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Dvacítka míří na šampionát
Servis před mistrovstvím světa do 20 let v USA

STRANY 2–3

Čtyři noví členové Síně slávy
Do elitní společnosti vstoupí kvarteto legend

Hráč měsíce zkusil i zámoří
Rozhovor se zlínským juniorem Danielem Dlabajou

STRANA 4 

Nečas: Roli lídra týmu mám rád
Čeká ho už druhý světový šampionát hráčů do 20 let v kariéře. 
A zatímco před rokem byl Martin Nečas v českém týmu benjamínkem, 
letos odcestuje do USA jako jeden z lídrů mužstva. „Takovou roli mám 
raději,“ říká centr brněnské Komety.

Martin Nečas

Filip Pešán 
trenér reprezentace 
do 20 let

„Martin je výrazně ofenzivním hráčem, který 
by měl patřit k ofenzivním tahounům našeho 
mužstva na šampionátu dvacítek. Mezi jeho 
hlavní přednosti patří to, že je výborný bruslař 
a má velký přehled o hře. Je také velice kreativní 
při vstupech do útočného pásma.“

ocima trenera

Jak vzpomínáte na minulý šampionát dva-
cítek?
Rozhodně to byla velmi dobrá zkušenost. Jsem 
moc rád, že jsem se ho mohl zúčastnit, jenom 
škoda, že se nám nepodařilo uhrát lepší výsle-
dek. Ale určitě to byla výborná zkušenost jak pro 
mě, tak pro ostatní kluky.

co očekáváte nyní od šampionátu v USA?
Moc se na něj těším, protože pojede hodně 
hráčů mého ročníku a s klukama se přece je-
nom známe víc. Budeme chtít co nejlépe uspět. 
Musíme se soustředit od prvního zápasu a po-
kračovat v tom, ne jako loni, kdy jsme sice vy-
hráli úvodní duel, ale pak jsme prohráli třeba 
s Dány nebo se Švýcary.

Jste připraven na to, že se změní vaše role 
v týmu, že se na vás teď bude hodně spolé-
hat?
Určitě ano, a musím dokonce říct, že takovou 
roli mám raději. Vlastně jsem ji hrál od malič-
ka, takže pro mě je to asi i lepší a moc se na to 
těším. Ale důležité je se co nejlépe připravit, od 
začátku kempu se musíme chovat především 
jako tým.

Jak jste se za ten rok změnil vy?
Řekl bych, že mám víc sebevědomí. Člověk si 
víc dovolí, už to není jako první rok, kdy jsem byl 
jako ten nejmladší. A taky mi velmi prospěla zku-
šenost z Caroliny, kde se mi hodně líbilo. Bylo 
úplně jedno, jak jste mladej, nebo starej, a nikdo 
vám nic neřekl, když jste si něco dovolil. Bylo to 
tam úplně skvělé, pak jsem se vrátil do Komety, 
kde jsou kluci taky výborní.

Nakousl jste zámořskou zkušenost, kde jste 
si proti Edmontonu odbyl debut v Nhl. Bylo 
pak velké dilema, jestli zůstat v zámoří v niž-
ších soutěžích, nebo se vrátit do extraligy?
Za první start jsem byl hrozně vděčný a moc 
jsem si to užil, celkově byl pobyt v Caroli-
ně fakt skvělý. Ale pak jsme se domluvili, že 
nemá cenu, abych nastupoval na nějakých 
sedm, osm minut za zápas jako při debu-
tu. Nehrál bych oslabení ani přesilovky, což je 
v NHL docela často, a tak bych se nedostával 
moc na led. Takže jsme se dohodli, že pro 
můj růst bude nejlepší, když pojedu do 
Česka, kde budu hrát i tyhle situace, a tím 
pádem pak třeba budu moci v budouc-
nu plnit tuto roli i v Carolině.

Zrazoval vás někdo od návratu?
Shodli jsme se na tom všichni, včetně 
mě a rodiny, že to tak pro mě bude nej-
lepší. Připravit se v Česku na příští rok, 
abych třeba dokázal v prvním týmu zů-
stat na celou sezonu. Takže teď hraju tady 
a myslím si, že to je pro mě ta nejlepší cesta.

