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Špaček se vrací do dětských let

Šéf ČSLH Tomáš Král o ambicích v novém ročníku

Co čeká na česká národní mužstva v této sezoně

Reportáž z tréninku mládeže v Rokycanech

STRANA 2

STRANA 2–3

Můj zlatý gól děti pořád znají

DAVID MORAVEC
pomáhá malým zájemcům o hokej.
Foto: ČSLH/Karel Švec

Je olympijským vítězem, rozhodl finále MS v roce 2001. A na slavný zlatý
gól se Davida Moravce dodnes ptají i děti, kterým i tentokrát pomáhal
s prvními krůčky na ledě v rámci úspěšné náborové akce Týden hokeje.
Věděly děti, kdo jim to pomáhá s prvními hokejovými krůčky?
Musím říct, že to vědí moc dobře. Ony se celkem často v televizi ukazují záběry z Nagana
i z toho mistrovství světa, pořád se to někde
říká. Spousta dětí mě proto poznává a znají i ten slavný gól, i když v té době ještě nebyly ani na světě. Možná mám výhodu i v tom, že
ještě komentuju, takže jsem víc na očích.
Jak se vám líbí akce Týden hokeje, kterou kluby společně s ČSLH pořádají v rámci projektu
Pojď hrát hokej?
Je určitě moc dobrý, je skvělé, že se pro děti
dělá. Může přilákat – a láká – hodně zájemců,
a i když u hokeje třeba hned nezůstanou, dobré je to, že si ho vůbec vyzkoušejí. Že poznají, o čem hokej je, že to není vylamování zubů,
ale především zábava. A to je ten základ: aby
se děti při hokeji především bavily.

U nás byl v rodině. Táta byl takový sportovní fotbalohokejista, ale strejda trénoval hokej
a bratranec ho hrál. Navíc sestra dělala krasobruslení a já jsem s ní asi ve čtyřech letech
chodil cupitat po ledě. To, že jsem v šesti přišel
v Opavě do hokejové přípravky, vyplynulo tak
trochu automaticky.
Bylo tehdy jednodušší získat hokejové zájemce?
My jsme měli hokej, fotbal, pak dlouho nic, pak
možná tenis, ping-pong. Těch sportů nebylo
tolik, vždyť i jen hokej teď má vlastně spoustu
odnoží: florbal, inline hokej, hokejbal… Tehdy
byl víceméně hokej a tečka. Samozřejmě jsme
hrávali hokej za barákem, lítali jsme po klepačích, přes ploty, honili jsme se, běhali přes
stavby… Ta všeobecná pohybová průprava
byla tak nějak automatická.

Vy jste se do Týdne hokeje zapojil už podruhé. Překvapil vás zájem, jaký akce vzbudila?
Byl jsem opravdu hodně překvapený, že přišlo
tolik dětí, že to mělo takový úspěch. A nečekal
jsem, kolik dorazí holek. V minulé sezoně jich
z celkového počtu sedmi tisíc dětí po celé České republice bylo asi dvanáct set, což je skvělé číslo.

Svaz přispívá malým adeptům hokeje i na
výstroj. Jak se sháněla za vašich dětských
let?
Jééé, tak to byste se musel zeptat rodičů, to já
si vůbec nepamatuju. Ale samozřejmě vím, že
jsem dostával hokejové vybavení pod stromeček. Když Ježíšek nepřinesl brusle, puk nebo
hokejku, tak jsem byl nešťastný, to jsem byl
úplně vyřízený. Ale to nebylo moc často.

Jak jste se vlastně dostal k hokeji vy? Sice
se tehdy také pořádaly v oddílech nábory,
ale přece jen nešlo o takovou akci…

Sám jste zmiňoval, že hokej musí děti hlavně
bavit. Řídíte se tím i jako trenér týmů 5. a 7. třídy, které máte v Porubě na starosti?

Rozhodně, pro mě je to priorita. Aby nešlo jen
o trénink, ale aby kluci dostali, jak se lidově
říká, nažrat, aby je to bavilo, aby měli motivaci, aby o něco hráli, když se třeba střílí, aby
něco trefovali, aby v tom pořád viděli nějakou hru.

A jste přísný hokejový táta, nebo spíš chválíte?
Snažím se být hlavně pozitivní, ale samozřejmě musí být i nějaká disciplína. Tak je to i u kluků, co trénuju. Pokouším se jim vysvětlit, proč
jsem někdy takový rázný.

