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Hokejový kvíz

 Kdo může v Kanadě zazářit   
Kompletní servis před MS do dvaceti let

STRANY 2 a 3

Projekt VTM se rozšiřuje 
Komentář autora projektu Bedřicha Ščerbana

Na brusle se poprvé postavila už ve čty-
řech letech, kvůli staršímu bratrovi, na 
kterého se chodila dívat. Nyní je sedm-
náctiletá útočnice Klára Hymlárová nej-
větším esem výběru do 18 let, který se 
od 7. do 14. ledna představí na světovém 
šampionátu v Česku, konkrétně v Přero-
vě a ve Zlíně.

Do nejvyšší soutěže žen naskočila už 
ve svých dvanácti letech v dresu Opavy, 
s Karvinou si později vyzkoušela boj o čes-
kou špičku i mezinárodní bitvy v rámci Ligy 
mistryň.

Nejčastěji jsou však jejími soupeři kluci. 
Loni hrála v Opavě ELIOD Extraligu mladší-
ho dorostu, letos nastupuje mezi staršími 
dorostenci. „S klukama hraju odmala, jsem 
na to zvyklá. Ve srovnání s ženským hoke-
jem je to samozřejmě rychlejší a tvrdší, ale 

mně to problémy nedělá,“ říká Klára Hymlá-
rová. Vychytané už má i sprchování po zá-
pasech. Protože je jediným děvčetem mezi 
chlapci, jde do koupelny jako první. „Trenér 
mi většinou pohlídá dveře a kluci holt musí 
počkat,“ směje se.

Kromě svých „ligových“ povinností si 
stíhá plnit i ty reprezentační. A to jak v osm-
náctkách, tak i mezi ženami. Třeba na letoš-
ním mistrovství světa v Kanadě sestřelila 
drobná útočnice Japonky v samostatných 
nájezdech, když dokázala proměnit všech-
ny tři. Také díky svým zkušenostem je v ju-
niorském výběru kapitánkou. „Trenér mi 
něco řekne, já to pak sdělím týmu. Nebo 
spolu probíráme to, co se děje v kabině. 
Jsem taková spojka s vedením,“ vysvětluje. 
A jak s koučem Janem Fidrmucem vychá-
zí? „Trenér nemůže být ani hodný, ani zlý. 
Taky musí umět někdy zařvat,“ vysvětluje.

Mistrovství světa osmnáctek, které le-
tos přivítá Zlín a Přerov, pro ni bude jed-
ním z vrcholů v její kariéře. Šampionátu si 
budou všímat média, do hlediště usednou 
rodiče, příbuzní, kamarádi a známí. „Určitě 
je to větší odpovědnost, hrát doma. Ale já 
se moc těším. Dosavadní zápasy v sezoně 
byly hodně vyrovnané, těžko říct, kdo bude 
největším favoritem. Já doufám, že my,“ říká 
Klára Hymlárová.

Zatímco její spolužáci ze střední ško-
ly v Havířově se po vánočních svátcích 
nepříliš ochotně vrátí do školních lavic, 
ji čekají ještě jiné starosti. Ale kombinaci 
edukačních povinností a hokeje prý zvlá-
dá v pohodě. „Jsem ve třeťáku, příští rok 
budu maturovat. Hlavní je nepropadnout, 
ale já to zatím zvládám i bez čtyřek,“ říká 
studentka oboru masér sportovní a re-
kondiční.

1  Ve kterém termínu proběhne 
v roce 2017 celorepublikový 
projekt Týden hokeje?

a) 23. – 29. 1. 
b) 6. – 12. 2.
c) 1. – 6. 3. 

2   2. Kolik českých týmů hraje 
čtvrtfinále hokejové Ligy 
mistrů?

a)  1  
b)  2 
c)  3

3  Kdy se uskuteční MS IIHF do 18 
let žen v Přerově a Zlíně?

a) 2. –  7. 1.  2017
b) 7. –  14. 1. 2017
c) 14. - 21. 1. 2017

Správné odpovědi:
 1a), 2b),  3 b), 4b), 5c), 6a
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Věřím, že kluci kanadský šok ustoj í 
Rozhovor s koučem reprezentace U20 Jakubem Petrem  

STRANY 2 a 3

Na šampionátu budete jedním z tahou-
nů českého týmu. Jaký výsledek by vás 
uspokojil?