Měl jste při rozhodování v hlavě právě 
i šampionát dvacítek?
V tu chvíli ani tak ne, myslím, že bych na něj mohl 
jet i z Caroliny. Ale věděli jsme, že bych tam měl 
menší ice time, tak jsem se chtěl vrátit. Protože 
je opravdu hrozný rozdíl, když bych hrál v sezo-
ně sedm, osm minut a měl jet na šampionát 
a dostávat tam najednou třeba dvacet minut 
na zápas. Opravdu je to hodně znát a člověk 
pak na ledě nemůže. I proto musím znovu 
říct, že Brno pro mě byla nejlepší volba.

co bude podle vás silnou stránkou české 
dvacítky na turnaji, o co se budete moc 
opřít?
Před začátkem turnaje se to samozřej-
mě těžko odhaduje, ale myslím si, že útok 
máme hodně dobrý. Musíme hrát dobře 
z obrany a od gólmana, to je na každém 
takovém podniku důležité, od toho 
všechno vychází. A potom jsou sa-
mozřejmě důležité přesilovky, kte-
ré musíme pořádně natrénovat 
a dávat z nich co nejvíc gólů, 
to hraje na takovém tur-
naji také klíčovou roli. 
Celkově bych řekl, že 
máme vyrovnaný 
tým. Máme ši-
kovné hrá-

če a máme i kluky, kteří dokážou hrát do těla. Tak-
že doufám, že to bude co nejlepší.

Na minulém šampionátu vedl reprezentační 
dvacítku Jakub Petr, teď vás bude trénovat Filip 
Pešán. Jaký je to kouč?
Já jsem ho poznal vlastně poprvé až na kempu le-
tos v létě. A musím říct, že je to trenér, který uzná-
vá rychlý hokej. To je pro nás hráče i pro fanoušky 

super. Že se nebudeme za-
měřovat jen na defenzivu. 

Myslím, že je to moder-
ní trenér a hraje stylem, 
jaký se teď hodně pro-
sazuje právě například 

v NHL. Navíc dokáže atmosféru odlehčit, rád vtip-
kuje, takže je i sranda. Myslím, že to všem vyhovu-
je a bude to dobrý.

co bude pro vás na mistrovství hranicí úspě-
chu? S čím byste byl osobně spokojen?
Já to beru spíš z toho týmového pohledu. Každý 
z nás musí podat to nejlepší, aby co nejvíc pomo-
hl mužstvu. Každý rok se říká, že je dobré se dostat 
přes čtvrtfinále, ale znovu zopakuju, že musíme za-
čít od prvního zápasu, odehrát co nejlépe skupi-
nu, abychom měli co nejlepší pozici do čtvrtfinále, 
a tam se pak rozhodne.

Máte nějaký týmový talisman nebo rituál, který 
by vám měl k úspěchu dopomoci?

Myslím, že se ještě něco vymyslí, až budeme 
všichni pohromadě.

A vy máte nějaký svůj osobní 
talisman?
Mám takový menší, který 
s sebou všude vozím, ale 
nerad bych ho zmiňoval, to 
je tajné. Ale měl jsem ho i na 
šampionátu před rokem.

Pojede se na vás na mistrov-
ství podívat někdo z rodiny?

Mám dojem, že agent pozval tať-
ku, ale nevím, jestli poletí i mamka. Taťka 
by měl jet, určitě by to pro něho byl dá-

rek na Vánoce.

•  Narozen 15. ledna 1999 v Novém Městě  
na Moravě

• Do sezony 2014/2015 hrál ve Žďáru nad 
Sázavou, v jejím průběhu se přesunul do 
Komety Brno, stal se nejproduktivnějším 
hráčem extraligy mladšího dorostu
• V ročníku 2015/2016 oslavil se staršími 
dorostenci Komety mistrovský titul
• V seniorské extralize debutoval 9. září 

