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Do malých klubů zamířil další
tucet profesionálních koučů
Díky trojstranné spolupráci městských
a obecních zastupitelstev, klubů a ČSLH
byla v sezoně 2015/16 vygenerována část
ka 9‚3 milionu korun, která šla do sportová
ní hokejového potěru napříč celou republi
kou. Když si uvědomíme, že tato částka je
nad rámec projektu „Trenéři do malých klu
bů“, tak je zřejmé, že činnost trenérů v tom
to projektu se netýká pouze aktivit na ledě.
„Mám velmi dobrý pocit z toho, jakým
směrem se oba projekty ubírají. Pořádá
me celou řadu seminářů a těší mě, že trené
ři o ně mají zájem, chtějí se vzdělávat,“ říká
šéf rozvoje hokeje Milan Hnilička.
Úspěšné programy budou pokračovat
i v následující sezoně, a to pouze s drobný
mi změnami, které je mají ještě více zefek
tivnit.
Projekt Regionálních trenérů prošel
drobnou restrukturalizací. Do programu
se nově zapojili tři profesionální regionál
ní trenéři, kteří budou každý den cestovat
po jednotlivých klubech. Ve východní čás
ti České republiky bude působit Ondřej Ka
liš, ve střední části Aleš Dvořák a v západ
ním regionu Radek Gardoň. „Slibujeme
si od toho, že kontakt s menšími kluby by
měl být ještě intenzivnější. Chceme pod
pořit celou strukturu zespoda, aby trenéři
i v těch nejmenších klubech měli maximál
ní servis a aktuální informace,“ dodává Mi
lan Hnilička.

Ještě vyšší obrátky nabírá i projekt Tre
néři do malých klubů. Kritérii výběrové
ho řízení ČSLH naposledy prošlo 46 klubů,
z toho bylo vybráno 12 klubů, kterým svaz
poskytne prostředky na profesionálního
trenéra k mládeži pro sezonu 2016/17. Cel
kový počet klubů, které mají od letošního
1. července k dispozici takového trenéra,
tedy vzrostl na 65.
Každý z trenérů bude mít na starosti ně
kolik pro klub stěžejních činností: Metodic
ky vést trenéry v klubu, tedy plnit roli hlav
ního trenéra SpS (sportovního střediska),
zároveň by měl být hlavním koučem v ně
kterém ze žákovských družstev a dále by se
měl věnovat náborové činnost a organizaci
bruslení pro mateřské školy.
„Hlavní téma zůstává stále stejné – vy
pěstovat v dětech zapálení pro hokej. Také

Poprvé na brusle? Šanci nabídne Týden hokeje

Favoritem je Kanada, Češi zabojují o semifinále

Dalších dvanáct koučů do malých klubů

Akce je součástí projektu Pojď hrát hokej

Velká anketa osobností před Světovým pohárem

Programy ČSLH se dále rozvíjejí

Bránit a couvat? My chceme hrát aktivně!

DO PROGRAMU rozvoje hokeje
patří také pravidelné semináře
Foto: ČSLH

Téměř devět tisíc dětí v kurzech bruslení,
z toho 1500 registrací v klubech. Takové
jsou konkrétní výsledky dvou stěžejních
programů Českého svazu ledního hokeje v sezoně 2015/16 – Trenéři do malých
klubů a Regionální trenéři.

Jako trenér stává na střídačce už dvaadvacet let. Nikdy však
před sebou neměl takovou výzvu jako teď: Josef Jandač
povede české hokejisty za úspěchem na zářijovém Světovém
poháru (17. září – 1. října). A přestože národní tým nevstoupí
do turnaje jako favorit, ze zkušeného kouče je cítit odhodlání:
„Vybrali jsme ty správné kluky,“ říká.

z toho důvodu nyní věnujeme velkou po
zornost i sportovní psychologii, do systé
mu edukace trenérů se zapojil například
Marián Jelínek, který patří ke špičkovým
českým odborníkům,“ dodává Milan Hni
lička.
Komunikaci mezi jednotlivými regio
nálními trenéry a kouči v různých částech
republiky má zrychlit a zjednodušit nová
aplikace, jejíž vývoj ČSLH právě dokonču
je a na začátku nové sezony by měla být
v provozu. „trenéři budou mít k dispozici
například metodické materiály, trenérské
deníky, ale i přehled termínů všech škole
ní a seminářů, to vše online. My pak bude
me mít centrálně přehled o tom, ve kterých
klubech spolupráce funguje, případně kde
jsou ještě rezervy,“ dodává šéf rozvoje ho
keje ČSLH.

