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Na‰im hokejistÛm:

ROZHOVOR

HUDBA

Slavomír Lener

SAZKA ARENA
– první zahraniãní
host

„Chceme
hrát finále!”

YES

OHLÉDNUTÍ

S p o r t o v n í

o

Brusle,
kopaãky
& antuka
PopusÈme uzdu fantazii.
Jaromír Jágr vyhrává
Stanley Cup a potom
válí v dresu Sparty
v Lize mistrÛ. Jan Kode‰
pospíchá pﬁímo z Davis
Cupu na zimní olympiádu,
kde patﬁí k nejlep‰ím
stﬁelcÛm hokejového
turnaje. Pavel Nedvûd
pﬁebírá Zlat˘ míã,
postupuje ve
Wimbledonu a v zimû
kraluje mezi mantinely.
Nepﬁedstavitelné?
B˘valy doby, kdy
sportovní obojÏivelníci
schopní reprezentovat
hned v nûkolika
odvûtvích,
nepﬁedstavovali Ïádnou
v˘jimku.
ZDENùK ZIKMUND
FOTO: âTK

nebylo jich málo. Co tﬁeba Karel
Pe‰ek-Káìa, uznávan˘ za nejlep‰ího centrhalva Evropy, kter˘ v zimû
obouval místo kopaãek brusle a stal se
i trojnásobn˘m mistrem starého kontinentu? Co Josef Boban ·roubek, syn známého praÏského hoteliéra, vynikající hokejista a moÏná je‰tû lep‰í fotbalista? Co
Vladimír Zábrodsk˘, dvojnásobn˘ mistr
svûta v hokeji a tenisov˘ reprezentant?
Podobn˘ch pﬁíkladÛ bychom na‰li celou
ﬁadu, ale vybrali jsme tﬁi – pﬁíbûhy Karla
KoÏeluha, Jaroslava Drobného a Vlastimila Bubníka.
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P¤ÍBùH PRVNÍ

Karel KoÏeluh

(1895)

Otec KoÏeluh se mohl pochlubit sedmi syny, a protoÏe vyrÛstali na Letné, ze v‰ech se
stali vynikající sportsmeni. Nejslavnûj‰í
z nich, Karel, vynikl nejdﬁíve jako fotbalista
a hokejista. V barvách AC Sparta vystﬁídal
legendárního Václava Piláta, tﬁikrát reprezentoval âeskoslovensko a patﬁil i k prvním
krajánkÛm, kdyÏ ho chodila obdivovat celá
fotbalová VídeÀ.
Stejnû jako v kopaãkách to umûl i na bruslích a v roce 1925 získal dokonce titul evropského ‰ampióna. Svûte div se, zatímco
ve fotbalovém dresu dirigoval spoluhráãe
z postu centrforvarda, na bruslích ‰éfoval
obranû. âasto nastupoval s plavovlasou primadonou a dal‰ím slavn˘m obojÏivelníkem Karlem Pe‰kem-Káìou, pﬁiãemÏ oba produkovali na svoji dobu nezvykle ofenzivní hokej. „Backové – Káìa a KoÏeluh – byli nejnebezpeãnûj‰ími útoãníky,“ libovaly si noviny. Káìa pﬁekvapoval bruslaﬁskou elegancí,
KoÏeluh pﬁidal i skvûlou rozehrávku a dÛleÏité góly. Napﬁíklad uÏ zmiÀovan˘ evropsk˘
‰ampionát, kter˘ se v roce 1925 hrál na ·trbském Plese a ve Starém Smokovci, nerozhodl v nejdÛleÏitûj‰ím duelu proti ·v˘carsku nikdo z renomovan˘ch kanon˘rÛ, n˘brÏ
obránce Karel KoÏeluh. UÏ v dal‰í sezónû se
ov‰em s vrcholov˘m hokejem musel rozlouãit, protoÏe mezinárodní federace neuznávala profesionalismus a sportovec s peãlivû
upravenou pû‰inkou bral uÏ tehdy peníze
jako fotbalista i jako tenisov˘ trenér.
Nevadí, nejvût‰í úspûchy mûl Karel KoÏeluh
je‰tû pﬁed sebou, a to v tenise. UÏ témûﬁ jako zral˘ tﬁicátník se stal tﬁikrát profesionálním mistrem svûta v bílém sportu, tﬁikrát
vyhrál mistrovství Spojen˘ch státÛ a na jeho
souboje s dal‰í legendou, Williamem Billem
Tildenem, chodily desetitisíce divákÛ. Je‰tû
ve sv˘ch padesáti letech figuroval na
‰estém místû Ïebﬁíãku, pﬁiãemÏ ve ãtyﬁhﬁe
byl dokonce svûtovou jedniãkou!