2016 proti Zlínu (5:3), po svém boku 
měl zkušená křídla Martina Erata a Marka 

Kvapila
• Celkem v minulé sezoně odehrál v základní 
části extraligy 41 zápasů s bilancí sedm gólů 
a osm přihrávek, dalších deset startů a čtyři 
trefy přidal v play off, po němž se s Kometou 
radoval ze zisku titulu
• Jako 12. v pořadí ho letos draftovala 
Carolina
• Debut v NHL si odbyl v dresu Hurricanes 
17. října v Edmontonu (5:3), ve třetí formaci 

odehrál necelých sedm minut, poté se 
rozhodl vrátit se do Brna

• V minulé sezoně se zúčastnil mistrovství 
světa do 20 i do 18 let, 

s osmnáctkou před 
rokem premiérově 

vyhrál Memoriál  
Ivana Hlinky

MARTIN NEČAS by měl být 
tahounem českého týmu na 
šampionátu týmů do 20 let. 

Foto: Juniorský hokej



Rozpis play-off

Umístění české reprezentace na MS do 18 let
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Vladyka: Máme možnost vidět jakékoliv utkání a využíváme toho

Koho také sledovat v českém týmu na mistrovství světa do 20 let
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Tolik bodů nastřádal Filip Zadina 
v QMJHL do konce listopadu 
ve 27 zápasech za devatenáct 
gólů a stejný počet přihrávek.
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V době světového 
šampionátu oslaví Lukáš 
Doudera narozeniny, 
dvacet mu bude 3. ledna.

Přesně v den svých sedmnáctých 
narozenin si poprvé zahrál 
extraligu. Debutoval 2. října 2016 
proti Mladé Boleslavi.

Stojí trochu v pozadí, přitom především při 
skládání výběru české dvacítky pro mistrov- 
ství světa je jeho práce naprosto zásadní. 
Asistent trenéra národního týmu do 20 let 
a zároveň videokouč Aleš Vladyka má na 
starosti sledování adeptů nominace nejen 
z tuzemských soutěží, ale také ze zámořské 
nižší a juniorské ligy. Tyto soutěže má na-
koukané jako málokdo. Ovšem záběr jeho 
funkce videotrenéra je mnohem širší.

co je hlavní náplní vaší práce?
Ta role záleží na tom, jakou představu má hlav-
ní trenér. S Filipem Pešánem spolupracujeme 
už velice dlouho, vzájemná důvěra mezi námi je 
stoprocentní a díky tomu můžu dostávat úkoly, 
které přesahují běžný rámec práce člověka na 
mojí pozici. Co se týče reprezentace, jsme do-
mluveni, že moje práce bude velmi podobná mé 
roli v Liberci, to znamená sledování hry soupe-
řů a její detailní analýza, tvorba a vedení mítinků 
s přípravou na soupeře a zároveň úkoly spoje-
né s hrou našeho týmů, analýza tréninků a utká-
ní. A oproti Liberci k tomu přichází ještě skládá-

Český program ve skupině

Lukáš Doudera
19 let, obránce
Klub: HC VERVA 

Litvínov

Filip Zadina
18 let, útočník
Klub: Halifax 
Mooseheads

Martin Kaut
18 let, útočník

Klub: HC Dynamo 
Pardubice

ní týmu v průběhu sezony před MS. Takže velice 
záleží na tom, jakým způsobem budeme hráče 
v průběhu sezony sledovat, protože nehrají je-
nom v Česku, ale i v zámoří.

Mezi kandidáty nominace je řada hráčů ze zá-
mořských juniorek. Jak můžete sledovat jejich 
zápasy?
Díky svým kontaktům, které mám za tu dobu, co už 
tuhle práci dělám, nejsem v tomhle ohledu nijak 
omezený. Mám přístup ke všem třem ligám CHL (tři 
hlavní kanadské juniorské ligy), kvůli Filipovi Chy-
tilovi k AHL i k USHL, kde také máme nějaké adep-
ty. V tomhle opravdu nemáme žádný problém a sle-
dujeme hráče od úplného začátku sezony, chceme 
vědět, jaké podávají výkony a v jakých rolích ve 
svých týmech působí.

Asi ale není v lidských silách vidět každý zápas 
všech adeptů…
To určitě ne, ten časový fond skutečně není tak vel-
ký. Ale jsem s klukama neustále v kontaktu, pravi-
delně si voláme, píšeme si, takže znám jejich ak-
tuální výkonnost, zdravotní stav. Výhodou hráčů 

z tuzemských soutěží ještě navíc je, že je mohu 
potkávat po extraligových utkáních.

