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Reprezentace do osmnácti let už šlapou
Při loňské volbě prezidenta Českého svazu ledního hokeje získal
stoprocentní podporu a federaci ČSLH povede další čtyři roky. Zatímco
v uplynulých obdobích se podařilo vyřešit ekonomické problémy
z minulosti, nyní Tomáš Král vytyčil jako prioritu sportovní výsledky.
Jak A-týmu, tak i mládežnickým reprezentacím.
Jak hodnotíte výsledky mládežnických reprezentací v právě končícím roce? Je z nich patrný
progres, co se týká větší konkurenceschopnosti s ostatními týmy?
Vzestup vykazují nejmladší reprezentace, výběry
do šestnácti, sedmnácti nebo osmnácti let. V probíhající sezoně uspěly tyto výběry ve více než polovině zápasů se silnými soupeři (Kanadou, Spojenými
státy, Ruskem, Finskem, Švédskem nebo Švýcarskem), což je ve srovnání s nedávnou minulostí, kdy
byla úspěšnost čtvrtinová, výrazný pokrok. Osmnáctka vybojovala po dlouhých letech medaili na
MS, na stupně vítězů se probojovala ve třech z posledních čtyř ročníků Hlinkova memoriálu. Na druhé straně nedokážeme tyto výsledky promítnout do
výsledků dvacítky a spokojen rozhodně nejsem ani
s nedávným mistrovstvím světa v Kanadě.

ty jako Trenéři ČSLH do malých klubů, Regionální
trenéři, Pojď hrát hokej, Hokejová výstroj nejmenším nebo Týden hokeje přivedly na led mnohem
více dětí než v minulosti, počty klubů obsazujících
žákovské soutěže po dlouhých letech rostou, a to
nikoli zanedbatelně. Nejen v regionech kladně
hodnotí program Výchovy talentované mládeže, za
lepšími výsledky nejmladších reprezentačních výběrů stojí bezpochyby i Akademie ČSLH.
Velký projekt Týden hokeje startuje po zářijovém
pilotu naplno právě nyní (23. až 29. ledna 2017),
cílí na kluky ve věku čtyř až deseti let a na jejich
rodiče. Ve hře je 136 klubů, zapojují se i bývalí
hráči. Jaký si od něj slibujete efekt?
Úspěch projektu mě velmi těší, vítají ho i v klubech. Náborové aktivity se tak dostávají na úplně jinou úroveň, zlepšuje se komunikace
s rodiči a municipalitami. Proto jsme projekt
rozšířili, zahrnuje již
té-

„ Pro budoucnost bude důležité,
jak se v reprezentaci prosadí
nové tváře, což je jeden z hlavních
úkolů realizačního týmu.“

A co říkáte A-týmu? Například na Světový pohár nejeli Češi zrovna v roli favorita
a nakonec chyběl jediný gól,
aby postoupili do semifinále…
Ten gól mě hodně mrzí, protože jinak si myslím, že mužstvo nepředvádělo špatné výkony a řadu těch, kdo ho před turnajem pasovali na poslední příčku, překvapilo. Špatně jsme
nehráli ani na posledních světových šampionátech,
na tom loňském jsme dokonce vyhráli silnou základní skupinu. V žádném případě však nejásáme,
poslední krok, který k medaili zbývá, se nám nedaří udělat. Pro budoucnost bude důležité, jak se v reprezentaci prosadí nové tváře, což je jeden z hlavních úkolů realizačního týmu.

měř všechny kluby, které
se výchově mládeže věnují, a s Týdny hokeje počítáme také pro budoucnost.

Světový pohár odkoučoval široký realizační tým
zámořského střihu, což v Česku nebývalo zvykem. Po Světovém poháru navíc bude pokračovat ve stejném složení, nabitý hvězdnými jmény.
Proč jste se tak rozhodli?
Mezinárodní trend je v tomto směru jednoznačný, což je dáno tím, že v současném hokeji vyžaduje každá činnost člověka s příslušnou
odborností a nároky na zázemí pro hráče jsou
maximální. Jsem rád, že se nám daří zapojovat
osobnosti ze zámoří, protože trendy se v současné
době určují tam.
Velká část zisku z mistrovství světa v Praze
v roce 2015 byla rozdělena na projekty pro podporu rozvoje mládeže. Jen letos zamířilo do mládeže 110 milionů. Jak jste s těmito programy spokojen?
Jsem spokojen především s programy, které
jsou zaměřeny na nejmenší hokejisty a které realizujeme ve spolupráci s kluby, i s těmi malými. Projek-

