takové problémy nedělá.

„I na ně ale platilo, že si pomáhali
nejenom hokejkou, ale i rukama. Já
tomu říkám hokej z mateřské školky,
kde si děti chtějí na všechno sáhnout.
To byl nešvar extraligy, který se
snažíme vymýtit,“ popisuje Řezníček.
Po dvou měsících to skutečně
vypadá, že se balet z hokeje – jak se
bál vítkovický trenér Ladislav Svozil
– snad nestane. „Je to opravdu jen o
zvyku, už to není ten hokej, jako když
se člověk dívá na Nagano. Hokejky
se mají používat ke hře, a ne aby
jimi hráči bránili soupeři skórovat,“
souhlasí Ujčík.
Nový současný trend má jediný
účel: chránit technické hráče. Hokej
je totiž čím dál vyrovnanější, a tak se
začaly vytrácet hezké akce a padalo
méně gólů. Logicky se tak vytváří tlak
na mužstva, která nehrají čistě.
Přechod není jednoduchý, perou
se s ním hráči i rozhodčí. Ale pomáhá

jim osvěta, o niž se snažil Řezníček
spolu s šéfem komise sudích Pavlem
Halasem. Ti dva rozeslali do všech
klubů obsáhlý videomateriál, v němž
se pokusili definovat jednotlivé fauly,
aby v tom měli všichni jasno.
„Každý, kdo má trochu něco v
hlavě, přece musí pochopit, co je
faul a co ne. A musí vědět, že když
někomu nestačí bruslařsky, tak půjde
ven, jakmile na něj sáhne hokejkou,“
tvrdí Ujčík. „A rozhodčí? Samozřejmě
vždycky najdete drobné rozdíly v
jejich posuzování, ale podle mě to
už směřuje správným směrem a sudí
začínají pravidla držet jednotně.“
Závěrem Viktor Ujčík s úsměvem
dodává: „Tak ještě aby nerozlišovali,
jestli je začátek, nebo konec zápasu.
Protože faul v páté minutě je stejným
faulem i v posledních dvou minutách.
Pískat se musí stejně za jakéhokoliv
stavu a v jakékoliv době.“

Kariéru sudího měl zakončit v EBEL
lize. Zranění ho přivedlo do Komety
TOMÁŠ SLÁVEK
Známý hokejový arbitr Milan Minář
definitivně skončil s pískáním.
Po rozlučce s extraligou, v níž svůj
poslední a celkem 755. zápas odřídil v
polovině září, měl ještě pokračovat v
mezinárodní EBEL lize.
Jenže proti bylo zdraví.
„Už loni jsem měl dost problémy
s kyčlí a můj stav se bohužel vůbec
nelepšil,“ říká Minář, jenž byl přitom
s představiteli mezinárodní EBEL
ligy domluvený na tom, že mu dají
čas na rekonvalescenci. Ani ta však
nepomohla, i když muž proslavený
svým neústupným výrazem ještě v
listopadu doufal, že se situace zlepší.
Zánět však neustupoval, a to ani
v okamžiku, kdy přestal sportovat.
A tak nezbývalo než se pomalu začít
smiřovat s realitou. „Víceméně jsem

to tušil delší dobu, jelikož jsem měl
problémy i při chůzi nebo když jsem
stál. Směřovalo to k tomu, tak jsem
začal přemýšlet, co budu dělat dál.“
A dlouho to netrvalo, Minář se
brzy dohodl s brněnskou Kometou,
ve které od prosince pracuje. Ptáte se
na jaké pozici? Od svého původního
řemesla až tak daleko neodešel.
Asi má následky z dětství
„Dělám konzultanta a poradce na
věci týkající se různých zákroků a
faulů. Radím, čeho by se hráči měli
vyvarovat,“ vysvětluje 46letý bývalý
sudí, jenž je pochopitelně spokojený.
„Dál dělám to, co jsem, doufám, aspoň
trochu uměl. Za to jsem rád. Je to pro
mě práce na plný úvazek.“
Jeho nové angažmá je zřejmě
výsledkem změn v posuzování
zákroků v extralize, které její vedení