Základem je samozřejmě postup ze 
skupiny. Potom se chceme rvát o medai-
le, kvůli tomu tam taky jedeme. Naším cí-
lem je odehrát kvalitní zápasy a skončit co 
nejlépe.

Když se podíváte na druhou skupinu, 
množinu potenciálních soupeřů pro 
čtvrtfinále tvoří Kanada, Spojené státy 
nebo Rusové. Budete tedy hodně zále-
žet na tom, jak uspějete ve vlastní skupi-
ně, že?

Samozřejmě, ale my bychom se měli 
soustředit především sami na sebe. Pokud 
chceme být na turnaji úspěšní, musíme po-
razit kohokoliv, přestože to může být jakko-
li složité. A já doufám, že se k nám přikloní 
i štěstí.

Loni jste odehráli velmi dobré zápasy ve 
skupině, ve čtvrtfinále ale přišel tvrdý di-
rekt od Američanů. Proti nim se českým 
reprezentacím poslední roky moc neda-
ří. Straší vás z druhé skupiny?

Každý má svého neoblíbeného soupe-
ře. Ale myslím, že jsme minulý rok do toho 
čtvrtfinálového zápasu nastoupili až moc 
bojácně a s tím, abychom hlavně nedostali 
nějaký blbé góly, ty pak samozřejmě přišly. 
Věřím, že jestli je potkáme teď, bude to úpl-
ně jiný zápas.

Dominik Lakatoš: Chceme se porvat o medaili!

Sprchování? Trenér mi drží dveře

Projekt VTM se rozšiřuje

Komety obvykle září na Štědrý den, ta liberecká 
ale může mít pár dní zpoždění. Dominik Lakatoš 
našlápl svou kariéru v obrovském stylu a nyní 
chce pomoci českému týmu k úspěchu na 
mistrovství světa do dvaceti let v Kanadě  
(26. prosince až 6. ledna).

Budete hrát v montreal-
ské hale Centre Bell, kte-
rá má kapacitu přes 21 000 
lidí. V případě úspěšného 
výsledku ve skupině se pře-
sunete do Toronta, kde je 
místní hala schopna pojmout 
19 000 fanoušků. Nerozklepou 
se vám z takové atmosféry ko-
lena?

Nemyslím, že by s tím někdo 
z našeho týmu měl nějaký velký pro-
blém. Jsme už docela zkušení na to, 
abychom se s tím vypořádali. 

A navíc si budete moci vyzkoušet 
kanadskou hokejovou vřavu nane-
čisto, ještě před začátkem turnaje 
si zahrajete přímo na místě dvě pří-
pravná utkání s Kanadou a Spojenými  
státy…

Přesně tak. Narazit na tyhle dva těž-
ké soupeře je před šampionátem výbor-
nou zkouškou. Měla by nás na turnaj vel-
mi dobře připravit.

Vy už máte jedny dvacítky za sebou, ve 
Finsku jste se blýskl dvěma góly. Jaké 
dojmy ve vás šampionát zanechal?

Hlavně jsem si to užil, celou přípra-
vu a turnaj od začátku do konce. Je 
to perfektní akce, vyvrcholení před 
vstupem do dospělého hokeje. 
Jsou tam skvělí hokejisté, spous-
ta z nich už hraje v NHL a já jsem 
rád, že jsem toho mohl být už 
loni součástí.

Dá se předpokládat, že 
mistrovství v Kanadě 
bude ještě o jednu úroveň 
výš?

Samozřejmě, já s tím po-
čítám, že přijde i víc lidí. Říká 
se, že v Kanadě chodí okolo 
dvaceti tisíc skoro pořád.

Při letošním draftu vás zá-
mořští experti na seznam 
vyvolených nezařadili. Be-
rete mistrovství světa jako 
šanci se jim ukázat, dát jim 
najevo, že se hrubě mýlili?

Určitě. Na mistrovství 
světa jedete reprezento-
vat nejen svoji zemi, ale 
také své jméno. Hlav-
ní je uspět jako tým, 
a pokud budeme 
úspěšní, pak se 
ukážou také 

individuality. Ale vždycky to začíná týmo-
vou prací.

Mrzí vás, že jste nebyl draftován?
Mrzí, ale já cestu do zámoří ještě ne-

mám zavřenou a věřím, že díky svým výko-
nům si tam někdy zahraju. Musím tomu vě-
řit. Když se podíváme například na Tomáše 
Hertla, ten také draftovaný nebyl a pode-
psali ho někdy v jednadvaceti letech. Furt 
tam ta cesta je.