Ještě před nominací třiadvacítky hráčů
pro Světový pohár jste si poskládal realizační tým. Pro Martina Ručinského to
bude premiéra v roli generálního manažera, pro Václava Prospala zase debut
na pozici asistenta. Proč jste si vybral
právě je?
Co se týká Růči, loni ještě hrál, ke klukům
má stále blízko. Já sice trénuju už dvacet let,
ale po pravdě nemám takovou minulost jako
on. Komunikace s hráči je strašně důležitá
a on jim může říct – hele, já měl to samé zra
nění, za měsíc jsi v pohodě. To já úplně ne
můžu, přestože mám zalátaná obě kolena,
na tom levém obrovskou jizvu. Je rozdíl, když
to řekne Ručinský, nebo Jandač. Navíc k ná
roďáku vždycky tíhnul a je připravený pro něj
udělat maximum.
A Václav Prospal?
S Vencou k sobě máme blízko i lidsky.
Je to profík, který odehrál přes tisíc zápa
sů v NHL. Zvolil jsem ho, byť nemá třeba to
lik zkušeností s trénováním. Zatím jsme do
mluveni na Světový pohár, dál ne, protože je
hodně vázaný v zámoří. Navíc má čtyři děti,
když si máme zavolat, musíme si předem
domluvit termín, abych se netrefil do chvíle,
kdy třeba veze děti do školky. V takovém pří
padě neřešíme pracovní věci, ale pět minut
mi vypráví, co zrovna dělá a co ještě musí
stihnout. Ale jakmile se má zúčastnit schůz
ky, která je v devět ráno, přijede den předtím
ke mně do Loděnice, tam se ubytuje, v deset
zalehne, vedle sebe jenom flašku vody. Ne
chce nic jiného, aby mohl být ráno maximál
ně připravený. Venca do týmu navíc přináší
nadšení jemu vlastní, je hodně impulsivní,
takový byl už jako hráč.

Hokejový kvíz
1 Jací budou asistenti trenéra českého týmu
Josefa Jandače na SP?
a) Jiří Kalous, Václav Prospal, Jaroslav Špaček
b) Jiří Kalous, Jaroslav Špaček, Jiří Fischer
c) Jiří Kalous, Jiří Fischer, Václav Prospal

2 Kde se sejdou čeští reprezentanti
4. září na přípravném kempu SP?

4 Který český hráč byl nejlepší v kanadském
bodování Světového poháru 2004?
a) Martin Havlát
b) Milan Hejduk
c) Radek Dvořák

O sledování a analýzu soupeřů se bude
starat Jiří Fischer, na pozicích asistentů
budete mít k ruce osvědčená jména Jaroslava Špačka a Jiřího Kalouse. Jak budete mít rozdělené kompetence?
My s Vencou Prospalem máme na sta
rosti ofenzivní činnost týmu, Jirka Kalous
s Jardou Špačkem zase defenzivu. Podob
ně to fungovalo i na mistrovství světa. Jirka
Fischer a Venca mají za úkol skauting týmů,
proti kterým budeme hrát. Tedy hlavně Ka
nady a Spojených států, Výběr Evropy je za
tím trochu neznámou.

a) 25 631
b) 15 320
c) 18 819

3 Který hráč rozhodl v prodloužení
semifinále SP 2004 mezi ČR a Kanadou?
a) Mario Lemieux
b) Kris Draper
c) Vincent Lecavalier

6 Jaká televizní stanice bude vysílat
zápas Česko–Rusko 10. září?
a) EUROSPORT
b) TV Barrandov
c) Česká televize
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čích, měli jsme od Jirky Fischera i videa klu
ků, které jsme chtěli vidět. Prakticky celou
dobu jsme byli v permanentním spojení, ale
jeho intenzita se vždycky stupňovala tak tý
den před termínem nominace. To jsme spo
lu diskutovali prakticky nonstop. Každý si
k tomu řekl ten svůj názor a já k nim samo
zřejmě hodně přihlížel, nechtěl jsem, aby
došlo k situaci, kdy půjdu úplně proti větru.
Nicméně hlavní slovo jste měl vy. Stávalo se často, že jste musel nějaký problém
rozseknout z pozice hlavního kouče?
To ne, na devadesáti procentech jsme
se shodli. Větší diskusi možná vyvolalo slo
žení obránců, protože když už máme v NHL
beka, tak je to pravák. Proto bylo možná
pro někoho překvapením, že už jsme v prv
ním kole nominovali Kempného, jenž má
levé držení hole. Nakonec se potvrdilo, že
jsme tak úplně neustřelili, jak nám někteří
vyčítali – Michal odehrál velmi dobře mist
rovství světa a následně ho podepsalo Chi
cago.