A podle čeho si vybíráte, 
jaký zápas zhlédnete?
Když zjistím, že nějaký 
hráč měl v určitém zá-
pase výraznou roli, 
bodoval nebo zaujal 
jinak, tak vím, že to 
utkání musím vidět. 
Pak je několik vari-
ant, buď videa sle-
duji sám, nebo je 
dám k dispozici kole-
gům. Někdy dokonce 
vybírám jen všechna stří-
dání každého hráče, připra-
vím si sestřih a zápas pak sledu-
ji v této formě. 

Na co se při sledování zaměřujete?
Hlídáme relativně dost věcí. Pro nás je důležité, ja-
kou roli hráč v týmu má, jestli hraje special teams,

 tedy jestli hraje přesilovky, oslabe-
ní. A nejen jestli je hraje, ale 

jakou roli v těchto situa-
cích má. Máme třeba 

jasnou předsta-
vu, jak chceme 

hrát přesilov-
ky, a víme, že 

pokud hráč 
plní tutéž 

roli v klubu, 
bude rela-

tivně jedno-
dušší ho do 

této předsta-
vy napasovat 

i v reprezentaci. 
Víme, že třeba Filip 

Zadina hraje v Halifa-
xu přesilové hry na half wallu 

(prostor od mantinelu), tak je prav-
děpodobné, že podobnou roli dostane i na MS. 

A naopak není dobré chystat hráče do role v osla-
bení, když v klubu oslabení celou sezonu nehrál. 

Podílíte se i na konečné tvorbě nominace, nebo 
jen dodáte potřebné informace a rozhodnutí 
udělá hlavní trenér sám?
Konečné rozhodnutí je jednoznačně na Filipovi, na 
mně je, abych mu poskytl maximální množství in-
formací a materiálů, podle kterých on může udělat 
objektivní rozhodnutí. Ovšem konkrétně Filip lidem 
z realizačního týmu okolo sebe nadstandardně na-
slouchá, o to je pro nás práce s ním příjemnější. Za-
jímá ho náš názor a v tomhle je opravdu na špičce, 
dává nám všem abnormálně hodně prostoru.

Sám máte nejvyšší trenérskou licenci. Proč 
jste se rozhodl věnovat tomuto specifickému 
oboru?
Dlouho jsem dělal obojí, trénoval jsem v Liberci ju-
niorku a do toho dělal i video. Postupně se ale vi-
deu dával větší a větší význam a pak už to došlo do 
bodu, kdy jsem se musel rozhodnout, čemu dám 
přednost. A už čtvrtou sezonu se specializuju jen 
na tuhle práci. Dává mi neskutečnou možnost vhle-
du do herních systémů, do hry jiných týmů a umož-
ňuje mi neustrnout ve vývoji a neustále 
se posouvat a vzdělávat dál.

AlEš VlADYKA
Foto: ČSLH/Karel Švec

26. 12. 2017
V ten den začíná 

v USA MS do U20.

V létě vyrazil z Pardubic za moře 
a v Quebec Major Junior Hockey 
League oslňuje. Čerstvě osmnáctiletý 
hokejista vede tabulku střelců 
i produktivity a je mu předpovídáno, 
že na draftu bude mezi první trojkou. 
Mimochodem: v Halifaxu žije ve 
stejné rodině, u níž bydlel i Švýcar 
Nico Hischier, jednička letošního 
draftu.

Očima Filipa Pešána
„I když je Filip v Quebec Major 
Junior Hockey League nováčkem, je 
nejproduktivnějším hráčem soutěže. Má 
výbornou volbu místa, dobře hledá prostor 
v home plate (předbrankový prostor mezi 
kruhy). Mezi jeho přednosti patří to, že je 
velmi dobrým a rychlým bruslařem.“

V extralize debutoval už v 16 letech 
v Třinci po boku staršího bratra Milana, 
letos v létě zamířil za větším herním 
vytížením do Litvínova. I když je 
ofenzivním obráncem a jeho vzory jsou 
Marek Židlický a Tomáš Kaberle, na 
první extraligovou trefu stále čeká, byť 
už má v nejvyšší soutěži na kontě přes 
osmdesát startů.