Na druhou stranu patříte mezi klu-
ky, kteří se v sedmnácti či osm-

nácti letech nepustili do zámoř-
ského dobrodružství. Je to 

také z toho důvodu, který 
uvádíte v dotazníku na 

webových stránkách 
Liberce, tedy že je 

pro vás rodina víc 
než kariéra? 

Za tím si budu 
stát vždycky. 

Kariéra je krás-
ná věc, ale ro-
dinu máte je-

nom jednu. Řídím se tím a jsem rád, že to 
jde skloubit s hokejem a s kariérou v Li-
berci. Myslím, že takhle je to správné.

Takže jste spokojený s tím, že jste 
se vydal cestou úspěchu v Tipsport  
Extralize? 

Říká se, že Spojené státy nebo Ka-
nada nejsou pro každého. Znám klu-
ky, kteří odcházejí do zámoří jako mladí, 
pak se vracejí a už na tom nejsou hoke-
jově tak dobře jako dřív. Právě toho jsem 
se trochu obával a teď jsem spokojený, 
že jsem v Liberci, kde se nám náramně 
daří a kde je spousta výborných hráčů, 
se kterými můžu hrát a mít je jako vzory.

Na to, že je vám devatenáct let, už sbí-
ráte trofeje velmi hbitě. Nejdřív titul s li-
bereckým starším dorostem, pak pří-
chod do áčka a hned další triumf. Jak 
vzpomínáte na minulou, veleúspěšnou 
sezonu?

To se ani nedá popsat. Přijdete ně-
kam, kde to ani neznáte, někam, kam jste 
chodil jako malej kluk koukat na extrali-
gové hráče. Tehdy jsme si říkali, že by-
chom to takhle jednou před těmi diváky 
chtěli hrát. Dostat se do áčka. A najed-
nou tam jsem. U mě ta šance přišla rych-
le, dokonce tak rychle, že jsem si to ještě 
ani pořádně neuvědomil (smích).

Bílí Tygří vyválčili první titul v historii. 
Jak se slaví na severu Čech?

Titul je něco mimořádného. Jsou hrá-
či, kteří na to čekali třeba celý život a ne-
dočkali se. Takže oslavit se to prostě 
musí patřičně (úsměv).

I tu letošní sezonu máte výborně rozehra-
nou, v produktivitě patříte mezi nejlepší 
hráče Bílých Tygrů. Jste spokojený?

Určitě, já tuhle sezonu jsem na ledě 
hodně často a dostal jsem šanci v prv-
ní formaci s Petrem Jelínkem a Lukášem 
Krenželokem. Jsou to výborní chlapi, kte-
ří mi vždycky pomůžou, a já jsem rád, že 
tu důvěru, kterou dostávám, můžu tímto 
způsobem vracet.

Navíc dáváte důležité góly. Třeba ve 
24. kole, kdy jste završil fenomenální 
obrat proti Kometě Brno z 0:3 na 4:3. Je 
to známka toho, že si víc věříte?

Je to o prostoru, který my mladí hráči 
dostáváme na ledě. Pak už ani tak moc 
neberete, že hrajete ve výborné soutě-
ži, myslíte jenom na hokej a tréma z vás 
spadne. Čas na ledě je hrozně důležitý.

To, že rozhodně nepatříte mezi trémisty, 
jste vlastně prokázal v 17. kole proti Par-
dubicím, kdy jste krásným sólem a geni-
ální stahovačkou trefil vítězný gól…

Já tam ani neměl co vymýšlet, obrán-
ce z Pardubic si mě perfektně najel, za-

hnal mě tak, že jsem mohl udělat je-
nom stahovačku. Střela přes něj 

nebyla možná – obstřelovat ko-
lem nohou, na to jsem si nevě-

řil.  Podobný gól jsem zkoušel 
někdy v sedmé třídě v Kolíně, 

tak jsem si říkal, že to zku-
sím zase. A naštěstí to tam 

spadlo. 

