
Co vítězství na Memoriálu Ivana Hlinky znamená 
směrem ke světovému šampionátu, který od 13. 
dubna hostí Slovensko?
Díky němu víme, že se můžeme měřit s nejlepšími 
týmy na světě. Že pokud budeme dodržovat to, co 
si řekneme, a budeme hrát na maximum, tak máme 
šanci porvat se na mistrovství světa o ten nejlepší 
výsledek.

Po triumfu na turnaji v Břeclavi jste si pochva-
loval, jak vaši svěřenci bojovali a třeba leha-
li do střel. Překvapilo vás to, když šlo „jen“ 
o přípravu?
Ani ne, protože to je věc, kterou jako trenér od klu-
ků vyžaduji. Navíc jsme to nebrali jako přípravu, Me-
moriál má opravdu velký ohlas. Týmy na něj přije-
dou v nejsilnějších sestavách, ve kterých už se na 
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Trio opor pro šampionát 
Profily lídrů české reprezentace do 18 let
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Tituly do Plzně a na Spartu
Ohlédnutí za vyvrcholením mládežnických soutěží

Nejedu dělat dojem na skauty
Kapitán osmnáctky Martin Nečas o MS

STRANY 2 a 3

Jeden velký úspěch už si Václav Varaďa v roli trenéra reprezentace 
do 18 let připsal, když v srpnu Češi poprvé v historii vyhráli prestižní 
Memoriál Ivana Hlinky. Teď se pokusí vybojovat medaili z MS této 
kategorie, což se Česku povedlo jedinkrát za posledních deset let.

Varaďa: Můžeme se měřit s nejlepšími

dalších turnajích v průběhu sezony většinou ne-
představí, protože někteří hráči odcházejí do zámoř-
ských juniorských soutěží. Takže jsme to považova-
li za velký test, který pro nás dopadl dobře. Máme 
z toho radost, stejně jako z toho, že kluci pomáha-
jí brankářům, lehají do střel. To by měla být součást 
naší hry, pokud chce tým něco dokázat, tak tohle 
musí být samozřejmostí.

Dařilo se vám i na dalších mezinárodních kláních, 
naopak už tolik nevyšel poslední turnaj ve Švéd-
sku. Čím si to vysvětlujete, když jste přitom měli 
k dispozici i klíčové hráče Martina Nečase nebo 
Davida Kvasničku, kteří s týmem od Hlinkova me-
moriálu nebyli?
Bylo vidět, že toho kluci ve Švédsku přece jen měli 
dost. V sezoně střídají několik kategorií, mají 
v nich různý ice-time a vytížení. Se starším do-
rostem, v juniorce, ve WSM lize , pak cestují 
s A-týmem, kde třeba nehrají ani jedno stří-
dání… Plus k tomu dodělávají školu, a to 
všechno se může odrážet i v jejich 
kondici a herní pohodě.

Přesto pro vás asi bylo důle-
žité, že na posledním turnaji 
před mistrovstvím jste měl 
všechny k dispozici…
Chtěl jsem, aby kluci byli 
zase spolu, protože kádr pro 
šampionát bude asi ze sedm-
desáti procent shodný s tím, který 
cestoval do Švédska. A navíc si ne-
myslím, že bychom měli ve Švédsku špatné výsled-
ky. Zápasy byly vyrovnané, nechali jsme za sebou 
Rusko i Finsko, s domácími padli až po nájezdech… 
Možná někdo čekal, že budeme všechny válcovat, 
ale je to sport.

Neprospěje koneckonců mužstvu po předcho-
zích úspěšných výsledcích, když se přesvědčilo, 
že všechno nepůjde tak hladce?
Ano, může to být před mistrovstvím prospěšné. Ale 
já i asistenti se budeme snažit, abychom tým drže-
li v určitých mezích a nemysleli si, že si z nás všich-
ni sednou na zadek a my šampionátem projedeme 
jako nůž máslem až k medailím.

Co považujete za silné stránky současné osm-
náctky?
Vyzvedl bych kostru týmu. Opíráme se o výborné 
brankáře, snažíme se hrát aktivně s kotoučem 
i bez něj. Myslím si, že máme v útoku hodně 
hladové a šikovné hráče, kteří mohou hrát 
opravdu na top levelu a dovedou a chtějí dá-

Tohle vše musíme ladit, ale zároveň vím, že tyto krát-
kodobé turnaje rozhodují speciální týmy, tedy přesi-
lovky a oslabení. A pokud tyto herní situace budeme 
zvládat, pak se budeme rvát o ten nejlepší úspěch.