Takže souhlasíte s názorem, že v tomto
věku nejsou výsledky prvořadé?
V každém případě. Pro mě je důležité, aby kluci především cítili, že je to baví, snažím se jim
co nejvíc vštěpovat tu hru. Samozřejmě jsou
tam i nějaké drilové věci, jako je třeba bruslení, ale zase by v tom měli vidět to pozitivní,
aby věděli, proč to dělají.

Do minulé sezony jste působil v roli manažera ženské reprezentace. Co vám toto angažmá dalo?
Jezdil jsem na kempy IIHF a na mistrovství
světa, poznal jsem se tak s mnoha zahraničními trenéry z Kanady, USA, Švédska, Finska
a spoustu užitečných věcí jsem na tréninku
odkoukal.

Vedl jste v podobném duchu i svého nyní dva- Co vás nejvíc zaujalo?
náctiletého syna, jenž hájí barvy Vítkovic?
Úžasné bylo sledovat vyspělé země, jak tréOn už odmalička, od tří let, tíhnul k hokeji. Vi- nují, jaký mají přístup na ledě i mimo něj – předěl to každý den, že chodím na tréninky, na devším mimo led. Jakou mají přípravu mimo
zápasy, byl se mnou na
led, jak jsou všichni zodpovědní, jak jsou otevření
zimáku, takže to v něm
Byl jsem opravdu hodně překvapený,
novým věcem, jak se sousamo vybublalo. Dože přišlo tolik dětí, že to mělo takový
dneška to má tak, že by
středí na kondici, jak trépořád nejradši do něúspěch. A nečekal jsem, kolik dorazí holek. nuje kouč brankářů na sučeho mydlil hokejkou,
chu s gólmankami. A měl
do puku, do tenisáku,
jsem štěstí, že jsem byl
do čehokoli. A když nemá velkou, tak si vez- loni jako manažer a asistent trenéra i na olymme aspoň tu malou fan hokejku, co má třicet piádě dětí a mládeže v Lillehammeru, kde holcentimetrů, a hraje s ní… Jasně, nemůže se to ky do 16 let získaly stříbro. Každý trénink kas tréninkem přehánět, protože důležité je brát nadského týmu U16 jsem měl u sebe tabulku
v potaz jeho vývoj, růst, ale myslím, že to vytí- a už jsem si to psal a natáčel. Byla to strašně
žení je optimální.
zajímavá práce a moc mě to posunulo.

David Moravec
• Narodil se 24. března 1973 v Opavě
• Coby střední útočník začal hrát extraligu
v sezoně 1994/1995 za Vítkovice, kde
s výjimkou dvou jednoletých angažmá zůstal
až do roku 2005
• V sezoně 1999/2000 zkoušel štěstí
v zámoří, v NHL však v dresu Buffala dostal
příležitost jen v jediném zápase
• Ročník 2003/2004 odehrál v ruské
Jaroslavli
• Od roku 2005 vyzkoušel angažmá v Plzni,
švédském Malmö, finské Hämeenlinně,
německém Wolfsburgu a Třinci, kde
skončil v roce 2009, nejvyšší soutěž si zahrál
ještě na Slovensku za Liptovský Mikuláš a Nitru
• Je olympijským vítězem z Nagana
a dvojnásobným mistrem světa z let 1999
a 2001, přičemž na druhém turnaji rozhodl finále
proti Finům gólem v prodloužení
• V české extralize odehrál 654 zápasů, vstřelil
213 gólů, připsal si 285 asistencí a získal dvě
stříbrné i bronzové medaile, v sezoně 1997/1998
byl nejlepším střelcem soutěže i vítězem
kanadského bodování
• Za reprezentaci nastoupil k 58 duelům s bilancí
13 gólů a 15 asistencí
• V Ostravě-Porubě nyní nově působí v rámci
projektu ČSLH „Trenéři do malých klubů“
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Jaké vrcholné turnaje čekají na české
A-tým: na olympiádu bez hráčů ze zámoří
PAVEL FRANCOUZ
je jedním z hráčů, kteří
mají velkou naději na
olympiádu.