uvedlo v život v polovině listopadu.
Tehdy měli hráči dost velké problémy
pochopit, co si na ledě vlastně mohou
dovolit a co ne. A právě s tím jim v
Brně pomáhá Minář.
Ten se nyní kromě práce může
více věnovat svému zranění, které
by rád co nejdříve vyléčil. Ale podle
všeho půjde o složitější proces.
„Zatím je to stále stejné. Dostávám
nějaké injekce a doktoři říkají, že by
se to mělo zlepšit, když jsem přestal
sportovat. Tak snad.“
A hlavní příčina jeho zdravotních
potíží? Ani sám Minář ji netuší, takže
jen odhaduje... „Pravděpodobně za
to může hokej. Začal jsem s ním už
někdy v pěti letech a chytal jsem.
Brankář dává kyčlím zabrat, takže to
možná budou následky sportování.“
Teď si však užívá nového angažmá.
Už ne ale v pruhovaném dresu.

Minulost. Milan Minář vyměnil dres sudího za práci pro klub.

Foto: getphoto
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Jiné priority.
Petružálek se
věnuje charitě
Ke psům měl vždycky hodně blízko,
sám s přítelkyní choval doma dva.
„Ze všech zvířat mám psa nejraději,
opravdu je to nejlepší přítel člověka,“
říká Jakub Petružálek.
Proto když se vrátil do Litvínova,
hned navštívil tamní psí útulek.
A navštěvuje ho dodnes.
Části svého platu v hokejovém
klubu se rozhodl dobrovolně vzdát
na charitativní účely. Kromě útulku
začal ještě spolupracovat například
s Dětským domovem Hora Svaté
Kateřiny. „Postupem času bych chtěl
investovat další peníze tam, kde to
bude mít smysl. Někam, kde budu
přesvědčený, že to lidem pomůže.
Ještě pořádně popřemýšlím.“
O tom, komu a na co přispívá,
se dříve radil s dnes už zesnulou
přítelkyní Kateřinou. Nyní vše probírá
především se svým bratrem. Rád by
peníze rozdělil do více projektů, už
zase spoří částku, kterou v létě hodlá
někomu předat. „Chci se ujistit, že
poputují správným směrem,“ tvrdí.
Psí útulek podporuje pravidelně.
Udělal to také na Štědrý den, kam se
spoluhráčem Martinem Ručinským
přivezli tehdy opuštěným mazlíčkům
hromadu vánočních dárků.
„Já mám pro ně slabost. Už když
jedu někam autem, vozím s sebou
nějaké pamlsky, kdyby náhodou...
Udělá mi vždycky radost, když si
můžu pohladit cizího psíka,“ netají se
dobrosrdečný Petružálek. „Člověk si
pořád svůj domov může vybrat, ale
psi tu možnost nemají.“
(cze)

CAIHP

Z rodinné tragédie ho léčí dobrá parta
Petružálek se vyrovnává s úmrtím své přítelkyně. „Těším se každé ráno do kabiny,“ říká posila Litvínova
Jak to funguje v KHL
V Rusku sdružení hráčů zastupují
Hráčské odbory soutěže
(KHLPTU), jimž šéfuje někdejší
výborný hokejista Andrej
Kovalenko. „Vím, že tam nějaká
asociace funguje, ale nemám
s ní zkušenost, protože jsem
ji nikdy nemusel využít,“
přiznává Jakub Petružálek,
držitel Gagarinova poháru.
Když potřeboval vyjednat
novou smlouvu, obrátil se na
svého agenta. „Co si pamatuju,
na odbory jsme odváděli
jedno procento z platu. Jsou
připraveny hráčům pomoct,
když třeba dostanou nečekaně
výpověď. Mají za sebou silné
právníky,“ popisuje odchovanec
litvínovského hokeje na závěr.
na návštěvě. Jakub Petružálek pravidelně navštěvuje útulek v Litvínově, kam rád nosí psím mazlíčkům dárky.

vítězslav čermák
V Litvínově je sotva pár měsíců, ale už
přesvědčivě tvrdí: „Co tu zažívám, jsem
nikde jinde nezažil.“ Jakub Petružálek
si angažmá na severu Čech nemůže
vynachválit a stejně tak si vedení klubu
pochvaluje jeho přínos pro tým.
Ale to spojení má smutný podtext:
došlo k němu po tragédii v rodině.
„Hokej mi však pomáhá se z toho
dostat. Mám nastaven nějaký životní
rytmus, radost ze hry mě teď naplňuje.
Každé ráno se vyloženě těším zase do
kabiny, až uvidím těch třicet lidí, kteří
tvoří partu,“ říká šikovný útočník.
Sezonu měl přitom hrát v ruském