Na jak dlouho máte zajištěné financování těchto projektů?
V současném nadstandardním rozsahu, kdy
jsou naše investice do mládeže ve srovnání s minulostí více než dvojnásobné, máme financování
díky výnosům z mistrovství světa zajištěno zhruba
do roku 2018.
A v jakém termínu by se mohlo v Česku konat
opět seniorské mistrovství světa?
Vzhledem k zájmu dalších zemí, olympijskému
cyklu a jednáním, která proběhla nebo probíhají,
vidím jako reálný rok 2023 nebo 2024.
Z hokejového svazu je již několik let patrná snaha nejen o rozvoj hokeje, ale také například
o transparentnost a co největší profesionalitu.
Cítíte odezvu jak ze strany veřejnosti, tak i například sponzorů?
Bez podpory partnerů se hokej provozovat
nedá a těší nás, že naše aktivity nejen zaregistrovali a ocenili, ale i přímo podpořili. S hokejem
spojují svoji značku nejvýznamnější společnosti, což je příslib pro budoucnost.
Na hokej se dívá spousta fanynek a také maminek budoucích hokejistů, což je dobrá cílová
skupina. Zaměřujete se i na ni?
Určitě. Ženy tvoří velmi silnou fanouškovskou
skupinu, a pokud tento zájem přechází na děti, je
to pro náš hokej ta nejlepší cesta. Stejně to vnímají kluby, které se snaží maminkám a rodinám vyjít
vstříc, ať už jde o lepší divácké zázemí na stadionech, různé rodinné slevy či odpolední víkendová utkání.
Loni jste byl zvolen jednomyslně do čela
hokejového hnutí. Jaké priority si do toho
čtyřletého cyklu dáváte?
Taková důvěra musí potěšit, lhal bych,
kdybych tvrdil opak. Potom, co jsme vyřešili ekonomické problémy, s nimiž se hokej
potýkal v uplynulých obdobích, jsou
teď jasnou prioritou sportovní výsledky.
Také další funkcionáři
z České republiky byli
zvoleni do různých orgánů IIHF, vnímáte to
jako větší prestiž pro
český hokej?
V mezinárodní federaci máme silné postavení, což
nejlépe dokumentuje zvolení Petra
Břízy do Rady IIHF
a dalších našich zástupců do komisí IIHF,
stejně jako pořadatelství
prestižního juniorského
šampionátu, které nám bylo
přiděleno pro rok 2020.

PREZIDENT ČSLH Tomáš Král
FOTO: ČSLH/Karel Švec

A už máte jasno o městech, kde
se bude hrát?

Tomáš Král

Věk: 52 let
Pozice: Prezident Českého svazu ledního
hokeje
Ve funkci od: 2008
Dřívější působení: právník, majitel advokátní kanceláře, prezident HC Škoda Plzeň
(2004–2008)
Zajímavost: Hrál na ligové úrovni tenis, v mládí
výkonnostně hokej a fotbal