bude, nebo ne, ale rádi bychom zachova
li i posty, na kterých jsou hokejisté zvyk
lí hrát. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme
zvolili správné typy. Týmová chemie bude
dobrá, bez ní se nic neuhraje. Ani kluci si na
nic nehrajou, neberou to tak, že by měli být
posuzovaní podle výše kontraktů. Nikdo
tam ani nejede s tím, že by měl stažené kal
hoty dopředu. Jak jsem se s klukama bavil,
vnímám z nich velké odhodlání: Jo, pojďme
je udělat!
A na koho padne role třináctého útočníka?
Nechci to říkat nějak dopředu, ale pře
mýšlíme o dvou variantách.
Velká část veřejnosti vidí v brance Petra
Mrázka. Je to správná varianta?
Klasický model, že bychom měli klu
ky rozdělené na jedničku, dvojku a trojku,
od nás směrem ke klukům ještě nezazněl.
Představu máme, nečeká nás tolik zápa
sů, nebude moc prostoru na to, abychom
brankáře nějakým způsobem točili.
Zvolíme řešení, o kterém jsme pře
svědčeni a případně na to může
me zareagovat. V případě Ond
ry Pavelce bych rád odpověděl
na některé výtky, že jsme měli
vzít někoho jiného. V době,
kdy jsme dělali první nomi
naci, jsme stejně jako všich
ni ostatní vycházeli z regulí
NHL, které nám nařizovaly

nominovat dva gólmany plus čtrnáct hráčů
do pole. Ale v den, kdy měla být nominace
hotová, přišel Jirka Fischer s tím, že Ameri
čané píšou hned tři gólmany, aby si uděla
li jedno volné místo do pole pro druhé kolo.
Na poslední chvíli jsme tedy řešili to, že by
chom šli americkou cestou. Nebylo nic jed
noduššího než Ondrovi zavolat a pobavit
se s ním nad aktuální situací. Růča ho upo
zornil, že je možné, že pojede až jako tře
tí brankář. Ondra to vzal naprosto skvěle,
oznámil nám, že se rád takové akce zúčast
ní v jakékoli roli.
Poprvé se sejdete až 4. září, tedy dva týdny před startem turnaje. Máte přehled
o tom, jak hráči tráví léto?
Určitě. Hodně z nich se připravuje v zá
moří, pár jich je tady. Dokonce jsme někte
rým vytvořili možnost trénovat s extraligo
vými kluby.
Jak vypadá situace s marody?
Mrzí nás absence Andreje Ne
strašila, který měl problé
my s páteří. Ale charakter
jeho zranění byl tako
vý, že jsme nechtěli ris
kovat. V době, kdy byl
nominační deadline,
tak ještě nebyl v pl
ném tréninku, pro
to nám na rovinu řekl,
že sám si není jistý. Nechtěl
nám blokovat místo. Nicmé

Už máte v hlavě přesné složení jednotlivých formací?
Ano. Samozřejmě se může stát, že se
něco nebude dařit, tak na to zareaguje
me. Ale pro začátek máme jasno.
Budete při skládání pětek sázet
na sehrané dvojice? Například
Krejčí a Pastrňák…
… nebo Faksa a Hem
ský. Ano, máme tam ty vaz
by. Nechci říkat, jestli to tak
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Do týmu ještě patří Milan Hnilička, který
pomáhá Martinu Ručinskému v oblasti
administrativy. Jak probíhala komunikace při výběru hráčů pro Světový pohár?
Tím, že Venca Prospal a Jirka Fischer byli
v zámoří, Růča střídavě tady a tam, komu
nikace probíhala v závislosti na časovém
posunu. Každý si sbíral informace o hrá

Josef Jandač
Narozen: 12. listopadu 1968
v Berouně (47 let)
Trenérská kariéra: Seok Top Soul
(Kor.), TJ Lokomotiva Beroun, HK
Kralupy nad Vltavou, HC Slavia
Praha – dorost, Bílí Tygři Liberec,
HC České Budějovice, HC Eaton
Pardubice, HC Sparta Praha, HC
Lev Praha.
Reprezentační kariéra: asistent
trenéra (2008–2010 a 2015–2016),
hlavní kouč (od 2016).
Největší úspěchy: 2. místo
v extralize (2015/16 – Sparta),
3× 3. místo v extralize (2007/08 –
Č. Budějovice, 2010/11 –
Pardubice, 2013/14 – Sparta).