Jekatěrinburgu, jenže 9. listopadu našli
jeho přítelkyni Kateřinu Netolickou
mrtvou v jeho litvínovském bytě. Dál
ten příběh už každý nejspíš zná.
Petružálek tehdy okamžitě opustil
KHL a později se dohodl s mateřským
klubem na smlouvě. V Litvínově se
bleskově adaptoval a od začátku patří
k lídrům týmu. Největší překvapení
sezony je s ním v sestavě ještě silnější
a nebezpečnější. „Mužstvo mi pomáhá
překonat životní překážky. Klukům a
mým nejbližším patří velký dík.“
Fanoušci zase rádi děkují jemu a
nahlas mluví o šancích na historicky
první titul. „Já jsem ale spíš realista a
zůstávám nohama pevně na zemi.“

Jedno se mu ovšem musí nechat.
Do žlutočerné ofenzivy zapadl, dodal jí
ještě větší šmrnc. A ze spolupráce s ním
těží i klubová persona Martin Ručinský.
I díky tomu olympijský vítěz z Nagana
nedávno dostal spolu s Petružálkem
pozvánku do reprezentace.
„Ani nevíte, jakou mám za Martina
radost,“ řekl Petružálek. „On je ikonou
českého hokeje, zaslouží si být v
národním týmu. Já jsem vděčný, že
si s ním můžu nejen zahrát v lajně,
ale že můžu i po jeho boku trénovat.
Když vidím, kolik mu je a v jaké formě
hraje… O ten věk ani tak nejde, spíš je
neuvěřitelné, s jakou chutí do toho jde.
Jsem vděčný, že tu můžu být.“

Smarty Premium Drink
nápoj nové generace

Jste ještě nějak jinak aktivní v hokeji?
Určitě. Jsem předsedou návrhové komise pro Síň slávy
českého hokeje (SSČH). Je to dobrovolná funkce, ale
velmi zodpovědná.

Ještě něco v Litvínově obdivuje –
jak trenéři komunikují s hráči. „Nemají
hlavy ve výškách, což mě udivuje.
Opravdu si to tu nemůžu vynachválit.“
Podle mistra světa z roku 2010 je
právě komunikace v mužstvu jedním z
nejdůležitějších podmínek k tomu, aby
přišel úspěch. „A tady panuje respekt
mezi oběma stranami. Trenéři neřvou
na hráče, v klidu jim to vysvětlí. A hráči
tomu věří. Ať už mladší, nebo starší.“
I on cítí důvěru a odpovědnost.
„Jsem součástí kádru, mám radost,
když si můžeme vítězně zařvat,“ netají.
„Přišel jsem, protože mám nějaké
zkušenosti. Asi mám týmu co dát, ale
těch kluků jako já je tady mnohem víc.“

základních rozdílů od ostatních nealko nápojů.
A mimochodem obsahuje cca o třetinu míň cukru
než např. energeťáky.

Před Vánoci jsme se domluvili a nápoj Smarty se stal
naším novým partnerem pro tuto a další 2 sezony.
Do většiny kabin už v době vydání našich novin
dorazil a mohli jste ho ochutnat. Pokud náhodou ne,
tak to bude v nejbližších dnech. Majitelem tohoto
nápoje a značky Smarty je Dominik Hašek a my mu
položili několik otázek.
Dominiku, proč jste se rozhodl spolupracovat
s CAIHP?
Těch důvodů je více. Sám jsem byl členem hráčské
asociace NHL více než 16 let a vždy jsem na to byl
velmi hrdý. Proto jsem rád, když nyní třeba budu moci
předat nějaké zkušenosti. Jsem na to velmi pyšný, že
Smarty je partnerem CAIHP.

Foto: e-mostecko

Tak teď už jen to nejpodstatnější. Kde si mohu
Smartyho koupit?
To nejpřesněji najdete na na www.smartydrink.cz.
Mimochodem stejně jako podrobné složení obou
Smarty nápojů. Dohromady se jedná asi o 300 míst
v republice. K těm řekněme známým patří např.
řetězec Costa Coffee nebo většina čerpacích stanic
Shell.