vizitka
Pořadatelská města ještě určena nejsou, ale již
teď o nich hodně diskutujeme, protože mistrovství
dvacítek je po olympiádách a šampionátech dospělých třetí nejvýznamnější hokejovou událostí.
Všichni máme pochopitelně zájem, aby bylo mistrovství co nejúspěšnější.
Další prestižní akcí, kterou Česká republika pořádá, a dokonce pravidelně, je Memoriál Ivana
Hlinky. Jenže podle letošního rozhodnutí se napůl přestěhuje do Kanady, kde se bude konat
v sudých letech. Proč?
Troufnu si říci, že žádná jiná federace se podobným turnajem, který pořádáme spolu se Slovenskem, pochlubit nemůže a pořádáním sudých
ročníků v Kanadě jeho prestiž ještě stoupne. I pro
hráče budou tyto ročníky velkým zážitkem. Pro nás
je navíc zajímavé, že na dohodu je navázána i další
spolupráce se zámořským hokejem.
Jak myšlenka vznikla? Která ze stran s ní přišla
jako první?
Předpokladem bylo úspěšné pořádání turnaje
v minulosti a zájem kanadských partnerů, který byl
dlouhodobý. Teď jsme došli k závěru, že k prohloubení spolupráce dozrály podmínky a jsou pro ni vytvořeny i potřebné předpoklady.
Co byste chtěl vzkázat a popřát fanouškům
a všem, kdo se točí kolem hokejového světa, do
roku 2017?
V první řadě hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, protože ačkoli je pro nás hokej velmi důležitý, jsou v životě i věci mnohem významnější. Ve
sportovní oblasti potom co nejvíce radosti a zážitků z hokeje.
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aktuality
Legenda legendám
Projekt Legenda pomáhá představuje unikátní
příležitost, jak spojit celé hokejové hnutí v České
republice. V jeho rámci nastoupí na přelomu ledna a února 2017, tedy v období, kdy by Ivan Hlinka
oslavil 67. narozeniny, do vybraných utkání všechny kluby Tipsport extraligy, WSM Ligy a vybrané
kluby 2. ligy ve speciálních dresech podle jednotného návrhu s Hlinkovou podobiznou na hrudi.
Po utkáních půjdou dresy do aukce, jejíž výtěžek
bude předán Nadačnímu fondu Ivana Hlinky. Ten
pomáhá bývalým hráčům, kteří se sami nebo jejich rodiny nacházejí v sociálně obtížné životní situaci, například zakoupením invalidních pomůcek.
„Název projektu odkazuje k osobnosti Ivana Hlinky
a jeho podtext zní „Legenda legendám“. Pokud

start tohoto projektu bude úspěšný, v což pevně
věřím, pak by měl pokračovat v duchu legend
jednotlivých klubů, které si samy zvolí,“ říká člen
výkonného výboru ČSLH a majitel Komety Brno Libor Zábranský.

Ministryně připomněla své
hokejové začátky
Slavnostní střelou na hokejovou branku otevřela ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) Kateřina Valachová společně s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou nové samostatné
prostory sekce sportu a mládeže. Poprvé v historii
tak sport a mládež získávají v rámci ministerstva své
vlastní prostory, které se nacházejí na Senovážném
náměstí. „Tento rok jsme odstartovali neinvestiční

dotační program VIII, pro příští rok z něj sportovním
klubům a tělovýchovným jednotám přerozdělíme
jednu miliardu korun. V České republice je celá
řada nadšenců, kteří po práci chodí do sportovních
klubů trénovat děti i mládež. Tito lidé nevychovávají
budoucí mistry světa či olympijské vítěze, ale budují pevný vztah dětí ke sportu a zaslouží si naše nejen slovní uznání,“ říká ministryně Valachová. Nové
prostory sekce sportu a mládeže otevřela střelou na
hokejovou bránu a zavzpomínala tak na své dětství, kdy na zamrzlém rybníce hrávala hokej. Slavnostní otevření se uskutečnilo v zasedací místnosti
nových prostor na Senovážném náměstí, která byla
vyzdobena vzácnými hokejovými artefakty. K vidění
byl například pohár z hokejového mistrovství Evropy z roku 1911 či poslední trofej, kterou čeští hokejisté získali před šesti lety – pohár ze světového
šampionátu v Kolíně nad Rýnem. V příštím roce
bude tato místnost sloužit také k oslavě sportu, pro
veřejnost zde vždy jeden den v měsíci proběhnou
výstavy významných sportovních artefaktů českých

reprezentantů, autogramiády se sportovci a ve spolupráci se svazy budou poskytovány informace.

Dárek pro kluby:
výstroj za čtyři miliony
Český svaz ledního hokeje rozeslal v předvánočním období klubům, které se věnují výchově mládeže, mimořádnou dodávku výstroje pro
nejmenší hokejisty v celkové hodnotě přes čtyři
miliony korun. Každý ze 152 klubů obdržel 10 párů
bruslí a 10 helem v hodnotě 27 000 Kč. Dodávka
bezplatné výstroje je součástí dlouhodobého projektu „Hokejová výstroj nejmenším“, který Český
svaz ledního hokeje realizuje od roku 2010. „Projekt Hokejová výstroj nejmenším patří k nejlépe
hodnoceným svazovým aktivitám mezi kluby,
malými hráči i jejich rodiči,“ uvedl prezident ČSLH
Tomáš Král. „Celkem jsme klubům mládežnického
hokeje již rozeslali výstroj za více než 65 milionů korun, z toho za 12,4 milionu korun v letošním roce.