Výkladní skříň českého hokeje bude
mít v sezoně hned dva vrcholy. V únoru se představí na olympijských hrách
v Pchjongčchangu, v květnu pak na
světovém šampionátu, který premiérově v historii bude hostit Dánsko.
Poprvé od Her v Lillehammeru (1994) se pod
pěti olympijskými kruhy nebudou prohánět hráči z NHL. Trenér národního týmu Josef Jandač
tak může zkoušet adepty nominace a ladit souhru v přípravných turnajích – v listopadu čeká
finský Karjala Cup, v prosinci ruský Channel
One Cup.
Jednu část přípravy už má český celek
za sebou, v srpnu absolvoval dva přátelské zápasy se Slovenskem (0:2 a 2:1).

Dostalo v ní příležitost hned čtrnáct nováčků.
„Musíme objevovat další a další hráče. Loni jsme
jich objevili dost, obouchali jsme je, ale oni pak
zmizeli za mořem. A tak jsme zase na začátku objevování,“ uvedl Jandač. Nicméně v dalších přípravách bude kádr už i za účasti hráčů z KHL
a dalších evropských lig krystalizovat s výhledem
na olympiádu.
Před světovým šampionátem čekají národní
mužstvo jako už tradičně dvě dvojutkání v rámci
Euro Hockey Challenge a dva turnaje: domácí Carlson Hockey Games a Švédské hokejové hry.
V realizačním týmu došlo přes léto k jedné
změně, generálního manažera Martina Ručinského střídá Milan Hnilička, jenž byl u národního mužstva dosud jeho asistentem. Ručinský však při velkých akcích bude vypomáhat jako konzultant.

Kalendář akcí
7. 11. – 12. 11.
14. 12. – 17. 12.
9. 2. – 25. 2.

6. a 7. 4.

13. a 14. 4.

17. 4. – 22. 4.
24. 4. – 29. 4.
4. 5. – 20. 5.

Karjala Cup
Channel One Cup
Olympijské hry
v Pchjongčchangu
Česko – Švýcarsko
(Euro Hockey Challenge)
Francie – Česko
(Euro Hockey Challenge)
Carlson Hockey Games
Švédské hokejové hry
MS v Dánsku

U18: úspěch vykoupený možnými komplikacemi
Tým do 18 let postoupil na srpnovém
Memoriálu Ivana Hlinky do finále, a přestože neobhájil zlaté medaile, zanechal
na turnaji velmi dobrý dojem.
„Prezentovali jsme se aktivní hrou, která byla
podpořena dobrou kondiční připraveností našich hráčů, dařilo se nám vytvářet si tlak
a být velmi nebezpeční v přesilových hrách.
Byli jsme produktivní, přesto je zde ještě velký prostor ke zlepšení zakončení, naši hráči

ukázali pracovitost, charakter a obětavý týmový výkon,“ vyzdvihl nový
kouč mužstva David Bruk. „Tým se
mohl spolehnout na velmi dobré výkony brankářů, hráči v utkáních ukázali vůli po úspěchu,“ pokračoval ve
chvále.
Mladíci zaujali natolik, že
hned jedenáct z nich dostalo nabídky z ciziny. „O pěti
jsme věděli, že nebudou hrát

u nás, ale počet nových nabídek nás překvapil,“ nezastírá
Petr Studnička, asistent trenéra
Davida Bruka.
Úspěch a předváděná hra tak mohou paradoxně
zkomplikovat
DAVID BRUK
tvorbu muždovedl mužstvo do
stva při
18 let do finále
dalších
Memoriálu Ivana Hlinky.

Máme na to, abychom bojovali o medaile
V dospělém hokeji nás samozřejmě čeká
velmi náročná sezona, neboť jsou olympijské hry a pochopitelně i mistrovství
světa. To jsou dvě vrcholné akce, na které
se už nyní pečlivě připravujeme a na které
myslíme s tím, že bychom rádi konečně
bojovali o medaili. Na oba podniky pojedeme s cílem, že chceme hrát alespoň
semifinále.
Na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu se tentokrát budeme muset obejít bez hráčů NHL, ale to platí pro všechny účastníky turnaje. Diskuse o startu hokejistů ze
zámořské soutěže trvaly několik

let a vlastně mě ani nepřekvapilo, že to nakonec
takhle dopadlo. NHL je prostě obrovský byznys,
ten je tam jednoznačně na prvním místě a podobný výsledek jednání se vlastně dal čekat.
Pro všechna mužstva to určitě znamená
oslabení, protože na posledních olympiádách
se vždy sešel ten top hokejový svět. Na druhou
stranu si myslím, že i bez hráčů ze zámořských
lig bude kvalita a úroveň týmů velmi vysoká.
I mimo NHL je spousta vynikajících hráčů. Takže se domnívám, že takový propad nebo ústup
ze slávy to pro olympijský turnaj nebude. Naopak to přinese nové situace a nové příležitosti pro jiné kvalitní hráče. Rozhodně se máme na
co těšit.