b o j Ï i v e l n í c i
P¤ÍBùH DRUH¯

Jaroslav Drobn˘

(1921)

Rodák z hlavního mûsta sbíral
nejdﬁíve úspûchy mezi mantinely. UÏ jako sedmnáctilet˘
prohánûl nejlep‰í svûtové plejery na mistrovství Evropy
v Curychu a Basileji, v roce
1947 nechybûl mezi borci,
kteﬁí na ·tvanici vybojovali
pro âeskoslovensko premiérov˘ titul mistrÛ svûta. Pravda, po poráÏce s reprezentanty Tre Kronor tehdy museli
domácím pomoci podceÀovaní Raku‰ané, za coÏ se fanou‰ci dokázali revan‰ovat.
„V Rakousku se po válce Ïilo hÛﬁ neÏ v âeskoslovensku,“ vzpomínal Jaroslav Drobn˘. „Není divu, Ïe kdyÏ jim nad‰ení fanou‰ci
chtûli podûkovat, udûlali mezi sebou sbírku a pﬁes hranice poslali
vlak pln˘ uhlí, potravin a dal‰ích uÏiteãn˘ch vûcí.“
Je‰tû v roce 1948 se Jaroslav Drobn˘ podílel deseti vstﬁelen˘mi
brankami na stﬁíbrn˘ch medailích âeskoslovenska na zimních
olympijsk˘ch hrách ve Svatém Moﬁici. Svûtoví ‰ampióni tehdy
hráli vynikající hokej, takÏe i uznávaná Kanada byla pouh˘ krÛãek od senzaãní poráÏky.
Jakmile skonãila zima, Jaroslav Drobn˘ sundával brusle a hokejku vymûnil za tenisovou raketu. Se spoluhráãem âerníkem dovedl âeskoslovensko dvakrát aÏ do mezipásmového semifinále
Davisova poháru, dvakrát se ov‰em radovali Australané.
V devûtaãtyﬁicátém roce si musel vybrat – buì zÛstat doma
a vlastnû se tak rozlouãit s tenisovou kariérou, nebo emigrovat
a vyzkou‰et ‰tûstí za hranicemi. Rozhodl sport, takÏe uÏ v padesátém roce nastupoval na nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch turnajích,
pro zmûnu v exotick˘ch barvách Egypta. Levák s razantním servisem sbíral pohár za pohárem. Tﬁikrát, v letech 1950, 1951
a 1952, vyhrál mezinárodní mistrovství Francie na Roland Garros
a v roce 1954 pﬁidal trofej nejcennûj‰í, pohár wimbledonského
‰ampióna. V turnaji, pﬁi kterém odborníci favorizovali spí‰e Lewa
Hoada ãi Pancho Gonzalese, porazil ve finále ve ãtyﬁech setech
Australana Kena Rosewalla.
Místo miliónov˘ch odmûn,
které ãekají souãasné ‰ampióny, ov‰em tehdy dostal poukázku na odbûr zboÏí
v hodnotû dvaceti liber!
A aãkoli vÏdy tvrdil, Ïe trávu
zrovna nemiluje, statistika
mluví jinak – pﬁi osmi wimbledonsk˘ch startech jednou
vyhrál, dvakrát hrál finále
a tﬁikrát semifinále! „Cel˘ Ïivot si o sobû myslím, Ïe jsem
byl lep‰ím hokejistou neÏ tenistou,“ prohla‰oval pﬁitom.

P¤ÍBùH T¤ETÍ

Vlastimil Bubník

(1931)