„Po pěti letech, kdy se tu konal šam-
pionát naposledy, budeme hrát zase 
v Česku. Máme samozřejmě respekt, 
domácí prostředí zavazuje. Přerov i Zlín 
jsou hokejová města, kam chodí hod-
ně fanoušků. Pamatuju, že před pěti lety 
se na náš zápas o páté místo bylo podí-
vat v Přerově tři a půl tisíce fanoušků. Le-
tos máme mladší tým, naší ambicí je hrát 
čtvrtfinále.“

Jan Fidrmuc 
kouč U18

Nejen na Světovém poháru, ale i na 
mistrovství světa nebo zápasech 
Euro Hockey Tour povede českou re-
prezentaci realizační tým složený 
z hokejových osobností. Mezi ně patří 
také Václav Prospal, a byť na listopa-
dovém turnaji Karjala Cup chyběl, na 
Channel One Cupu už bude v roli asi-
stenta trenéra Jandače stoprocentně 
připraven. Co řekl o…

O realizačním týmu: Moc si vá-
žím, že můžu s klukama pokračovat. 
Že můžeme společně pomáhat Pepo-
vi (Jandačovi) v přípravě týmu na další 
významnou akci sezony, a tou je mist-
rovství světa. 

O své nové roli: Světový pohár byl 
pro mě obrovskou zkušeností do bu-
doucna. Myslel jsem, že budu daleko 
víc nervoznější, ale nakonec to tak hroz-
né nebylo, protože kouč už vývoj zápa-
su nemůže tolik ovlivnit jako hráč.

O Karjala Cupu: Jelikož na Flori-
dě trénuju dva týmy, U16 a U18, tak se 
mi prostě nepodařilo uvolnit se z pra-
covních závazků. Mám s Pepou tako-
vou domluvu, že budu jezdit na turnaje 
v Rusku a Česku a potom na celou pří-
pravu na mistrovství světa. Ale i když 
jsem ve Finsku nebyl, tak jsem klukům 
volal – zajímalo mě do detailů, kdo jak 
hrál, jak celkový výkon vypadal nebo 
jaké jsme sehráli přesilovky.

O Channel One Cupu: Kvůli osla-
vě ruského hokeje budeme mít pěkně 
nabitý program, netradičně hrajeme už 
ve čtvrtek ve Finsku, pak se přesouvá-
me do Ruska, tam nastoupíme v pátek 
a třetí zápas nás čeká v neděli. Bude to 
náročné, ale těším se strašně moc.

Pozitivní ohlasy ze strany trenérů, Čes-
kého svazu ledního hokeje, rodičů i sa-
motných hráčů mířily směrem k prvnímu 
ročníku projektu Výchova talentované 
mládeže (VTM). Z toho důvodu dostal 
program zelenou i na letošní sezonu; 
a co víc, ještě se o jednu úroveň rozšířil.

Program VTM má zacelit díru mezi klu-
by a reprezentací. Jeho jádrem jsou turnaje 
„krajských reprezentací“, tedy týmů, které 
tvoří nejlepší mladíci z jednotlivých krajů. 
„Nad touto úrovní jsme vytvořili ještě jednu 
- republiku jsme rozdělili na Západ, Střed 
a Východ, což reprezentují výběry z přísluš-
ných krajů. Ty sehrají ještě dva turnaje ex-
tra,“ vysvětluje Bedřich Ščerban, autor a ve-
doucí projektu VTM.

První z nich je na programu 18. prosince 
v Jihlavě, kde se během jednoho dne utkají 
mezi sebou tři nejlepší výběry republiky jak 
v kategorii U14, tak i U15.

V rámci VTM se sedmnáct nejtalento-
vanějších hokejistů z každého kraje mini-
málně jednou měsíčně sejde ke krátkému 
soustředění pod vedením těch nejlepších 
trenérů mládeže. A třikrát do roka se v rám-
ci turnajů utkají se svými vrstevníky z ostat-
ních regionů České republiky. Filozofií 

projektu je vychovat českému hokeji indi-
viduality, rozdílové hráče, kteří budou odol-
ní vůči tlaku. „Nejde ani tak o tvorbu týmů 
a následně jejich výsledky, ale nám zále-
ží na práci s talentovanými hokejisty. Proto 
jsme také oproti loňsku u nejstarších dvou 
kategorií snížili počet hráčů do zápasů z 20 
plus dva na 15 plus dva. Cílem je to, aby 
byla ještě větší konkurence, ještě větší tlak 
na hráče,“ dodal Bedřich Ščerban.