V čem je podle vás tento tým výjimečný?
Sešla se tady opravdu výborná parta. Kluci drží při 
sobě, nejsou tu žádní jedinci, kteří by narušovali 
náladu v mužstvu a jeho chod. Já jako trenér si na 
tom hodně zakládám a tenhle tým se podle toho 
snažíme stavět. Věřím, že kluci se na vrchol sezo-
ny také těší a budou se chtít předvést v tom nejlep-
ším světle.

Co udělat pro to, aby se stejně jako v předcho-
zích dvou letech nestalo na mistrovství koneč-
nou už čtvrtfinále?
Rozlosování MS nás poslalo do těžké skupiny a já 
neumím říct, jak se turnaj bude vyvíjet nebo na 
koho případně ve čtvrtfinále půjdeme. Ale věřím, že 
tam kluci nechají všechno a uděláme pro úspěch, 
co bude v našich silách. Všichni na MS odvedeme 
maximum, abychom se přiblížili k našemu cíli. My 
tam jedeme jako jeden tým a štěstí půjdeme na-
proti.

Jenže mistrovství světa do 18 let je ostře sle-
dované i kvůli draftu. Nebojíte se, že by ně-
kdo mohl hrát především „na vlastní triko“?

Vím, že pro kluky je tohle v podstatě nejdůleži-
tější rok a nejdůležitější turnaj v ka-
riéře. Že si časem třeba budou ří-

kat: Kdybych hrál tenkrát na 
MS osmnáctek líp, mohl 
jsem být draftován 

v prvním kole a mít úplně jinou kariéru. Samo-
zřejmě to vnímám, ovšem já u kluků nesleduji hru 

sám na sebe, ale hru pro tým. Hráči už poznali, že 
nemůžeme uspět, pokud nebudeme fungovat jako 
tým, hrát jeden za druhého.

vat branky. Ale v našem týmu to není jenom o gó-
lech. Já jako trenér vyžaduji i tu druhou stránku, a to 
je: hra bez kotouče, zarputilost, nasazení, dravost, 
přístup a morálka, osobní zodpovědnost při bráně-
ní, nasazení svého těla k blokování střel, hra do těla.

Co naopak potřebujete před šampionátem ješ-
tě zlepšit?
Stále pracujeme na hře v obranném pásmu, na pře-
bírání hráčů, na čtení hry, aby nedocházelo k přesi-

lovým situacím a pře-
číslením, abychom 

se vyvarovali pro-
padů v útočném 

pásmu a někdy 
také až přemíry 

snahy o podporo-
vání útoku.

Václav Varaďa
•  Narozen: 26. dubna 1976 ve Vsetíně
•  Extraligu začal hrát v sezoně 1993/1994 

za Vítkovice jako pravé křídlo, následně 
odešel do nižší zámořské soutěže WHL

•  V NHL debutoval v dresu Buffala 
(1995/1996), natrvalo se usadil mezi Sabres 
od sezony 1997/1998, o rok později si zahrál 
finále Stanley Cupu

•  V zimě 2003 zamířil do Ottawy, kde vydržel 
až do jara 2006

•  Při dvou výlukách NHL posílil Vítkovice, 
po návratu ze zámoří působil ve Švýcarsku 
(Davos, langnau)

•  Od sezony 2008/2009 se vrátil do extraligy, 
hrál za Vítkovice, Brno a Třinec, skončil 
v roce 2013

•  Bilance v NHl: 493 zápasů/183 bodů  
(58 + 125)

•  Extraligová bilance: 340 zápasů/ 
199 bodů (74 + 125)

•  Dvakrát se zúčastnil mistrovství světa – 
a pokaždé z toho bylo zlato (2000 a 2005)

•  Bilance v reprezentaci: 31 zápasů/12 
bodů (4 + 8)

Výhry 13

Prohry 6

Reprezentace do 18 let pod Varaďou

13.–23. dubna 
Slovensko (Poprad, Spišská Nová Ves)

MS do 18 let 2017
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Skupina A Rozpis play-off