Historická šance: český rozhodčí zabojuje o NHL
Přestože na mistrovství světa do dvaceti let svěřenci trenéra
Jakuba Petra do bitvy o medaili neprošli, jedna česká hvězda
na šampionátu zazářila – čárový rozhodčí Libor Suchánek,
jenž má šanci stát se prvním českým rozhodčím v NHL.
„Zaujal při předsezonním zámořském kempu, stejně jako při
přípravném utkání Světového poháru Česká republika – Rusko,“
uvedl předseda komise rozhodčích ČSLH Vladimír Šindler. „Supervizor Al Kimmel, který navštívil zápas v Praze, ho proto doporučil
k vyzkoušení v AHL. Při jednáních se zámořskými partnery a mezinárodní federací nám výrazně pomohl také Pavel Halas, dlouholetý
člen komise rozhodčích IIHF.“ V AHL bude Libor Suchánek působit
v období 2. – 8. února. 2017, kdy by měl rozhodovat tři utkání. Spolu
s ním byl vybrán i další účastník juniorského šampionátu, čárový
rozhodčí Sakari Suominen z Finska. Na mistrovství světa hráčů do
dvaceti let zastupovali Českou republiky tři rozhodčí, hlavní Jan
Hribik s Robinem Šírem a čárový Libor Suchánek, což je spolu se
Švédskem a USA největší počet.
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Tolik českých rozhodčích se představilo
na MS do 20 let v Kanadě.

Vladimír Šindler,

předseda komise rozhodčích ČSLH:

„Libor Suchánek se dostal na úroveň kandidáta
NHL a není vyloučeno, že by se mohl stát prvním
českým rozhodčím v nejuznávanější světové soutěži.“

LIBOR SUCHÁNEK (první zprava) byl jedním ze tří českých rozhodčích na letošním MS dvacítek.
FOTO: deník Sport/Jaroslav Legner

komentar

Jakub Petr
trenér národního týmu U20

Chyběly nám individuality, říká kouč Petr
Největší problém vidím v tom, že
nám na turnaji chyběli rozdíloví
hráči. Co se týká kanadského
bodování, tak na tom u nás byli
nejlépe dva obránci, kteří si
připsali čtyři body. Když góly
v zápasech nedáme, tak lepší
prostě být nemůžeme.
Nejvíce to bylo vidět v zápasech se
Švýcarskem a Dánskem. Kdybychom
je zvládli, vyhnuli bychom se ve
čtvrtfinále Kanadě. Když se podívám
na švýcarskou a dánskou soupisku,
tyto týmy bychom měli porážet, to je

stoprocentní. Ale nebylo to tak, že
bychom v těch zápasech byli celou
dobu lepší a řekli si, že je to smůla.
Sice jsme měli vždy lepší první třetinu,
v níž jsme neproměnili velké šance,
ale obecně se nedá říct, že bychom
soupeře přehrávali. Švýcaři i Dánové
v týmu individuality mají, ty nás pak
ztrestaly. Ale rád bych zdůraznil, že
kluci nic nepodcenili, což charakterizují právě ty vstupy do utkání.
a letošním šampionátu byl
velký rozdíl v kvalitě mezi semifinalisty a zbytkem světa.
Kluci, kteří si zahráli o medaile, byli

N

na tomto turnaji někde jinde, než
jsme byli my a ostatní týmy. Mezi
pátým a devátým místem to pak
bylo opravdu vyrovnané.
tázkou je, jestli bychom ty
individuality našli v Lakatošovi, kdyby se nezranil,
nebo v Kašem, který hrál po
dlouhodobém zranění. Je to jako
na všech jiných turnajích. Když
jsme uspěli na osmnáctkách, měli
jsme devíti-desetibodové hráče.
Určitě ale nechci, aby to vyznělo
tak, že se za něco schováváme. Je
na nás trenérech, abychom to do

O

zápasu poskládali a takticky ušili
tak, abychom byli úspěšní.
ároveň je potřeba, aby si
hráči konečně uvědomili, že
pokud chtějí být úspěšní, tak
na sobě musí tvrdě pracovat speciálně v juniorském věku a neuspokojit se povedeným draftem NHL,
případně nováčkovskou smlouvou
NHL. Každý celek posouvá k
úspěchu kolektivní výkon, ale pak
jsou v týmu individuality, které
ho dostanou svou výjimečností
na vrchol, a právě tam jsme letos
nejvíce klopýtali za konkurencí.