Nominace „krajských reprezentantů“ 
se podle jeho slov opírá o tři základní para-
metry: výkonnost, přístup k hokeji a školní 
prospěch.  „V dlouhodobém horizontu se 
nevyhneme tomu, že soustředění nebo tur-
naje zasáhnou do výuky. Školy mají právo 
veta. Pokud kluk nebude náležitě prospívat 
ve škole, neuvolní ho. Na druhou stranu to 
ale také funguje jako motivace pro hráče, 
aby se akcí mohli účastnit.“ 

4  V jakých městech se uskuteční 
světový šampionát IIHF – U20 
na přelomu tohoto roku?  

a) Florida a Tampa 
b) Toronto a Montreal 
c) Toronto a Detroit

5  Kde se konal letošní první 
sraz nové sezóny hokejové  
sledge  reprezentace České 
republiky? 

a) Zlín 
b) Přerov
c) Humpolec

6  Který známý ruský hokejový 
rozhodčí odřídil v ČR 
v listopadu pět zápasů 
extraligy? 

a) Vjačeslav Bulanov
b) Igor Zajcev
c) Dmitrij Jaškin

I z Floridy se 
zajímám,
jak kluci hrají

ocima trenera

KLÁRA HYMLÁROVÁ (vlevo) bude kapi-
tánkou české osmnáctky na tuzemském MS. 
Foto: ČSLH/Karel Švec
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Dominik Lakatoš
Narozen: 8. dubna 1997 v Kolíně  
(19 let)
Post: útočník
Klub: Bílí Tygři Liberec (od 2014)
Největší úspěchy: Titul v Tipsport 
Extralize (2016), titul v NOEN Extralize 
staršího dorostu (2014), Nejlepší 
nováček sezony (2015/16).
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Skupina A Rozpis play-off

Skupina B

Daniel Vladař   
19 let, brankář  

Klub: Providence 
Bruins (AHL)

Filip Hronek 
19 let, obránce  
Klub: Saginaw  

Spirit (OHL)

9 
MS v Kanadě jsem zažil už před dvě-

ma lety, jako jeden z českého týmu tedy 
ví, co od tak velké akce čekat. Hokej v zá-
moří se liší hlavně rychlostí, z toho dů-
vodu očekává větší tempo hry než v loň-
ském roce. „Věřím, že máme dost kvalitní 
tým, abychom odehráli čtyři úspěšné zá-
pasy už ve skupině a dokázali se připra-
vit na zlomové čtvrtfinále. Nechci tu mlu-
vit o medaili, začneme prvním zápasem 
už ve skupině. Moc se těším, až zase 
všechny kluky uvidím.“

Organizace šampionátu bude po-
-dle jeho slov ještě o stupeň výš ve 
srovnání s loňským šampionátem 
ve Finsku. Mistrovství se hraje 
v Kanadě, tam fanoušci média 
hokejem žijí. „V halách bude 
skvělá atmosféra. A já se tě-
ším nejen na ni, ale taky na 
kluky. Máme výborný ko-
lektiv, největším hecířem 
je pak kustod Olda Ko-
pecký. Jako mančaft 
máme ty nejvyšší cíle, 
já osobně chci co nej-
více pomoci týmu 
k nějakému úspě-
chu a všechno tomu 
podřídit.“

Umístění české reprezentace na MS do 20 let
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Pondělí 26. prosincee 
ČESKO – Finsko   23.00 
Úterý 27. prosince  
ČESKO – Švýcarsko  19.00 
Čtvrtek 29. prosince 
Dánsko – ČESKO 19.00 
Sobota 31. prosince 
Švédsko – ČESKO   19.00 
Pondělí 2. lednae 
Čtvrtfinále  1A : 4B (19.00),  
 2B : 3A (21.30), 1B : 4A (23.30) 
Úterý 3. ledna 
Čtvrtfinále 2A : 3B (23.30) 
Středa 4. ledna 
Semifinále 21.00 
Čtvrtek 5. ledna  
Semifinále 1.30 
O 3. místo 21.30 
Pátek 6. ledna 
Finále 2.00 

Širší nominace na MS do dvaceti

Brankáři
Daniel Vladař (1997) 
Providence Bruins (AHL) 
Jakub Škarek (1999) 
HC Dukla Jihlava 
Jan Růžička (1997) 
Des Moines Buccaneers (USHL) 
Aleš Stezka (1997) 
Chicago Steel (USHL)