ně skok, který udělal v loňské sezoně, byl
skvělý a všichni jsme ho v té nominaci vi
děli. Vláďa Sobotka zase v dubnu podstou
pil operaci zad, ale už by měl být po operaci
v pohodě. Určitý otazník visí nad Krejčím,
kterého trápil kyčel. Mluvil jsem s ním, říkal,
že by to měl stihnout. Růča měl úplně stej
né zranění, také podle něj by měl být při
praven. Hertlík se zranil na začátku play off,
má problémy s vazy, ale na operaci nebyl.
Sval mu hodně ochabl, ale Tomáš se těší,
nechce o Světový pohár přijít. A navíc –
zase máme pozitivní prognózu od Martina
Ručinského, který měl to samé, respektive
on měl snad úplně všechno.
Máte podepsanou smlouvu na dva roky.
A budou pěkně perné – kromě světových
šampionátů vás čeká Světový pohár
a olympijské hry. Počítáte s tím, že na vás
jako na hlavního kouče bude velký tlak?
Práce u nároďáku není dennodenní
a kromě mistrovství světa a turnajů Euro
Hockey Tour nic jiného není. Díky velkým
turnajům je to samozřejmě pestřejší a já
jsem rád, že nebudu muset hráče jen sle
dovat z tribuny, ale mám možnost s nimi
během Světového poháru nebo olympiá
dy pracovat.
Je Světový pohár pro trenéra profesním
vrcholem?
Především obrovskou zkušeností, na
kterou se velmi těším. Je mi jasné, že tur
naj bude hodně sledovaný. Čeští fanouš
ci pochopitelně vyžadují hlavně vítězství
a viděli jste sami, co se stalo po fotbalovém
Euru. Buď se něco povede a my z toho ži
jeme několik let, některé úspěchy jsou do
konce lehce přeceňované, anebo se něco
nepovede a všichni řeší, co se udělalo
špatně. Rozumím tomu, že kritika v přípa
dě neúspěchu přijít musí, ale musí být kon
struktivní a rozumná.
Zmínil jste fotbalové Euro – generální
sportovní ředitel fotbalové Sparty Jaroslav Hřebík veřejně kritizoval nedostatečnou schopnost vedení reprezentace
a asociace FAČR neúspěch ve Francii zanalyzovat. Souhlasíte s jeho názorem?
Jednoznačně. Ať to v Torontu dopadne
jakkoli, je potřeba se k turnaji následně vrá
tit a pojmenovat příčiny toho, proč se ten
konkrétní záměr nepodařilo naplnit. I v pří
padě úspěchu se musí výsledek řádně za
nalyzovat. Už jen proto, abychom všem na
šim trenérům otevřeli karty a dali jim vědět,
co jsme chtěli hrát, co se povedlo a co jsme
podělali. Také je podstatné zaměřit se na
ostatní týmy, abychom mohli reagovat na
světový trend. V hokeji to třeba už není jen
o bránění a couvání, ale na Světovém po
háru se musíme připravit na to, že soupe
ři budou jezdit pořád nahoru dolů, hráči se
nezastaví.

U hokejistů nováčků už je to obligátní rituál, ale platí zápisné i trenéři?
Ještě jsme to neřešili, ale je to dobrý ná
pad. Doufám, že si to Venca přečte, aby byl
připravený na to, že až půjdeme někam na
večeři, tak ho to bude něco stát (smích).

5 Jakou kapacitu má Air Canada Centre
v Torontu, kde se SP bude hrát?

a) v Petrohradu
b) v Torontu
c) v Praze
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Energický styl hokeje jste prosazoval už
jako asistent na mistrovství světa v Rusku. Dá se očekávat, že se český tým představí aktivně i na Světovém poháru?
Ano, to chtít budeme. Hrát aktivně, ono
to jinak nejde. Každý tým samozřejmě musí
vycházet z kvalitní obranné činnosti, musí
hrát bez chyb, ale ten záměr je jasný. Bude
me jezdit nahoru a dolů.
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aktuality
V Břeclavi proběhl
seminář trenérů
Akademií ČSLH
Při příležitosti letošního ročníku Memo
riálu Ivana Hlinky se 8. srpna v Břeclavi
uskutečnil pravidelný seminář pro tre
néry Akademií ČSLH. Představitelé Čes
kého svazu ledního hokeje a trenéři klu
bů prezentovali dvacítce zúčastněných
trenérů mimo jiné způsoby a možnos
ti využití sociálních sítí při komunikaci
s hráči.
Součástí přednáškového bloku byl
také souhrn poznatků z mezinárodního
semináře, který se konal během letoš
ního mistrovství světa v Rusku. Dalšími

tématy byly například diagnostika v led
ním hokeji, respektive využití analýz, sta
tistik a podkladů pro realizační tým, nebo
prezentace herního konceptu kategorie
mladšího dorostu.