Tak se vraťme ke Smartymu. Pro koho je vlastně
nápoj určen?
Smarty Black i Smarty White byly od počátku vyvíjeny
jako prémiový nápoj pro dospělého člověka.
Díky relaxačním i stimulačním účinkům ho považuji
kromě jiného za ideální společenský nápoj. Je určen
pro všechny aktivní lidi v situacích, kdy se chtějí bavit
– uvolnit, ale zároveň využívat plné psychické a fyzické
síly. Takže pro kluky před zápasem, či během ideální!
Není to takový trochu energeťák ?
Smarty sebe rozhodně nepovžuje za nějakou
energetickou nakopávku! Pokud chceš nakopnout
(ale o to tvrději dopadnout), tak si musíš jít koupit Red
Bull, Semtex, či něco podobného. Smarty totiž není
založen jen na látkách stimulujících, navozujících
zpravidla jen krátkodobý efekt vzestupu. Smarty tyto
látky kombinuje s látkami navozujícími relaxaci.
Optimální psychické i fyzické výkonnosti můžete
dosáhnout jen při snížení intenzity stresu, pocitu
pohody, zlepšení koordinace a koncentrace.
Ještě něčím je Smarty vyjímečný?
Smarty je založen na látkach přírodního původu
a látkách, které tělo produkuje. To je také jeden ze

Premium

drink
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Oslepl na oko. Naděje na zázrak se nevzdává
Na ten zápas původně neměl ani cestovat. Zrovna
dobral antibiotika a léčil se z virózy. „Trenér mi dal
vybrat, že jestli chci hrát, tak můžu. Chtěl jsem týmu
pomoct,“ vypráví Adam Mikšovský. Psal se 29. říjen
loňského roku. Od té doby už hrát nemůže.
VÍTĚZSLAV ČERMÁK
Zkuste se jen tak procházet po ulici
s jedním okem zakrytým. „Stává se
mi, že netrefím na schod. Když je
třeba na chodníku prohlubeň, tak ji
sice vidím, ale někdy prostě špatně
odhadnu její vzdálenost.“
Není snadné se s tím vyrovnat.
Bývalý forvard si stále ještě zvyká na
rozdíl v prostorovém vnímání. Jenže
na výběr nemá. Ve 27 letech na pravé
oko téměř oslepl.
Jeho Vsetín hrál v ten osudný den
druholigový zápas skupiny Východ
na ledě Nového Jičína. Mikšovský byl
ve třetí třetině vyslán na přesilovku.
„Najednou jsem se ocitl v pozici
beka až na modré čáře, a když jsem
viděl vyražený puk, vystartoval jsem
po něm před bránu,“ vzpomíná. Jenže
během okamžiku ležel bezvládně v
kaluži krve. Čepel soupeřovy hokejky
mu nešťastně sjela až pod oční kryt.

Ve frýdecko-místecké nemocnici
podstoupil hned operaci, kde mu z
jedné třetiny naprasklé oko sešívali
osmi stehy. Odsávali mu sraženou
krev. Má poškozenou sítnici, což je
nevratné zranění. Operací bylo víc.
Při dlouhé rekonvalescenci stále
doufal v naději na uzdravení, jenže
sítnice mu dnes postupně odumírá a
léčbu komplikovalo i krvácení. Adam
Mikšovský, jenž měl během kariéry
i dva extraligové starty za mateřský
Zlín, se přesto nechce vzdát.
Objíždí oční specialisty, ale těm
se kvůli riziku nechce do náročné
operace, a tak hledá někoho, kdo
by měl odvahu a zkusil mu pomoct.
Začal se zajímat o alternativní léčbu
kmenových buněk. Je také ochoten
navštívit kliniku v zahraničí.
„Ale čím víc lékařů mi řekne, že
to nemá cenu, tím víc rozhodnutější
budu,“ přiznává. „Šel bych do rizika,
že oko ztratím. Může se stát, že ho