Skupina B

Umístění české reprezentace na MS do 18 let

20062005200420032002200120001999 2016201520142013201220112010200920082007
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pátek 14. dubna 
ČESKO – Bělorusko   19.30 
Sobota 15. dubna
Švédsko – ČESKO 19.30
Pondělí 17. dubna
USA – ČESKO 15.30
Úterý 18. dubna
ČESKO – Rusko 19.30

Čtvrtek 20. dubna
čtvrtfinále 13.30, 15.30, 17.30 a 19.30
Sobota 22. dubna
semifinále 15.30, 19.30
Neděle 23. dubna
o 3. místo 15.30
finále 19.30

Body Pořadí

Finsko : : : :

Kanada : : : :

Slovensko : : : :

Švýcarsko : : : :

Lotyšsko : : : :

Body Pořadí

ČESKO : : : :

Švédsko : : : :

Rusko : : : :

USA : : : :

Bělorusko : : : :

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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14
Jen tolik minut stihl David 
Kvasnička odehrát na MS 
do 20 let v Kanadě, hned 

v zahajovacím duelu 
s Finskem se zranil.

15 
Tolik kanadských bodů si 
Martin Nečas připsal 
v základní části tohoto 
ročníku extraligy za sedm 
branek a osm asistencí.

Nejedu dělat dojem na skauty, říká Nečas

Český program ve skupině

Program závěrečných bojů

Jedna z největších 
nadějí na šíření vě-
hlasu české brankářské 
školy odchytala první zápas 
za dospělé už v patnácti 
letech. Jakub Škarek dostal 
jediný gól, o týden později už 
měl nulu. Od léta 2015 je stálým 
členem áčka jihlavské Dukly, v této 
sezoně na střídavý start ve Spartě popr-
vé nakoukl do extraligy. Hned při debutu 
vychytal čisté konto proti Zlínu, načež druhý 
den musel na sedmou hodinu ranní do lavice 
jihlavského gymnázia… Na přelomu roku si 
už vyzkoušel i světový šampionát do 20 let, 
v Kanadě zasáhl do tří utkání včetně 
klíčového čtvrtfinále proti domácím 
hvězdám.

Očima trenéra Václava Varadi:
„Má velký potenciál. Veliký brankář, který zabere 
spoustu prostoru. Já brankářským věcem tolik 
nerozumím, v podstatě mě nezajímá, jak 
třeba vykrývá tyče. Já chci, aby brankáři 
chytali puky, a vidím, že Kuba je 
zastavuje a že je schopen se 
popasovat s velkým zatí-
žením. Dá se na něm 
stavět, má toho 
spoustu před 
sebou a určitě 
mu pomohlo, že 
se trochu otrkal i na 
MS do 20 let.“

Kapitán týmu. A velký útočný talent. V létě 
neměl Martin Nečas na svém kontě ani 
jeden extraligový start, přesto mu v Brně 
svěřili roli centra v první formaci. Prospělo 
mu, že na jeho růst z křídel dohlíželi zkušení 
Martin Erat a Marek Kvapil. Nečas může 
pomýšlet hodně vysoko v letošním draftu, 
podle řady odborníků neviděla extraliga tako-
vý talent od dob Tomáše Hertla. Nečas jde 
ale úspěchu naproti i málokdy vídanou pílí, 
hodně zapracoval například na bruslení. 
I on si zahrál na světovém šampionátu 
dvacítek, v pěti zápasech dosáhl na 
gól a dvě asistence.

Očima trenéra Václava Varadi:
„Tato sezona pro něj byla hodně 
náročná, co se týče vytížení, 
ovšem přesun do áčka mu 
pomohl a třeba sérii play off 
se Spartou odehrál parádně. 
Pokud je čerstvý, tak v osm-
náctkách jsou chvíle, kdy na 
ledě dominuje, a věřím, že 
bude jedním z nejdůležitěj-
ších našich hráčů.“

David Kvasnička je dalším hráčem, který si v této 
sezoně zahrál i na světovém šampionátu o kate-
gorii výš. I když, zahrál… Kanadské mistrov-
ství pro něho skončilo hned v úvodním 
souboji s Finy. Tvrdý náraz do mantine-
lu odneslo hlavně rameno, hrozila 
dokonce operace. „Přitom jsem 
se tak těšil… Hrál jsem s Filipem 
Hronkem v první obraně, dařilo 
se mi,“ žehral plzeňský zadák na 
nepřízeň osudu. Nakonec se po 
měsíci a půl vrátil do sestavy áčka 
Indiánů, stihl závěr základní části 
a odehrál i pět zápasů v play-off. 
Na první extraligový gól však stále 
ještě čeká.