Téma letošního roku
velkého semináře
extraligových trenérů
mládeže: komunikace
Optimální komunikace byla hlavním té
matem semináře pro trenéry DHL Ex
traligy juniorů, NEON Extraligy staršího
dorostu a ELIOD Extraligy mladšího do
rostu, který se konal 9. srpna v Břeclavi.

Akce navazovala na předchozí semináře
z minulých sezon, které byly zaměřeny
mimo jiné na kondici, aktivní hru obrán
ců nebo zakončení útoku. „O seminář
byl letos velmi vysoký zájem. Povinný
byl pro 76 trenérů, přihlášek však přišlo
více než 180, akceptovat jsme z kapacit
ních důvodů mohli 160,“ říká Slavomír
Lener, šéftrenér ČSLH a jeden z předná
šejících.
Komunikaci mezi koučem a asistenty
a hráči prezentoval bývalý reprezentační
kouč basketbalistů Michal Ježdík, šéftre
nér mládeže HC Sparta Praha Pavel Gef
fert měl zase na starosti přednášku na
téma komunikace mezi klubem/trené
ry a rodiči. Televizní komentátor Robert
Záruba seznámil trenéry s tím, jak má re
alizační tým a hráči vystupovat před mé
dii, manažer rozhodčích Vladimír Šindler
zase prezentoval ideální komunikaci stří
dačky a rozhodčích – ideální vztah de
monstroval na ragby, ve kterém jsou sudí
respektováni daleko více než v jakýchko
li jiných sportech.

Pořadatelům se podařilo zajistit účast
také renomovaného zahraničního od
borníka – kouč finských mistrů světa do
18 let Jussi Ahokas popsal optimální vaz
by mezi velkými kluby a spádovými oddí
ly. Trenéři Pavel Trnka, Václav Varaďa a Ja
roslav Špaček zase vystoupili s tím, jak by
měla správně vypadat komunikace mezi
hráči na ledě.

Trenér Jandač
otestoval mladíky
První reprezentační sraz v nadcházejí
cí sezoně absolvovali čeští hokejisté na
konci července v Rokycanech. Trenéro
vi Josefu Jandačovi se hlásilo 23 hráčů,
kteří by v budoucnu mohli patřit ke sta
bilním členům reprezentační sestavy.
„Letos jsme vzali ročník 1992 a mladší.
Chtěli jsme kluky vidět alespoň nakrát
ko, protože pak už bychom je neradi ta
hali z jejich klubů a nabourávali jim pří
pravu. Jsem rád, že jsme měli možnost
podívat se třeba na Lhotáka, který ve

Švýcarsku není tak na očích, nebo na
Stacha z Kladna, který sice extraligu ne
hrál, ale loni měl vynikající sezonu ve
WSM lize,“ pochvaloval si nový kouč ná
rodního týmu.
Nominace na přípravný kemp – brankáři: Jan Lukáš (Mladá Boleslav), Ma
těj Machovský (Plzeň), Karel Vejmelka
(Kometa Brno). Obránci: Zdeněk Čáp
(Hradec Králové), Marek Hrbas (Spar
ta Praha), Lukáš Klok (Vítkovice), Michal
Moravčík (Plzeň), Tomáš Pavelka (Litví
nov), Michal Plutnar (Liberec), Jan Ščot
ka (Pardubice), Jan Štencel (Kometa
Brno). Útočníci: Miroslav Indrák, Domi
nik Kubalík, David Stach (všichni Plzeň),
Tomáš Hyka, Pavel Musil (oba Mladá Bo
leslav), Jakub Herman (Olomouc), David
Kämpf (Chomutov), Lukáš Lhoták (Am
bri-Piotta/Švýc.), Richard Nejezchleb
(Litvínov), David Tomášek (Pardubice),
Vojtěch Tomeček (Karlovy Vary), Martin
Procházka (Sparta Praha), Patrik Zdráhal
(Vítkovice).