Současnost ukazuje, jak
je tady asociace potřeba

Je to už pár let, co jsem ukončil aktivní
hokejovou kariéru. Jako každý z nás
jsem i já v extralize zažíval vyhrocené
zápasy. Jenže za mé éry to fungovalo
trochu jinak – odpískal se konec a šli
jsme skoro všichni hráči společně na
pivo. Doba se však změnila. Dnes už
je to trochu jiné.
Obecně se dbá více na to, jak se
hokejisté chovají na veřejnosti. Jak
vystupují. Jaké mají názory… Stejně
tak by se měla chovat také hráčská
asociace, která – mimochodem – na
veřejnosti vystupuje podle mého
přesně tak, jak by vystupovat měla. Z
její činnosti je cítit profesionalita.
Netvrdím, že znám dopodrobna
seznam všech jejích aktivit. Ovšem
co vypozorujete přes média, na vás
prostě dělá tak nějak celkově velmi
dobrý dojem. Marek Černošek a tým
lidí kolem něj to zatím dělají velmi
dobře. Hokejistům se buduje kvalitní
zázemí ochrany a zastání, které je ve
vrcholovém hokeji potřeba.
Všichni tu víme, že se doposud
hráčská asociace zapojila do několika
sporů. Že se hráčům snaží vyjednávat
lepší pozice, že chce dbát na kodex
fair play, aby se k sobě všichni hráči
chovali s respektem. Že také pro své
členy shání co nejvíce benefitů. Také
já jsem s ní nedávno spolupracoval
ve snaze získat členské výhody u
automobilové značky Range Rover.
Sám jsem zvědav, jestli to dopadne…
Především jde ale hlavně o to,

aby se měl za hráče kdo postavit,
dostanou-li se do jakýchkoliv větších
či menších nesnází. Pro ty mladé je
to nadějná budoucnost, ale ocenit
by to měli i ti starší, kterým zbývají
poslední roky do hokejového
důchodu. Obzvlášť v současnosti je
potřeba si to všechno uvědomit.
Důkazem je přece aktuální téma
tabulkového odstupného, které se
snaží hráčské sdružení co nejdříve
změnit. Dost kluků současný systém
odneslo a mají s tím opravdu potíž.
Tomuhle je potřeba zabránit.
Chápu kluby, které si něco hlídají,
když do výchovy vlastního hráče
kdysi daly svoje peníze, své trenéry a
jméno. Na druhou stranu – postihuje
to především hráče, kteří už jsou za
zenitem a kvůli tabulkám nemohou
přestoupit, protože mají cenu třeba
milionu korun. Jenže v tomhle by se
měl najít určitý kompromis, i když to
není jednoduchá otázka. Kdo dá za
hokejového veterána milion? Tohle
je nutné co nejdříve řešit.
Věřím, že se to hráčské asociaci
podaří nebo k tomu alespoň přispěje
svou snahou. Ostatně už na tom také
usilovně pracuje. Za sebe jí budu
fandit, přestože jsem její zastoupení
naštěstí nepotřeboval. Během kariéry
se mi takovéto starosti vyhýbaly.
V Česku nic takového nikdy dřív
pořádně nefungovalo, ve Skandinávii
a v zámoří už naopak mají asociace
dlouholetou tradici. Prošel jsem za ta
léta několika zahraničními kluby, ale
naštěstí jsem se nedostal do žádných
problémů, aby mě z nich sdružení
hráčů muselo tahat ven.
Tomu českému bude ještě nějaký
čas trvat, než se dostane na úroveň
třeba severských zemí, ale rozjezd
bývá všude pomalý.
Já však pevně věřím, že se snaha
Marka Černoška a spol. v budoucnu
výrazně projeví. Už teď mají rozhodně
našlápnuto správným směrem.
David Moravec
autor je bývalým hokejistou,
televizním spolukomentátorem
a trenérem ženské reprezentace

Adam Mikšovský

··
·
··

JEŠTĚ PLNÝ SÍLY. Adam Mikšovský v utkání pár dnů před tím osudným.

budu mít už jen jako kuličku, ovšem
je taky otázkou, jak na to odumřelé
oko bude reagovat tělo. Všechno se
teprve časem ukáže.“
Pomáhá mu rodina i blízké okolí.
O jeho zdravotní stav se průběžně
zajímá vsetínský hokejový klub.
„A já chci všem za všechno moc
poděkovat.“ O náladu se mu stará
také štěně Jacka Russela teriéra, které
si s manželkou pořídil. „Až skončí s
házenou, pořídíme si děti.“
Adam Mikšovský má zatím přísně