Očima trenéra Václava Varadi:
„Musím říct, že na svůj věk je hodně 
vyspělým hráčem. Nepatří sice zrovna 
mezi obří obránce, ale nahrazuje to 
něčím jiným. Pokud bude ve formě, 
velice nám pomůže v ofenzivě 
i defenzivě, přičemž v obranné fázi 
by měl být jedním ze základních 
kamenů.“

Martin Nečas
18 let, útočník

Klub: HC Kometa 
Brno

Trio českých opor pro mistrovství světa do 18 let

David Kvasnička
17 let, obránce
Klub: HC Škoda 

Plzeň

Jakub Škarek
17 let, brankář
Klub: HC Dukla 

Jihlava

Měl by být hlavním esem českého 
týmu v útočné fázi. Na Martina 
Nečase bude reprezentace do 18 
let hodně spoléhat nejen proto, že 
jeden šampionát už před rokem 
absolvoval, ale především z toho 
důvodu, že prožívá skvělou sezonu. 
V brněnské Kometě se nastálo pro-
sadil do prvního mužstva a stal se 
jeho platnou součástí.

Jak byste charakterizoval současnou 
českou osmnáctku?
Podle mě je tým především skvěle po-
skládaný. Máme dobrý útok i obranu 
a výborného gólmana. Když budeme 
hrát to, co máme, a bude se nám dařit, 
tak bychom mohli udělat velký úspěch. 
Po vítězství na Memoriálu Ivana Hlinky 
se to od nás navíc tak trochu i očekává, 
takže se budeme snažit, abychom zane-
chali co nejlepší dojem.

Na posledních dvou šampionátech 
skončilo Česko ve čtvrtfinále. Jak to 

udělat, abyste se nyní přes jeho brá-
ny dostali?
Vyhrát, ať už v něm bude naším soupe-
řem kdokoli… Máme docela těžkou sku-
pinu, ale i tak do toho musíme jít s tím, 
abychom si vypracovali co nejlepší po-
zici a šli ve čtvrtfinále na někoho papíro-
vě slabšího. Bylo by super, kdybychom 
ve skupině skončili na prvním nebo dru-
hém místě, pak bychom měli větší šanci 
přes čtvrtfinále postoupit.

loni vás na mistrovství světa koučo-
val Robert Reichel, v této sezoně vás 
připravuje realizační tým pod vede-
ním Václava Varadi. Jaký je to trenér?
Já ho znám první sezonu, ale musím říct, 
že si to sedlo, že jsou s panem Augus- 
tou výborní trenéři jak po stránce taktic-
ké, tak i jako motivátoři. Musím říct, že 
se mi pod nimi hraje skvěle.

V této sezoně toho máte hodně za se-
bou. Nehrozí, že vám budou chybět na 
šampionátu síly?

Pro mě to je první sezona v áčku Kome-
ty, ale jsem s ní určitě spokojený, uží-
vám si to. Možná, že budu víc unavený 
než ostatní kluci, protože někteří třeba 
už od půlky března nehrají, ale na to se 
nemůžu vymlouvat. Nachystám se nej-
líp, jak budu moci. Je to mistrovství svě-
ta, tam musí jít únava stranou a musíte 
předvádět co nejlepší výkony.

Šampionát do 18 let může být klíčovým 
směrem k draftu, do značné míry může 
rozhodnout o další kariéře. Budete to 
mít v hlavě?
Určitě se tam něco rozhoduje, je to nej-
větší turnaj v této kategorii. Já však ne-
jedu udělat dojem na skauty, ale uhrát 
dobrý výsledek za tým. Bylo by super, 
kdybychom bojovali o medaile. 

Jste rád, že se hraje na Slovensku?
Je fajn, že mohou přijet rodiče i třeba fa-
noušci. A také se nemusíme aklimatizo-
vat, s čímž mohou mít Američané nebo 
Kanaďané třeba potíže.

sestup
(postup 

z Divize I)

3.3.3.

7. 7.7.
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6. 6.