S velkým očekáváním vyhlížím vystoupení mládežnických reprezentací v této sezoně. U mužstev U20 a U18 došlo ke změnám
v realizačních týmech. Máme v republice několik špičkových trenérů pro tyto kategorie
a jsem přesvědčen, že David Bruk, který přišel k výběru do 18 let, už během léta při Memoriálu Ivana Hlinky prokázal, že je mužem
na svém místě. A to samé platí také o Filipu
Pešánovi u dvacítky. Je to úspěšný trenér,
velmi progresivní, mladý.
Myslím, že vzhledem ke složení realizačních týmů a kvalitě hráčů, kteří jsou k dispozici, mohou oba výběry pomýšlet na medailová
umístění.

19. 4. 2018

srazech,
o nominaci na
V ten den začíná
MS nemluv Rusku MS týmů
vě. Šampido 18 let.
onát se bude
hrát od 19. dubna v Rusku, do té doby
má osmnáctka v plánu tři přípravné zápasy
s pořadatelským celkem a stejný počet turnajů pěti zemí.

komentar

www.cslh.cz facebook.com/czehockey twitter.com/czehockey www.hokej.cz
facebook.com/hokejcz twitter.com/Hokej_cz www.pojdhrathokej.cz

TOMÁŠ KRÁL
prezident ČSLH
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reprezentační týmy v sezoně 2017/18
U20: důkaz dobré party? Přebukované letenky
FILIP PEŠÁN
dohlíží na přípravu
týmu do 20 let.

Jako tradičně bude prvním týmem,
který odehraje své mistrovství světa,
mužstvo do 20 let. Šampionát absolvuje v USA jako obvykle na přelomu
roku.
Celek pod vedením nového trenéra Filipa Pešána už má za sebou
soustředění v Salcburku, přípravné
zápasy se Švýcarskem (dvě
výhry) a Finskem (dvě
prohry o gól)
a turnaj čtyř
zemí ve Finsku, kde
po vítězstvích nad
domácím
výběrem

a Švédy podlehl až v boji o prvenství Rusku v prodloužení. „Udělalo mi velkou radost,
že po přátelácích s Finskem si spousta hráčů ze zámoří přebukovala letenky a odložila
odlet, aby mohli zůstat s týmem i na turnaj,“
pochvaluje si Pešán přístup hráčů.
Co mu první přípravy o rodícím se mužstvu ukázaly? „I když to není tým velkých
jmen, přišlo mi, že jsme byli velmi nebezpeční v ofenzivní fázi, což mě velmi mile
překvapilo. Potěšilo mě i sehrávání přesilových her, naopak slabší chvíle jsme měli
v obranném pásmu. To je věc, na které budeme v příštích měsících dělat nejvíc,“ hodnotí Pešán.
Nový kouč v rozhovoru pro červnové Hokejové noviny říkal, že kostru mužstva nosí
v hlavě, nicméně nejprve se chce s hráči seznámit osobně. Jak mu tedy původní názor
pozměnilo srpnové poznání? „Kromě několika otazníků, které budou vždycky, máme
zhruba o takových třech pětkách jasno,“ říká
Pešán s tím, že kádr ovšem samozřejmě uza-

vřený není a promluví do něho aktuální forma v sezoně či zdravotní stav hráčů.
Naopak to, zda mu některá z opor pronikne v kempech mužstev NHL do prvních
týmů, vůbec neřeší. „To se týká vlastně
všech účastníků MS, může potkat kohokoli a ovlivnit nejde. Budeme to případně řešit až těsně před šampionátem,“ vysvětluje
Pešán.

Kalendář akcí
10. 11. – 12. 11.

11. 12. – 16. 12.

17. 12. – 24. 12.

26. 12. – 5. 1.