Foto: Deník

zakázáno sportovat. Nesmí mít ani
profesní průkaz na řízení nákladního
vozu, ale osobní řídit může. Ostatně
tím se živil už při poloprofesionálním
hokejovém angažmá na Valašsku.
„Možná se někdy časem půjdu
sklouznout na led, ale hokej už pro
mě není důležitý,“ říká na rovinu. „Mě
teď nejvíc zajímá oko. A to, co vlastně
v budoucnu budu dělat.“
Proto vážně přemýšlí, kudy bude
směřovat další životní fázi. „Vím, že
hokej už to nebude, ale naplňovalo

narozen: 8. dubna 1987
post: útočník
angažmá: extraliga (2 zápasy) za
Zlín, 1. liga (191 zápasů) za
Kadaň, Prostějov, Vrchlabí, Písek
a Jihlavu, 2. liga (161 zápasů)
za Trutnov, Pelhřimov, Prostějov
a Vsetín
zaměstnání: řidič
stav: ženatý, bezdětný

by mě trénovat malé děti a udělat si
trenérskou licenci.“ Nebo? „Možná by
stálo za to zkusit i školu. I když není
snadné se do učení donutit.“
I na základě vlastních zkušeností
chce poradit ostatním hokejistům,
aby mysleli víc na svoji budoucnost
a neviděli v životě jen hokej. „Proto
taky oceňuju, že se hráčská asociace
snaží vymýšlet pro hokejisty různé
programy a benefity. Myslím, že je to
opravdu moc dobrá věc.“
A se zraněním se snaží už postupně
vyrovnat. „Nevím, zda to beru jako
osud. Napadlo mě mockrát, že jsem
na tom zápase vůbec nemusel být,“
zamýšlí se. „Jenže na nějaké kdyby se v
životě moc nehraje, takže nemá smysl
to řešit. Stát se může cokoliv.“

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
VYHRAJTE S NEJNIŽŠÍM
ÚROKEM NA TRHU

Jsme expert na hypotéky
Ocenit to můžete i Vy. Staňte se naším
klientem, a kromě mimořádně výhodných
hypotečních úvěrů získáte i další moderní
bankovní produkty a služby.
Infolinka
800 14 00 14
E-shop
www.unicreditshop.cz

Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek stanovených bankou. Výše uvedenou úrokovou sazbu získá klient v případě aktivního využívání osobního konta a kreditní karty
od UniCredit Bank, uzavření pojištění schopnosti splácet úvěr a při maximální výši úvěru do 85 % ceny nemovitosti.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
Informace o nejnižším úroku na trhu je platná k 26. 1. 2015.

ZABODUJTE S NESPRESSO!
S 30% slevou na Nespresso
kávovar si budete moci
dopřát kvalitní kávu
každý den.

Váš prožitek a emoce podtrhnou
dokonale navržené doplňky,
inspirujte se...

Objednávejte
nespresso.czech@nespresso.com

Akce platí od 1. do 28. února 2015
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Jako v NHL. Hráči si zvolí
nejužitečnějšího hokejistu
Asociace chce na 20. ročníku ankety Hokejista sezony zavést vlastní cenu
HONZA FAIT
V NHL patří Ted Lindsey Award mezi
ta nejprestižnější ocenění, jakých
se mohou nejlepší hokejisté této
ligy dočkat. Právě proto, že o něm
rozhodují samotní soupeři. Trofej
pro nejužitečnějšího hráče základní
části podle hlasování hokejistů se od
letoška bude udělovat i v Česku.
Jarní galavečer Hokejista sezony
se tradičně koná několik dnů po
extraligovém finále, ale tentokrát mu
přibude jedna kategorie navíc. Tu se ve
spolupráci s pořadatelskou agenturou
BPA chystá zaštiťovat Česká asociace
hokejistů, podle níž by se jedna z
udělovaných cen měla také jmenovat.
Její vedení už vybralo designéra,
jenž má podobu trofeje navrhnout.
Pro vítěze bude vyrobena
socha litá z betonu
„Je to ta stejná společnost, která nám
vyrábí ceny pro naše letní golfové
turnaje,“ přiblížil Marek Černošek, šéf
CAIHP. „Chystaná hokejová trofej bude
opravdu krásná. A bude těžká, litá z
betonu – to aby její váha vystihovala
váhu celé této ankety.“
Předseda asociace měl na přelomu
ledna a února sjednanou schůzku s
představiteli BPA, aby začali dolaďovat
podmínky společného projektu.
„Máme zájem o to, aby se asociace
v tradiční anketě Hokejista sezony

Jak se bude hlasovat

·

Všichni hráči extraligových
týmů by měli prostřednictvím
e-mailové pošty poslat tři jména,
která nominují na cenu pro
nejužitečnějšího hráče sezony.