 

Obránci
Filip Hronek (1997)
Saginaw Spirit (OHL)
Petr Kalina (1997)
HC Sparta Praha
Jakub Zbořil (1997)
St.John Sea Dogs
Libor Hájek (1998)
Saskatoon Blades
Daniel Krenželok (1997)
HC Vítkovice Ridera
Vojtěch Budík (1998)
Prince Albert Raiders
František Hrdinka (1998)
Linköping (Švéd.)
David Kvasnička (1999)
HC Škoda Plzeň
Ondřej Vála (1998)
Kamloops Blazers (WHL)
Marian Adámek (1997)
HC Frýdek-Místek

Útočníci
Michael Špaček (1997) 
Red Deer Rebels (WHL)
Radek Koblížek (1997) 
Hokki (Fin.)
Adam Musil (1997)
Red Deer Rebels (WHL)
David Kaše (1997)
HC Piráti Chomutov
Martin Nečas (1999)
HC Kometa Brno
Dominik Lakatoš (1997)
Bílí Tygři Liberec
Šimon Stránský (1997)
Prince Albert Raiders
Filip Chlapík (1997)
Charlottetown Islanders
Lukáš Jašek (1997)
HC Oceláři Třinec
Tomáš Šoustal (1997)
Kelowna Rockets (WHL)
Filip Suchý (1997)
Omaha Lancers (USHL)
Daniel Kurovský (1998)
HC Vítkovice Ridera
Kristián Reichel (1998
HC Verva Litvínov
Petr Kodýtek (1998)
HC Škoda Plzeň
Jan Dufek (1997) 
HC Most
Nicolas Werbik (1997)
Youngstown Phantoms
Pavel Zacha (1997)
New Jersey Devils

Body Pořadí

Finsko : : : :

Švédsko : : : :

ČESKO : : : :

Dánsko : : : :

Švýcarsko : : : :

Body Pořadí

Rusko : : : :

USA : : : :

Kanada : : : :

Slovensko : : : :

Lotyšsko : : : :

Čtvrtfinále 1

A1 B2 B1 A2

B4 A3 A4 B3

:

: :

:: :

Semifinále 1

Finále

Čtvrtfinále 2

Semifinále 2

Čtvrtfinále 3 Čtvrtfinále 4
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Kdo může v Kanadě zazářit

David Kaše 
19 let, útočník  
Klub: HC Piráti 

Chomutov

Měl být útočným esem českého týmu, 
ale šanci na start na šampionátu mu srazila 
smolná série zranění. První si odvezl z lis-
topadového Turnaje čtyř, podruhé se zra-
nil na začátku prosince. V nominaci jeho 
jméno ještě před uzávěrkou figurovalo, 
ale zda si na MS zahraje, je nejisté. Nicmé-
ně sám šikovný útočník doufá, že se nako-
nec na brusle v Kanadě postaví. „Když jsem 
byl před dvěma lety na svých prvních dva-
cítkách, pořadatelé byli ti samí. Hráli jsme 
v Torontu se Švédy, na zápas přišlo sedm-
náct a půl tisíce lidí. To byla bomba. Byli 
jsme se pak podívat i na finále, které hrá-
la Kanada s Rusy. To bylo neskutečné, čer-
vené peklo. Obrovský zážitek,“ popisuje.

196 
Tolik centimetrů měří 
brankář Daniel Vladař. 
Na svou výšku je však 
neuvěřitelně rychlý. 

53 
Na tolikátém místě byl 
letos draftován Filip 
Hronek. O svou šanci se 
pere v týmu Detroit Red 
Wings

Věřím, že     kluci kanadský šok ustojí, říká Jakub Petr
Svou omladinu zná jako vlastní boty. 
Loni s dvacítkami došel do čtvrtfiná-
le, s některými kluky to táhne ještě ze 
společného působení v osmnáctkách. 
Kouč Jakub Petr má však letos o něco 
těžší pozici: musí připravit mladé re-
prezentanty na pekelnou vřavu, která 
na ně čeká v Kanadě. 

Z věkového limitu už odrostli David Pastr-
ňák či Jakub Vrána, Pavla Zachu zase 
s největší pravděpodobností nepustí 
v New Jersey. Jak hodnotíte sílu letošní-
ho ročníku?