Z
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Kluby zapojené do Týdne hokeje
23.–29. ledna 2017

Hokejovy videoklip je na svete
Své oficiální písně se dočkal projekt Pojď hrát hokej. Nahrála ji kapela
Děda Mládek Illegal Band a skladba nese stejné jméno jako tento projekt Českého svazu ledního hokeje.
Stejně dobrý jako samotná píseň je i její videoklip. Pod ten se podepsala známá dvojice komiků Richard Genzer s Michalem Suchánkem. Režiséři navíc do všech rolí obsadili výhradně a jen děti (výjimku tvoří jen
Martin Procházka a Viktor Ujčík, kteří si zahráli fanoušky). O zábavu
během natáčení tak nebylo nouze. Klip je možné shlédnout mj. na
stránkách Pojdhrathokej.cz.
Vtipné video má zvýšit zájem dětí a rodičů o lední hokej.
Ten si mohou děti vyzkoušet při akci Týden hokeje, která
se koná v termínu 23. až 29. ledna na 136 zimních stadionech po celé České republice. Bližší informace naleznete na stránkách Týdenhokeje.cz.

MICHAL SUCHÁNEK A RICHARD GENZER za dva
dny zrežírovali malé hokejisty v klipu Pojď hrát hokej
FOTO: ČSLH

Richard Genzer: Ať všichni hrají hokej, ten mě neděsí
K režii klipu k písni Pojď hrát hokej! se Michal Suchánek a Richard Genzer dostali velkou oklikou,
nicméně výsledkem je originální, téměř tříminutový spot. „Máme pozitivní ohlasy,“ přikyvuje
Genzer.

bině Richard Genzer a Michal Suchánek?
Původně to bylo skutečně tak naplánované.
Ale nakonec nám přišlo lepší, když si pro ten podpis přijdou hokejové legendy, když už se světy dětí
a dospělých protočily.

Jak vznikla spolupráce s Českým svazem ledního
hokeje?
Písničku ke klipu nazpívali kluci z Děda Mládek
Illegal Band a hned nám volali, jestli bysme si v tom
klipu nezahráli. Tak říkám – hele, s tím nemáme
problém. Dokonce jsme jim nabídli, že bychom ho
mohli zrežírovat. Jenže pak jsme zjistili, že jde o klip
k oficiální písni projektu Pojď hrát hokej, a do toho
jsme se jako herci cpát nechtěli, a tak zůstalo u té
režie. Takže to vzniklo takhle obráceně.

Při natáčení Tele Tele jste hodně improvizovali
a spousta nápadů vznikla na chodbě. Bylo tomu
tak i v tomto případě?
Já moc zkušeností s režií nemám, byť jsem už
nějaké věci dělal. Navíc natáčení takových klipů
se hrozně rychle vyvíjí a my už jsme staří lidé, takže
jsme si k tomu vzali šikovné mladé lidi. Třeba Radima Střelku, hrozně nám pomohl i Michalův syn Jáchym, který studuje filmovou školu, už dělá nějaké
klipy a ještě navíc hrál hokej.

Jak vznikla ústřední myšlenka vašeho videa?
Chtěli jsme především udělat zábavný klip k hokejové písničce. Nápad byl takový, že se hokejový svět stane světem dětí. Všechny role tedy hrály
děti, ať už to byli sekuriťáci, trenéři…

V klipu hraje česká reprezentace se Švédy. Má to
nějaký důvod? Proč ne třeba s Rusy?
To byl Michalův nápad, my ho všichni odkejvali,
ale proč, o už si moc nepamatuju (smích). Rusové
nám asi přišli takoví moc prvoplánoví.

A na konci klipu si dojdou pro podpis Viktor Ujčík
s Martinem Procházkou. Proč ale nepřišli ke ka-

Pracovali jste s celou bandou malých dětí. Zvládli jste je na place?