8. 8.
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Tolik zápasů odchytal Jakub Škarek v tomto ročníku 
extraligy za pražskou Spartu. Ani jednou nepoznal 
porážku, úspěšnost zásahů měl 94,64v procenta, 
průměr obdržených gólů na utkání 1,47 a hned při 
premiéře si připsal čisté konto.
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Výsledky soutěží

PRO MlADŠÍ DOROSTENCE Sparty byly sladkou odměnou 
nejen pohár a medaile, ale i výtečný dort.

1  Ve kterých městech se na Slovensku 
bude hrát MS U-18? 

a) v Bratislavě a Košicích
b) v Trenčíně a Banské Bystrici
c) v Popradě a Spišské Nové Vsi

2  V jakém měsíci v letošním roce bude 
pokračovat další díl projektu ČSlH 
–Týden hokeje?

a) v září
b) v říjnu
c) v prosinci 

3  Který hráč vyhrál kanadské bodování 
základní části DHl Extraligy juniorů?

a) Matěj Chalupa – Plzeň
b) Petr Patyk – Kladno
c) Patrik Hrehorčák – Třinec 

4  Jaký český rozhodčí odřídil jubilejní 
tisící zápas nejvyšší soutěže a stal se 
rekordmanem extraligy?

a) Vladimír Šindler
b) Alexander Fedoročko
c) Stanislav Barvíř 

5  Jaké týmy se probojovaly do finále 
české sledge hokejové ligy?

a) Zlín a Pardubice
b) Karlovy Vary a Sparta
c) Studénka a Olomouc

6  Kdo vyhrál ve Varnsdorfu ženské 
finále „FINAl FOUR“ a získal český 
titul?

a) Litvínov
b) Karviná
c) Slavia  

Tituly slaví Plzeň a dvakrát Sparta
Správné odpovědi: 1c), 2a), 3a), 4c), 5a), 6c)   

SPARťANSKá DÉJÀ VU aneb Po mladších dorostencích slavili v Hradci i jejich kolego-
vé z 8. třídy.

KlUCI Z PřEROVA byli příjemným překvapením, z turnaje 8. tříd 
si nakonec odvezli bronz.

Hokejový 
kvíz

ElIOD Extraliga 
mladšího dorostu

1. Sparta 3 3 0/0 0 22:6 9
2. Vítkovice 3 2 0/0 1 7:9 6
3. Plzeň 3 1 0/0 2 8:11 3
4. Brno 3 0 0/0 3 6:17 0

Finálový turnaj v Hradci Králové  
Sparta – Brno 10:2 Plzeň – Vítkovice 1:3 
Sparta – Plzeň 5:3  Brno – Vítkovice 1:3 
Sparta – Vítkovice  7:1 Plzeň – Brno  4:3

Mistrovství ČR 8. tříd

1. Sparta 5 4 0/0 1 35:15 12
2. Vítkovice 5 3 1/0 1 21:15 11
3. Přerov 5 3 0/0 2 21:13 9
4. Plzeň 5 2 0/0 3 25:24 6
5. Chomutov 5 1 0/1 3 11:35 4
6. Hradec Kr. 5 0 1/1 3 9:20 3

Finálový turnaj v Hradci Králové   
Přerov – Sparta 2:5 Vítkovice – Hradec Kr. 5:4 n. 
Chomutov – Plzeň 1:10 Vítkovice – Přerov 1:6 
Hradec Kr. – Plzeň 1:4 Sparta – Chomutov 13:3 
Přerov – Hradec Kr. 4:1 Chomutov – Vítkovice 1:6 
Plzeň – Sparta 7:10 Plzeň – Přerov 2:6 
Sparta – Vítkovice 2:3 Hradec Kr. – Chomutov 3:2 p. 
Plzeň – Vítkovice 2:6 Přerov – Chomutov 3:4 
Hradec Kr. – Sparta 0:5

NOEN Extraliga 
staršího dorostu
Finále  
Brno – Plzeň 1:2 p. Plzeň – Brno 2:1 n.
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rozhodl 
o triumfu 
staršího 
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Plzně.
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Triumfem hokejistů Plzně skončila NOEN 
Extraliga staršího dorostu. O věkovou kate-
gorii níž brali titul mladší dorostenci Sparty 
a o double pro pražský klub se postarali je-
jich následovníci z 8. tříd.