Očima Filipa Pešána
„Lukáš je kreativním typem obránce, 
který má dobrou rozehrávku. I proto je 
využitelný zejména pro přesilové hry. 
Další jeho výhodou je skutečnost, že 
dokáže vyhrávat osobní souboje jeden 
na jednoho.“

Hokejové „dvojče“ Martina Nečase, spolu váleli 
ve Žďáru nad Sázavou až do staršího dorostu, 
v sezoně 2014/15 byl Kaut nejlepším střelcem 
extraligy této věkové kategorie. „Známe se od 
nějakých šesti let, vždycky nám to spolu na ledě 
sedělo nejvíc,“ říká Nečas o svém parťákovi, který 
však pro další hokejový růst zvolil Pardubice.

Očima Filipa Pešána
„Martin je výjimečný tím, jak výborně 
dovede volit místo pro zakončení. Velmi 
dobrý je ve hře s kotoučem, dokáže 
přejít přes obránce v soubojích 
jeden na jednoho. Další 
jeho předností je 
dobrá střela bez 
přípravy.“

Úterý 26. prosince
Česko – Rusko 18.00
Čtvrtek 28. prosince
Česko – Švédsko 22.00
Sobota 30. prosince
Česko – Bělorusko 18.00
Neděle 31. prosince
Česko – Švýcarsko 18.00

Čtvrtfinále je na programu 2. a 3. ledna,  
semifinále 4. a 5. ledna, boj o 3. místo 

5. ledna a finále 6. ledna.

Širší nominace na MS do 20 let

Brankáři
Jakub škarek HC Dukla Jihlava
Josef Kořenář HC Benátky n/J

Obránci
František hrdinka BK Mladá Boleslav
libor hájek Saskatoon (WHL)
Vojtěch Budík Prince Albert (WHL)
Ondřej Vála Kamloops (WHL)
lukáš Doudera HC Litvínov
Radim šalda Saint John (QMJHL)
David Kvasnička HC Plzeň
Jakub Galvas HC Olomouc
Filip haman HC Frýdek Místek
Filip Král Spokane (WHL)

Útočníci
Jáchym Kondelík Muskegon (USHL)
Martin Nečas HC Kometa Brno
Radovan Pavlík Mountfield HK
Kristian Reichel Red Deer Rebels (WHL)
Filip Zadina Halifax (QMJHL)
Ostap Safin Saint John (QMJHL)
Filip helt HC Litomeřice
Marek Zachar Sherbrooke (QMJHL)
Daniel Kurovský HC Vítkovice
Filip chytil Hartford Wolf (AHL)
Petr Kodýtek HC Plzeň
Kryštof hrabík Bílí Tygři Liberec
Jakub lauko Piráti Chomutov
Martin Kaut HC Pardubice
Albert Michnáč Mississauga (OHL)

Trenérský štáb
Filip Pešán hlavní kouč
Rostislav Vlach asistent trenéra
Miroslav Přerost asistent trenéra
Martin láska trenér brankářů
Aleš Vladyka videotrenér
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Patří k nejlepším střelcům Dhl extraligy 
juniorů. I to pomohlo zlínskému útočníko-
vi Danielu Dlabajovi k ocenění hráč mě-
síce, které vyhlašuje sportovní oddělení 
ČSlh v mládežnických soutěžích. K abso-
lutní spokojenosti chybí Dlabajovi jen lep-
ší výsledky jeho týmu.

Jak jste se k hokeji dostal?
Přestože se říká, že jsme mobilní a počítačová 
generace, já jsem vyrůstal mezi ledem na ryb-
níku a hřištěm na ulici. Měli jsme skvělou par-
tu. S klukama jsme šli ze školy hned na nějaký 
plácek, kde jsme to mydlili i několik hodin. Díky 
tomu vlastně hraju hokej.