Turnaj čtyř zemí
v Rusku
Kemp v Česku
před MS
Kemp v USA
před MS
MS v USA

Ženy: šampionát jen pro osmnáctku
ČESKÉ DÍVKY
do 18 let si letos
zahrály MS na
domácí půdě,
v lednu je čeká
šampionát v Rusku.

Jediným ženským celkem, který si
mi dorostenci Litoměřic (3:7), Kralup (1:6)
v tomto ročníku zahraje vrchola Mělníka (2:13).
ný turnaj, je výběr do 18 let.
„Kluci jsou silnější, rychlejší, rozSeniorské reprezentace todíl je prostě znát a tak to musíme
tiž na rozdíl od mužské elitní
brát. My jsme však potřebovali vikategorie v olympijské
dět, jak umějí holky hrát pod tlaV ten den začíná
sezoně světový šampionát
kem a proti silnému soupeři. Výv ruském Dmitrovu MS
neabsolvují.
sledky byly až na druhém místě,

6. 1. 2018
žen do 18 let.

nás spíš zajímala hra a jak se s tím
holky popasují. Ukázalo nám to, co
jsme chtěli,“ pochvaluje si Zuziak přípravu.
Před šampionátem čeká ženskou osmnáctku
ještě několik přípravných kempů v Česku a hlavně turnaj čtyř zemí ve Finsku. „Chceme pracovat
na rychlém přístupu k hráčkám, abychom hráli
agresivní hokej, založený na osobních soubojích
a jejich vyhrávání,“ staví Zuziak cíl před své svěřenkyně a za výhodu týmu považuje sehranost.
„Holky jsou delší čas spolu, znají se, vědí, co
od sebe čekat,“
vysvětluje.

Foto: ČSLH/Karel Švec

České ženy se pod pěti kruhy nepředstaví (ve finále kvalifikace podlehly Švýcarkám) a netýká se jich ani šampionát Divize I, kam by za normálních okolností
po letošním mistrovství spadly. Jenže nejvyšší
kategorie se rozšiřuje, takže letos se nesestupovalo. Vrcholnými akcemi reprezentace tak
budou turnaje čtyř zemí.
Ženskou osmnáctku čeká světový šampionát
v lednu v ruském Dmitrovu. „Cílem je semifinále,“
hlásí jednoznačně trenér dívčího výběru Pavel Zuziak. Jeho celek v létě prohrál v přípravě se starší-

Jandač: Skládání mužstva pro olympiádu začalo už minulý rok
Stejně jako v minulé sezoně čeká jeho mužstvo kromě MS ještě jeden vrchol. Zatímco
loni mohl trenér reprezentačního A-týmu
Josef Jandač na Světovém poháru využít
hráče z NHL, pro olympijské hry si musí
vystačit s hokejisty z evropských soutěží.
Souhlasíte s názorem, že při neúčasti hokejistů ze zámoří má Česko v Pchjongčchangu větší
šanci na medaili?
To je hrozně těžké říct. Je to turnaj a vždycky může
někdo překvapit. Pochopitelně, že v nejsilnější sestavě jsou mužstva Kanady, potažmo USA, hodně silná, téměř nepřekonatelná. Jejich týmy z hráčů v Evropě nebudou mít možná takovou sílu, ale

pořád budou velice kvalitní, ti hokejisté nehrají ve
svých klubech žádné druhořadé role. Určitě složí
konkurenceschopné výběry.
Do startu olympiády čekají národní tým ještě dva přípravné turnaje. Vezmete na ně už hráče,
s nimiž počítáte na Hry, abyste
mohli ladit souhru a herní systém, nebo ještě budete zkoušet další adepty nominace?
Na těch turnajích můžeme vyzkoušet hráče, nad kterými třeba budeme mít nominační otazníky, na druhou stranu
už moc experimentovat nechceme. Uvidíme také

podle zdravotního stavu, navíc předpokládám, že
vzniknou určité třecí plochy a tlaky, protože kluby
KHL v té době hrají. Ale jsou také hráči, u kterých
výkonnost známe, jsou delší dobu prověření a víme, co umějí. I když to samozřejmě
neznamená, že mají nominaci jistou.
Jakou váhu tedy pro vás při skládání výběru pro olympiádu budou mít
výkony na přípravných turnajích?
I kdyby to někomu úplně nesedlo, nezahrál zcela podle představ, tak to ještě
neznamená, že by to pro něj byl konec nadějí. Buď tomu hráči věřím, nebo ne. A naopak se
může stát, že to někomu extrémně vyjde, bude mít