Děti byly v pohodě. Až mě překvapilo, jak byly
před kamerou šikovné na to, že nemají s herectvím
žádné zkušenosti. Myslím, že se to všechno zvládlo, a z toho klipu je to vidět.
Jak dlouho jste to točili?
Celkem dva dny. Jelikož je hala v Holešovicích
velmi obsazena, měli jsme jen asi čtyři hodiny denně k dispozici led.
Jaké máte na klip odezvy?
Mluvil jsem s pár lidmi okolo hokeje, třeba
s Alešem Volkem, a video se jim líbilo. Mně se moc
hodnotit nechce, sám jsem ten klip dělal, to spíš ať
si řeknou lidi mezi sebou, jestli se nám to povedlo.
A věříte tomu, že ten klip přitáhne děti k hokeji?
Věřím, že pomoct může, ale samozřejmě záleží
i na mnoha dalších faktorech. Já se teď bojím toho,
že jak Krpálek vyhrál olympiádu, budou ze všech
judisti. Když uvidím dítě na lyžích na Petříně, se
vzduchovkou, tak mizím, to je jasný – jede mladá
Koukalová. Ale judistu nepoznáš. Potkáš deváťáka,
řekneš mu: „Uhni“, on tě vezme a vymáchá v louži.
To mě děsí (smích).
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Bílí Tygři Liberec
BK Havlíčkův Brod
BK Mladá Boleslav
BK Nová Paka
BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem
HC AZ Havířov 2010 
HC Baník Sokolov
HC Benátky nad Jizerou
HC Berounští medvědi
HC Blansko
HC Bobři Valašské Meziříčí 2005
HC BOSPOR Bohumín
HC ČERTI OSTROV
HC Česká Lípa
HC Děčín
HC Domažlice
HC Draci Bílina 
HC DUKLA Jihlava
HC Dvůr Králové nad Labem
HC Frýdlant
HC Hlinsko
HC Hvězda Praha
HC Jičín
HC Junior Mělník
HC Klášterec nad Ohří
HC Kobra Praha
HC Ledeč nad Sázavou
HC Lední medvědi Pelhřimov
HC Letci Letňany
HC Lev Benešov
HC Českobudějovičtí Lvi 
HC Lvi Břeclav 
HC Mariánské Lázně
HC Meteor Třemošná
HC Náchod
HC OCELÁŘI Třinec 
HC Orlová
HC Poděbrady
HC Pracovní zálohy Kladno
HC PSG Zlín
HC Pumy Pelhřimov
HC Rakovník
HC Rebel město Nejdek
HC Roudnice nad Labem
HC RT TORAX PORUBA
HC Rytíři Vlašim
HC Skuteč
HC Slavoj Český Krumlov 
HC Slavoj Velké Popovice
HC Slavoj Zbraslav
HC Slovan Louny
HC Slovan Ústí nad Labem
HC Sparta Praha
HC Spartak Choceň 
HC Spartak Polička
HC SPARTAK Uherský Brod 
HC Spartak Velká Bíteš
HC Spartak Žebrák
HC Stadion Cheb
HC Stadion Vrchlabí
HC Strakonice
HC Studénka
HC Světlá nad Sázavou 
HC TJ Šternberk
HC Trutnov
HC TS Varnsdorf
HC Turnov 1931
HC Uherské Hradiště
HC Vimperk
HC Wikov Hronov
HC Znojemští orli 
HC ZUBR Přerov
HCM Jaroměř
HCM Warrior Brno
HK Kralupy nad Vltavou
HK Krnov mládež 
HK Kroměříž
HK Lev Slaný
HK Mladí Draci Šumperk
HK Nový Jičín
HC Karlovy Vary
HC Klatovy
HC Kopřivnice
HC Milevsko 2010 
HC PILSEN WOLVES
HC Rožnov pod Radhoštěm
HC Slavia Praha
HC Tábor
HC Tachov
HOKEJ Uherský Ostroh
HC Brumov-Bylnice
HC Frýdek - Místek
HC Chrudim
HC Litomyšl
HC Čáslav
HC Příbram
HC Chotěboř 
HC Lomnice nad Popelkou
HC Opava 
Horácký hokejový klub Velké Meziříčí
IHC Písek 
Jiskra Humpolec
KLH Vajgar Jindřichův Hradec
HC Kometa Brno
LHK Jestřábi Prostějov
Mountfield HK
OLH Spartak Soběslav
Piráti Chomutov
SC Kolín
SHK mládež Hodonín
SK Černošice
SK HC Opočno
SK Horácká Slavia Třebíč
SK Kadaň
SK Karviná
SK Sršni Kutná Hora
SK Telč
SK Třebechovice
SK Žamberk
SKLH Žďár nad Sázavou
SLH Jindřichův Hradec
SPORT MOST
Stadion Litoměřice
Nový Bydžov 
TJ DDM Rokycany lední hokej 
TJ HC Jablonec nad Nisou
TJ Lanškroun
TJ Lokomotiva Česká Třebová
TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
TJ Náměšť nad Oslavou
TJ Slavoj Český Těšín
TJ Spartak Nové Město nad Metují
TJ Stadion Nymburk
TJ Sušice
Valašský hokejový klub
VSK TECHNIKA HOKEJ BRNO
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JIŘÍ KMOŠEK se svými svěřenci
v Chrudimi
FOTO: archiv Jiřího Kmoška