Je nějaký žákovský trenér, na kterého rád 
vzpomínáte?
Musím zmínit pana Juríka, který nás měl ve 
4. a 5. třídě, a taky pana trenéra Čecha. Chtěl 
bych ale říct, že každý trenér byl svůj a každý 
mi něco dal. Je spíš otázka, jestli si od každého 
jako hráč něco vezmete, nebo ne.

co byste chtěl v hokeji dokázat?
Byl bych spokojený, kdybych se jím mohl pár 
let živit, ale myslím to v tom smyslu, že bych 
chtěl dělat, co mě baví. Chodit do práce na led 
a do kabiny? To bych si přál. Kdo někdy hrál, 
tak ví, že kabina je druhá rodina. To je cíl dlou-
hodobý a krátkodobě bych chtěl urvat s junior-
kou Zlína umístění do dvanáctého místa, což 
bude těžké vzhledem k tomu, jak je soutěž na-
šlapaná a že se teď týmu moc nedaří.

Vám osobně ale ano, že?
Když se nedaří mužstvu, nemůžete být spoko-
jeni ani osobně. I když máte třeba třicet kanad-
ských bodů, ale týmu to nelepí, bylo by hloupé 
být spokojený. Pak by člověk asi neměl  dělat 
kolektivní sport. Výkon týmu je nejvíc.

Minulou sezonu jste strávil v zámoří. Jaká to 
byla zkušenost?
Byl jsem v Los Angeles a hrál jsem podobnou 
soutěž, jako je u nás extraliga staršího dorostu. 
Pro mě to byla velká zkušenost, není úplně jed-
noduché starat se sám o sebe. Věci, které be-
rete jako samozřejmé, najednou samozřejmé 
nejsou. A to nemluvím jen o angličtině.

Jak jste s ní bojoval?
Byl jsem v rodině a jediné, čemu jsem asi tak 
půl roku rozuměl, bylo, že to jídlo bylo dobré... 

1  Ve kterém klubu si v této sezoně 
odbyl debut v Nhl útočník 
Martin Nečas?

a) Carolina Hurricanes
b) New York Rangers
c) San Jose Sharks
 

2  Ve kterém městě se bude konat 
nadcházející mistrovství světa 
hráčů do 20 let?

a) Boston
b) Denver
c) Buffalo

3  Který zahraniční celek se 
v tomto ročníku účastní české 
extraligy staršího dorostu?

a) Red Bull Salcburk
b) Slovan Bratislava
c) Norimberk Ice Tigers

4  Který hráč se dostal z univerzitní 
soutěže až do Nhl?

a) Andrej Nestrašil
b) Andrej Šustr
c) Ondřej Palát

5  Čeští sledge hokejisté si na 
paralympijských hrách zahrají: 

a) poprvé
b) podruhé za sebou
c) potřetí za sebou

6  libor Suchánek jako první český 
rozhodčí v historii odpískal  
na čáře zápas Nhl mezi jakými 
týmy?

a) NY Islanders a Carolinou
b) NY Rangers a Dallasem
c) Vancouverem a Philadelphií

Hokejový 
kvíz

Počítače? Já jsem vyrůstal na rybníku

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

O čtyři nové členy se rozroste Síň slávy 
českého hokeje. Ve středu 13. prosince 
vstoupí do elitní společnosti Otto Trefný, 
Jaroslav Benák a in memoriam luděk Čaj-
ka a Stanislav Prýl.

„Dozvěděl jsem se to jako poslední, byl jsem zrov-
na na houbách, když mi to volal Bohouš Ebermann. 
Večer v hospodě mi pak všichni říkali: Vždyť my 
už to dávno víme,“ směje se Benák, obránce mis-
trů světa z roku 1985. Vážně už pak dodává: „Je to 
pro mě velká čest, velká pocta, protože moc hoke-

jistů v Síni slávy není. Moc si 
toho vážím.“

Ze své kariéry 
nejraději vzpomíná 
na olympiádu v Sa-

rajevu, kde Československo připravila o zlato až 
prohra v posledním zápase, a právě na MS v roce 
1985. „To bych přál každému, aby doma vyhrál titul 
mistrů světa,“ říká Benák a zamýšlí se nad tím, co 
mu hokej v životě dal. „To je víc věcí. Hlavně hod-
ně moc kamarádů po celém světě, skvělé životní 
zkušenosti a také báječné vzpomínky,“ vypočítá-
vá někdejší zadák jihlavské Dukly.