MoÏná poslední ze slavn˘ch sportovních obojÏivelníkÛ se prosadil uÏ jako
dorostenec. Vynikal ve
v‰ech sportech, jak sám
tvrdí – „s v˘jimkou boxu
a zápasu“. V nejvy‰‰í fotbalové soutûÏi stihl jako
rozen˘ stﬁelec více neÏ tﬁicet branek, v jedenácti reprezentaãních startech
skóroval ãtyﬁikrát. Celou
kariéru pﬁitom zÛstal vûrn˘ Brnu, aÈ uÏ se klub
jmenoval SK Královo Pole,
RH Brno nebo Spartak ZJ·. V roce 1960 pomohl získat bronzové
medaile na fotbalovém mistrovství Evropy, v roce 1962 mu v je‰tû vût‰ím úspûchu, úãasti ve slavném chilském finále, zabránila
maturita. „Byl jsem v ‰ir‰í nominaci, ale nakonec jsem musel zÛstat doma,“ vzpomíná. „âekala mû maturita a rÛzné úlevy nebo
odklady se tenkrát pﬁíli‰ nenosily. Místo do JiÏní Ameriky jsem tak
putoval pﬁed maturitní komisi.“
KdyÏ vloni v Brnû vybírali nejlep‰ího hráãe Komety v‰ech dob, jak
fanou‰ci, tak hráãi i odborníci se shodli na stejném jménu –
Vlastimil Bubník. Jak jinak, kdyÏ v jejích barvách vyválãil v letech
1955 – 1966 neuvûﬁiteln˘ch jedenáct mistrovsk˘ch titulÛ. V˘bornû si rozumûl se spoluhráãi Dandou, Bartonûm nebo PantÛãkem,
takÏe není divu, Ïe v prvoligovém dresu zvládl v ‰estnácti sezónách více neÏ tﬁi sta zápasÛ. A pamûtníci tvrdí, Ïe ve své dobû se
mezi evropsk˘mi mantinely neprohánûlo lep‰í pravé kﬁídlo.
V reprezentaci stihl 127 utkání, pﬁiãemÏ jeho vynikající kariéru lemují mimo jiné ãtyﬁi olympijské hry a pût svûtov˘ch ‰ampionátÛ.
V roce 1955 se stal nejlep‰ím stﬁelcem a v roce 1961 dokonce
nejlep‰ím útoãníkem mistrovství svûta. Odborníci, fanou‰ci i novináﬁi zkrátka nemohli nevidût jeho nejvût‰í pﬁednosti – nevyãerpateln˘ fyzick˘ fond, elegantní bruslení, chladnokrevnost tváﬁí
v tváﬁ nejlep‰ím gólmanÛm. Mimochodem, podobnou bilancí se
nemÛÏe pochlubit snad Ïádn˘ jin˘ útoãník – ve 127 utkáních
v reprezentaãním dresu
vsítil Vlastimil Bubník
tûÏko pﬁekonateln˘ch
121 branek! Inu, kdo
umí, umí…
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MS V LEDNÍM HOKEJI

Program Mistrovství svûta
v ledním hokeji 2004
Slovenská
republika SVK

Dánsko
DEN

Kanada
CAN

Nûmecko
GER

Finsko
FIN

Japonsko
JPN

·v˘carsko
SUI

Loty‰sko
LAT

Spojené státy
americké USA

Rusko
RUS

Rakousko
AUT

Kazachstán
KAZ

Ukrajina
UKR

·védsko
SWE

Francie
FRA

SKUPINA / GROUP

SKUPINA / GROUP

SKUPINA / GROUP

SKUPINA / GROUP

M

âeská republika
CZE

A

B

C

uÏstva nebyla do skupin pro mistrovství svûta 2004 v âeské republice pﬁiﬁazována podle pﬁedem
známého klíãe jako v minulosti,
ale skuteãnû se losovalo. T˘my
byly rozdûleny podle v˘konnosti
do ãtyﬁ ko‰Û. V prvním se nacházeli semifinalisté MS 2003 (âeské
republika, Kanada, Slovensko,
·védsko), ve druhém byli vyﬁazení
ãtvrtfinalisté (Finsko, Nûmecko,
Rusko, ·v˘carsko). Ze tﬁetího ko‰e
se losovaly t˘my, které ve Finsku
skonãily na 9. aÏ 12. místû (Dánsko, Loty‰sko, Rakousko, Ukrajina). V posledním ko‰i byly USA,
t˘m zachránûn˘ z MS 2003, dva
postupující z I. divize a nováãci
elitní skupiny pro MS 2004 Francie a Kazachstán a vítûz asijské
zóny – Japonsko.

D

he teams were not ranked
in groups according to the
well-known key as in the
past, but were indeed drawn. Based
on performance, the teams were divided into four baskets. Semi-finalists of the 2003 World Championship (the Czech Republic, Canada,
Slovakia and Sweden) were in the
first one, while the second one
comprised unsuccessful quarter-finalists (Finland, Germany, Russia
and Switzerland). Teams which ended the 2003 Championship in the
9th–12th places (Denmark, Latvia,
Austria and Ukraine) were drawn
from the third basket. The last basket contained the USA, the team saved from the 2003 World Championship, two teams that qualified
from the 1st Division and newcomers to the elite club, France and
Kazakhstan, and Japan – as the
winner of the Asian zone.