www.cslh.cz facebook.com/czehockey twitter.com/czehockey www.hokej.cz
facebook.com/hokejcz twitter.com/Hokej_cz www.pojdhrathokej.cz

výjimečnou sezonu, vyskočí a překvapí, ale v nominaci na olympiádu se třeba nakonec neobjeví. Protože je velmi těžké očekávat, že zrovna tam
bude získávat nějaké ostruhy.
Kdy jste vlastně začal skládat tým pro OH?
Už minulý rok. Mám určitá jména nebo posty hráčů v počítači, různě barevně oddělené. Měl jsem je
včetně hráčů NHL, po rozhodnutí, že na olympiádě
nebudou, některá jména zmizela, zůstala ta z Evropy. Mám svůj okruh, který je širší, do 15. září jsme
museli uzavřít tzv. long list, který je opravdu long.
Jsou na něm i kluci, kteří mají minimální šanci, ale
nechtěli jsme nic riskovat a dávat tam
třeba jen třicet hráčů.
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HOKEJOVÉ NOVINY

Hokejový
kvíz
1 Česká reprezentace do 18 let
skončila na srpnovém
Memoriálu Ivana Hlinky:
a) první
b) druhá
c) třetí

Počet trenérů v malých klubech stále roste
Českému svazu ledního hokeje se dál daří
rozvíjet projekt Trenéři do malých klubů.
Zatímco v roce 2014, kdy byl projekt odstartován, působili profesionální trenéři mládeže placení ČSLH ve 20 klubech, loni to bylo 65 oddílů
a letos už číslo vyšplhalo na 75!
„Do výchovy mládeže v klubech investujeme
ročně zhruba sedmdesát milionů korun,“ uvedl
prezident hokejového svazu Tomáš Král. „Projekt profesionálních trenérů mládeže patří v této
oblasti k nejvýznamnějším, přičemž do našeho
hokeje přináší – vedle vyšší kvality výchovy a tréninkového procesu – i nemalé finanční prostředky, protože je založen na spolupráci svazu, klubů
a městských samospráv,“ doplnil.
Vedení svazu se v půlce září setkalo se zástupci desítky měst a klubů, které se nově zapojily do projektu před touto sezonou (Choceň, Chotěboř, Litomyšl, Mariánské Lázně, Písek, Příbram,
Rokycany, Tachov, Uničov a Vlašim), v rámci semináře, jehož se zúčastnila téměř stovka profesionálních trenérů mládeže a regionálních trenérů ČSLH. Jeho součástí byla třeba i přednáška
Mariana Jelínka na téma „Komunikace mezi trenérem, hráčem a rodičem“, která vzbudila mezi
přítomnými velký ohlas, či výklad bývalého asistenta reprezentačního trenéra Jana Procházky
o hrách dětí v tréninkových jednotkách.

Počet malých klubů
zapojených do projektu
75
65
53

20
2014

2015

2016

2017

Kde působí profesionální
trenéři mládeže placení svazem
malé kluby
75
oddělení
rozvoje
ČSLH

Akademie
ČSLH
48

3
sportovní
oddělení
6

regionální a vedoucí
regionální trenéři v krajích
18

Projekt „Trenéři do malých klubů“ je určeno
pro kluby mimo extraligu, I. ligu a Prahu, jeho cílem je profesionalizace tréninkového procesu,
sjednocení jeho metodiky a podpora vzdělávání trenérů, kteří se výchově malých hokejistů na
klubové úrovni věnují.
„Zároveň podporujeme další projekty, které
se českému hokeji už začínají vracet,“ připomíná
šéftrenér ČSLH Slavomír Lener akce Hokejová
výstroj nejmenším, Pojď hrát hokej, Regionální
trenéři mládeže, Výchova talentované mládeže
a Akademie ČSLH.
Částka, kterou svaz podporuje mládežnický hokej, každým rokem rovněž stoupá. Zatímco v roce 2009 to bylo 47 milionů korun, loni už
104 milionů a letos se vydá na mládež téměř
125 milionů korun! Z toho přes šedesát procent
putuje přímo klubům.
„Ještě v roce 2008 jsme neměli žádný prostor
na to, abychom zajišťovali rozvoj ledního hokeje v Česku, a vlastně jsme jen pořádali soutěže.
V současné době je situace odlišná,“ pochvaluje si generální sekretář ČSLH Martin Urban. „Musím říci, že nejvíc nám pomohlo velmi úspěšné
pořádání MS v roce 2015, které znamenalo hrubý zisk 450 milionů před zdaněním. S těmito penězi hospodaříme a snažíme se rozpouštět tento zisk do našich projektů, v drtivé většině právě
mládežnických,“ doplňuje.