Důležité je, že na soupisce máme dost 
kluků, kteří už mistrovství světa absolvova-
li. Někteří dokonce potřetí. Většina z nich je 
ročník 1997, tedy hráči, kteří s námi absol-
vovali mistrovství světa osmnáctek a Me-
moriál Ivana Hlinky, tedy stěžejní turnaje 
v jednotlivých kategoriích. Jsem přesvěd-
čený o tom, že mužstvo je dostatečně zku-
šené a my v realizačním týmu zase víme, 
co můžeme od kluků ve vypjatých momen-
tech očekávat. Jinými slovy: sázíme na pev-
né vazby z minulosti.

Od koho očekáváte, že ten tým potáh-
ne?

Od těch, kteří absolvovali mistrovství 
světa v Kanadě už před dvěma lety, to bylo 

MS „dvacítek“ na ČT Sport

ještě pod Mírou Přerostem. Spolu s další-
mi „devět sedmičkami“, kteří byli na šampi-
onátu loni, musí převzít stěžejní role nejen 
ve hře, ale i připravit ostatní na atmosféru, 
která nás čeká. Spoluhráče zklidnit, když 
bude potřeba. Navíc dost kluků je ze zá-
moří, na to také trochu sázíme. 

Z bouřlivé atmosféry v Torontu a Montre-
alu mají vaši svěřenci strach, nebo se na 
ni těší?

Proti Kanadě jsem koučoval v několi-
ka reprezentačních kategoriích, ale všich-
ni přece jen víme, jak se v zámoří bere mis-
trovství světa. To je svátek jak pro každého 
hráče, tak i trenéra. Samozřejmě nemůže-
me zůstat ohromení tím, že nastupujeme 
před narvanou halu, ale potřebujeme muž-
stvo co nejlépe připravit, aby atmosféru 
skouslo.

V rámci přípravných utkání budete hrát 
dvakrát s Kanadou a jednou s USA. Bude 
to pro vás výhoda?

První zápas s Kanaďany bude v rámci 
kempu, ale ten druhý v Ottawě už bude mít 
oficiální charakter. Podle našich informací 
má být vyprodáno. S Američany se dá oče-
kávat obdobná návštěva. Budou to pro nás 
takové první zkoušky a já věřím tomu, že si 
kluci na atmosféru zvyknou. Jak vím od ko-

„V realizačním týmu víme, co 
můžeme od kluků ve vypjatých 
momentech očekávat. Jinými 
slovy: sázíme na pevné vazby 

z minulosti.“

Jakub Petr
reprezentační trenér U20

legů, kteří na mistrovství světa v Kanadě už 
byli, že je to věc, na kterou se stejně stopro-
centně nepřipravíte, také proto hodně zá-
leží na koučinku a předzápasové přípravě. 
Kluci prostě musí ten šok ustát.

Daniel Vladař je ostřílený zámořským ho-
kejem, Jakub Škarek se zase na podzim 
vytáhl v Tipsport Extralize. Už máte jasno, 
kdo se proti Finům postaví do branky?

Vím, že to zní jako fráze, ale o pozi-
ci jedničky a dvojky rozhodne momen-
tální forma. Ve hře jsou Škarek, Růžička, 
Vladař nebo Stezka. Pro mě bylo třeba 
důležité, že Škarek velmi dobře zachytal 
těžký dvojzápas na Turnaji čtyř v Göte-
borgu. Otázka brankáře je otevřená, není 

to jako v předešlých letech, kdy jsme 
byli o postu jedničky dlouho dopředu  
přesvědčení.

Jaké umístění by pro vás bylo úspě-
chem?

Bylo by chybou, kdybychom se nedí-
vali na druhou skupinu, kdo tam na nás 
číhá, ale nějaké prognózy se fakt říkají těž-
ko. Naši skupinu musíme vnímat tak, že je 
těžká, a snažit se získat v ní co nejlepší po-
stavení. Začínáme s Finy, což jsou obhájci 
titulu, další den nás čekají Švýcaři, pak 
máme Dány a Švédy… Takoví Dánové byli 
loni čtyřicet sekund od postupu do semi-
finále. Prostě nesmíme podcenit ani jeden  
zápas.
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Tolik gólů nastřílel David Kaše na 
juniorských šampionátech. Jedním 
z nich rozhodl v prodloužení 
semifinále MS osmnáctek 2014 
o postupu českého týmu přes 
Kanadu. 