Poprvé na brusle? Šanci nabízí Týden hokeje!
Poprvé se postavit na brusle a čapnout do ruky hokejku.
Takovou možnost nabízí pro nejmenší děti, potažmo jejich
rodiče Týden hokeje, nová akce projektu Pojď hrát hokej,
která se premiérově uskuteční 25. září až 2. října letošního
roku v pětadvaceti klubech po celé České republice.
Týden hokeje by měl probíhat dvakrát do roka, na podzim
a v lednu. Letošní pilotní díl ještě zahrne omezený počet klubů,
na začátku příštího roku však už pojede naplno. „Cílem je představit dětem a především jejich rodičům co to obnáší hrát lední
hokej. Chceme jim dodat veškeré informace, aby se mohli rozhodnout pro výběr hokeje a poskytnout dětem šanci postavit
se na brusle, držet hokejku a zkusit si základní aktivity na ledě,“
říká Pavel Landa, který má projekt organizačně na starosti.
Program Pojď hrát hokej je čtyřletým rozvojovým projektem
Českého svazu ledního hokeje, který má napomoci přivést
nové děti na stadiony nebo podpořit kluby v náborové činnosti.
„Zároveň se prostřednictvím dlouhodobé komunikace snažíme
oslovit rodiče a vyvrátit některé mylné předsudky. Například
ten, že je hokej nákladným sportem,“ dodává Pavel Landa.
Součástí projektu jsou podle jeho slov také webové stránky
Pojdhrathokej.cz, které dostanou také svoji mobilní verzi. „Web
už existuje, my ho nyní předěláváme do podoby, která by měla
odpovídat novému nastavení projektu. Jeho součástí je i nadále
funkce umožňující si prostřednictvím geolokace vyhledat klub
ve vašem okolí. Nově pak web nabízí zajímavý obsah, který má
přinést rodičům důležité informace k začátkům hraní ledního
hokeje a zároveň je i jejich děti pobavit.“

LOGOMANUÁL
25.
9.–2. 10.
V tomto termínu proběhne pilotní
díl projektu Týden hokeje

Pavel Landa:

POSTAVIT SE na brusle a vzít do ruky hokejku.
Takovou šanci mají děti
díky Týdnu hokeje.
Foto: ČSLH/Karel Švec

„Prostřednictvím dlouhodobé komunikace
se snažíme oslovit rodiče a vyvrátit některé
mylné předsudky. Například ten, že
hokej je nákladný sport.“

komentar Tři na tři v prodloužení? Novinka zatraktivní profesionální soutěže
S několika změnami vstupuje
Tipsport Extraliga do svého
nového ročníku. Tou nejzásadnější
je počet hráčů v prodloužení –
místo d
 osavadních čtyř budou
na hrací ploše tři hokejisté na
každé straně.

Josef Řezníček
ředitel Tipsport Extraligy

V

případě remízového výsledku
v základní části přijde na řadu
pětiminutové prodloužení se
třemi hráči na každé straně. Pokud
nepadne branka, následují samostatné nájezdy v počtu tří střelců.
Trochu odlišná situace je u zápasů
vyřazovací části. Jakmile základní
hrací doba skončí nerozhodně,
následuje dvacetiminutové prodloužení, ale systémem pět na pět. Pět
bude také střelců při případných

samostatných nájezdech, což je
další novinkou oproti minulé sezoně.
Tento model ale platí pouze pro
první čtyři utkání série, v případných
pátých, šestých a sedmých duelech
se hraje do rozhodnutí.
Prodloužení tři na tři se netýká
pouze Tipsport Extraligy, ale bude se
hrát napříč všemi soutěžemi, které
pořádá ČSLH – WSM Ligy, druhé ligy,
DHL Extraligy juniorů, NOEN Extraligy
staršího dorostu a ELIOD Extraligy
mladšího dorostu.
Systém odehrát prodloužení
v nižším počtu hráčů v poli se začal
přetřásat v průběhu minulé sezony,
kdy k němu přistoupila NHL. Ještě
dříve model aplikovala švédská
SHL – zavedla ho trochu nestandardně v prosinci, tedy v půlce sezony.

My jsme vycházeli i z rozhodnutí
Mezinárodní hokejové federace
IIHF, která tyto změny zavedla na
květnovém kongresu pro všechny
své mezinárodní turnaje. Návrh jsme
předložili na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního
hokeje a mezi kluby se setkal s jednohlasným přijetím.

T

yto kroky by měly vést ke
zvýšení atraktivity, tak jak je
to ve světě vnímáno. Chceme,
aby k rozhodnutím zápasů docházelo daleko častěji v prodlouženích
a eliminoval se tak počet duelů, které
rozhodují samostatné nájezdy – tedy
individuální dovednost.
K dalším změnám, tentokrát
v oblasti sběru a zobrazování statistik,

možná dojde až v průběhu nadcházející sezony. Máme určité návrhy,
jak výstupy zobrazovat. To znamená,
jak z číselných údajů, které dostáváme, generovat další nadstandardní
statistiky. Grafy, srovnání a podobně.
Zároveň jsme oslovili kluby WSM
Ligy, rádi bychom nabírali detailní
data i z druhé nejvyšší soutěže. Návrh
je zatím v jednání.
Naopak kvóty mladých hráčů na
soupiskách týmů pro utkání Tipsport
Extraligy zůstávají beze změny.
Každý tým musí na jednotlivé zápasy
nominovat osmnáct věkově nelimitovaných hráčů, dva brankáře a dva juniory. Kluby tento systém akceptovaly,
je určitým způsobem plněn. Ze strany
klubů jsme se nesetkali s žádnou
zásadní námitkou.
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Anketa Hokejových novin
před Světovým pohárem