Špaček se v Rokycanech
vrací do dětských let
Po ledě rokycanského zimáku se prohánějí
malí hokejisté. Probíhá trénink čtvrťáků, jakých je po republice dlouhá řada. Tenhle je
však výjimečný. Pokyny lačným adeptům
hokejového řemesla totiž udílí i asistent trenéra reprezentačního A-týmu!
Jaroslav Špaček v bundě se státním znakem bedlivě sleduje cvičení malých svěřenců, tu a tam do
něj zasáhne. Rada od olympijského vítěze, bývalého obránce NHL a současného asistenta kouče
u národního týmu má váhu.
„Přiznávám, že cestu
k dětskému hokeji jsem
našel především díky
svým synům. Starší bude hrát letos

extraligu mladšího dorostu v Třemošné, mladší
maká tady v Rokycanech,“ zkontroluje Špaček pohledem potomka Jakuba. „Je ve čtvrté třídě, snažím se s klukama chodit na tréninky, jak jen to čas
dovolí. Práce s dětmi mě moc baví. Líbí se mi, že
můžu něco ovlivnit a relativně brzy je vidět výsledek,“ popisuje.
Není ale jediným členem slavné rokycanské
generace, který se vrátil na mateřský led v roli trenéra. „Jo, je zajímavé, že jsme se po letech zase sešli na stejném ledě s našimi dětmi. Já, Milan Kraft,
Jirka Hanzlík, Miloš Kajer, Petr Šindelář nebo Petr
Koukolík a další,“ vyjmenovává 43letý Špaček. „Je
super, že se alespoň tím trénováním tak trochu
sami vracíme do dětských let,“ pochvaluje si.
Se svými kolegy se navíc bez problémů shodnou v tom, jak by měl trénink mladých hokejis-
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2 Kolik diváků sledovalo finále
tohoto memoriálu v Břeclavi?
a) 800
b) 1500
c) 3000

3 Kolik klubů se v září zúčastnilo
Týdne hokeje, jenž je součástí
projektu Pojď hrát hokej?
a) méně než 100
b) 100–130
c) více než 130

4 Kdy proběhne další Týden hokeje?
a) v prosinci
b) v lednu
c) v únoru

5 Kde se bude konat na přelomu
roku MS hráčů do 20 let?
a) v USA
b) v Česku
c) v Dánsku

6 V základní skupině na OH
v Pchjongčchangu budou
kromě domácí Koreje soupeřem
českých hokejistů ještě:
a) Kanada a Švýcarsko
b) Švédsko a Slovensko
c) Finsko a Rusko
Správné odpovědi: 1b, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a

O SEMINÁŘ byl mezi
trenéry velký zájem.
Foto: ČSLH/Karel Švec

ZAVÁZAT BRUSLE a jde se na to.
Jaroslav Špaček se synem Jakubem
před tréninkem rokycanské mládeže.
Foto: Vladimír Krampol

tů vypadat. I z dění na ledě je vidět, že je plný her.
„Právě, děti to musí bavit. Snažíme se jim být i kamarády a chceme, aby si hodně hrály,“ popisuje Špaček náplň. „Správný mix mezi zábavou
a drilem pak odděluje dobrého trenéra mládeže
od špatného. A není jednoduché to namíchat,“
uvědomuje si někdejší skvělý obránce.
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Trojnásobný mistr světa a jeden z naganských
hrdinů má také radost z toho, že se v jeho rodném
městě stále daří přivábit děti na zimní stadion.
„Myslím, že hodně pomohla akce svazu Týden hokeje. Minule díky ní přišlo sedmdesát dětí, dvacet
jich vydrželo, což je skvělé,“ libuje si Špaček, že
o jeho následovníky není nouze.
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