·

Podle pořadí, v jakém každý tři
jména napíše, bude nominovaným
udělen stanovený počet bodů.

·

V anketě zvítězí ten hráč,
který v celkovém součtu hlasování
posbírá nejvíce bodů.

·

Termín uzávěrky hlasování je
stanoven do konce února.
Pozn.: Systém hlasování bude
všem definitivně rozeslán
prostřednictvím e-mailové pošty.

angažovala,“ řekla už před časem Jana
Obermajerová z vedení BPA.
To se zčásti povedlo už po loňské
sezoně, ovšem letos by to mělo být
ve výrazně větším měřítku. „Je to
další příležitost k tomu, jak hráčské
sdružení posunout směrem, kam
chceme,“ dodává Černošek.
Do ankety se před rokem začali
zapojovat hráči jednotlivých týmů,
aby svým hlasem pomohli k volbě
nejlepšího hokejisty sezony. „Letos
by ale měli povinně hlasovat všichni

členové našeho sdružení. Z několika
stovek tajných hlasů pak vzejde vítěz
pro naši novou cenu, která by se měla
stát jednou z těch nejprestižnějších,“
přibližuje Černošek.
Galavečer má tradičně celou řadu
kategorií, jejichž vítěze většinou volí
zástupci jednotlivých médií. Hlavní
cenu posledního ročníku ovládl Petr
Ton, tehdy ještě hráč pražské Sparty.
Měli bychom to brát vážně,
nabádá Černošek
Záměrem asociace je tradičnímu
vyhlašování dodat ještě větší prestiž.
A zapojení všech profesionálních
hokejistů v extralize by tomu mohlo
výrazně pomoci. „Všechna mužstva
by tuto anketu měla brát naprosto
vážně a my to hráčům ještě včas
zdůrazníme. Včetně celého systému
hlasování,“ tvrdí šéf CAIHP. „Společně
bychom se k tomu měli stavět co
nejzodpovědněji. Tak jako v zámoří.“
Ve slavné NHL má tato cena už
zmiňovaný název Ted Lindsey Award.
Do roku 2010 jste ji znali jako Lester
B. Pearson Award.
Galavečer Hokejista sezony je za
účasti nejlepších domácích hokejistů
a sportovních celebrit každoročně
pořádán na přelomu dubna a května
– těsně po konci extraligy a před
startem mistrovství světa.
Letos se koná jeho jubilejní 20. ročník. Hráčská asociace bude u toho.

HOKEJISTA SEZONY. Poslední ročník tradiční ankety ovládl po minulé sezoně Petr Ton,
tehdy ještě kanonýr Sparty. CAIHP touží nabídnout stejně prestižní cenu. Foto: archiv

soudržnost, o nás
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Drž se, Petere... Hráči jsou s tebou
Zprvu tomu nevěnoval příliš velkou
pozornost, když ale bolesti postupně
sílily, klubový lékař ho raději poslal na
vyšetření. Pouhý den před Štědrým
dnem přišla v nemocnici strašidelná
zpráva: „Máte rakovinu varlete, jeďte
si pro osobní věci. Musíte na operaci.“
Pro Petera Frühaufa, slovenského
obránce Hradce Králově, se okamžitě
změnily životní priority. „Moc si toho
nepamatuju. Vůbec nevím, co jsem
si doma zabalil,“ popisoval nedávno
pro Deník osudné momenty.
Boj s jeho nemocí zatím probíhá
úspěšně. Od února podstupuje léčbu
radioterapií, prognózy jsou pro hráče
pozitivní. Od příští sezony by se chtěl
vrátit zpátky na led.
Česká asociace hokejistů jménem
všech svých členů přeje Peterovi co
největší sílu a brzké uzdravení. (red)

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

·
·
BOJOVNÍK. Peter Frühauf na hokej nepřestal myslet, ale nyní se soustředí hlavně na svou léčbu.

Foto: Mountfield Hradec Králové

·

Sledujte nás na webu a sociálních sítích
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