Nábory se nám daří, říká kouč Jiří Kmošek
Dosavadní trenérskou kariéru mu rozdělila
vpůli roční stáž v Detroitu. Do svého pobytu
v zámoří působil Jiří Kmošek u různých věkových kategorií v Dynamu Pardubice, vrátil se
ale do klubu deset kilometrů vzdáleného – do
Chrudimi. A právě její vedení nabídlo dvaačtyřicetiletému kouči zapojení do projektu Českého
svazu ledního hokeje Trenéři do malých klubů.
Kvůli zdravotním problémům musel Jiří Kmošek
ukončit kariéru v devětadvaceti letech, nejvýš to dotáhl do první ligy, když nastupoval za pražskou Kobru. Na střídačku si poprvé stoupl v Pardubicích, kde
během svého téměř desetiletého působení prošel
všemi mládežnickými kategoriemi – od těch nejmenších až po juniory.
V roce 2012 pak přišel největší zlom jeho kariéry:
využil nabídku na stáž u týmů U16 a U18 Warriors, které na předměstí Detroitu hrávaly mládežnickou ligu
A3. „Nebyly to vysloveně americké týmy, spíš takový mezinárodní mix. Měli jsme tam řadu českých klu-

ků, v týmu získával zkušenosti i Filip Kuťák, který pak
vybojoval stříbro na MS osmnáctek. Kromě toho, že
jsem se mohl seznámit s americkým stylem trénování, tak jsem měl také možnost nakouknout do zákulisí organizace Detroitu Red Wings. Byla to velmi cenná zkušenost,“ vzpomíná Jiří Kmošek.
Největší rozdíl je podle jeho postřehů v přístupu dětí i rodičů. Zatímco v Česku
vidí hodně rodičů své děti rovou
v NHL, Američané považují hokej především za koníčka, jenž
bude jejich dítě hlavně bavit a při
kterém se vyřádí. „Možná právě proto se v těch nejnižších kategoriích v zámoří s dětmi tolik
nepracuje, jako je tomu třeba
v Česku,“ srovnává.
Po ročním pobytu v zámoří se však nevrátil do
Pardubic, ale do Chrudimi. A odsud při-

a) Jan a Zdeněk Svěrákové
b) Eva a Vašek
c) Michal Suchánek a Richard Genzer

2 Kolik českých týmů hraje
semifinále hokejové Ligy mistrů?
a) 1
b) 2
c) žádný

3 Na jaký věk dětí se zaměřil projekt
ČSLH Pojď hrát hokej?

4 Čeští sledge hokejisté vyhráli MS
v Japonsku skupiny B a postoupili
zpět do skupiny A. S jakým skóre?

ELIOD Extraliga
HC PSG Zlín – AZ Havířov – 29. kolo

a) 19:6
b) 28:1
c) 23:0

5 V prosinci se uskutečnil v rámci
WSM ligy „charitativní týden“.
Kam putoval výdělek téhle
dobročinné akce?
a) Konto Bariéry
b) Klokánek
c) Naše dítě

6 Kolika góly zatížila soupeřky
liberecká Karolína Sýkorová
v ženské lize v zápase s Lovosicemi?
a) 5
b) 9
c) 10

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b

a) 0–3 roky
b) 4–10 let
c) 11–15 let

Pod sebou má dvě stě dětí, každý den stráví
s kouči jednotlivých kategorií na ledě přibližně čtyři tréninkové jednotky. Kromě odborného vedení přípravy je však také zodpovědný za to, aby počet dětí,
nad kterými má dohled, neklesal, ale naopak – co
nejvíce stoupal. „Když jsem sem přišel, měli jsme například problém s klíčovým ročníkem 2006, v němž
byli asi dva kluci, dneska je v něm patnáct hokejistů.
V těch dalších máme mezi osmnácti a dvaadvaceti.
Hrozně mě těší, že se nám teď nábory daří. Pětašedesát dětí v základně máme z náborů,“ pochvaluje si
muž, jehož devatenáctiletý syn Jakub válí za juniorku
HC Vítkovice Ridera.
Další oblastí, za kterou nese odpovědnost, je
komunikace mezi svazem a jeho klubem. On je
mužem, kdo by měl trenérskému týmu v Chrudimi
předávat nejen své zkušenosti, ale také nové poznatky a trendy. „Máme speciální aplikaci, jejímž
prostřednictvím svaz vypisuje termíny pro různé
semináře a školení, které jsou pro nás závazné,“
dodává.