Jiří Holík
mistr světa z Prahy 1972
1. Kanada 2. USA
Našim klukům bych to moc přál, ale bude
to strašně těžké, zvlášť na začátku sezo
ny. Máme ohromně silnou skupinu. Na
víc turnaj začíná o měsíc dřív než obvykle, někteří z hokejistů
pak hrají až do června. Uvidíme, jak se na tak významný tur
naj jednotlivé týmy připraví. Budu koukat i v noci, doufám, že
neusnu.

Dominik Hašek
olympijský vítěz z Nagana
1. Kanada 2. USA
Určitě se půjdu podívat na domácí ge
nerálku proti Rusům 10. září v Praze. Tě
ším se. Bude to jednoznačně svátek ho
keje, na malém hřišti v O2 areně se sejdou nejlepší hráči NHL.
V Torontu můžou naši překvapit, věřím, že vyhrajeme dva zá
pasy a tím pádem postoupíme ze skupiny. Možná tedy pomy
slný třetí flek. Kanada je jasný favorit.

Vyhraje Kanada,
tipují osobnosti
Světový pohár 2016 v září v Torontu představí
hokejovému světu absolutní kvalitu. Osm nadupaných
týmů, žádní outsideři. Ze skupin postoupí jen nejlepší
dvě mužstva a ta si to v semifinále rozdají o postup
mezi dva nejlepší týmy světa. Hokejové legendy, ale
i herci nebo zpěváci věří nejvíce největšímu favoritovi:
Kanadě. A jak podle nich dopadnou Češi?
Šanci na semifinále rozhodně mají!

Pavel Patera
olympijský vítěz z Nagana
1. ČESKO 2. Kanada
Klukům bezmezně věřím. Většinou to tak
bývalo, že když nás všichni podceňova
li, nikdo s námi nepočítal, tak jsme nehrá
li pod stresem a šlo nám to. Postoupíme do semifinále, tím se
vyhneme Kanadě, kterou pak porazíme ve finále. Když to pů
jde skloubit s mými trenérskými povinnostmi na Kladně, tak
samozřejmě budu fandit.

Martin Straka
olympijský vítěz z Nagana
1. Kanada 2. USA
Koukat budu určitě, bude to gala přehlíd
ka hokeje. Turnaje se zúčastní týmy, kte
ré budou mít ve svých dresech ty nejlep
ší hráče, kteří na světě momentálně jsou.
Šance českého týmu moc nevidím, ale to by nám mohlo na
hrát a naši gólmani by mohli vychytat dobrý výsledek. Pama
tuju si poslední zápas ve Světovém poháru s Kanadou v roce
2004, byl to nádherný zápas, který jsme si opravdu užili.

1. Kanada 2. Rusko
Našim klukům budu na Světovém pohá
ru samozřejmě moc fandit a věřím, že po
stoupí i ze skupiny do semifinále. Ale nebudou to mít jedno
duché, konkurence je totiž nabitá zámořskými i evropskými
hvězdami. Musím přiznat, že mezi moje oblíbené sporty patří
spíš ty, které jsou spojené s přírodou. Hlavně jízda na koních,
což je moje celoživotní láska, navíc dcera jezdí parkur. To ale
nic nemění na tom, že si Světový pohár nenechám ujít.

Dara Rolinc
zpěvačka
1. ČESKO 2. Kanada
Na letošním Světovém poháru budu po
chopitelně moc fandit Slovákům, škoda,
že nemají svůj tým, ale ti nejlepší z nich
budou hrát „jen“ za výběr Evropy. A českým klukům budu taky
moc držet palce. Věřím, že postoupí do finále. Hokej mám
ráda, je to rychlá a dramatická hra a taky mám mezi hokejisty
spoustu kamarádů.

Michal Suchánek
herec
1. Kanada 2. Švédsko
Světový pohár určitě sledovat budu.
A nejvíc mě zajímá, jak si povede ten vý
běr do 23 let. Asi se to nestane, ale chtěl
bych je vidět v zápase s Kanadou nebo s USA. Našim bych
přál, aby došli co nejdál. Hlavně ze sobeckých důvodů. Kvů
li mně. Aby probdělé noci za něco stály. A Pepovi Jandačo
vi bych přál ten velký titul. Ale to by musel vzít Milana Nové
ho!!!