T

2004 IIHF WORLD CHAMPIONSHIP IN CZECH REPUBLIC
Základní kolo / Preliminary round
SKUPINA / GROUP A (PRAHA): âESKÁ REPUBLIKA, NùMECKO, LOTY·SKO, KAZACHSTÁN
24. 4. (so/sat)

16.15 h

Loty‰sko –

âeská republika 20.15 h

26. 4. (po/mon)

16.15 h

Nûmecko –

27. 4. (út/tue)

20.15 h

Kazachstán –

28. 4. (st/wed)

20.15 h

âeská republika –

Loty‰sko

20.15 h

Nûmecko –

Kazachstán

âeská republika –

Kazachstán

Loty‰sko
Nûmecko

SKUPINA / GROUP B (OSTRAVA): SLOVENSKO, FINSKO, UKRAJINA, USA

28

24. 4. (so/sat)

12.15 h

Slovensko –

26. 4. (po/mon)

12.15 h

Finsko –

28. 4. (st/wed)

12.15 h

Ukrajina –

arena

Ukrajina
Ukrajina
USA

20.15 h

Finsko –

20.15 h

USA –

20.15 h

Slovensko –

USA
Slovensko
Finsko

SKUPINA / GROUP C (OSTRAVA): ·VÉDSKO, RUSKO, DÁNSKO, JAPONSKO
24. 4. (so/sat)

16.15 h

Dánsko –

25. 4. (ne/sun)

16.15 h

Rusko –

27. 4. (út/tue)

16.15 h

Japonsko –

28. 4. (st/wed)

16.15 h

Rusko –

·védsko
Dánsko
Dánsko

20.15 h

·védsko –

Japonsko

20.15 h

·védsko –

Rusko

Japonsko

SKUPINA / GROUP D (PRAHA): KANADA, ·V¯CARSKO, RAKOUSKO, FRANCIE
24. 4. (so/sat)

12.15 h

Francie –

Rakousko

25. 4. (ne/sun)

16.15 h

·v˘carsko –

27. 4. (út/tue)

12.15 h

Kanada –

Francie

28. 4. (st/wen)

16.15 h

Kanada –

·v˘carsko

Francie

20.15 h
16.15 h

Rakousko –
·v˘carsko –

Kanada
Rakousko

Osmifinále / Qualifying Round
OSMIFINÁLOVÁ SKUPINA E / QUALIFYING ROUND E
(PRAHA)

OSMIFINÁLOVÁ SKUPINA F / QUALIFYING ROUND F
(OSTRAVA)

30. 4. (pá/fri)

16.15 h D1 – A2; 20.15 h A1 – D2

30. 5. (pá/fri)

16.15 h C1 – B2; 20.15 h B1 – C2

1. 5. (so/sat)

16.15 h A2 – D3; 20.15 h D2 – A3

1. 5. (so/sat)

16.15 h B2 – C3; 20.15 h C2 – B3

2. 5. (ne/sun)

16.15 h D3 – A1; 20.15 h D1 – A3

2. 5. (ne/sun)

16.15 h C3 – B1; 20.15 h C1 – B3

3. 5. (po/mon)

16.15 h A2 – D2; 20.15 h A1 – D1

3. 5. (po/mon)

16.15 h B2 – C2; 20.15 h B1 – C1

4. 5. (út/tue)

16.15 h A3 – D3; 20.15 h B3 – C3

Skupina o udrÏení
Relegation game (PRAHA, OSTRAVA)

âtvrfinále / Quarterfinal

30. 4. (pá/fri)

5. 5. (st/wen)

12.15 h A4 – D4 (Praha)

(PRAHA)

12.15 h B4 – C4 (Ostrava)
1. 5. (so/sat)

12.15 h C4 – A4 (Praha)

2. 5. (ne/sun)

12.15 h B4 – D4 (Praha)

3. 5. (po/mon)

12.15 h A4 – B4 (Praha)

4. 5. (út/tue)

12.15 h D4 – C4 (Praha)

16.15 h âtvrtfinále / Quarterfinal 1
20.15 h âtvrtfinále / Quarterfinal 2

6. 5. (ãt/thu)

16.15 h âtvrtfinále / Quarterfinal 3
20.15 h âtvrtfinále / Quarterfinal 4

Semifinále / Semifinal

O tﬁetí místo / Bronze

(PRAHA)

(PRAHA)

8. 5. (so/sat)

16.15 h Semifinále / Semifinal 1

9. 5. (ne/sun)

16.15 h

20.15 h Semifinále / Semifinal 2

Finále / Final
(PRAHA)
9. 5. (ne/sun)

20.15 h

V pﬁípadû postupu ãeského t˘mu do ãtvrtfinále (5. 5. nebo 6. 5.)
a semifinále (8. kvûtna) zaãnou zápasy ve 20.15 h.
If Czech team qualified to Quarterfinal game (May 5th or May
6th) and Semifinal game (May 8th), it’s game starts at 20.15.
arena
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