tip na zapas

Hokejový kvíz
1 Kdo je autorem hokejového klipu
k projektu ČSLH Pojď hrát hokej?

šla nová výzva: zapojení do projektu Trenéři do malých klubů. „Pro oddíly, jako je Chrudim, je tenhle
program velmi pozitivní. Vnesl tam spoustu nových
věcí a řada oblastí se zprofesionalizovala. Navíc
svaz podporuje kluby i materiálně, formou dětských
setů a pomůcek.“
Kmošek na nabídku kývl
a jeho trenérská kariéra dostala
trochu jiný směr. Zatímco dřív
„lítal“ mezi různými kategoriemi a dokonce působil jako
asistent u mužského áčka,
nová funkce ho nasměrovala vyloženě k dětem. „Teď
se věnuju mládeži jako takové, od žáků dolů, mám
pod sebou devět, deset
trenérů, které jsem si přivedl. Těší mě, že mám velkou
podporu trenérů a vedení
klubu,“ říká.
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Čtvrtek 26. ledna v 17.45
Souboj týmů, které se velmi dobře znají, to je
moravské derby mezi Zlínem a Havířovem. Oba
soupeři se v této sezoně sešli jak v základní části, tak si vybojovali i místo ve skupině B, z níž vede
cesta do play-off. „Zatím jsme se sezonou spokojení, výsledkově se nám daří, máme čelo tabulky
na dostřel. Sešla se nám skvělá parta kluků, práce
u téhle kategorie mne opravdu baví,“ říká trenér
Zlína Radek Pšurný.
Kouč si pochvaluje také možnost konfrontace
se zahraničními soupeři, a to díky Středoevropské lize, v níž kromě Zlína nastupuje ještě Sparta, maďarské týmy z Budapešti a Székesfehérváru nebo slovenská mužstva Slovan a Trenčín.
„Tím pádem dáváme šanci všem z kategorií 2001
a 2002. Hlavně jsou to deváťáci a první ročník
střední školy. Jsou ve věku, kdy občas nějakou
kravinu udělají, ale obecně je musím jenom chválit.
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Navíc patříme do programu Akademií ČSLH, takže
posuzujeme i jejich školní prospěch, což ale kluci
chápou a respektují,“ dodává Radek Pšurný.
Zda mu dobrá nálada vydrží i 26. ledna večer,
je ovšem nejisté, mladíci z Havířova se totiž na
svého soupeře chystají vletět. „Hrajeme sice
venku, ale kluci nechají na ledě všechno, a jak
je znám, budou se chtít vytáhnout,“ tvrdí trenér
havířovského mladšího dorostu Tomáš Potěšil.
„S Havířovem bývají velmi vyrovnané zápasy, jsou
hodně bojovní a nepříjemní. Právem si vybojovali postup do play-off,“ souhlasí kouč Pšurný.
S letošní sezonou jsou spokojeni i v Havířově.
„Letos hrajeme na slušné úrovni. Vytvořili jsme
klukům perfektní materiální podmínky, každý, kdo
sem přijede, je nadšen tím, co jsme tu vybudovali. Jsou tu nově bytové jednotky, kde kluci bydlí pod
dohledem společně s trenéry, ti přespolní – z Břeclavi, Hodonína nebo z Kopřivnice – tady mohou přebývat a nemusejí dojíždět. Samozřejmě v Havířově
chodí i do školy, takže je o ně postaráno, rodiče jsou
spokojeni a jezdí sem za nimi na zápasy.“
Součástí vybavení kolem havířovského zimáku je tělocvična za několik milionů, hráči mají
k dispozici kompletní zázemí včetně rehabilitační linky, o jejich vývoj se pak starají například
kondiční trenér na plavání nebo výživový poradce.
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