Nestává se často, aby byl mezi slavné 
hokejisty uveden i lékař, Otto Tref-
ný však byl po dvě desetiletí 
jedním ze symbolů českoslo-
venské reprezentace. I on 
nyní vstoupí mezi legendy. 
„Jsem samozřejmě potě-
šen, mám z toho velkou ra-
dost, protože jsem u ho-

keje strávil kus života,“ říká Trefný, jenž byl u čtyř 
titulů mistrů světa. „To jsou samozřejmě věci, na 
které se nezapomíná a které mě moc těší.“

Trefný sice nebyl při velkých bojích přímo na 
ledě, přesto měl na úspěších velký podíl. „Měl 
jsem vždycky radost, když se mi podařilo dát hrá-
če, kteří měli nějaké zdravotní problémy, dohro-
mady, aby mohli pokračovat. Dělali jsme to s nad-

šením, protože ti kluci byli báječní 
a kolikrát jsem obdivoval jejich 

odolnost,“ líčí slavný lékař.
Mezi jeho „klienty“ patřil 

dlouhá léta i Benák. „Jardu si 

pamatuju velmi dobře. Líbil se mi jako hráč a hlav-
ně jako člověk,“ chválí Trefný a obránce mu kom-
pliment vrací: „Ota byl perfektní chlap, perfekt-
ní doktor. Ten to v té partě v nároďáku utužoval, 
byla s ním sranda, mám na něj samé dobré vzpo-
mínky. To samé platí o Luďkovi Čajkovi. Ještě čtr-
náct dní předtím, než se mu to stalo, jsme spolu 
byli na Izvěstijích,“ říká Benák a připomíná tak dal-
šího kamaráda, který bude bohužel do Síně slávy 
uveden in memoriam. Čajka zemřel ve 26 letech 
na následky úrazu, který utrpěl při ligovém utká-
ní v Košicích.

Do prestižní společnosti, která bude nově čítat 
130 členů, vstoupí také Stanislav Prýl, slavný par-
dubický útočník ze 60. let, čtyřnásobný medailis-
ta z mistrovství světa, jenž zemřel před dvěma lety 
ve věku 72 let.

Do Síně slávy českého hokeje vstoupí čtyři noví členové

HRáČ MěSíCE
listopad

Daniel Dlabaja (Zlín)

Dhl Extraliga 
juniorů

Extraliga 
staršího dorostu

ElIOD Extraliga 
mladšího dorostu

Jakub Kašpar (Karlovy Vary)

Stanislav Svozil (Přerov)

DANIEl DlABAJA 
je oporou juniorky Zlína
Foto: Mládežnický hokej

Odpovídal jsem zpravidla O.K. A ještě jsem 
se u toho vtipně usmíval. (smích) Teď už pa-
tří angličtina k mým oblíbeným předmětům 
na gymplu, který studuju.

Jaký byl podle vás rozdíl mezi zámořským 
a naším mládežnickým hokejem?
Neřekl bych, že je to u nás nebo v Americe 
lepší či horší. Je to prostě jiné. Já mám třeba 
strašně rád tu naši „českou“ kabinu. V Ameri-
ce to tak nebylo, tam si každý hrabe tak tro-
chu na svém písečku. Ano, jste sice spolu-
hráči, ale ne tak dobří kamarádi jako tady. 
V tomto ohledu to bylo pro mě těžší, protože 
já si na kabině hodně zakládám.

A herně?
Tam je užší hřiště, a tak máte méně času, mu-
síte se rychle rozhodnout a hraje se víc do 
těla. My to hráli stylem „dojet na červenou, 
nahodit puk a jedete se srazit“. U nás je to 
více o hlavě, chytrosti, nápadu, herním my-
šlení. Ale ve své podstatě mají oba systémy 
něco do sebe. Kdo miluje hokej, ten si najde 
svoji pozici u nás i tam, a kdo na to nemá, ten 
bude nadávat a kritizovat stejně tak v Ameri-
ce jako u nás.

a OTTO TREFNý ošetřil 
šrámy nejednoho hokejisty 

Foto: archiv O. Trefného
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