Starším dorostencům Škody stačily k ukonče-
ní finálové série s Brnem pouze dva duely. Oba 
však byly pořádně těsné a ani jeden neskon-
čil po základní hrací době. Západočeši nejprve 
dobyli led Komety v poměru 2:1 po prodlouže-
ní, doma se pak k mistrovskému křepčení odra-
zili stejným výsledkem dokonce až po samostat-
ných nájezdech.

„Byly to vyrovnané zápasy, rozhodly detaily 
a nakonec nájezdy, které nám přitom celou se-
zonu nešly. Přál jsem si, aby nyní rozhodova-
ly a my to v nich zlomili,“ řekl plzeňský 
kouč Michal Straka.

Jeho touhy se vyplnily do po-
sledního písmena. „Vojta Kovařík 
v posledním kole základní čás-
ti dal při nájezdech na Kome-
tě tyč, tyč a ven, tím jsme pro-
hráli. Tak jsem říkal, že 
teď pojede a rozhodne. 
A ono to tak dopadlo,” 
radoval se Straka.

Kovařík sice pro-
měnil rozhodující po-
kus, hlavním hrdinou 
finálové série byl ale 
brankář Kristián Kolář. Ten měl v každém utká-
ní přes čtyřicet zásahů, celkem čelil 88 brněn-
ským střelám!

OFENZIVNÍ PODÍVANá
ELIOD Extraliga mladšího dorostu se svého vy-
vrcholení dočkala v Hradci Králové při turnaji 

čtyř nejlepších celků. Suverénně jím prošli borci 
Sparty, kteří v přímém souboji o zlato přehráli Vít-
kovice jednoznačně 7:1.

„Je tu plno talentovaných kluků, kteří to 
v sobě zkrátka mají. Kdybychom po nich chtěli 
cokoli jiného, pouze by je to brzdilo. Jsou to šest-
náctiletí kluci, kteří by měli mít z hokeje v první 
řadě radost,“ vysvětloval kouč šampionů Jaro-

slav Nedvěd ofenzivní 
představení svých 
svěřenců.

Trefil se tak 
do trendu, kte-

rý se hokejo-
vý svaz sna-

ží prosazovat 
především 

právě v mlá-
dežnických 
kategoriích. 

„Tohle mě

moc těší a viděl jsem tu obrovský posun v chá-
pání trenérů. Vyplácí se, že na to svaz dbal a dal si 
tu práci, aby trenéry přesvědčil, ať nehrají žádné 
super systémy a nechají kluky, aby je hokej pře-
devším bavil. Vlastně všechny mančafty se sna-
žily prosadit vlastní útočnou hrou,“ pochvaloval 
si Vladimír Krampol, mediální pracovník ČSLH 
a zkušený trenér mládežnických týmů, který tur-
naj v Hradci sledoval.

PATRIOTI Z PřEROVA
Ofenzivní festival, v němž nebyla nouze o góly 
a k vidění byly i výsledky 10:7 či 13:3, nabídlo také 
klání šesti nejlepších týmů v kategorii 8. tříd.
I po něm se nakonec na domovském ledě extra-
ligového Mountfieldu radovali kluci s velkým „S“ 
na dresu. Svěřenci Jiřího Kročáka sice podlehli 
Vítkovicím 2:3, ale o slast z mistrovského poháru 
je prohra nakonec nepřipravila.

Vítkovice tak braly stříbro, třetí skončilo pří-
jemné překvapení turnaje z Přerova. „Přerov měl 
navíc tým složený výhradně ze svých odchovan-
ců, všechny kluky má v klubu už od přípravky,“ 
prozradil zajímavost Krampol. „Svých dětí, které 
si vychovávají, mají dost, nemusí se tudíž zamě-
řovat na to, aby si stahovali hráče z širšího oko-
lí,“ doplnil.

Přestože se v Hradci na závěrečných turna-
jích objevila řada příslibů čes-

kého hokeje, jeden hráč Kram-
pola obzvlášť zaujal. „Pro mě 
byl Stanislav Svozil z Přero-

va nejlepším obráncem turna-
je. V Česku jsem už dlouho nevi-

děl takhle naladěného beka. Hodně mě zaujal, 
hrál celoplošně, chytře, nebál se zaútočit. A byť 
obránce, byl druhý nejlepší v kanadském bodo-
vání celého turnaje,“ přidal Krampol tip na mož-

nou budoucí hvězdu českého hokeje.
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