1. ČESKO 2. Rusko
Chtěl bych, aby postoupili naši! I když se roz
vedli, věřím jim! Výběr Evropy porazíme. Já
na mejdanu porazil i Pražský výběr a to se
opravdu nedalo pít. Z druhé skupiny jasně postoupí výběr Ameri
ky do 23 let. Jsou mladí, odmlouvají, nemejou nádobí a můžou při
jít domů, kdy chtějí. Druhý postupující: Rusko – mám totiž rád rus
ký vejce a ruský kolo. Na SP se budu rád koukat. Jestli nepřijdu
o zrak – měl jsem ten Pražský výběr. Doufám, že Antonín Panenka
bude ve formě. Snad nebude nastydlý, aby mohl zpívat hymnu!!!

David Výborný
pětinásobný mistr světa

Martin Dejdar
herec a moderátor

1. Kanada 2. USA
Kluci to budou mít těžké – je začátek se
zony, bude se hrát na úzkém hřišti, nej
větší favorité prakticky nastoupí doma.
Samozřejmě budu turnaj sledovat, ale mám už povinnosti
v Boleslavi, tak uvidím, ale v noci to už asi nedám, takže spíš
ve zprávách a v novinách. Na minulý Světový pohár se nedá
zapomenout, výhra ve Švédsku 6:1, a pak těsná prohra v pro
dloužení. Měli jsme vynikající tým.

1. Kanada 2. Výběr do 23 let
Chtěl jsem se jet podívat přímo do Toron
ta na první dva zápasy, ale nakonec jsem
to musel vzdát, časově a kvůli práci to ne
vyjde. Budu koukat i v noci a držet moc palce, abychom po
stoupili. Jsou tam fakt vynikající týmy, kluci musí hodně za
makat. Jsem hodně zvědavý na tým Evropy, ale mým černým
koněm je severoamerický výběr do 23 let. V hokeji mám hod
ně kamarádů, turnaj budu hodně prožívat.

Tomáš Vlasák
trojnásobný mistr světa

Milan Hejduk
olympijský vítěz z Nagana

1. Kanada 2. Švédsko
Bude to velká oslava hokeje, byť to bude
hodně brzo, hned na začátku sezony. Zá
roveň nám začíná i Tipsport extraliga, a tak
doufám, že budu stíhat turnaj sledovat. Ale my se tady v Plzni
s Martinem Strakou určitě nějak domluvíme. Naši k favoritům
sice nepatří, ale když zachytají gólmani, tak by to mohlo vyjít.
Na Světovém poháru před dvanácti lety jsem si zahrál a vzpo
mínám na to, že jsme byli hodně blízko postupu do finále.

1. Kanada 2. Výběr do 23 let
Určitě se na Světový pohár moc těším,
možná to bude turnaj ještě kvalitněj
ší než olympiáda. Osobně jsem zvěda
vý na Výběr Severní Ameriky do 23 let a na složení evropské
ho týmu. Role outsidera nám historicky sedí. Na Světový pohár
v roce 2004 se nedá zapomenout, náš tým byl asi nejlepší, jaký
kdy byl. Rád vzpomínám, jak jsme doslova rozebrali Švédy 6:1
u nich doma, a to i s jejich největšími hvězdami – Sundinem, Fors
bergem nebo Näslundem.

Jiří Hrdina
mistr světa a skaut Dallasu

Jiří Dopita
trojnásobný mistr světa
1. Kanada 2. Švédsko
Bude to hrozně těžký turnaj. Zámořské
týmy budou mít obrovskou sílu, ale to
i Švédové a Rusové. Budu klukům držet
palce a věřím, že se dobře připraví a v Kanadě to slušně ode
hrajou. Na náš poslední Světový pohár vzpomínám hrozně
rád, ostatně jako na všechny zápasy, které jsem za nároďák
odehrál. Škoda, že nám to s Kanadou nevyšlo.

Kateřina Brožová
herečka, zpěvačka a moderátorka
TV Barrandov

Richard Genzer
herec

Foto: ČSLH/Karel Švec
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1. Kanada 2. Švédsko
Těším se moc. Po dlouhé době zase vel
ký turnaj s těmi nejlepšími hráči. Začátek
stihnu v Americe v televizi, budu na kempu
mladých hráčů nedaleko od Detroitu, který každoročně pořádá
me. Bude to v Torontu hodně těžký turnaj, máme skupinu s nej
většími favority Kanadou a USA i nevyzpytatelný výběr Evropy.
V sestavě trenéři určitě hodně řešili obránce, ale
na druhou stranu máme hodně dobré gó
lmany.

